
Abstrakt 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce je analyzovat každodenní aspekty 

cestování na Blízký východ na přelomu středověku a raného novověku. 

Těžištěm mého badatelského zájmu jsou zejména stravovací možnosti  a 

zvyklosti cestovatelů, hygiena, ubytování, způsoby trávení volného času, 

nebezpečí a vztah k domorodcům. 

Informace jsem čerpal především z cestovních spisů českých, německých a 

italských židovských poutníků , kteří vykonali mezi lety 1470-1550 pouť do 

Svaté země. Z útržkovitých zmínek jednotl ivých autorů jsem se pokusil  

sestavit o vybraných aspektech poutí co nejcelistvě jší mozaiku, kterou jsem 

následně porovnával s každodenním životem šlechticů a měšťanů kolem roku 

1500. Snažil jsem se též zachytit rozdíly v chování křesťanských a 

židovských poutníků  a upozorňovat na pozvolné změny, k nimž docházelo 

v průběhu 16. století . 

Poutníci se př i  cestování na Blízký východ museli vyrovnávat s nezvyklým 

složením svého jídelníčku a leckdy se spokojit s nižšími přídě ly a menší 

pestrostí pokrmů . Na druhé straně  mě l i  k dispozici větší výběr mořských ryb 

nebo čerstvého subtropického ovoce. Dodržováním rozličných hygienických 

návyků se poutníci  snažil i  předcházet nemocem, které mohly v některých 

případech skonč i t  i  smrtí. Spánek na zámořské lodi ani v orientálních 

ubytovacích zařízeních obvykle nebyl př í l iš pohodlný, ale občas cestovatelé 

zažil i  pří jemné překvapení. Cesta byla sice velmi zdlouhavá a namáhavá, 

poutníci však mě l i  řadu možností, jak si  zkrátit dlouhé chví le. Je však třeba 

zdůraznit, že evropští návštěvníci Blízkého východu se nejednou ocit l i  

v přímém ohrožení života, museli  proto být neustále ve střehu. Svatá země a 

okolní oblasti byly osídleny především muslimy. Křesťané mnohdy ostře 

odsuzovali jej ich jednání, ale současně dokázali ocenit  dobré skutky 

některých jednotl ivců. Židé se k muslimům stavě l i  o poznání smíř l iv ě j i .  

V úvodních kapitolách jsem na základě  odborné l i teratury nastínil vývoj  

polit ické situace na Blízkém východě od raného středověku až do 16. století,  

představil autory cestopisů, s nimiž jsem pracoval, a shrnul sociální strukturu 

poutníků , jej ich motivace a obvyklý průběh pouti do Svaté země . Tento 

podnik byl finančně  i  časově  nesmírně náročný, proto se jej mohli zúčastnit 



až na výjimky pouze příslušníci šlechty a zámožní měšťané. Cesta byla od 

pozdního středověku motivována nejen nábožensky, ale rovněž touhou 

poznávat svět č i  vylepšit si svou společenskou prestiž. V závěrečné kapitole 

jsem pak konfrontoval osobní prožitky českého šlechtice Jana z Lobkovic a 

jeho německy mluvícího společníka Heinricha von Zedli tz, kteří putovali do 

Jeruzaléma v roce 1493. 

 


