
Příloha č. 2 – Čtení s předvídáním 

Plavby Kryštofa Kolumba 

 
1. část 
 
Kolumbus vyplul ze španělského Palosu 3. srpna 1492. Posádku Santa Marie, Pinty a Niňi 
tvořilo dohromady méně než 100 mužů. Mezi nimi byli i vězňové, kterým byla za 
dobrovolnou účast nabídnuta královská milost. Ačkoli bylo příznivé počasí, začali se 
námořníci obávat, že se nedočkají větru, který by jim umožnil zpáteční plavbu. Kolumbus 
vymyslel mnoho lstí, aby je přiměl pokračovat v cestě. 
 
2. část 
 
Falšoval záznamy v lodním deníku a prohlašoval, že lodě urazily menší vzdálenost, než 
opravdu věřil. Kromě toho se snažil námořníky povzbudit tím, že každého ptáka, každý 
kus plovoucího dřeva nebo dešťovou přeháňku považoval ze neklamné znamení, že země 
nemůže být daleko. Nakonec kvůli vzrůstající nelibosti posádky změnil kurz na jih.  
 
V pátek 12. října 1492 ve dvě hodiny v noci začal námořník Pinty, Rodrigo de Triana, 
volat: „Tierra! Tierra!“. (Země! Země!) 
 
Ráno Kolumbus vstoupil na pevninu, vztyčil na ní španělský královský prapor a zabral 
ostrov ve jménu krále Ferdinanda a královny Isabely. Cizince přišli přivítat plaší 
ostrované a Kolumba překvapilo, že byli nazí. Bylo zřejmé, že to nejsou bohatí lidé 
východu, o kterých psal Marco Polo. Myslel si, že je na jednom z ostrovů východně od 
Číny. Ostrov pojmenoval San Salvador. 
 
Někteří ostrované nosili zlaté ozdoby, které dle jejich posunků pocházely z většího 
ostrova. 
 
3. část 
 
Kolumbus chtěl zlato najít, a proto se rozhodl pokračovat v plavbě a prozkoumat bludiště 
ostrovů, které se rýsovaly na jižním obzoru. Doufal, že za ostrovy nalezne Čínu. Další tři 
měsíce se plavil po ostrovech a pojmenovával je (Long Island, Crooked Island). Od 
přátelských ostrovanů, od kterých získával za levné tretky zlaté ozdoby, se dozvěděl 
o válečném kmeni Karibů, kteří pojídali maso ze svých nepřátel. 
 
Jednou ztroskotala Santa Maria u ostrova, který se stal jeho nejdůležitějším objevem – 
Haiti. V lednu se vydal na cestu do Španělska. S sebou vzal skupinku indiánů a vzorky 
zlata. Cesta byla velmi náročná, ohrožovaly ji nekončící bouře. Vichřice od sebe oddělila 
Niňu a Pintu. Přes všechny nesnáze přistáli na Azorech, které patřily Portugalcům. Ti 
pojali mylné podezření, že se jedná o piráty a 10 Španělů uvěznili.  
 
V dubnu 1493 stanul Kolumbus konečně před španělským králem a královnou. 
 
4. část 
 
Španělský král a královna ho zahrnuli tituly a poctami a vydali příkaz, aby se začala 
připravovat druhá výprava. 
 
Ital z Janova se stal donem Cristobaldem Colónem, admirálem oceánu a místokrálem 
a gubernátorem na ostrovech nově objevených na Západě. Kolumbova sláva se rychle 
rozšířila po Evropě a zpráva o jeho cestě nesmírně překvapila všechny, kdo byli 
přesvědčeni, že jediná námořní cesta do Číny je ta, která vede kolem Afriky a kterou 
Portugalci ještě celou neprozkoumali. 


