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Abstrakt 

Dějiny objevování neznámých končin jsou jednou z velkých kapitol v historii 

lidstva, která nabízí nejenom silné lidské osobní příběhy o touze a odhodlání, ale také 

souvisí s iniciativou vlád ve velmocenské zahraniční politice. V centru pozornosti 

autorky této diplomové práce stojí Královská zeměpisná společnost, instituce založená 

pod patronací britského krále Viléma IV., jejímž cílem je již po více než 185 let 

podpora rozvoje geografie a průzkumu jednotlivých světadílů. Společnost měla 

podstatný význam při podpoře průzkumných expedic, kterým se podařilo zmapovat 

oblast pramenů Nilu a přispět tak k vyřešení jedné z dlouholetých záhad lidstva. 
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Královská zeměpisná společnost, rovníková Afrika, cestovatelství a objevování, Nil, 

Richard Burton, John Hanning Speke, James Augustus Grant, Samuel Baker a Florence 

Bakerová 

Abstract 

The history of exploration is one of the great chapters in the history of mankind, 

which offers not only strong personal stories of desire and determination but is also 

related to the Great Powers policy. What stands in center of attention of this thesis is an 

institution established under the patronage of British king William IV, the aim of which 

was the promotion of geography and exploration of continents. The Royal Geographical 

Society has been among others distiguished in the support of expeditions which 

managed to map the sources of the Nile and contribute to a solution of one of the long 

term mysteries of the mankind. 
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ÚVOD 

Odvěká lidská touha po poznání žene vědu kupředu. Zkoumání naší planety je 

dnes v určitém smyslu vyčerpáno, neboť máme prakticky dokonale zmapován celý 

povrch, a tak se naše pozornost upírá jinam, do vesmíru. Ten je pro nás zatím do značné 

míry nepoznán, ovšem jeho části jsou postupně díky technologickému progresu 20. a 

21. století prozkoumávány. Co se však odehrávalo předtím, než byl do detailu 

zmapován celý zemský povrch a co bylo pro lidstvo největším stimulem k jeho 

objevování? 

 V prehistorických dobách lidé migrovali zejména jednak za lepšími 

klimatickými podmínkami pro žití, a pak za potravou. Tak začaly vznikat na různých 

kontinentech starobylé civilizace z domorodých obyvatel, kteří se dokázali sžít 

s mnohdy velmi náročným prostředím. Ti však zůstali pro Evropany po dlouhá léta 

neznámými, a to až do té doby, než začaly evropské státy vysílat průzkumné výpravy do 

končin jim utajených, kde měly první možnost seznamovat se s místními obyvateli. 

Je nutné si uvědomit, že náš postoj je v této věci chápán z pohledu západní 

civilizace, protože když mluvíme o místech nepoznaných, mluvíme o územích 

nepoznaných Evropany. Samozřejmě místní lidé daná území dobře znali, což můžeme 

demonstrovat například na jedněch z nejznámějších vodopádů světa, Viktoriiných 

vodopádech. Jejich název, který jim dal v polovině 19. století David Livingstone na 

počest tehdejší britské panovnice, je dnes běžně užívaný i ve světě, a je zasazen do 

našich map a atlasů. Avšak pro domorodce zůstanou známy jako Mosiottatunya, tedy 

„kouř, který burácí.“1 

V otázce poznávání bychom však neměli přeceňovat význam lidské touhy po 

nových znalostech, jelikož tu byla ještě další hnací síla, a sice materiální. Dokonce 

právě tu musíme považovat za prvotní stimul pro výpravy do dalekých končin, neboť 

lidé měli odjakživa zájem o nové suroviny a komodity, díky kterým se dostávali do 

kontaktu s novými kulturami a poznávali nové krajiny. Ryze obchodní důvody, které 

provázely středověké výpravy, se pak začaly proměňovat od 15. století, kdy nastala 

největší doba prozkoumávání oceánů a zaznamenávání nových pobřeží i celých 

kontinentů se snahou tato území osídlovat, zavést stabilní obchodní konexe a hladkou 

směnu zboží mezi mateřskými mocnostmi a jejich koloniemi. Od 18. století se pak 

1 KEAY, John. ed. The Royal Geographical Society History of World Exploration. Hamlyn, London 
1991, s. 7. 
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dobrodružných plaveb účastnili také vědci,2 kteří se soustředili nejenom na zeměpisné 

otázky, ale také například na přírodovědu či etnografii. Došlo k popisu nových druhů 

rostlin, zvířat, ale také kultur. O století později pak nově objevovaná území čelila 

imperiálním snahám evropských mocností, které se projevily neúprosným úsilím o 

kolonizaci a nadvládu nad novými oblastmi, které se snažily dostat do své sféry vlivu. 

Avšak o necelé století později se čas koloniální správy nachýlil ke svému konci a 

zejména po druhé světové válce nastal čas dekolonizace a opětovného nabytí 

samostatnosti napříč státy celého světa. Jak si s touto nově získanou mocí státy poradily 

a zda to byl krok kupředu, však musíme nechat na individuálním uvážení. 

Z výše uvedených řádků vyplývá, že dějiny objevování jsou podstatnou součástí 

historie. Jedná se však o téma, jemuž je v našem prostředí věnována poněkud menší 

pozornost. Velká Británie měla mezi ostatními světovými velmocemi výsadní 

postavení, neboť v 19. století ovládala nejrozlehlejší říši v dějinách a měla dlouhodobě 

převahu na světových mořích. Proto bylo zcela logické, že hrála zásadní roli 

v uskutečňování průzkumných expedic.  

Tato diplomová práce má dvě základní části, kterým předchází kratší kapitola 

věnující se africkému kontinentu v dějinách objevitelství, a která seznamuje čtenáře 

s rolí, již Afrika hrála při výpravování průzkumných expedic. 

První velký úsek práce se potom zabývá Královskou zeměpisnou společností, 

tedy institucí, která se stala od svého založení v roce 1830 iniciátorkou průzkumných 

expedic na všech kontinentech a zásadně přispěla ke zmapování zemského povrchu, 

který byl ještě ve století páry do velké míry neprozkoumán. Proto práce hodnotí 

předpoklady a podmínky, za kterých se instituce vyvíjela, seznamuje s hlavními 

osobnostmi s ní spjatými, a v neposlední řadě mapuje její činnost od založení do 

moderní doby.  

Ve druhé polovině se práce zaměřuje na problém hledání pramenů Nilu. 

Hádanka, která budila pozornost od antických dob, byla zodpovězena právě díky 

působení Královské zeměpisné společnosti. Na finální fázi těchto objevů mají největší 

zásluhu viktoriánští objevitelé Robert Francis Burton, John Hanning Speke, James 

Augustus Grant a Samuel Baker. Právě jejich expedicím a průzkumu oblasti Bílého Nilu 

práce věnuje velkou pozornost. 

2 BINKOVÁ, Simona. Čas zámořských objevů. Triton. Praha 2008, s. 10. 
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Diplomová práce je založena na studiu pramenů vydaných i nevydaných, čerpá 

také poznatky v odborné literatuře, která k tomuto tématu vznikla. Pro kapitolu 

zabývající se Královskou zeměpisnou společností jsou stěžejní periodika vydávaná 

právě samotnou Společností, tedy Journal of the Royal Geographical Society 

vycházející pravidelně od roku 1831, ve kterém je možné získat informace 

k hospodaření a činnosti Společnosti v určitém časovém období. Dalším využitým 

pramenem pak byly Proceedings of the Royal Geographical Society of London, odkud 

bylo možno  získat informace o jednotlivých výpravách. Pokud se zabýváme počátky 

Společnosti, bezpochyby nejužitečnější je publikace Clementse Markhama The Fifty 

Years´ Work of the Royal Geographical Society (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2009), jejíž první verze vyšla v roce 1881 k příležitosti padesátého výročí 

založení Královské zeměpisné společnosti. Markham byl dlouholetým sekretářem 

Společnosti, takže z faktografického hlediska je jeho kniha nezpochybnitelným zdrojem 

informací, které byly právě pro tuto diplomovou práci zcela podstatné.  

