
Tahiti 

“Ostrov Tahiti je obklopen korálovými útesy, které vytvářejí jisté a pohodlné přístavy, v 

nichž by mohlo zakotvit mnoho velkých lodí. Snadno se pozná podle hory, která se tyčí 

uprostřed ostrova. Na pobřeží je krásná písčitá pláž, velká řeka zásobuje ostrov 

dostatkem zdravé vody. Ve středu ostrova jsou vidět hory, které se tyčí v délce 20 mil. 

Půda je mimořádně úrodná a bohatá, zavlažovaná mnoha potoky a porostlá stromy s 

hustým listovím a velice silnými kmeny. 

Na severní straně ostrova se nám podařilo najít vhodné místo k pozorování průchodu 

Venuše tak jsme tam postavili stany a založili pozorovací stanici. Domorodce zaujaly 

naše muškety a opakovaně se je pokusili ukrást. Druhého dne nám na palubu přinesly 

kokosové ořechy a dokonce dva vepře. 

Muži na Tahiti jsou povětšině vysocí, s dobře rostlými údy. Stavba těla žen je stejná jako 

u Evropanek. Vlasy mají černé, husté a pevné, zuby bílé, vyšpulené rty, krátký nos, 

příjemné rysy v obličeji a graciézní chůzi. Je to velice čistotný národ, jak pokud jde o lidi, 

tak pokud jde o potraviny. Jejich domy jsou velice dobře přizpůsobeny zdejšímu 

podnebí. Zachovávají určitou vzájemnou vzdálenost a jsou zastíněny stromy. V žádné z 

jiných zemí se nedají podnikat krásnější procházky než tady. Plochá krajina je porostlá 

chlebovníky a kokosovými palmami a mezi nimi vedou cesty od domu k domu. 

Plody tohoto ostrova jsou chléb, ovoce, kokosové ořechy, banány, druh ovoce zvané pod 

jménem „vejce Melloa“; třtina cukrová, kterou obyvatelé jedí syrovou; kořen salepu, 

ovoce v lusku a mnohé kořeny. Z domácích zvířat mají rádi vepře.”  

Zdroj: James Cook: První cesta kolem světa 

 

 

Na založené pozorovací stanici se může Váš astronom pokusit získat co nejpřesnější 

pozorování Venuše na mapě hvězdné oblohy. A to při dodržení následujícího postupu: 

● astronom má zavázané oči, je to přitom on, kdo úkol plní - ostatní členové 

posádky ho tedy musí navigovat 

● vyrazí po směru šipky k dalšímu nejbližšímu stomu - zde je na zemi zaznačena 

pomyslná rovina zrcadla dalekohledu - představíme si, že trasa astronoma je 

jako světelný paprsek, který na zrcadlo dopadá 

● při zachování pravidla, že úhel dopadu se rovná úhlu odrazu, nasměrujeme 

astronoma k dalšímu stromu 

● tento postup zopakujte pětkrát, poté hledejte mapu hvězdné oblohy 

  



 

Hawaj 

 

“Při své nedávné cestě jsem objevil 5 ostrovů, které se od ostatních zcela liší. Vrcholky 

hor se neustále zahaleny v mracích, z nichž, jak se dá nepochybně předpokládat, padají 

časté lijáky. Úbočí tvoří šťavnaté pahorky. Mezi mořem a těmito zalesněnými pahorky je 

velmi kvalitní tráva. Z rostlin bychom mohli jmenovat především banánovníky, 

chlebovníky, kokosové palmy a ořešáky. Viděli jsme kolem poletovat sokoly hnědé 

barvy, modré volavky, divoké kachny a sovy ušaté. Jedinými domácími zvířaty jsou 

prasata, psi a slepice.  

