
Krištof Kolumbus 
 

Kariéra najslávnejšieho objaviteľa nebola až taká úspešná, ako by sa na prvý pohľad zdalo. 

Cestu ku sláve si totiž vydláždil omylmi, ktoré ho priviedli k cieľom doslovne ako slepé kura  

k zrnu. Jasným svedectvom je aj veľkolepé objavenie Ameriky, ktoré malo drobné 

nezrovnalosti. Napriek všetkým týmto menej lichotivým faktom mu však nemôžeme uprieť 

objavy viacerých dôležitých krajov Nového Sveta. 

 

Inšpirovaný Marcom Polom 

 

Korene Krištofa Kolumba sú opradené mnohými tajomstvami. Pravdu o svojom pôvode 

neprezradil dokonca ani vlastnému synovi. Kvôli jeho vlastnému prianiu sa teda dodnes vedú 

dohady o jeho rodnej krajine, najväčšie zásluhy na tom si však pripisuje Taliansko. Už počas 

mladosti vykonal viacero plavieb v blízkosti európskeho kontinentu. Inšpirovaný Marcom 

Polom sa úplne pohrúžil do tohto spôsobu života. Pochopenie pre túto záľubu našiel, ako 

mnoho jeho predchodcov, u španielskeho kráľa. Ani v týchto časoch sa nevyhol postupnému 

a náročnému hľadaniu sponzorov. Nakoniec sa mu podarilo dať dokopy dve menšie lode 

Niña a Pinta a koráb Santa Maria. Teraz sa už mohol pustiť do hľadania cesty do novej Indie, 

kde chcel obchodovať s drahými kovmi a koreninami. 

 

India či Amerika? 

 

Popletený spôsob plavby vyvolával v celej posádke zúfalé nálady. Keďže známy moreplavec 

prechádzal trasami, ktoré predtým neboli známe, dlho sa nemohli doplaviť k suchej pôde. Za 

chybu to dávajú najmä jeho zlým prepočtom. Muži boli už vyčerpaní, keďže boli stále bez 

jedla a nemohli sa ani vyspať. Keď už bola situácia úplne vyhrotená, konečne sa na obzore 

objavila pevnina. Bol ňou ostrov San Salvador zo súostrovia Bahamy, ktorý zachránil 

reputáciu celej plavby. Po doplnení zásob bolo ďalšou zastávkou ostrov Hispaniola (súčasný 

štát Haiti), kde na Vianoce v roku 1492 loď Santa Maria stroskotala a nebola schopná ďalšej 

plavby. Z jej materiálu vybudovali vôbec prvú európsku osadu v Amerike. V osade La Navidad 

(španielsky Vianoce) zanechal Kolumbus 39 mužov s tým, že sa po nich vráti počas druhej 

výpravy. Svoj sľub dodržal a koncom novembra 1493 jeho lode k osade skutočne doplávali. 

Všetci Španieli však boli mŕtvi. Zabili ich Tainovia, ktorí sa podľa vlastných slov len bránili ich 

agresivite. Novú osadu sa rozhodol Kolumbus založiť smerom viac na východ. Vznikla La 

Isabela, ktorej osud sa onedlho tiež spečatil. 

Objavenie Ameriky sa u Kolumba spája so skutočne veľkým omylom. On si totiž myslel, že 

konečne priplával do novej Indie a preto domorodcov pomenoval los indos. Presne odtiaľto 

pochádza dnešné pomenovanie Indiáni. Ďalšou pikantériou je, že Ameriku v skutočnosti 

objavili ešte pred ním Vikingovia. Ich mapám však nikto neveril a každý si myslel, že svet sa 

končí pri Islande.  



 

Aspoň zopár noviniek 

 

Všetky výpravy mali pôvodne za cieľ obchodovať a získavať nové suroviny, či už do kuchyne 

alebo na iné využitie. Aj Krištof Kolumbus priniesol na starý kontinent (Európa) zopár 

dovtedy neznámych plodín.  

