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Poloostrov Bygdo/y patfií k ãast˘m cílÛm obyvatel i náv‰tûvníkÛ nor-
ského hlavního mûsta. V‰echny pfiitahuje expozice pfiipomínající od-
váÏné plavby VikingÛ, ktefií dosáhli aÏ na západní bfiehy Atlantiku uÏ
dávno pfied Kolumbem. Procházejí muzeem, v nûmÏ znovu oÏívají do-
brodruÏné plavby Thora Heyerdahla. V my‰lenkách plují spolu s ním
a jeho druhy na lodích Kon Tiki ãi Ra a obdivují záhadné sochy na
Velikonoãním ostrovû. Zvûdavû si prohlíÏejí Nansenovu a Amundse-
novu plachetnici Fram (Vpfied!), která roku 1910 proti pÛvodnímu plá-
nu obrátila kurs a namísto cesty k severnímu pólu zamífiila k ledov˘m
bfiehÛm Antarktidy. Se psím spfieÏením se pak norsk˘ polárník vydal
k jiÏnímu pólu a jako první ãlovûk do‰el 15. prosince 1911 na nejjiÏ-
nûj‰í bod modré planety.

V onom odpoledni roku 2000, kdy jsem „muzejní“ poloostrov nav-
‰tívil, mne v‰ak zaujala zcela jiná loì. Na krotk˘ch vlnách fjordu se
skromnû pohupovala Gjöa, loì se kterou Roald Amundsen (1872–1928)
a jeho malá posádka jako první propluli úzk˘mi prÛlivy mezi poãet-
n˘mi ostrovy na severu Ameriky a po tfiiceti osmi mûsících pfiistáli
v osadû Nome na Alja‰ce.
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MLADÝ MOŘEPLAVEC A STARÁ LOĎ
Gjöa patřila k nejmenším lodím, se kterými se někdo odvážil na dlou-
hou cestu spojující po severních mořích Atlantický a Tichý oceán. By-
la dlouhá necelých pětadvacet metrů a široká jen čtyři metry. Měla je-
diný stožár s plachtou a Amundsen k ní přimontoval přídavný motor
o síle pouhých 13 koní (tj. 9698 kilowattů). Byla stejně stará jako její
majitel. V roce 1900, kdy ji kupoval, bylo oběma už téměř třicet let.

Mladý mořeplavec, který právě usiloval o získání kapitánského
diplomu, prošel tvrdou školou života na norském venkově. Vroze-
nou vytrvalost posiloval dlouhými pochody a lyžařskými túrami říd-
ce obydlenými horskými oblastmi norského vnitrozemí. Fyzické
schopnosti a morální sílu v něm upevnila náročná vojenská služba.

Nedokončil medicínu, ale důkladně se připravoval na vysněné po-
lární cesty studiem fyziky, meteorologie, astronomie, hydrologie
a dalších disciplín, které mu měly dláždit cestu k novým objevům v po-
lárních pustinách. Napjatě sledoval výkony svého staršího krajana
Fridtjofa Nansena (1861–1930), který v letech 1888–1889 přešel
Grónsko a v roce 1893 se na lodi Fram vydal k severnímu pólu. 

Nechal se najmout (1894) na loď, aby se stal námořníkem. Na ob-
chodních plavidlech sbíral v letech 1894–1896 zkušenosti v pod-
mínkách severních moří. Propracoval se na místo kormidelníka a za-
čal pomýšlet na kapitánský dekret. V roce 1897 se doslechl, že jakýsi
námořní důstojník Adrien Gerlache de Goméry (1866–1924), devě-
tadvacetiletý Belgičan, hledá v Norsku námořníky pro plavbu k již-
nímu pólu. Zakoupil starší tuleňářskou loď Patria, která nyní získa-
la nové jméno – Belgica – a pečlivě ji připravoval na obtížnou cestu
do jižních polárních moří. S uspokojením ho při prohlídce lodi po-
klepal Fridtjof Nansen, který se mezitím vrátil ze své polární výpra-
vy, po ramenou. Loď byla připravená pro tvrdé polární podmínky.