 

Vzezření domorodců je příjemné, chůze půvabná a chování přímé, vlídné a zdvořilé, jak 

jsem pozoroval, nejsou schopni zrady, jen tu vadu mají, že okradou každého a ukradli by 

všechno, co jim přijde do cesty a to s takovou zručností, jaká by zahanbila mnohého 

dlouhoprsťáka v Evropě. Bylo obtížné jim zabránit v krádežích, zejména dalekohledů, 

tabatěrek a jiných železných předmětů, které neznali. Jejich šatstvo jest buďto ze sukna 

nebo z plachtoviny různých druhů. Šat obojího pohlaví jest stejný, ovinutý dvakrát či 

třikrát kolem beder a visící až ke kolenům vepředu i vzadu. Jsou střední postavy a jejich 

tváře, mimořádně kulaté především u žen, mají harmonické rysy. Jejich kůže je ořechově 

hnědá. Všichni mají krásné zuby, vlasy si barví červeně. I při svém přívětivém 

charakteru nemají tu přirozenou lehkost Tahiťanů.”  
 

Zdroj: Pierre Marc: Cesty kapitána Cooka 

 

 

  



 

Nový Zéland 

“Kdyby byla tato země pracovitým lidem obývána, měli by nejen všeho, čeho k živobytí 

je třeba, ale žili by i v hojnosti. Moře a zátoky skýtají výtečné druhy ryb. Vodního ptactva 

tu sice není mnoho a ptactva zemského také ne. Také země nemá divoká a krotká větší 

zvířata. Domorodci však provozují lov na velryby, neboť nosí na prsou ozdobu ze zubů 

velryby. Kdyby mělo dojíti k osídlení této země, byla by nejlepším místem k založení 

první kolonie buďto řeka, kterou nazýváme „Temže“ nebo záliv ostrova. Jak jsem mohl 

prozkoumati smýšlení domorodců, myslím, že by nebylo obtížno cizincům založiti v této 

zemi osadu. 

Zdejší domorodci vozí na malých vozítkách celý svůj majetek, a každé místo je jim vhod, 

jen když poskytne dosti výživy. Tak žijí rozptýleně v malých oddílech. Jsou to ti 

nejubožejší lidé na Zemi. Nemají nic a po ničem netouží. Jsou středního vzrůstu, 

vzpřímeného těla, s obratnými údy. Jejich kůže má barvu dřevěného uhlí nebo temné 

čokolády, mají černé, mnohdy kudrnaté vlasy. Muži i ženy chodí zcela nazí, bez 

jakéhokoliv kousku oděvu. Zdá se, že nemají žádné pevné domy, táhnou z jednoho místa 

na druhé jako divoká zvířata při hledání potravy. Bydlí v ubohých chatrčích, které si 

dělají z větví a travin a které nejsou o mnoho větší než krb.” 

Zdroj: James Cook: Druhá cesta kolem světa 

 

 

Shledali jste místo jako vhodné pro založení osady. Abyste tak mohli učinit, potřebujete 

vytvořit mapu vyznačeného území. Pracovat na tom bude kreslíř map. Jeho úkolem je 

zakreslit co nejpřesněji, s důrazem na detail a vč. popisu mapu vyznačeného území. Na 

tento úkol zde můžete kreslíře map na dobu nutnou k zakreslení ponechat. 

  



 

Na sever od Vancouver Island 

“Země jest velmi hornatá - nejen v okolí zálivu, ale i dále ve vnitrozemí. Málokdy se 

najde tak drsný pohled; neboť uvnitř země není ničeho jiného viděti, leč vrcholky hor 

neobyčejné výše, které pozůstávají z úplně holých skal, pokud nejsou sněhem pokryty. 

Země však na pobřeží je pokryta lesem až těsně k moři.” 