Z odborné literatury pak bylo čerpáno z knihy Iana Camerona To the Farthest 

Ends of the Earth. The History of the Royal Geographical Society 1830-1980. (London 

and Sydney: MacDonald and Jane´s 1980). Tato kniha je však spíše přehledem působení 

Společnosti v prvních 150 letech a nezabývá se jednotlivými údobími příliš do hloubky. 

Proto bylo nutné využít mnoha dalších publikací, mezi nimiž je možné uvést například 

Johna Keaye The Royal Geographical Society History of World Exploration. (Hamlyn, 

London 1991). Novějších publikací, které by na toto téma vyšly v posledních letech, je 

však nedostatek. 

Kapitola mapující jednotlivé cesty za objevením pramenů Nilu vychází ze studia 

nevydaných pramenů, které se nachází jednak v archivu Královské zeměpisné 

společnosti, a také v Britské knihovně v Londýně. Obě instituce disponují bohatou 

sbírkou korespondence jednotlivých cestovatelů, a také jejich deníky. Z vydaných 

pramenů je třeba uvést několik stěžejních publikací. Jedná se o záznamy z cest, jako je 

například titul Richard Francis Burton, The Lake Regions of Central Equatorial Africa 

with Notices of the Lunar Mountains and the Sources of the White Nile; being the 

Results of anExpedition Undertaken under the Patronage of Her Majesty's Government 

and the Royal Geographical Society of London, in the Years 1857-1859. (London: 

Journal of the Royal Geographical Society Vol. XXIX, 1859.), dále zprávy z cest Speka 

a Granta – John Hanning Speke, Journal of the Discovery of the Source of the Nile. 
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(First edition: London: Blackwood. 1863), od téhož autora What Led to the Discovery of 

the Nile. (London: Blackwood. 1864), dále James Augustus Grant, A Walk across 

Africa or Domestic Scenes from my Nile Journal. (Edinburgh and London: Blackwood. 

1864). V neposlední řadě pak vyprávění Samuela Whiteho Bakera, The Albert N'Yanza: 

Great Basin of the Nile and explorations of the Nile Sources. (London: Macmillan, 

1892). Kromě toho je třeba k vydaným pramenům přidat ještě například nekrology nebo 

články vycházející k různým výročím těchto mužů. Nelze také opominout ani příspěvky 

k cestám vycházejících v Journal of the Royal Geographical Society. Výše uvedená díla 

však nejsou jedinými knihami, které by sami cestovatelé vydali. Jedná se pouze o výběr 

děl, které se váží k rovníkové Africe a pramenům Nilu, protože například v případě 

Richarda Burtona máme k dispozici širokou škálu dalších monografií, které popisují 

jeho cesty po dalších koutech světa (viz např. Burtonova díla Personal narrative of a 

pilgrimage to El Medinah and Meccah, London: Longman 1857, nebo Goa and the 

Blue Mountains, or, Six months of sick leave, London: Richard Bentley, 1851, dále také 

Wanderings in West Africa from Liverpool to Fernando Po, London: Tinsley Bros., 

1863 a další.) 

Z odborné literatury je k dispozici poměrně velké množství životopisů osobnosti 

Richarda Burtona, patrně nejnovější je práce Jamese L. Newmana, Paths without Glory: 

Richard Francis Burton in Africa. (Washington D. C.: Potomac Books, 2010). 

Komplikovaným vztahem mezi Burtonem a Spekem se zabývá poměrně krátká, ale 

velmi zajímavá publikace W. B. Carnochana: The sad story of Burton, Speke, and the 

Nile; or, was John Hanning Speke a cad?: looking at the evidence. (Stanford/ Calif.: 

Stanford General Books, 2006). Nutno říci, že odborná veřejnost má velký dluh vůči 

osobnosti Jamese Augusta Granta, k němuž neexistuje žádná rozsáhlejší biografie. Život 

Samuela Whiteho Bakera je zpracován například v publikaci M. J. Trowa, The 

Adventures of Sir Samuel White Baker: Victorian Hero. (Barnsley: Pen & Sword 

Discovery, 2010). Je sice novějšího data, ale v některých pasážích je pojata spíš 

filosoficky než faktograficky, vyjma kapitoly o historii Bakerovy rodiny.  

Užitečnými shrnujícími pracemi k tématu hledání pramenů Nilu jsou publikace 

Christophera Hibberta Africa Explored. (London: Penguin Books 1982), Franka 

McLynna Hearts of Darkness: The European Exploration of Africa (Carroll & Graf 

Publishers. New York 1993) a Tima Jeala Explorers of the Nile (London: Faber, 2011). 

Kvalitní mapy, jež jsou součástí příloh této práce, je pak nutno vyzdvihnout v knize 

4 

 



 

Guye Yeomena The Quest for the Secret Nile: Victorian Exploration in Equatorial 

Africa 1857–1900. (London: Chaucer Press 2004). 

Z české provenience existuje k tématu k dispozici prakticky pouze jediná kniha, 

kterou je práce Petra Křivského a Aleše Skřivana Do nitra kontinentů. (Praha: Mladá 

fronta, 1988). Kniha vyšla však téměř před třiceti lety a objevování Nilu je věnována jen 

dílčí část. Tématu Královské zeměpisné společnosti se v našem prostředí dosud nikdo 

nevěnoval. Jak je z výše uvedených řádek patrné, diplomová práce stojí primárně na 

zahraniční cizojazyčné literatuře. 

Cílem, který si tato práce kladla, bylo zpracovat a uvést do českého prostředí 

jednu z velkých kapitol dějin zeměpisného průzkumu. Na prvním místě zanalyzovat 

působení Královské zeměpisné společnosti s důrazem na klíčové 19. století. V druhé 

řadě zodpovědět otázku, jakým způsobem Královská zeměpisná společnost přispěla 

k objevování pramenů Nilu a také, jaké momenty byly klíčové pro vyřešení této 

„záhady tisíciletí.“ 
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1 Afrika v dějinách objevitelství 

Africký kontinent stál v otázce objevitelství z hlediska zájmu Evropanů po 

dlouhou dobu v pozadí oproti Asii. Tam byly čilé obchodní styky navazovány jednak 

prostřednictvím Hedvábné stezky, ale intenzivnější kontakt se podařilo navázat také 

díky křížovým výpravám, které otevřely Evropanům cestu na Blízký východ. Avšak 

Mongolsko a Čína nebyly Evropanům neznámé, a to zejména díky proslulému putování 

Marca Pola, jehož autobiografický cestopis se stal mimořádně populární četbou své 

doby. Mimo to na velmi úzkém propojení Asie a Evropy nesli také svůj díl Arabové, 

kteří Evropu seznamovali se svými znalostmi z mnoha vědních disciplín, (ať už se 

jednalo o matematiku nebo kartografii), a také sem přenášeli prvky své kultury a 

architektury. 

Afrika byla Evropě známa již od starověkých dob. Vždyť právě na severu tohoto 

kontinentu v povodí slavného Nilu vyrostla egyptská říše, jedna z nejmocnějších své 

doby. O tom, že se o africké pobřeží Středozemního moře zajímaly v rámci kolonizace 

jednotlivé řecké státy, není pochyb, stejně tak měli i Římané zájem o zdejší oblasti, 

které se jim povedlo v prvním století před naším letopočtem do své majestátní říše na 

několik staletí začlenit. 