XXXX

Severozápadní průjezd
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Gerlache potřeboval pro svou výpravu posádku a Roald Amundsen
vycítil novou příležitost. Stal se druhým důstojníkem na lodi Belgi-
ca, která koncem června 1897 odrazila od pobřeží Norska.

Zastávka v Antverpách, kde loď naložila uhlí a zásoby potravin,
se prodloužila. Mladý Belgičan musel překonávat nedostatek financí
a nedůvěru svých krajanů. Teprve 16. srpna vypluli z Antverp a za-
krátko se museli zastavit v Ostende; parní stroj měl poruchu, a tak
se teprve po nutné opravě mohli vydat přes Atlantik. Odpadli něk-
teří členové posádky a Gerlache je musel nahradit. Výprava měla sku-
tečně mezinárodní charakter: Belgičan, Nor, polský geolog Henryk
Arctowski (1871–1958), rumunský zoolog Emil Racovitsa
(1868–1947)… v Riu de Janeiru přistoupil na palubu americký lé-
kař Frederick Cook (1865–1940). O deset let později se světu před-
staví jako první člověk, který došel na severní pól a vyvolá prudkou
reakci jiného amerického polárníka, Roberta Pearyho (1856–1920),
který jej prohlásí za podvodníka. Svět se přidá na Pearyho stranu.

Belgica přeplula Atlantik, zastavila se v Riu de Janeiru, Montevideu
a v Punta Arenas a málem ztroskotala v blízkosti mysu Horn. Se
značným zpožděním se 13. ledna 1898 mohla belgická polární vý-
prava vydat k jihu. Již v prvních březnových dnech uvízla mezi le-
dy obklopujícími šestý – ledový – kontinent. Vůdce belgické po-
lární výpravy mohla těšit skutečnost, že jejich loď uvízla kdesi za
sedmdesátou první rovnoběžkou, nejdál ze všech dosavadních po-
lárních expedic vydávajících se k jižnímu pólu. Amundsen získával
novou zkušenost. Učil se, jak překonat osamělé zimování v polár-
ním moři, bičovaném prudkými vichry a sněhovými bouřemi. Poz-
nal nebezpečné kurděje, které dokázaly zahubit celé lodní posád-
ky. Pochopil, jak dlouhé jsou polární noci bez slunečního svitu a jak
nebezpečné jsou týdny prožívané v nečinnosti, která může přerůst
až k projevům šílenství. 

Většinu roku 1898 prožili námořníci a vědci na Belgice v ledovém
zajetí. Ledy neustoupily ani se změnou letopočtu, v době, kdy na
jižní polokouli vládne polární léto. Posádka musela prosekávat v le-
du kanál, po němž by se vymanila z ledového zajetí. Po mnohých
zklamáních se podařilo vyvést loď na volné moře a 28. března 1899
se belgická výprava mohla postavit na pevnou zem, když Belgica
přistála v Punta Arenas. 

Po čase mohl Roald Amundsen pomýšlet na vlastní plavidlo a snít
o výpravách do nepoznaných koutů Země. Tak jako Sir John Franklin,
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který vyplul v roce 1845, aby rozřešil otázku Severozápadního prů-
jezdu složitým labyrintem ostrovů a průlivů na severu Ameriky, na kte-
rou se víc než tři staletí snažili početní mořeplavci najít odpověď.

ANGLIČANÉ, NIZOZEMCI, FRANCOUZI
Krátce po Kolumbovû objevu Nového svûta se vydávali hledat cestu
do âíny západním smûrem mofieplavci v anglick˘ch sluÏbách. Benát-
ãan John Cabot (asi 1450–1499) doplul v roce 1497 na maliãké lodi
Matthew k severoamerick˘m bfiehÛm a pro krále Jindfiicha VII. zabral
New Foundland. CabotÛv syn Sebastian se pfii hledání Severozápadního
prÛjezdu dostal k poloostrovu Labrador (1498 a znovu 1503) a dospûl
(1508–1510) moÏná aÏ k Hudsonovu zálivu, jímÏ se podle jeho názo-
ru otvírala cesta do Kataje a Cipanga – tj. do âíny a Japonska. Kofiist,
kterou pfiivezl, se zdála anglick˘m kupcÛm pfiíli‰ hubená a nehodlali
dál financovat málo nadûjné pokusy. Sebastian Cabot (asi 1474–1557)
radûji zmûnil panovníka a v reÏii ‰panûlského krále Karla V. organizoval
v˘pravy do JiÏní Ameriky.

