
Abstrakt: 

David Livingstone je považován za jednoho z největších cestovatelů 19. 

století. Jeho cesty dalekosáhle změnily vnímání afrického kontinentu a jeho 

obyvatel v západních zemích. Díky cestám motivovaných budováním misijních 

stanic, šířením božího slova a potlačováním obchodu s otroky, uskutečňovaných 

v letech 1849–1873 učinil řadu významných objevů. 

Během prvních průzkumů v oblastech jižní a východní Afriky v letech 1849 

a 1856 objevil jezero Ngami, Viktoriiny vodopády, podnikl transkontinentální 

cestu napříč Afrikou a prozkoumal velkou řeku Zambezi. Navazoval přátelství 

s náčelníky domorodých kmenů, které dokázal získat pro svá kázání a pro své 

výpravy. Již v průběhu cest se stal známý doma i ve světě. Po návratu z Afriky v 

roce 1856 se jeho popularita rozšířila díky cestopisu Misijní cesty a průzkumy v 

jižní Africe. V roce 1858 byl pověřen vedením vládní expedice do východní a 

střední Afriky k řece Zambezi. Úkolem expedice bylo prozkoumat splavnost řeky 

a okolní krajinu. Během této expedice se ukázalo, že řeku nelze kvůli přírodním 

podmínkám nelze využít. Po mnoha obtížích byla expedice stažena. Přestože 

expedice byla oficiálně neúspěšná, díky měřením a průzkumu přírody přispěla k 

dalšímu obohacení poznatků o africkém vnitrozemí. 

Livingstonova poslední cesta měla za cíl objevit pravé prameny řeky Nilu 

potvrdit, nebo vyvrátit hypotézy průzkumníků Spekeho a Burtona. Od roku 1866 

do roku 1873 podnikal průzkumné cesty v oblasti jezer Tanganika, Bangweulu a 

Mweru. Během těchto cest David Livingstone trpěl a jeho zdraví se zhoršovalo. 

Od roku 1868 do roku 1871 nepodával o sobě žádné zprávy. Proto byla vyslána 

za podpory amerických novin The New York Herald expedice novináře Henryho 

M. Stanleyho, aby Livingstona našel. Epické hledání skotského cestovatel a 

misionáře skončilo jejich legendárním setkáním v listopadu 1871. Po společné 

výpravě se David Livingstone vypravil na poslední expedici, při níž v květnu roku 

1873 zemřel. V dubnu roku následujícího byl s poctami a za účasti královny a 

významných osobnosti pohřben ve Westminster Abbey. 



Livingstonovy cesty neposkytly bezprostřední ekonomický profit a nově 

objevená území nebudila v té době přílišný zájem států, přesto se staly základem 

pro pozdější kolonizaci vnitrozemí, k čemuž přispělo množství informací z cest. 

David Livingstone usiloval o likvidaci obchodu s otroky a hodlal přinést 

výdobytky západně civilizace prostřednictvím christianizace Afričanům. 

Navzdory výsledkům práce průzkumníka a objevitele se David Livingstone 

považoval především za misionáře. 

 