Ani výše uvedený zájem o černý kontinent však nekorespondoval s jeho 

zaostáváním v otázce objevování a prozkoumávání. Linie afrického pobřeží se začaly 

rýsovat až od počátku 15. století, kdy Portugalci z iniciativy prince Jindřicha 

Mořeplavce dobyli město Ceutu v dnešním Maroku. Tato událost symbolicky 

odstartovala období velkých mořeplaveckých úspěchů, na které navázali Španělé či 

Nizozemci a v pozdější době Francouzi nebo Angličané. Tak se v nadcházejícím století 

podařilo zmapovat pobřeží Afriky a založit zde důležité osady, které se pro Evropany 

staly klíčovými zastávkami nabízející zásoby vody a čerstvých potravin při dalekých 

cestách do Orientu. Zcela jiná situace se však odehrávala v africkém vnitrozemí, jehož 

tajemství zůstávalo i nadále skryto. 

Průzkum afrického kontinentu lze podle některých autorů datovat do třech 

základních vln:3 

1. Období velkých objevů (1460-1600)  

2. První období vědeckého průzkumu (1770-1840) 

3 Heslo „Africa:Exploration“ in BUISSERET, David, ed.:The Oxford Companion to World Exploration, 
Oxford University Press. Oxford 2007. Vol I., s. 12-16. 
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3. Druhé období vědeckého průzkumu (1840-1876)4 

První plavby směrem k africkému pobřeží se váží zejména k iniciativě Jindřicha 

Mořeplavce, který zemřel v roce 1460. Jeho smrtí začíná první výše vymezené období, 

které bylo spjato zejména s portugalskými plavbami podél afrického pobřeží, kdy došlo 

k postupnému popsání obrysu afrického kontinentu. Obě dvě období vědeckých 

průzkumů jsou pak spojena s osvícenskou touhou po poznání, která se projevovala ve 

všech vědách, a prostřednictvím průzkumu nových území došlo k významným 

poznáním kupříkladu v botanice, geologii či zoologii. Zatímco se však 18. století 

vyznačovalo větší aktivitou Evropanů na černém kontinentě zejména díky obchodu 

s otroky, ve století 19. se již vlády snažily o konkrétnější informace o africkém území 

z důvodu politických, ekonomických a strategických.5 Zásadní přínos mělo právě Druhé 

období vědeckého průzkumu, v souvislosti s nímž lze říci, že „za dobu kratší než dvacet 

pět let skupina vynikajících cestovatelů dosáhla více úspěchů, než bylo dosaženo za 

předešlých pět set let. Uspěli, neboť byli podporováni přímo či nepřímo sílícími 

evropskými vládami a zeměpisnými společnostmi, které byly dychtivé po získání nových 

informací.“6 V této otázce pak samozřejmě nesmí zůstat stranou argumentace týkající 

se ekonomických a politických ambicí jednotlivých států při objevování nových území. 

Z toho důvodu je etapa vědeckých objevů ukončena rokem 1876, kdy se v září konala 

Bruselská zeměpisná konference, která dle mnohých odstartovala proces označovaný 

jako tzv. „tahanice“ či „rvačka o Afriku.“7 Tato konference byla svolána z iniciativy 

belgického krále Leopolda II. Účastnili se jí kromě čelních představitelů evropských 

velmocí, jako byly Británie, Francie, Německa a Rakouska-Uherska také zástupci 

dalších menších států, přičemž nebyli přizváni například zástupci Egypta a ani 

Portugalska, jehož zájmy v centrální Africe narážely na zájmy Leopolda.8 Dále se 

museli účastnit kromě politických špiček také odborníci na danou problematiku, a to 

zejména cestovatelé, kteří Afriku dobře znali a mohli poskytnout cennou expertízu. Zde 

je možné jmenovat například Jamese Augusta Granta, který se společně s Johnem 

Hannigem Spekem účastnil výprav za hledáním pramenů Nilu. Mezi základní body, 

4 Autor vynechává období let 1600 až 1770 z periodizace hlavních vln afrického průzkumu. Můžeme se 
domnívat, že tak činí z důvodu, že tato doba nebyla v porovnání s dalšími etapami průzkumu tak 
významná a posun v poznání afrického kontinentu nebyl tak zásadní. Autor proto vyzdvihuje pouze 
hlavní etapy. 
5 Heslo „Patrons, Sponsors and Supporters“ in BUISSERET, Vol I., s. 25. 
6 Heslo „Africa:Exploration“ in BUISSERET, Vol I., s. 16. 
7 V angličtině se používá výraz Scramble for Africa. 
8 Heslo „Brussels Geographical Conference“ in BUISSERET, Vol I., s. 128. 
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které byly na konferenci zmíněny, patřilo například to, že v otázce africké explorace 

došlo v dané době ke zlomovému okamžiku - pobřeží již bylo dobře známo a bylo tedy 

třeba svou pozornost soustředit spíše do vnitrozemí. Bylo také doloženo, že centrální 

část Afriky oplývá značným přírodním bohatstvím, které však místní obyvatelé nejsou 

schopni sami využít. Právě to mělo vysvětlit větší participaci Evropanů v Africe.9 Tak 

tedy začala zhruba v poslední třetině 19. století „tahanice o Afriku“ a skončila před 

první světovou válkou.10 V této době byla Afrika zcela opanována a rozparcelována 

mezi pět vůdčích mocností, kterými byly Německo, Itálie, Portugalsko, Francie a 

Británie (a v mnohem menším měřítku ještě navíc Španělsko).11 Ve velkém byly tehdy 

poprvé ustanoveny hranice v rámci Afriky tak, jak je v některých oblastech známe do 

dnešní doby.12 

Co tedy přesně znamenala pro tehdejší Evropany Afrika a jaké cíle je hnaly 

vydávat se do míst, kde na ně v některých případech čekala jistá smrt? Afrika neboli 

černý kontinent vždy skrývala mnohé záhady a budila respekt či dokonce strach. Stala 

se „místem, kde barbarství vítězí nad lidskostí, příroda nad technologií, biologie nad 

kulturou a id nad superegem.“13 Tak popsal Joseph Conrad ve své knize Srdce temnoty 

Kongo v době belgické nadvlády ve druhé polovině 19. století. Právě kvůli náročnosti a 

riziku, které cesty do afrického vnitrozemí představovaly, patřila Afrika po dlouhou 

dobu mezi ty nejméně poznané kontinenty. 

Ačkoliv bychom si při studiu dějin objevitelství přáli zůstat u romantické 

myšlenky, že hlavním hnacím motorem pro nové plavby či cesty bylo právě ono 

vědecké poznání či rozšíření lidských obzorů, byla by to představa mylná. Mnozí autoři 

se shodují v názoru, že za objevitelskými výpravami existoval vždy další motiv, kterým 

bylo zvětšení bohatství daného státu. Proto byla v otázce cestovatelství také značně 

angažována vláda daného státu, která byla ochotna vynakládat velké finanční sumy a 

personálně propojovat expedice s armádou či námořnictvem. V souvislosti s britskými 

ambicemi v hledání pramenů Nilu pak můžeme konkrétně říci, že „tento zájem byl 

9 Tamtéž, s. 129. 
10 Datace je podle různých historiků odlišná, v této práci je použito časové vymezení let 1876 až 1912 
Thomase Pakenhama, který se tématem zabývá v rozsáhlé monografii The Scramble for Africa. 1876-
1912, vydané v Londýně z roku 1991. 
11 PAKENHAM, Thomas. The Scramble for Africa. 1876-1912. London: Weidenfeld and Nicolson, 1991, 
s. xxiii. 
12 GRIFFITHS, Ieuan. „The Scramble for Africa: Inherited Political Boundaries“ in The Geographical 
Journal, Vol. 152, No. 2 (Jul., 1986), s. 204. 
13 McLYNN, Frank. Hearts of Darkness: The European Exploration of Africa. Carroll&Graf Publishers. 
New York 1993, s. ix. 
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podnícen britskou vládou, která se úzkostlivě snažila rozluštit záhady Afriky, protože si 