Pozornost AngliãanÛ se v té dobû obrátila v˘chodním smûrem. Ro-
ku 1553 se Hugh Willoughby vydal do mofií za Severním mysem (Nord-
kapp), ale jeho v˘prava nepfiinesla mnoho objevitelsk˘ch úspûchÛ.
Dvû z jeho lodí snad dopluly k jiÏnímu ostrovu Nové Zemû, ale vût‰i-
na nepfiipravené posádky umrzla. Jen Bonaventura, tfietí loì z malé
anglické flotily, pod velením Richarda Chancellora, doplula do Bílé-
ho mofie a k ústí Severní Dviny. Posléze navázala kontakt s rusk˘mi oby-
vateli tûchto krajÛ a na pozvání Ivana Hrozného doputovala do Mosk-
vy, k carskému dvoru. Podafiilo se pfiitom navázat Ïivé obchodní styky,
jejichÏ prostfiedníkem se stala Anglo-moskevská spoleãnost. Jejím fie-
ditelem byl Sebastian Cabot, kter˘ se po fiadû zápletek, jeÏ provázely
jeho pÛsobení u madridského dvora, vrátil v roce 1548 do Anglie. Je‰-
tû nûkolikrát se angliãtí mofieplavci pustili do severov˘chodních mo-
fií. Dokázali proniknout prÛlivem Matoãkin ·ar, oddûlujícím hlavní
ostrovy Nové Zemû, do Karského mofie. Potkávali ruské rybáfie, ale
cesta do âíny severov˘chodním smûrem zÛstávala nepoznaná. Po Ang-
liãanech pfievzali v této oblasti polárních mofií iniciativu Nizozemci, jak
svûdãí název Barentsova mofie – nese jméno mofieplavce, jenÏ obûto-
val Ïivot pfii objevování námofiních cest podél severních bfiehÛ Ruska. 

Do severních oblastí Nového svûta zaãali zatím pronikat Francouzi,
odvûcí konkurenti a mnohdy i protivníci anglick˘ch panovníkÛ. Pirát
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Giovanni Verrazzano (asi 1485–1528), pocházející z Florencie, pfiine-
sl v roce 1522 ke dvoru Franti‰ka I. zprávy o nesmírném bohatství Zá-
padní Indie, které pfiiváÏely ‰panûlské koráby. Pod jejich vlivem vypravil
francouzsk˘ král roku 1523 Verrazzana k pobfieÏí Severní Ameriky,
jak se roku 1507 zaãal objevovan˘ kontinent naz˘vat. Mezi francouz-
sk˘mi námofiníky se na této v˘pravû nacházel snad i Jacques Cartier
(1491–1557), jenÏ se stal Verrazzanov˘m následovníkem.

„Vesel˘ pirát“ Cartier se vydal v dubnu 1534 z rodného pfiístavu
Saint Malo se dvûma koráby pfies Atlantik, aby v Americe hledal zlato
a prozkoumal pfiípadnou námofiní cestu do v˘chodní Asie. Dospûl k po-
bfieÏí New Foundlandu, obeplul ostrov k severu, kde mu v‰ak ledová
bariéra bránila v dal‰í cestû. Se ‰tûstím nalezl prÛliv mezi New Found-
landem a Labradorem, dal mu jméno Belle Isle a v ãervnu 1534 doplul
k ústí ¤eky svatého Vavfiince, o níÏ se domníval, Ïe je poãátkem Se-
verozápadního prÛjezdu. 

Cartier svou plavbu zopakoval v roce 1535. S jednou lodí se Fran-
couzi vydali proti proudu Vavfiincovy fieky v nadûji, Ïe objevují cestu
k bohatství âíny ãi Japonska. Dospûli aÏ k soutoku ¤eky sv. Vavfiince
a Ottawy, kde zaloÏili osadu, zárodek budoucího mûsta Montreal. Zemi,
kterou „objevovali“ pro francouzského krále, nazval Cartier „Nová
Francie“ (teprve pozdûji dostala jméno Kanada podle názvu uÏívané-
ho pro osady pÛvodních obyvatel). 