 

Tri výpravy zárukou slávy 

 

Keďže Kolumbus prišiel z každej výpravy s nejakou novou zemou na mape, medzi Španielmi 

sa tešil veľkej obľube. Vždy ho privítali s patričnou pompéznosťou. Niet sa teda čomu 

čudovať, že podnikol ďalšie tri výpravy. Hneď v tej druhej sa mu skutočne skvele zadarilo. 

Objavil totiž súčasnú Jamajku, Kubu, Portoriko, Santa Cruz a Dominiku. Tú objavil v nedeľu a 

keďže v jeho jazyku sa povie posledný deň v týždni práve domenica, odtiaľ dostala svoje 

pomenovanie. A napokon tretia výprava ho priviedla na juhoamerický kontinent. Kolumbus 

bol španielskym správcom novozískaných území a jeho vládnutie sa spájalo aj s neľudským 

zaobchádzaním s pôvodnými obyvateľmi (indiánmi). Obľube sa netešil ani u svojich 

podriadených. Aj preto mu bola funkcia správcu neskôr odobraná.  

Nakoniec zomrel v kruhu rodiny údajne na infarkt. Smutné je, že zomieral s myšlienkou, že 

preskúmal cestu k novej Indii. V skutočnosti však objavil nový kontinent, ktorý sa odvtedy 

spája s jeho menom.  

 

Zdroj: www.aktuality.sk/clanok/471177/po-stopach-moreplavcov-kristof-kolumbus/  
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Fernão Magalhães 

 

Zamýšľali ste sa niekedy počas dovolenky v jednej z exotických destinácií, ako sa vôbec stala 

známou medzi toľkými dovolenkármi? Pred mnohými rokmi existovali neznáme kúsky Zeme, 

ktoré ste na mape nenašli . No našťastie vždy žili ľudia s chuťou ísť po niečom neprebádanom 

a vďaka nim teraz poznáme väčšinu oceánskych krajín.  

 

Vojenská minulosť 

Fernão Magalhães sa narodil v roku 1480 na portugalskom vidieku, kde už od mala sníval o 

spoznávaní ďalekých krajín. Ako 12-ročný sa stal pážaťom na kráľovskom dvore v Lisabone a 

počas svojho vzdelávania si obľúbil najmä geografiu a astronómiu. Cestovateľské plány však 

museli počkať, pretože prvé kroky viedli medzi bojovníkov domácej armády. Vo svojich 

dvadsiatich rokoch, počas vojenských výprav síce navštívil Indiu, no nemohol sa venovať 

tomu, čo najviac chcel – skúmaniu jednotlivých lokalít. Až kým ho nepríjemné zranenie 

priviedlo do výslužby a priblížilo k vytúženej méte. V službách španielskeho kráľa, ktorého 

presvedčil o svojich moreplaveckých kvalitách, sa dočkal očakávanej výpravy. Konečne teda 

mohol zužitkovať svoje dlhoročné skúmanie máp a plánovanie trás. 

 

Kanál všetkých svätých 

Magalhãesovi trvalo celý rok, pokiaľ uskutočnil všetky prípravy na plavbu. Krycím plánom 

jeho cestovateľských chúťok bol obchod s korením, ktoré sa pestovalo na exotických 

ostrovoch. Na plavbu sa vydal v auguste v roku 1519, loď vtedy opustila sevillský prístav. 

Výprava najprv prebiehala podľa plánov. Magalhães sa stretol s mnohými obchodníkmi a 

nakúpil doteraz nepoznané druhy korenia. S postupujúcim časom sa však začala situácia 

vyostrovať a kapitán musel odolať dvom vzburám svojej posádky. Ťažkým úsekom bolo 

oboplávanie Južnej Ameriky. Posádke sa však podarilo nájsť skratku, cez prieliv, ktorý nazvali 

„Kanálom všetkých svätých“. Meno dostal vďaka tomu, že sa loď rýchlejšie dostala ku 

pevnine a mohla doplniť zásoby. Od hladu už totiž jedli aj vlastné oblečenie a mnohí podľahli 

chorobám. Toto miesto sa nachádza medzi Južnou Amerikou a Ohňovou zemou. Spája 

Atlantický a Tichý oceán a dnes už nesie meno podľa svojho objaviteľa. 