byla vědoma, že cesty objevitelů budou s velkou pravděpodobností následovány 

obchodem a kolonizací.“14 

Na druhou stranu sem měla evropská civilizace přinést i něco na oplátku, a sice 

osvětu, která měla být připodobněna „světlu vrženému Evropany na Afriku.“15 Stejně 

tak to přiznává i jeden z prvních prezidentů Královské zeměpisné společnosti Hamilton, 

který ve své výroční řeči zmínil, že při získávání detailnějších vědomostí o daném 

kontinentu bychom neměli zavírat oči ani před mnohem podstatnějším zájmem tehdejší 

společnosti, pro kterou Afrika nabízela možnost „bohaté sklizně.“16 Konkrétněji se 

vyjádřil následovně: „Rozsáhlé a nedotčené stepi ve vnitrozemí Afriky pravděpodobně 

oplývají předměty zájmu rostlinné i nerostné povahy, které s postupným objevováním 

mohou otevřít cestu novým zdrojům bohatství při našem obchodování, zatímco[místní] 

obyvatelé budou moci v průběhu času plně využít dar svobody, který jim předáme.“17 

V raně viktoriánském vnímání se tedy setkáváme s pomyslným výměnným 

obchodem, kdy za vědomosti, svobodu a kulturu, kterou Britové Afričanům přivezou, si 

Evropané odvezou bohatství jejich země, které by místní domorodci stejně bez jejich 

pomoci neuměli zužitkovat. Zkráceně řečeno, vzácné suroviny a zboží na oplátku za 

požehnání křesťanskou civilizací.18 

Zájem o africký kontinent však neklesal ani s přibývajícími roky 19. století, ba 

naopak tendence ke kompletnímu zmapování vnitrozemí gradovala. V roce 1850 

tehdejší prezident Královské zeměpisné společnosti Smyth vysvětloval, že je Africe 

věnováno více pozornosti než ostatním světadílům z toho důvodu, že přestože je Afrika 

nejstarší světadíl a kolébkou nejstarších kultur, byla ze všech kontinentů nejméně 

probádaná a civilizovaná.19 Kromě toho pro náročnost a nepředvídatelnost terénu pro ni 

platilo ještě v polovině 19. století, že „ze všech kontinentů Afrika představovala pro 

objevitele největší výzvu, téměř nic nebylo s určitostí známo o vnitrozemí mezi Zambezi 

a jižním okrajem Sahary. Do této doby měly evropské vlády poměrně malý zájem o 

14 CAMERON, Ian. Exploring Africa. Harlow: Longman, 1984, s. 33. 
15BARNETT, Clive: „Impure and Wordly Geography: The Africanist Disourse of the Royal Geographical 
Society, 1831-73,“ in Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 23., No. 2, 
1998, str. 242. 
16 Journal of the Royal Geographical Society of London, Vol. 8. London: Royal Geographical Society, 
1838, s. liv. 
17 Tamtéž. 
18 BARNETT, s. 242. 
19 Tamtéž. (Avšak přestože Barnett jako zdroj výše uvedeného textu udává tzv. Address to the Royal 
Geographical Society prezidenta Smytha z roku 1850, daný text se v této zprávě vůbec neobjevuje). 
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střední Afriku, a přestože byla nominálně po mnoho let pod portugalskou kontrolou, 

bylo provedeno jen velmi málo ze systematického průzkumu.“20 

Pozornost viktoriánských objevitelů se samozřejmě nesoustředila pouze na 

africká území, ale je nutné si připustit, že měl černý kontinent skutečně význačné 

postavení z pohledu evropských mocností. Zájem Británie o subsaharskou Afriku, byl 

eminentní také z důvodu obchodu s otroky, jehož centrum bylo nejprve v oblasti 

západní Afriky, odkud se v průběhu 18. století odváželi domorodci za těžkou prací do 

amerických kolonií, což značnou měrou přispívalo k tehdejší britské prosperitě. Ovšem 

tato situace se na počátku 19. století změnila a naopak Británie nejenom, že zakázala 

obchod s otroky, ale snažila se prosadit i zrušení celkově instituce otroctví. Proto se 

v polovině století obrátila se svým zájmem na centrální a východní Afriku, která byla 

spolu se Zanzibarem dalším centrem obchodu s otroky. Mnohé viktoriánské expedice 

tedy měly za cíl přesvědčit místní (zejména arabské) obchodníky ke zrušení aktivit, 

které vedly k zotročování domorodého obyvatelstva.  

Mimo to měl zájem o východní Afriku měl ještě jiné kořeny, a sice strategické. 

Východní Afrika se stala klíčovým bodem v návaznosti na otevření Suezského 

průplavu,21 které znamenalo významný posun v obchodních aktivitách Velké Británie, 

neboť transfer zboží z Indie a celkově Pacifiku a Indického oceánu do Evropy byl 

podstatně jednodušší a kratší. 

Příčin, které vedly britské cestovatele, obchodníky a vojáky do nepoznaných 

končin Afriky jsou tedy mnohé. Ať se jednalo o zájmy obchodní, politické, imperiální, 

filantropické či vědecké, podstatné je, že díky těmto aktivitám se podařilo skutečně 

zodpovědět veškeré otázky ohledně tvaru zemského povrchu, které zůstávaly 

nezodpovězeny v některých případech i po několik staletí či tisíciletí a jejich odhalení 

by bylo daleko komplikovanější nebýt takových institucí, jakou byla Královská 

zeměpisná společnost, jejíž členové stáli u klíčových objevů v dosud nepoznaných 

krajích světa. 

  

20 HOWGEGO, Raymon John: Encyclopedia of exploration, 1850 to 1940 : continental exploration : a 
comprehensive guide to the history and literature of exploration, travel and colonization in Africa, Asia, 
Australia and the Americas from 1850 to the early decades of the twentieth century, Potts Point, N.S.W.: 
Hordern House, 2008, s. ix. 
21 KENNEDY, Dane: „The Search for the Nile.“ in BRANCH: Britain, Representation and Nineteenth-
Century History, Ed. Dino Franco Felluga. Extension of Romanticism and Victorianism. Citováno dne 
25.4.2015. Dostupné z: http://www.branchcollective.org/?ps_articles=dane-kennedy-the-search-for-the-
nile  
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2 Královská zeměpisná společnost 

Královská zeměpisná společnost (The Royal Geographical Society),22 založená 

v Londýně v roce 1830, je bezesporu jednou z nejvýznamnějších institucí na světě, která 

zásadně přispěla k objevování těch nejvzdálenějších koutů světa, ve své době 

nepoznaných evropskou civilizací. Díky mimořádnému entusiasmu svých zakladatelů, 

vášni a síle objevitelů a cestovatelů, které podporovala, a štědrosti donátorů, díky 

kterým oplývala značnými finančními obnosy, bylo možné odhalit veškerá bíla místa, 

která se na mapě světa ještě v 19. století v poměrně značném měřítku vyskytovala. 

Společnosti, která aktivně působí až do dnešní doby, by se však neměl upírat ani 

přínos při podpoře výzkumných expedic ve 20. století, neboť právě Královská 

zeměpisná společnost stála například v pozadí výpravy na nejvyšší horu světa Mount 

Everest, kterou se poprvé podařilo pokořit Edmundu Hillarymu a Tenzingu Norgayovi 

29. května roku 195323. Abychom však plně docenili celkový přínos a mohli zhodnotit 

aktivity Společnosti v uplynulých již téměř dvou staletích, je třeba se vrátit k jejím 

počátkům. 