Pfii dal‰í v˘pravû, kterou „vesel˘ pirát“ podnikl v roce 1542, vyslal
jednoho z dÛstojníkÛ po fiece Saguenay a tato ãást v˘pravy se dostala
aÏ k jezeru Saint Jean v kanadském vnitrozemí. Pokus proniknout po-
dél Labradoru dál na sever ztroskotal opût na ledové bariéfie, která se
navr‰ila v prÛlivu Belle Isle. Jacques Cartier tedy nena‰el (a ani ne-
mohl najít) cestu do Asie, ale jeho plavby zajistily Francii skoro 250
let vládu nad Kanadou. Trvala aÏ do sedmileté války. Mírová smlou-
va dohodnutá v PafiíÏi v listopadu 1762 (a podepsaná 10. 2. 1763) ukon-
ãila francouzské panství nad Kanadou, která se dodnes dûlí na fran-
couzsky a anglicky hovofiící ãásti. Provincie Québec má v souãasné
Kanadû, jeÏ dosud zÛstává v rámci Britského spoleãenství národÛ, vy-
sokou míru autonomie.

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Za vlády „panenské královny“ AlÏbûty I. se Angliãané vraceli na sever
Nového svûta. Mezi prvními byl pirát a mofieplavec Martin Frobisher
(asi 1535–1594). Od dûtství se plavil na obchodních lodích, které
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vlastnil jeho str˘c. Jako ‰estnáctilet˘ se dostal k bfiehÛm západní
Afriky. Nûjakou dobu pobyl v portugalském zajetí a pak, uÏ na vlast-
ní lodi, provozoval pirátské fiemeslo.

V polovinû sedmdesát˘ch let 16. století se sblíÏil s námofiním pod-
nikatelem Humphreyem Gilbertem, nad‰en˘m zastáncem hledání Se-
verozápadního prÛjezdu do Asie kolem severního pobfieÏí Ameriky.
V jeho sluÏbách se Martin Frobisher vydal na první v˘pravu. Na lodích
Gabriel a Michael pfieplul roku 1576 Atlantik, objevil znovu Grónsko,
které znali jiÏ dávno pfied ním Vikingové, a po nûkolika t˘dnech na-
razil v blízkosti ‰edesáté ãtvrté rovnobûÏky na ostrov Loks Land, za nímÏ
se otvíral nepfiíli‰ ‰irok˘ záliv, kter˘ Frobisher povaÏoval za vytouÏe-
n˘ vstup do mofie oddûlujícího Ameriku a Asii – do lodního deníku
zaznamenal, Ïe v tûch chvílích, kdy zálivem proplouval, mûl po levé
ruce americkou pevninu a napravo mohl pozorovat pobfieÏí Asie. Ve sku-
teãnosti pronikl k Baffinovu ostrovu a údajné asijské bfiehy jsou po-
loostrov (nazvan˘ pozdûji HallÛv). Pfii své plavbû se M. Frobisher set-
kal s Inuity-Eskymáky a jejich vnûj‰í podoba, pfiipomínající Mongoly,
jako by mu potvrzovala iluzi, Ïe skuteãnû na‰el cestu do Asie.

V prvních fiíjnov˘ch dnech roku 1576 se Frobisher vrátil do Ang-
lie a pfii audienci u královny AlÏbûty podal zprávu o úspûchu své plav-
by. PfiedloÏil dÛkaz o bohatství objeven˘ch krajÛ, které naz˘val la-
tinsk˘m Meta Incognita (Neznám˘ cíl), kousky Ïlutého kovu
pokládaného za zlato. Za finanãního pfiispûní „panenské královny“
zaloÏil âínskou (katajskou) spoleãnost. Zaãátkem léta 1577 se vyda-
la pfies Atlantik nová Frobisherova expedice. Vedle námofiníkÛ s ní
cestovali i vojáci, ktefií mûli zajistit anglické panství v objeven˘ch
konãinách, a horníci, jejichÏ úkolem bylo dob˘vat zlato, jímÏ podle
Frobisherov˘ch zpráv Meta Incognita opl˘vá. V˘prava nepokraãova-
la v dal‰ím objevování neznám˘ch krajÛ – rychle naloÏila nakopané
horniny a uÏ koncem záfií 1577 (23. 9.) pfiistály Frobisherovy lodû
u domovsk˘ch bfiehÛ.