 

A predsa sa točí 

Magalhães nespravil počas svojej plavby veľa významných objavov. Do mapy zaznačil len 

zopár menších ostrovov, ktoré nijak dramaticky nemenili mapu sveta. To podstatné, čo však 

pre ľudstvo spravil, bolo to, že potvrdil teórie, že Zem je guľatá. V mylnej domnienke, že 

chodíme po rovnej doske, ktorá na oboch stranách končí dvoma vodnými spádmi do 

neznáma, žil dovtedy takmer celý svet. Tí, ktorí sa opovážili prísť s opačným tvrdením, boli 



prenasledovaní a popravení. Až posádka Fernãoa Magalhãesa potvrdila pravdivosť ich slov, 

keď sa po troch rokoch, 8. septembra doplavila naspäť do sevillského prístavu. Z pôvodnej 

posádky zostalo už len 18 ľudí a návratu domov sa nedožil ani sám Magalhães. 

 

Neslávny filipínsky koniec 

Etapa medzi americkým a ázijským kontinentom znamenala najťažší úsek cesty. Jediným 

šťastím, ktoré španielsku loď postretlo, boli pokojné vody nekončiaceho oceánu. Keďže ich 

počas tejto plavby neprekvapila ani jediná búrka, Magalhães ho nazval Tichým oceánom. Keď 

dorazili k filipínskemu pobrežiu, Magalhães netušil, že toto bude jeho konečná zastávka. 

Zúčastnil sa bitky medzi znepriatelenými ostrovnými kmeňmi, pri ktorej 27. apríla 1521 

padol. Magalhãesova smrť znamenala pre loď boje o pozíciu nového vodcu. Nakoniec sa však 

posledná hŕstka mužov dostala až na rodnú zem. Paradoxom zostáva, že ani na jednom z 

predošlých divošských ostrovov sa mu nepodarilo stretnúť s domorodcami. Až prvý kontakt s 

nimi znamenal pre Fernãoa Magalhãesa posledné minúty života. 

 

Zdroj: www.aktuality.sk/clanok/471162/po-stopach-moreplavcov-fern-o-magalh-es/  
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James Cook 
 

Angličan James Cook vyrastal v rodine chudobného roľníka, ale jeho otec v ňom objavil 

šikovnosť a doprial mu vzdelanie, vďaka ktorému sa prepracoval tak vysoko. Jeho význam 

spočíva najmä v tom, že zmapoval niekoľko nových destinácií, no pozoruhodná bola celá jeho 

práca. 

 

Bez chorobných pohrôm 

James Cook podnikol celkovo tri plavby okolo sveta. Prvým prevratným úspechom, ktorý sa 

spája s jeho kariérou, je úspešný boj proti skorbutu a iným ochoreniam. Tie vtedy zvykli 

pravidelne skoliť takmer celú posádku. No tento moreplavec prišiel domov už z prvej výpravy 

s viac ako polovicou svojich mužov a tieto čísla sa potom ešte zlepšovali. Tajomstvo jeho 

úspechu bolo ukryté v dodržiavaní hygieny a dobrej životospráve. Väčšinu zásob tvorila kyslá 

kapusta bohatá na vitamín C a ďalšia zelenina a ovocie. Aj vďaka tomu mohol oboplávať 

viacero kontinentov a podrobne ich preskúmať. 