2.1 Předchůdci Královské zeměpisné společnosti 

2.1.1 Královská společnost 

Myšlenka založení učené společnosti, jež by sdružovala myslitele a vědce své 

doby a přispívala k šíření vědomostí v různých disciplínách, se ve Velké Británii datuje 

do druhé poloviny 17. století, konkrétně do roku 1665, kdy byla založena Královská 

společnost (The Royal Society)24 Její záběr byl sice velmi rozmanitý, avšak prostor, 

který věnovala jednotlivým vědám, byl poněkud nevyvážený. Právě geografie zaujímala 

zcela marginální postavení v kontrastu k takovým disciplínám, jakými byla medicína, 

chemie nebo astronomie.  

Společnost začala ihned od svého počátku vydávat periodikum, jehož cílem bylo 

seznámit své členy a nadšence jednotlivých odvětví s nejnovějšími objevy a průzkumy. 

Tak byl již od roku 1665 vydáván nejstarší vědecký časopis na světě nesoucí název 

22 Dále v textu označována také zkratkou RGS. 
23 CAMERON, s. 197. 
24 MARKHAM, Clements R. The Fifty Years´ Work of the Royal Geographical Society. Cambridge 
University Press. Cambridge 2009. First published 1881, s. 7. 
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Philosophical Transitions.25 Budeme-li zkoumat příspěvky, které v něm byly 

publikovány mezi lety 1665 a 1848, dojdeme k závěru, že pouhé 1% se věnovalo 

geografii a topografii.26 To ostatně také naznačuje následující tabulka: 

Tabulka 1: Rozložení příspěvků ve Philosophical Transitions v letech 1665–1848 dle jednotlivých 

vědních disciplín27 

Disciplína Počet příspěvků Disciplína Počet příspěvků 

Medicína a chemie 1949 Matematika 285 

Astronomie 621 Botanika 280 

Mechanika 461 Optika 206 

Zoologie 420 Různé 120 

Elektřina a magnetismus 416 Archeologie 117 

Geologie a mineralogie 
384 

Geografie a 

topografie 
77 

Ačkoliv přímý přínos Královské společnosti ke studiu geografie je považován za 

značně limitovaný, nelze to stejné tvrdit o souvisejících disciplínách, jakou byla 

například astronomie, jejíž poznatky byly později využívány při různých zeměpisných 

měřeních. S postupným rozšiřováním britského impéria však zájem o geografii stoupal. 

Lví podíl na ustanovení geografie jako samostatné vědní disciplíny náleží siru Josephu 

Banksovi, prezidentu Královské společnosti, který byl „nejenom zapáleným geografem, 

ale také velkým cestovatelem…, který vzal do svých rukou vůdčí roli v ustanovení a 

vedení samostatné asociace se speciálním cílem podpory zeměpisných objevů.“28 

2.1.2 Africké sdružení 

Byl to právě sir Joseph Banks,29 považovaný za „nejproslulejšího britského 

vědce své doby,“30 kdo stál u zrodu Sdružení pro podporu průzkumu vnitřních částí 

Afriky (Association for Promoting the Discovery of tje Interior Parts of Africa), které se 

zkráceně označuje termínem Africké sdružení.  

25 The Royal Society Publishing, Citováno 28.2.2015, Dostupné z www: 
http://rstl.royalsocietypublishing.org/  
26 MARKHAM, s. 7. 
27 Tamtéž. 
28 Tamtéž, s. 8. 
29Portér Sira Josepha Bankse viz Příloha 1.  
30 KŘIVSKÝ, Petr a SKŘIVAN, Aleš. Do nitra kontinentů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1988, s. 118. 
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Afrika byla kontinentem, na jehož mapě bylo v porovnání s Asií nebo Amerikou 

v dané době nejvíce bílých míst. Právě toto sdružení si kladlo za cíl podpořit průzkum 

těchto míst, a to zejména v oblasti západní Afriky.  

Průkopníky, kteří se stali inspirací pro africké objevitelství, byli James Cook, 

James Bruce a právě Joseph Banks. Přestože prvně jmenovaný se Afrikou vůbec 

nezabýval, jeho plavby kolem světa přitahovaly zájem veřejnosti o záhadné a neznámé 

končiny. Poukazovaly důrazněji na fakt, že je Afrika evropským obyvatelům neznámá, i 

přesto, že je mnohem blíže Evropě než Tichomoří, kam právě Cook primárně směřoval. 

James Bruce byl jedním z průkopníků, kdo se vydal za tajemstvím Nilu a dva roky tak 

strávil v Etiopii.31 Přesto se stal klíčovou osobností pro vznik a rozvoj Afrického 

sdružení sir Joseph Banks. 

Joseph Banks se narodil v roce 1743 do zámožné rodiny v hrabství Lincoln32 

v severovýchodní Anglii. Při studiích na Etonu a Christ Church v sobě rozvinul lásku 

k přírodním vědám, nejvíce botanice, což v něm podnítilo také zájem o cesty za 

poznáním a dobrodružstvím. Tak se účastnil několika zámořských plaveb. První z nich 

ho zavedla v roce 1766 na Newfoundland, dále se jakožto přírodovědec účastnil první 

plavby kolem světa po boku Jamese Cooka na lodi Endeavour. Třetí plavbou byla 

výprava na Island v roce 1772 a poslední v řadě byla cesta do Rotterdamu, odkud měl 

v plánu pokračovat opět dále na sever.33 

V roce 1778 byl Banks jmenován prezidentem Královské společnosti34 a 

intenzivně pokračoval v rozvoji botaniky a shromažďování a rozšiřování své sbírky 

rostlinných druhů. Díky svému blízkému přátelskému vztahu s králem Jiřím III. se 

dostal do vedení Královské botanické zahrady v londýnském Kew35 a dokonce se stal 

„prvním Angličanem, kterému byl udělen rytířský titul za vědeckou činnost.“36 

Joseph Banks zůstal v čele Královské společnosti až do své smrti v roce 1820. 

Svou velkolepou sbírku botanických exponátů a knihovnu se zaměřením na přírodní 

historii přenechal Britskému muzeu. Herbář čítající přes 23 400 položek,37 který muzeu 

31 HALLET, Robin, ed.: Records of the African Association. London, New York : T.Nelson, 1964, s. 10. 
32 MARKHAM, s. 11. 
33 „The Centenary of Sir Joseph Banks“. Science, New Series, Vol. 52, No. 1336 (Aug 6, 1920), s. 123.  
34 MARKHAM, s. 11. 
35 „The Centenary of Sir Joseph …“, s. 123 
36 MARKHAM, s. 11. 
37 DAWSON, A.  Portrait sculpture, a catalogue London, The British Museum Press, 1999. Citováno dne 
1.3.2015. nestr.. Dostupné z www: 
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/pe_mla/b/bronze_portrait_bust_of_si
r_jo.aspx 
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odkázal, se později stal součástí sbírek londýnského Muzea přírodní historie,38 zatímco 

většina exemplářů jeho knižní sbírky byla začleněna do Britské knihovny.39 

Přínos Josepha Bankse k rozvoji tehdejšího poznání se však neorientoval pouze 

na Afriku, naopak se stal inspirací pro výpravy do dalších koutů světa, ať již se jednalo 

o arktické oblasti nebo území britské Indie. 