“Pohlavár domorodců byl neméně nápadným, hlavu mu pokrývalo mnoho per a byl 

podivně pomalován. Ani jednoho jsme nemohli přiměti, aby vstoupil k nám na loď. A 

přece byli ochotni všechno, co s sebou měli, nám dáti a byli spokojeni s tím, co jsme jim 

za to nabízeli. Železa byli nejvíce žádostiví; věděli asi dávno, jak se ho užívá. A tak jsme 

se pustili do obchodního styku. Mosaz byla tak žádaná že než jsme se odtud odebrali, už 

jsme skoro žádnou na lodích neměli. Oděvy byly zbaveny knoflíků, psací stoly kování - 

měděné kotlíky, plechové krabice, svícny atd., všechno padlo za oběť.” 

“Obyčejný oděv jejich má podobu obyvatelů Grónska. Barva obličeje žen a dětí byla bílá, 

bez červenosti, a někteří muži byli spíše hnědí. Jejich loďky jsou právě tak stavěny a z 

téhož materiálu, jako loďky Eskymáků. Také mají velké množství nástrojů a železných 

nožů. Jejich nápojem jest bez pochyby voda, neboť ve svých člunech přivezli sníh v 

dřevěných nádobách, od něhož čas od času hrst spolknuli.” 

Zdroj: James Cook: Třetí cesta kolem světa 

 

 

Pokuste se od domorodců získat jednu z trofejí vzácných zvířat, která na ostrově žijí.   



 

Batávie 

 

“Byli jsme celé odpoledne v králově paláci, a nic jsme nevyjednali a museli jsme se 

vrátiti na loď pouze se slibem, že dostaneme několik buvolů ráno. Hollandský 

místodržitel a král tohoto ostrova nedodržel svůj slib o poskytnutí zásob, a to za cenu, 

jak se prodává holandské východoindické společnosti. Ráno se však u lodi objevilo asi 

100 domorodců, ozbrojených ručnicemi a kopími. Kromě toho důstojník, který jim velel, 

mluvil portugalsky a domnívám se, že to byl Portugalec. Vyřídil mně králův rozkaz, či 

spíše rozkaz hollandského jednatele, jehož smysl byl, že se tu smíme zdržeti pouze dnes; 

předstíral, že domorodci nechtějí s námi vésti obchod, protože chceme dostati jejich 

potraviny zadarmo atd.; kdežto domorodci dávali na jevo největší chuť zásobiti nás 

vším, co měli a byli by bývali spokojenější, kdyby dostali od nás zboží místo peněz.” 

 

Zdroj: James Cook: První cesta okolo světa 

 

 

Domorodcům se nakonec podařilo navzdory stanovisku holandského jednatele tajně 

ukrýt zásoby tak, abyste si je mohli vyzvednout. Hledejte je v okruhu 10 metrů od 

tohoto místa. Vyzvednout si můžete pouze jeden balíček zásob 

  



 

Oparree (Společenské ostrovy) 

 

“O 10. hodině raní nám Disciovery dala znamení, že vidí zemi. Viděli jsme ji také z 

vrcholku stěžně v téměř stejném okamžiku. Seznali jsme vbrzku, že je to ostrov malého 

objemu a směřovali jsme až do západu slunce k němu. Zpozorovali jsme nyní, že jsme v 

oblasti, kde ostrovů je více a na obzoru jsme viděli obrysy nepoznaných horstev. Celkem 

poskytoval ostrov pěkný pohled a mohl býti krásným bodem země, kdyby byl býval 

vzdělán. Bohatství fauny i rostlinné říše začalo nás udivovati a pan Banks a další 

botanici měli ve zdejší zemi mnoho práce.” 

 

Zdroj: James Cook: Třetí cesta kolem světa 

 

 

Zdejší ostrov je ideální pro práci vašeho botanika. Jeho úkolem je zakreslit co 

nejpřesněji, s důrazem na detail a vč. popisu vyznačenou rostlinu. Časový limit 

zakreslování je 10 minut, botanik na něm nesmí strávit více, ale ani méně času. Čas si 

hlídá sám na přiložené časomíře. Na tento úkol zde můžete botanika ponechat a 

vyzvednout jej po uplynutí časového limitu.  

 