 

Dokonalé mapy 

Ako mladík začínal pracovať na lodiach, ktoré prepravovali uhlie. Okrem tvrdej driny sa tu 

však venoval aj vzdelávaniu. Z peňazí, ktoré mu vyplatili, si kupoval aj knihy a  mohol sa tak 

venovať študovaniu kartografie. Napokon dostal šancu vydať sa na vlastnú výpravu, ktorej 

cieľom však nebolo obchodovanie ako obvykle. Na svoju palubu pozval odborníkov zo 

všelijakých sfér, ktorí sa v navštívených krajinách venovali výskúmu. Na konci úspešného 

ťaženia si na svoje konto zapísali objavy 1400 nových rastlín a 500 živočíchov. Bol to veľký 

príspevok k vede, ktorý je cenný aj veľa rokov po ich smrti. 

Za nimi nezaostával ani samotný James Cook. Ten sa venoval svojej láske – zakresľovaniu 

máp. Mal veľký zmysel pre detail, bol veľmi precízny a najmä hladný po nových 

vedomostiach. Svetu dal niekoľko podrobných máp, ktoré zaznamenávali rozloženie 

Tichomoria. Niektoré z nich sa dokonca používali ešte aj v deväťdesiatych rokoch minulého 

storočia. Všetky sú až zarážajúco podobné tým najnovším a dokazujú jeho genialitu. 

 

Krajiny protinožcov 

Všetky tieto Cookove zásluhy sú ešte obohatené aj o niekoľko významných objavov. Tými 

najväčšími sú asi krajiny protinožcov. Podrobne preskúmal severovýchodné pobrežie 

Austrálie a Nový Zéland, kde podľa neho pomenovali aj jeden z vrchov. V tejto oblasti sa 

nachádza aj Cookov prieliv – nová cesta, ktorú našiel v Tichom oceáne. Jedným z jeho prvých 



objavov bol ostrov Tahiti. Odtiaľto totiž pozoroval špeciálne postavenie Venuše, ktorá 

zatienila Slnko. Postupne sa dostal aj na Aljašku, Novú Guineu a do Indonézie. 

 

Na svojom konte má aj niekoľko menších ostrovov, ktoré dnes patria k exotickým 

dovolenkovým destináciám. Prekvapením pre neho boli Veľkonočné ostrovy, ktoré označil za 

najopustenejšie miesto na svete. Žila ti iba chabá hrśtka žien a s nimi 700 mužov. Ani jeden z 

nich nevedel ako sa tu ich predkovia dostali. Kuriózne pomenovanie dostali Havajské ostrovy. 

Nazýval ich Sandwichovou krajinou - niesli meno jedného z Cookových veliteľov. 

 

Obeť domorodcov 

Smrť dostihla tohto moreplavca práve na posledne zmieňovaných ostrovoch. I keď najprv ho 

prijali s otvorenou náručou a domnienkou, že ide o jedného z ich bohov. V tejto rajskej 

záhrade, ako Havaj s obľubou nazýval, strávil niekoľko týždňov a doprial si výdatný oddych. 

Potom sa znova spolu s mužstvom nalodil a pokračoval v plavbe. Musel sa však vrátiť kvôli 

oprave poškodeného sťažňa a to bola chyba. Domorodcov totiž vyrušili uprostred rituálnych 

sviatkov a to im vôbec nebolo po vôli. Pustili sa s nimi do boja a svojho „boha“ spolu s 

ďalšími dvoma kapitánmi dobodali. Telo Jamesa Cooka potom našlo miesto posledného 

odpočinku uprostred morských vĺn. 

 

Zdroj: www.aktuality.sk/clanok/471258/po-stopach-moreplavcov-james-cook/  
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Vasco da Gama 
 

Krištof Kolumbus síce doplával k brehom dovtedy neznámej Ameriky, čo z neho urobilo 

najslávnejšieho moreplavca všetkých čias, námornú cestu do Indie však nenašiel. 