Někdejší zájem o Afriku měl několik příčin. Jednak šlo o zájmy misijních 

společností, dále o politické a obchodní záměry nejenom státu, ale také jednotlivců, a 

v neposlední řadě osvícenská touha po poznání též sehrála podstatnou roli. Právě 18. 

století je obecně považováno za věk rozumu a v Británii jsou pro ně typické kluby, 

v nichž, se scházeli bohatí gentlemani a hovořili o politice, vědě či literatuře. V jednom 

takovém, nazvaném Sobotní klub (Saturday´s Club), se 9. června 1788 ustanovilo 

Africké sdružení.40 Jeho cílem bylo prozkoumat dosud neprobádaná území, neboť „míst 

k objevení na Zemi je stále tak velké množství, že zahrnuje alespoň třetinu obyvatelného 

zemského povrchu: mnoho území v Asii, více v Americe a téměř celá Afrika, které jsou 

nenavštívené a neznámé.“41 

Původních zakládajících členů bylo dvanáct, po celou dobu jeho existence bylo 

Sdružení poměrně malým uskupením přispívajících členů. Za třiačtyřicetiletou dobu 

svého působení mělo celkem 212 příslušníků platících roční členský poplatek42 ve výši 

5 guinejí43, přičemž z dobových dokladů vyplývá, že mezi stálými členy se objevovaly i 

ženy.44 Porovnáním s Královskou zeměpisnou společností, která do sebe Sdružení 

později inkorporovala, dojdeme ke zjištění, že ta za zhruba stejnou dobu existence počet 

platících členů více než zpětinásobila. Navíc se zde pohybujeme zcela v jiných řádech 

čísel. Původní počet členů měla RGS v roce 1830 okolo 460, zatímco v roce 1870 skoro 

2400.45 Oproti tomu mělo Africké sdružení maximální počet členů 109 v roce 1791.46 

38 CHAMBERS, Neil. Joseph Banks and the British Museum: the world of collecting, 1770-1830, 
Pickering & Chatto, reviewed by Ian Boreham for Cook’s Log, page 45, volume 31, number 1 (2008). 
Citováno dne 1.3.2015. Dostupné z www: https://www.ntu.ac.uk/hum/document_uploads/75563.pdf  
39 DAWSON, nestr.. 
40 HALLET, s. 13. 
41 Proceedings of the Association for Promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa. Vol 1. 
Bulmer and Co, London 1810, s. 3 – 4. 
42 HALLET, s. 24. 
43 Guinea byla zlatá mince, která získala své jméno od území v Africe, odkud většina zlata pocházela. 1 
guinea odpovídala hodnotě 21 šilinků, tedy 1 libře a 1 šilinku. 
44 Tamtéž, s. 258. 
45 Počty členů Královské zeměpisné společnosti, viz Tabulka 2 dále v textu. 
46 HALLET, s. 24. 
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Z hlediska organizačního pak byli nejaktivnějšími členy Sdružení sekretář a 

pokladník a dále byla ustanovena Rada čítající nejprve pět a od roku 1804 osm členů. 

Tato rada byla volena na každoročním všeobecném setkání (Annual General Meeting), 

které se konalo tradičně na konci května nebo na začátku června, a byla z něho vždy 

pořízena shrnující zpráva.47 Úkolem rady bylo nejenom vybírat a vysílat vhodné 

kandidáty na cesty do Afriky, ale také starat se o korespondenci a finance. Všeobecného 

setkání se mohli účastnit všichni platící členové Sdružení, jejichž role pro fungování 

byla klíčová, neboť členské příspěvky představovaly jediný zdroj příjmu této 

organizace.48 Avšak ten, kdo nad všemi členy vyčníval, byl právě sir Joseph Banks, 

jehož renomé jako prezidenta Královské společnosti nepopiratelně přispělo k většímu 

zájmu o Africké sdružení. 

Africké sdružení pojímalo problematiku černého kontinentu komplexněji než by 

se na první pohled mohlo zdát. Kromě samotného zájmu o dosud neprobádané oblasti 

bez povšimnutí nezůstávala problematika otroctví, které bylo úzce spojeno právě s tímto 

kontinentem. Jeho členové si dobře uvědomovali, že cílem jejich mateřské země v 

Africe bylo do té doby pouze „plundrování, utlačování a zotročování“49 místních 

obyvatel. Poslání Sdružení bylo v tomto ohledu opačné, protože členové si kladli vyšší 

cíle, které byly odlišné od předešlé praxe využívání místního obyvatelstva prvotně jako 

zdroje potencionálního zisku. Úkolem Sdružení byla „podpora vědy a lidskosti, 

průzkum tajuplných míst…a zlepšení podmínek tohoto nešťastného kontinentu.“50 

První, koho Africké sdružení oslovilo pro cestu za poznámím, byl cestovatel 

amerického původu Ledyard. Ten měl již s cestovatelstvím zkušenost ze třetí Cookovy 

plavby kolem světa, také byl znám velkolepým plánem dostat se z Evropy přes Sibiř na 

Kamčatku. Ovšem v důsledku okolností, které nejsou příliš známy, byl během cesty 

zatčen a deportován na rusko-polskou hranici s varováním, že pokud se ještě jednou 

pokusí vstoupit na území Ruska, bude zastřelen.51 

Krátce po vzniku Sdružení byl ještě v červnu 1788 Ledyard vyslán do 

súdánského Sennaru, odkud měl pokračovat na západ k řece Niger. Přestože jeho 

nadšení a odhodlání bylo nezlomné, jeho cesty nedopadly příliš šťastně. Nebohý 

47 Proceedings of the Association for Promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa. Vol 2. 
Bulmer and Co, London 1810. 
48 HALLET, s. 16. 
49 SINCLAIR, William. „The African Association of 1788“ in Journal of the Royal African Society, Vol. 
1, No. 1 (Oct., 1901), s. 145. 
50 Tamtéž, s. 146. 
51 MARKHAM, s. 12. 
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cestovatel zemřel nedlouho poté, co se dostal do Káhiry,52 čímž jeho africké 

dobrodružství skončilo prakticky ještě v zárodku. 

Další pokusy iniciovalo Sdružení ihned po Ledyardově smrti, kdy po dvou 

dalších neúspěšných expedicích oslovilo cestovatele Mungo Parka, který se roku 1795 

vydal za objevováním tajemného Timbuktu.  

Africké sdružení však nereprezentovali pouze Britové, v roce 1796 předložil 

Sdružení svůj plán Němec Friedrich Hornemann, který chtěl dosáhnout Nigeru trasou 

vedoucí z Káhiry. Cíle, který byl na svou dobu velmi odvážný, se mu dosáhnout 

nepodařilo, neboť po čtyřech letech cestování přišel o život. Nicméně svou slávu si 

získal jakožto „první Evropan, který překročil poušť [Saharu – pozn. M.K.] od dob 

Římanů.“53 Zprávy z cest, jimiž pravidelně informoval Sdružení o svém postupu 

v Africe, byly později publikovány v Proceedings of the Association for Promoting the 

Discovery of the Interior Parts of Africa v roce 1810. Tyto Proceedings Sdružení 

vydávalo spíše nepravidelně (méně než jednou ročně) a informovalo v něm nejenom o 

základních organizačních věcech, ale samozřejmě se tu objevovala také vyprávění z cest 

dobrodruhů, vysílaných do Afriky. 

2.1.3 Raleighův klub cestovatelů 

Za přímého předchůdce Královské zeměpisné společnosti se je pokládán 

Raleighův klub cestovatelů (Raleigh Travellers´ Club), u jehož zrodu stál kapitán 

Arthur de Capell Broke, původem z hrabství Northampton. Sám byl nadšeným 

cestovatelem a autorem cestopisů z Laponska, Švédska, Norska, ale také Španělska 

nebo Maroka.  