AlÏbûtinské Anglie se zmocnila zlatá horeãka; uÏ na konci kvûtna 1578
mífiila západním smûrem tfietí v˘prava. Patnáct korábÛ mûlo dopravit
do ostrovního království zlatou rudu. Od Frobishera se v‰ak v té chví-
li odvrátilo ‰tûstí. Údajn˘ prÛliv byl zatarasen ledovou bariérou, ve
snûhové boufii narazila jedna z lodí na ledovec a ostatní plavidla se
rozpt˘lila v ledov˘ch vodách polárního mofie. Se ‰tûstím se anglické
lodû dostaly na volné mofie. Frobisher se pfiitom pfiesvûdãil, Ïe jeho
Meta Incognita není souvislá americká pevnina, ale soubor ostrovÛ
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v hrdle velkého zálivu (pozdûji dostane jméno ne‰Èastného mofieplav-
ce Henryho Hudsona). 

Sen o cestû do âíny (Kataje) se rozplynul stejnû jako pfiedstavy o bo-
hatství zlata, kter˘mi tento drsn˘ kraj opl˘vá. Namísto drahého kovu
obsahovala dovezená hornina bezcenn˘ pyrit (sirník Ïeleza). Jako v po-
hádce se nakupené bohatství promûnilo v hromadu kamení.

Pirát Frobisher, odmûnûn˘ královnou AlÏbûtou zlat˘m fietûzem, se
vrátil k jistûj‰ímu zdroji bohatství – pfiepadával ‰panûlské a portugal-
ské lodû vracející se ze Západní Indie. Pirátské podnikání mu vyneslo
znaãn˘ majetek, kter˘ promûnil ve v˘nosné pozemky ve stfiední Ang-
lii. S Francisem Drakem, je‰tû slavnûj‰ím pirátem Jejího Veliãenstva,
se úãastnil na loupeÏné v˘pravû z let 1585–1586. Podílel se na vítûz-
ství anglického loìstva nad „nepfiemoÏitelnou“ ‰panûlskou Armadou
roku 1588. V pokraãující námofiní válce mezi AlÏbûtou a Filipem II.
·panûlsk˘m zahynul Martin Frobisher na následky zranûní, která utr-
pûl pfii dob˘vání bretaÀského pfiístavu Brest na podzim 1594. 

Od Frobisherov˘ch objevÛ nepfiestávali Angliãané hledat Severozá-
padní prÛjezd. Sen o zlatu a stfiíbru v bohaté âínû a Japonsku, o hed-
vábn˘ch látkách a porcelánu, o bohatství kofiení v Indii, ale i o cen-
n˘ch koÏe‰inách z ledov˘ch konãin, které je tfieba jen naloÏit a pfievézt
pfies Atlantik, lákal na cestu dal‰í mofieplavce ve sluÏbách královny
AlÏbûty a jejích stuartovsk˘ch nástupcÛ. V ãervnu 1585 pfiiplul ke
Grónsku dal‰í z provozovatelÛ pirátského fiemesla, John Davis
(1547–1605), s lodûmi Sushine a Moonshine. Díky mimofiádnû teplé-
mu poãasí, které toho roku vládlo, vidûl spolu se sv˘mi námofiníky
kvetoucí louky. Od pfiátelsky ladûn˘ch obyvatel získal tulení koÏe‰i-
ny a mohl pfiem˘‰let o bohatství, které se zde nachází.