 

Jeho sen splnil o niekoľko rokov neskôr iný odvážny námorník Vasco da Gama. Životopis 

slávneho moreplavca nie je veľmi bohatý na fakty. Historici sa nevedia zhodnúť dokonca ani 

na roku jeho narodenia: niektoré pramene uvádzajú rok 1460, iné 1469. Isté je len to, že na 

svet prišiel v slávnej rytierskej rodine v malom portugalskom mestečku Sines. Detstvo prežil 

pri mori, kde sa rýchlo naučil výborne plávať, loviť ryby, ovládať menšie lode aj určovať smer 

plavby podľa hviezdnej oblohy. 

 

Cestovateľská horúčka 

 

S nadšením počúval príbehy námorníkov o ďalekých krajinách, exotických zvieratách a 

zvláštne vyzerajúcich ľuďoch. Aj jeho zachvátila cestovateľská horúčka, v ktorej žilo celé 

Portugalsko. Neveľká krajina s necelým miliónom obyvateľov sa preslávila v oblasti 

geografických objavov. Nebola to náhoda, portugalskí panovníci systematicky rozvíjali 

námorníctvo od začiatku 15. storočia. Vznikla tu prvá moreplavecká škola v Európe, z ktorej 

vychádzali profesionálni námorníci. Vyučovali na nej významní hvezdári, geografi aj stavitelia 

lodí. Ďaleké cesty financovali predovšetkým bohatí kupci a panovníci. Kupci si od zámorských 

výprav sľubovali bohatý zisk z obchodu s novými krajinami, králi zasa rozšírenie svojej 

mocenskej oblasti. 

 

Aj mladý Vasco da Gama sníval o ďalekých cestách a veľkých objavoch. A tak sa z malebného 

prímorského mestečka vybral študovať námornú vedu. V tých časoch ovládali obchod s 

Indiou arabskí kupci. Dovážali predovšetkým koreniny. Tie sa pestovali len v Indii a Indonézii, 

používali sa však v každej európskej domácnosti nielen na ochucovanie jedál, ale aj na 

konzerváciu potravín, ako liek alebo afrodiziakum. Arabi ich veľmi draho predávali v 

Benátkach a Janove. Odtiaľ sa korenie predávalo ďalej, samozrejme, s ďalšími prirážkami. 

Viaceré krajiny chceli preto nadviazať priame obchodné vzťahy s „krajinou korenia". Keďže 

prístup po súši blokovali Arabi, bolo treba nájsť cestu cez more. Výnimkou nebolo ani 

Portugalsko. Ležalo bokom od hlavných obchodných ciest a nadviazanie kontaktov s Indiou 

by výrazne zmenilo jeho pozíciu v Európe. 

 



Výprava storočia 

 

Panovník na túto výpravu hľadal človeka, ktorý svojou energiou a pevnou vôľou nadchne 

posádku niekoľkých lodí a bez ohľadu na množstvo ťažkostí dovedie misiu do úspešného 

konca. Vasco da Gama bol na to priam stvorený. Bol veľmi rozhodný a odvážny, ale aj 

ctižiadostivý a ambiciózny. Zároveň však bol veľmi neľútostný a v neskoršom veku aj krutý. 

 

Z Lisabonu vyplávali 8. júla 1497 štyri nové lode, navrhnuté s ohľadom na špecifiká vôd pri 

africkom pobreží. Dve veľké plachetnice Sao Gabriel a Sao Rafael, ľahká karavela Berrio a 

jedna loď so zásobami jedla a vody na niekoľko mesiacov. Moreplavci mali najnovšie 

navigačné prístroje a mapy. Súčasťou posádky boli nielen profesionálni námorníci, ale aj 

kňaz, pisár, astronóm, niekoľko tlmočníkov a dokonca aj trestanci, ktorých využívali na 

prieskum neznámych území. 

 

Podľa plánu oboplávali Afriku a po dosiahnutí Mysu dobrej nádeje - miesta, kam najďalej sa 

portugalskí moreplavci dovtedy dostali pri prieskumných plavbách - sa vydali na 

severovýchod. Miestne kmene pri pobreží mali veľa predmetov ázijského pôvodu, a tak 

námorníci predpokladali, že nie sú veľmi ďaleko od brehov Indie. 