Základní ideou, s níž přišel v roce 1826, bylo založení klubu, jehož členy budou 

pouze cestovatelé, kteří se vydali objevovat nová místa v různých koutech světa. Na 

společných setkáních pak měli sdílet své poznatky a zážitky z míst, které pokryjí celou 

zeměkouli, přičemž původní číslo účastníků bylo stanoveno zhruba na čtyři desítky.54 

Klub tedy vznikal jako typický „dining club“55, kde se jeho členové setkávali u večeře a 

diskutovali. 

52 MARKHAM, s. 12. 
53 KŘIVSKÝ, SKŘIVAN, s. 126. 
54 MARKHAM, s. 15. 
55 Kolektiv autorů: To the Ends of the Earth. Vision of a Changing World – 175 Years of Exploration and 
Photography, Bloomsbury publishing: 2005, s. 16. 
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První setkání bylo naplánováno na listopad 1826 do londýnského hotelu Grillon’s, 

na kterém byl přijat název Raleighův klub cestovatelů na počest památky mořeplavce 

alžbětinské doby sira Waltera Raleigha. 

K pravidelným setkáváním pak docházelo od 7. února 1827 v 18 hodin v 

Thatched House v londýnské St. James’ Street, přičemž každý člen měl na večeři 

představit „jakékoliv vzácné cizokrajné maso ze zvěřiny, rybu, ovoce, víno etc.., což 

dodá večeřím na zajímavosti.“56 Tak se účastníci mohli setkat s nejrůznějšími 

exotickými pochutinami, ať už se jednalo například o mexickou šunku, sobí maso ze 

Špicberků nebo chleba z pšenice pěstované u Mrtvého moře.57 

Postupem času se právě tato instituce dostávala do větší vázanosti na později 

založenou Královskou zeměpisnou společnost. K tomu výrazně přispěl pozdější 

prezident Roderick Impey Murchison, který se stal členem Klubu v roce 1829. Roku 

1854 byl přijat nový název Zeměpisný klub (The Geographical Club).58 

2.2 Založení Královské zeměpisné společnosti 

Kontinuálně vzrůstající zájem o geografii, nepoznaná místa na mapě a exotické 

krajiny přinesl myšlenku založení samostatné instituce, která bude na prvním místě 

sloužit k rozvoji zeměpisu a rozšiřování dosavadních znalostí o světě. 24. května 1830 

bylo na setkání Raleighova klubu vyhlášeno založení Královské zeměpisné 

společnosti.59 

John Barrow, té doby druhý sekretář Admirality a také aktivní člen Raleighova 

klubu pak předložil žádost, ve které stálo: „Existuje potřeba vytvoření Společnosti, 

jejímž jediným cílem by měla být podpora a šíření toho nejdůležitějšího a zábavného 

okruhu lidského vědění – geografie. Měla by být vytvořena Společnost pod jménem 

LONDÝNSKÁ ZEMĚPISNÁ SPOLEČNOST (The Geographical Society of London).“60 

Dále je v žádosti zdůrazněno, že potřeba rozvoje geografie není jenom obecným 

zájmem lidstva, ale měla by být také výsostným zájmem námořní mocnosti, jakou je 

56 MARKHAM, s. 17. 
57 Tamtéž, s. 17-18. 
58LAITHWAITHE, Gilbert.: Review of MARSHALL-CORNWALL, James. History of the Geographical 
Club. London:Royal Geograhical Society, 1976, The Geographical Journal, Vol. 142, No. 2 (Jul. 1976), 
s. 342. 
59 Heslo „Royal Geographical Society“ in BUISSERET, Vol II., s. 206. 
60 MARKHAM, s. 19. 
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Velká Británie. Barrow si uvědomoval, že jisté poznatky o geografii sice existují, ale 

nejsou dostupné veřejnosti, což je jejich zásadní nedostatek.61 

Tento návrh byl všemi členy souhlasně přijat, a tak se ihned začalo se soupisem 

cílů, které nová Společnost bude mít: 

1. „Shromažďovat, třídit a publikovat … nové zajímavé skutečnosti a 

objevy. 

2. Vytvořit knihovnu sestávají z nejlepších zeměpisných knih, sbírek map a 

nákresů od nejstarších období po dnešní dobu. 

3. Shánět exempláře nástrojů, které jsou užitečnou součástí výbavy každého 

cestovatele. 

4. Připravit instrukce pro ty, kdo se vydávají na vědecké expedice se 

zdůrazněním, že nejdůležitější je provést vědecký výzkum za účelem 

rozšíření zeměpisného poznání. 

5. Udržovat korespondenci s obdobnými Společnostmi v různých částech 

světa … a britskými usedlíky, kteří žijí ve vzdálených částech Impéria. 

6. Započít komunikaci s filosofickými či literárními společnostmi, které též 

spojuje zájem o geografii … za účelem vzájemné pomoci a 

spolupráce.“62 

Navzdory faktu, že přímým předchůdcem Společnosti byl právě Raleighův klub, 

můžeme v Británii v této době najít mnohem více učených společností, které přispívaly 

k rozšíření znalosti z různých oborů. Mluvíme-li o období posledních desetiletí 18. 

století a dále prvních let století 19., můžeme se setkat s několika dalšími institucemi, 

které jistou měrou nepřímo přispěly ke vzniku Královské zeměpisné společnosti:  

• Linnaeanská společnost (1788) – zabývající se přírodní historií a nesoucí 

jméno významného švédského vědce Carla Linného.63 

• Syrská společnost a Palestinské sdružení (1805) – Syrská společnost byla 

po velmi krátké době svého působení přejmenována na Palestinské 

sdružení,64 jehož hlavním posláním bylo studium regionu Svaté země. 

61 MARKHAM, s. 19. 
62 CAMERON, s. 16. 
63 Více o historii a působení společnosti viz: The Linnean Society of London. Dostupné z www: 
http://www.linnean.org/OneStopCMS/Core/TemplateHandler.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGU
ID=%7bBE192CC5-7D71-46CA-A340-98718B95F623%7d&NRORIGINALURL=%2fThe-
Society%2faboutus&NRCACHEHINT=NoModifyGuest  
64 KARK, Ruth a GOREN, Haim: „Pioneering British exploration and Scriptural geography: The Syrian 
Society/The Palestine Assocation.“ The Geographical Journal, Vol. 177, No. 3, September 2011, s. 264. 
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Jeho aktivita se však stala poměrně záhy poněkud laxní, a tak bylo po 

třech desítkách let rozhodnuto, že bude včleněno do nově vzniklé 

Královské zeměpisné společnosti, která v mnohém sdílela jeho zájmy i 

cíle.65 

• Zoologická společnost (1826) – dodnes působící učená společnost, která 

se zaměřuje na výzkum veškeré fauny, získala Královskou listinu od 

Jiřího IV. již v roce 1829.66 

Kromě výše uvedeného našla Královská zeměpisná společnost svou inspiraci i 

ve dvou dalších významných zeměpisných společnostech, a sice pařížské (založené 

v roce 1822) a berlínské (vzniklé roku 1828).67 Všechny tři zeměpisné společnosti (i 

když v případě berlínské v menším měřítku68) měly společnou úzkou vazbu svých členů 

na členy vlády anebo pro ni přímo pracovali. „Tudíž tyto společnosti a 

akademici...získávali v mnohém pomoc od státu, ať již přímou ve formě financí, nebo 

nepřímou ve formě personálu.“69 

Společnost se již od svého počátku snažila o přeshraniční spolupráci, jež by měla 

intenzivnější efekt na rozvoj poznání a geografie jako vědy. Tak udržovala například 

úzké vztahy s Bombajskou geografickou společností (což je vlastně odnož RGS70) 

anebo Egyptskou společností založenou v Káhiře.71 Kromě toho také mezi své členy 

přijímala zahraniční akademiky a intelektuály napříč celým světem, od Vídně, přes 

