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V druhé polovině 18. století ovládala Británie přibližně osminu známého světa. Poté, co Britové vytlačili 

Francouze ze Severní Ameriky i z Indie, chtěli rozšířit svůj vliv i do neznámých oblastí Tichého oceánu. 
Během čtyř let vyslali do Tichého oceánu dvě expedice, které tam měly objevit nová území a podrobit je. 
Jednu vedl kapitán Wallis a objevil a pojmenoval Tahiti. Druhá, které velel odvážný a legendární kapitán 
Sturm, dlouhé měsíce proplouvala oceán, ale neobjevila nic, co by stálo za zmínku. 

Na jaře roku 1768, když dala britská admiralita Jamesi Cookovi příkaz, aby na palubě robustní uhelné 
lodi vyplul do Tichého oceánu a prováděl tam astronomická pozorování, byla přibližně osmina tehdy 
známých zemí v držení Velké Británie. Tisíce ostrovů v obrovském Tichém oceánu nebyly dosud objeveny a 
prozkoumány. Ani tajemstvím opředený Jižní kontinent, o kterém Ptolemaios předpokládal, že je jen 
výplodem fantazie, který ale přesto Cookův současník Alexander Dalrymple zaznamenal do své mapy, nebyl 
ještě nalezen. Četná území na jižní polokouli nebyla v polovině 18. stoleté ještě probádána. 

Evropa však byla posedlá honbou za novými objevy a novými teritorii. Británie, Francie, Španělsko, 
Portugalsko si tehdy za neúprosného soupeření rozdělily mezi sebou známá území světa. Na námořních 
cestách do Severní, Střední a také Jižní Ameriky i na cestách do Holandské Indie, Číny a Japonska bylo 
neustále živo. O Tichém oceánu se toho naopak vědělo málo. Obě cesty, kterými do něj lodě připlouvaly, 
tedy Magellanových průlivem nebo kolem Hoornského mysu, klady na lodě i jejich posádky velké nároky. 

 
Jamesi Cookovi se podařilo překážky překonat především díky do nejmenších podrobností 

naplánované přípravě. Všude se dokázal orientovat. Británie, která se neustále hladově rozhlížela po dalších 
a dalších koloniích, v něm našla toho pravého muže. Cook byl odvážný mořeplavec a výborný kartograf, 
schopný zhotovit dávno potřebné mapy neznámého oceánu na jižní polokouli. 

Cookova velikost je právě v zevrubnosti a přesnosti, s nimiž své objevy dokumentuje. „Svět neomluví 
toho, kdo něco objeví, ale nedokáže to do nejmenších podrobností popsat,“ píše ve svém deníku. Pro britské 
impérium byly mapy a přesné údaje o vzdálenostech stejně důležité jako šíleně  odvážní a smělí kapitáni. 

Cooka popsal jeho současník takto: „Kapitán Cook je robustní postavy, otužilý až do krajnosti. Snášel 
stejně trpělivě hlad i žízeň, zimu i horko. Duch jeho byl stejně silným jako tělo, myšlenky jeho vyznačovaly se 
pronikavostí, úsudek jistotou. Obdivuhodná chladnokrevnost v nebezpečí, neskonale dobré srdce a jemnocit 
– doplňovaly obraz jeho povahy.“ Jména lodí, s nimiž Cook třikrát obeplul zeměkouli, mluví sama za sebe: 
Endeavour (úsilí), Resolution (rozhodnutí), Adventure (dobrodružství) a Discovery (objev).  

 
James Cook se vypracoval vlastními silami a svůj život věnoval zcela službě pokroku. „Podrobil“ britské 

koruně tisíce ostrovů, Nový Zéland a Austrálii a podstatně tak rozšířil území Británie. Přesto nebyl žádný 
conquistador jako španělé Cortéz a Pizzaro v Jižní Americe. Nehledal zlato a nikoho nechtěl přivést ke 
křesťanství. Co druzí s jeho objevy později učiní, ho nezajímalo. James Cook byl „jen“ neohrožený kapitán a 
kartograf, jeden z největších mořeplavců všech dob. 

Zeměpisná věda mu vděčí za objevení Společenských ostrovů během první cesty, za důkaz, že nový 
Zéland tvoří dva ostrovy a za objevení východní části Nového Hollandu (Austrálie). Z druhé cesty za 
rozluštění existence tzv. jižní pevniny, za objev Nové Kaledonie, Přátelských ostrovů, Velikonočních ostrovů, 
ostrovů Sandwichových, a mnoha dalších. Z třetí cesty pak za prozkoumání dalších ostrovů Sandwichových, 
západního pobřeží Ameriky, a za určení blízkosti východní Asie a západní Ameriky mezi 60-70° šířky. 

 
 
 
Ve svém deníku píše: „Žiji v naději, že toho dokážu víc než kdokoliv přede mnou.“ 

 