 

Stretnutie s kalikutským radžom však neprebehlo podľa očakávaní. Prinesené dary - 

pestrofarebné látky, lacné ozdoby či zvončeky neboli zaujímavé pre panovníka odetého v 

zlate a ozdobeného drahokamami. Nenadchli ho ani chýry o veľkej moci ďalekého 

portugalského kráľa. A tak moreplavcovi trvalo dva mesiace, kým prinesené predmety 

vymenil za meď, ortuť a jantár. Radža mu okrem toho vyrubil obrovské vývozné clá na všetok 

získaný tovar. 

 

Od admirála k vicekráľovi 

 

Keď sa Portugalčania navyše dopočuli, že arabskí kupci ponúkajú štedrú odmenu za ich 

likvidáciu, nahnevaný da Gama zajal náhodných zvedavcov, obzerajúcich ich lode, a odviezol 

ich na more. Pohrozil, že zajatcov vezme so sebou, ak radža nenechá celú výpravu slobodne 

odísť aj s nakúpeným tovarom, samozrejme, bez zaplatenia vysokého cla. Keďže im Indovia 

časť majetku zadržali, odplával da Gama aj so štyrmi domorodcami naspäť do Lisabonu. 

Kráľ ho privítal s veľkou slávou. Obrovský záujem vyvolali predovšetkým privezení Indovia. 

Panovník ocenil aj presné mapy afrického pobrežia, list od radžu, v ktorom žiadal poslať zlato 



a striebro na výmenu za koreniny, a najmä zistenie, že brehy Indie obmýva oceán. Udelil mu 

za to hodnosť admirála a trvalé právo bezcolného vývozu akéhokoľvek tovaru z Indie. 

 

Portugalčania nemohli dopustiť, aby prišli o svoju výhodnú pozíciu získanú objavením 

námornej cesty do Indie. Preto hneď začali organizovať pravidelné cesty a medzi krajinami 

vznikli pomerne dobré obchodné vzťahy. Vasco da Gama sa na svoju druhú plavbu do krajiny 

korenia vybral v roku 1502. V Kalikute nechal stálu vojenskú eskadru a do Lisabonu okrem 

viacerých podpísaných obchodných dohôd priviezol množstvo cenného tovaru a dokonca aj 

mladé Indky, ktoré daroval kráľovnej. 

 

Lisabon sa v priebehu niekoľkých rokov zmenil na centrum medzinárodného obchodu, kam 

sa na nákup tovaru z Ázie zbiehala celá Európa. Da Gama sa presťahoval do Évory, kde si dal 

postaviť luxusný palác. Jeho steny zdobili exotické vyobrazenia Indov, tigrov a paliem.  

 

Portugalský kráľ založil novú administratívnu jednotku - Vicekráľovstvo indické. Centrom sa 

stal prístav Goa a vicekráľom da Gama. Moreplavec nastúpil na palubu lode smerujúcej do 

Indie po tretí raz v roku 1524, aby sa ujal svojej novej funkcie. Počas cesty ich postihlo 

zemetrasenie pod morskou hladinou. Všetci námorníci sa vraj preľakli, len da Gama sebaisto 

vyhlásil: Hľa, ešte aj more sa pred nami trasie! Dlho však novej portugalskej kolónii nevládol - 

len tri mesiace po vylodení ho zrazu začali trápiť bolesti, telo mu pokryli vredy a 24. 

decembra 1524 indický vicekráľ zomrel. Jeho telesné pozostatky previezli do vlasti až po 15 

rokoch. 

 

Investície Portugalska do námornej vedy neboli márne. Tri cesty odvážneho da Gamu do 

Indie zmenili prímorský štát na európsku námornú veľmoc a položili základy jeho budúcej 

koloniálnej moci. 

 
 

Zdroj: http://archiv.extraplus.sk/1770/cesta-do-krajiny-korenia  

http://archiv.extraplus.sk/1770/cesta-do-krajiny-korenia