Davis pronikl aÏ za 66. rovnobûÏku a doplul k bfiehÛm velkého ost-
rova, kter˘ pozdûji dostal jméno mofieplavce Williama Baffina; minul
Cumberlandsk˘ záliv, dal‰í slepou uliãku pfii hledání Severozápadní-
ho prÛjezdu. Pfii prudkém zhor‰ení poãasí, které pfiineslo neproniknu-
telnou mlhu, se obrátil k Anglii, kde pfiistál 30. záfií 1585. 

V kvûtnu následujícího roku vypluly pod Davisov˘m velením ãtyfii
lodû. Znovu posunuly hranici lidského pronikání na sever, kdyÏ do-
sáhly 67. stupnû severní ‰ífiky. Obrátily se k jihu, minuly v˘chodní po-
bfieÏí Labradoru, kde námofiníci uvidûli hlubok˘ (i kdyÏ úzk˘) Hamil-
tonÛv záliv, jenÏ se jim zdál b˘t moÏnou cestou k proniknutí do Asie.
Potfietí se vydal John Davis k severoamerick˘m bfiehÛm v roce 1587
– podél grónského pobfieÏí se dostal aÏ na 73° severní ‰ífiky a znovu se
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obrátil k Baffinovu ostrovu, popsal HallÛv poloostrov, kter˘ Frobisher
povaÏoval za asijské pobfieÏí a cestou na jih minul vstup do Hudsono-
va zálivu. Cesta na severozápad v‰ak zÛstávala uzavfiená.

HUDSONŮV BLUDNÝ PŘÍZRAK
Hledání cesty na pohádkov˘ Dáln˘ v˘chod podél Severní Ameriky ne-
dávalo spát lond˘nsk˘m kupcÛm. Anglo-moskevská spoleãnost naja-
la roku 1607 málo známého kapitána Henryho Hudsona a vyslala ho
nejprve na v˘pravu, která mûla dospût do Indie pfies severní toãnu.
Hudson a mnozí dal‰í vûfiili, Ïe v oblasti pólu je volné mofie a staãí jen
pfiekonat ledové bariéry, které jim brání k nûmu proniknout. Nedosta-
teãnû vybavená expedice na lodi Hopwell se dvanácti námofiníky plu-
la nejprve podél v˘chodního pobfieÏí Grónska, dostala se na 73° s. ‰.,
ale ledov˘ zátaras ji zastavil na dal‰í cestû k severu. HouÏevnat˘ Hud-
son se nevzdával: obrátil se k bfiehÛm ·picberkÛ a dostal se aÏ za 
80. stupeÀ severní ‰ífiky (80°23’). S nepfiíli‰ pfiesvûdãiv˘mi v˘sledky
se vrátil do Anglie a Anglo-moskevská spoleãnost ho propustila.

Henry Hudson pfie‰el ke konkurenci – k nizozemské V̆ chodoindic-
ké spoleãnosti. Pod jejím patronátem pronikl v roce 1609 do Barent-
sova mofie, ale dal‰í postup podél sibifiského pobfieÏí mu pfiekazily na-
kupené kry a neposlu‰ní námofiníci, ktefií se báli pfiezimování v zamrzlém
mofii. Obrátil se tedy na severozápad a za silné boufie pfieplul Atlantik.
Na lodi Halfmoon objevil u pobfieÏí Severní Ameriky fieku, která do-
stala jeho jméno. Po ãase na tom místû vznikla osada Nov˘ Amstero-
dam, která v roce 1664 dostane nové jméno – New York. Vzboufiená
posádka donutila svého kapitána k návratu. U‰etfiila ho vlastnû zkla-
mání. ¤eka Hudson není ani zdaleka poãátkem cesty do Asie.

Zmûnil se letopoãet a Henry Hudson získal novou (i kdyÏ velmi opa-
trnou) podporu od V̆ chodoindické spoleãnosti. Plachetnice Discove-
ry s despotick˘m kapitánem a nespolehlivou posádkou se vydala po-
dél Labradoru hledat cestu do Asie. Tentokrát Hudsonova loì vnikla
do velkého zálivu – Hudsonova –, ale vÛdce v˘pravy uÏ nemûl dost ‰tûs-
tí, aby mohl pokraãovat dál na západ. Loì zamrzla na dlouhé mûsíce
uprostfied mofie a hlad, kter˘ stíhal námofiníky, byl dostateãn˘m dÛvo-
dem k odporu vÛãi kapitánovi. 

Nadcházející jaro pfiiná‰elo nové nadûje. Pro námofiníky vidinu ná-
vratu do Anglie; kapitán snil o dal‰í cestû na sever. Nespokojenost po-
sádky vyústila v otevfienou vzpouru. Posádka se zmocnila Discovery
a svého kapitána, jenÏ chtûl za kaÏdou cenu plout po Severním ledovém
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oceánu, zajali, vsadili spolu s jeho mal˘m adoptivním synkem a nûkolika
vûrn˘mi námofiníky na mal˘ ãlun a nechali ho plout v mraziv˘ch vo-
dách zálivu. Hudsonovi ponechali jen pu‰ku s nevelk˘m mnoÏstvím pra-
chu a stfieliva a nûco potravin. 

Vzboufience na Discovery neprovázelo mnoho ‰tûstí. âást posádky
zahynula ve stfietech s místními obyvateli; jiní podlehli chladu pfii plav-
bû v mraziv˘ch vodách Atlantiku a jen nûkolik muÏÛ se vrátilo, aby se
pfied soudem zpovídali za vzpouru a za to, Ïe opustili svého kapitána. 

Îádná z pomocn˘ch v˘prav, jeÏ se vydala hledat Henryho Hudsona,
neuspûla. Promûnil se v legendárního kapitána zjevujícího se jako duch,
jenÏ touÏí plout dále k severu. Na vûky pak zÛstalo na mapách jméno
fieky, jeÏ protéká New Yorkem, a úÏiny, která vede do stejnojmenné-
ho (Hudsonova) zálivu.

NENÍ NEJMENŠÍ NADĚJE
Angliãtí námofiníci se nevzdávali – v létû 1612 vypluly dvû lodû pod
velením kapitána Thomase Buttona (†1634). âlenem jeho v˘pravy byl
i Robert Bylot, kter˘ pfiivedl zbytek vzboufiencÛ na Discovery do Ang-
lie. Pronikli Hudsonovou úÏinou do zálivu a pokraãovali dále k seve-
ru – dostali se k ostrovÛm Southampton a Coats a pfii plavbû na jih zá-
livu objevili ústí fieky Nelson, kde pfiezimovali. 

Button a Bylot s nov˘m jarem pokraãovali obrácen˘m smûrem v prÛ-
zkumu Hudsonova zálivu. Na mapách se objevily nové lokality: ústí
fieky Churchill, ostrov Mansell, prÛliv Roes Welcome. Thomas But-
ton odmítl plout dál hrdlem úzkého prÛlivu – Nec ultra! (Dále ne!) –,
naz˘val HudsonÛv záliv ve chvílích, kdy se rozhodoval pro návrat do
Anglie. Jeho pokraãovatelem se stal Robert Bylot, kter˘ se znovu vrá-
til do zálivu nesoucího jméno jeho zrazeného kapitána. U kormidla lo-
di Discovery stál mlad˘ William Baffin (asi 1584–1622), jehoÏ jmé-
no dostal velk˘ ostrov na severním okraji Hudsonova zálivu. 

Podél ostrova Southampton pronikli aÏ k úÏinû Frozen Strait, kde
jim nahromadûn˘ led nedovolil pokraãovat dál. Bylot a Baffin se vzda-
li my‰lenky, Ïe by Severozápadní prÛjezd mohl vést Hudsonov˘m zá-
livem. Na Discovery vypluli na konci bfiezna 1616 potfietí do mraziv˘ch
vod amerického severu hledat cestu k bohat˘m asijsk˘m zemím. Sle-
dovali západní pobfieÏí Grónska a postoupili aÏ k 78. rovnobûÏce; ob-
jevili MelvillÛv záliv a HayesÛv poloostrov, nejzápadnûj‰í v˘bûÏek
Grónska; témûfi se dotkli Smithova prÛlivu, oddûlujícího Grónsko od
Ellesmerova ostrova a otvírajícího oceán, kter˘ obklopuje severní pól. 
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