Petrohrad až po Mexiko. Na tuto aktivní spolupráci byla velmi pyšná, což Rada 

společnosti zmiňuje i v jedné ze svých výročních zpráv, kdy „s potěšením zaznamenala 

postupný vzestup zahraniční a koloniální korespondence se Společností.“72 

V souvislosti s tím také Společnost udělovala titul Čestného dopisujícího člena 

Citováno dne: 3.2.2015. Dostupné z www: http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.1475-
4959.2011.00404.x?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_refer
rer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED_NO_CUSTOMER . 
65 The Journal of the Royal Geographical Society. Volume 4. Royal Geographical Society. London 1834, 
s. i-ii. 
66 The Zoological Society of London. Citováno dne: 2.3.2015. Dostupné z www: 
http://www.zsl.org/about-us/landmarks-in-zsl-history . 
67 Kolektiv autorů: To the Ends of the Earth…, s. 16. 
68 Heslo „Patrons, Sponsors, and Supporters”, in BUISSERET, David, ed.:The Oxford Companion to 
World Exploration, Oxford University Press. Oxford 2007. Vol I, s. 25. 
69 Tamtéž. 
70 At the Annual General Meeting, May 21, 1838: Report from the Council, in Journal of the Royal 
Geographical Society of London, Vol. 8. London: Royal Geographical Society, 1838, s. vi. 
71 Tamtéž, s. ix. 
72At the Annual General Meeting, May 15, 1837 in Journal…Vol 7, s. xi.  
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(Honorary Corresponding Member), mezi které patřili především zahraniční geografové 

a cestovatelé.73 

2.3 Členové a nejvýznamnější osobnosti 19. století 

Od počátku v roce 1830 byla Společnost renomovanou institucí s úzkými 

vazbami na nejvyšší vrstvy britské společnosti. Kromě toho, že řada jejích členů 

pocházela z vysoké aristokracie, existovala již od počátku mezi jejími členy také 

návaznost na politické špičky. Tím Společnost získávala podporu od armádních a 

námořních důstojníků, kteří byli také často cestovateli.74 Vazba na členy britské vlády 

byla zásadní v tom směru, že „RGS mohla získávat přímou či nepřímou podporu ve 

formě uvolnění ze služby pro vojáky, vybavení, diplomatické pomoci a někdy také 

finanční pomoc přímo ze státní pokladny. RGS byla také mimořádně úspěšná 

v získávání zájmu široké veřejnosti o vlastní aktivity.“75 

Zásadní význam pro rozvoj Společnosti však měla podpora Koruny, která se 

projevovala nejenom přímými finančními dotacemi, ale také jí poskytla záštitu, díky 

které se rychle podařilo zvyšovat renomé této instituce. Podpora ze strany královské 

rodiny začala tedy již při samotném založení Společnosti, kdy se král Vilém IV. stal 

Patronem Společnosti, jejíž název byl následně oficiálně stvrzen jako Královská 

zeměpisná společnost. 

Po smrti krále Viléma IV. v roce 1837 měla samozřejmě Společnost zájem na 

zachování královské patronace, a tak oslovila budoucí královnu Viktorii následujícím 

sdělením, které je také ukázkou dobové etikety a formálního vztahu ke Koruně: 

„Nejmilostivější panovnice, 

My, Vaší Milosti oddaní a věrní poddaní, Prezident a Rada Královské zeměpisné 

společnosti, prosíme o slyšení a s největším respektem nabízíme, ve jménu Společnosti, 

naše upřímné kondolence u příležitosti úmrtí Jeho zesnulé Milosti. 

Stejně jako všichni poddaní Vaší Milosti, truchlíme nad ztrátou milovaného 

Panovníka; ale právě Královská zeměpisná společnost má mimořádný důvod vážit si 

vzpomínky na Viléma IV. jako jejího prvního milostivého a velkorysého Patrona. 

73 MARKHAM, s. 114. 
74 Zde můžeme například zmínit velikány, jakými byl Richard Burton či John Haning Speke a Augustus 
Grant, kteří byli součástí britských jednotek působících v Indii v druhé polovině 19. století. 
75 Heslo „Royal Geographical Society“ in BUISSERET, Vol II, s. 206. 
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Zatímco však vyjadřujeme vděk našemu zesnulému proslulému panovníkovi, 

zároveň musíme s radostí nabídnout blahopřání ke šťastnému nástupnictví Vaší Milosti 

na trůn velké říše; a také žádáme o svolení nabídnout srdečné díky Vaší Milosti…za 

udělení čestné Královské patronace a věnování Královské odměny (Royal Premium) na 

podporu zeměpisné vědy a objevů. 

Anglie dosáhla svých významných triumfů právě za vlády královny; kroniky naší 

země zaznamenávají jména jako je Drake, oslavovaný mořeplavec, a Raleigh, 

dobrodružný objevitel, oba proslulí za vlády královny Alžběty; a my sebejistě 

předjímáme, že vláda Vaší Milosti bude stejně vyhlášená svou slávou a prosperitou, a 

podporou zeměpisných vědomostí. 

Nechť je vláda Vaší Milosti proslulá jako éra důležitých objevů, které mohou 

šířit dar civilizace po celém světě, stejně jako lásku k svobodnému a vděčnému lidstvu. 

To je usilovné přání a horoucí modlitba Vaší Milosti od poddaných Prezidenta, Více-

prezidenta a Rady Královské zeměpisné společnosti.“76 

Bez zajímavosti v tomto sdělení nezůstává jistě část věnovaná budoucím 

objevům za vlády královny Viktorie, neboť skutečně její vláda přispěla ke značnému 

rozšíření Britského impéria a povědomí o do té doby neznámých a ještě neobjevených 

místech světa. 

Podpora ze strany Koruny pokračovala i nadále, kdy výroční zpráva z roku 1838 

dokládá, že „Její Milost Královna Viktorie byla laskavě potěšena stát se Patronkou, a 

pokračovat ve stejné roční donaci Královské odměny, které byla původně udělena jejím 

královským předchůdcem.“77 V roce 1859 pak královna Viktorie Společnosti udělila 

Královskou listinu (Royal Charter) a od té doby se RGS těší neustálé podpoře ze strany 

všech britských králů a královen, kteří figurují jako Patroni Společnosti ve všech jejích 

výročních zprávách.78 

Úzký vztah mezi královskou rodinou a touto institucí může být také 

demonstrován při zasílání přání k významným výročím nebo zasílání kondolencí. 

Například v 70. letech 20. století uvedla Společnost k příležitosti jubilea královny 

Alžběty sérii konferencí s názvem „Objevování za vlády Královny.“79 

76 At the Annual General Meeting, May 21, 1838, in Journal…Vol. 8, s. ix. 
77 Tamtéž, s. iii. 
78 BEAUVALLET, Anne. Short History of the Royal Geographical Society. Diplomová práce. Université 
Toulouse Mirail. Vedoucí práce: Professeur G. Lamoine, 1993, s. 6. 
79 Tamtéž, s. 7. 
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Od svého založení tedy byla Královská zeměpisná společnost personálně 

propojena nejenom s politickou a vědeckou elitou, ale také s armádou a námořnictvem. 

Počet jejích členů se pohyboval ihned od prvního roku v řádech několika set a prudce 

narůstal. V roce 1830, kdy bylo členů celkově 460, je možné mezi nimi najít „3 vévody, 

9 hrabat, 24 příslušníků vysoké aristokracie, 24 baronetů a rytířů, 32 námořních 

důstojníků a 55 armádních důstojníků.“80 Zastoupení bylo velmi různorodé, ať již ve 

smyslu politického zaměření, vzdělání, zaměstnání nebo ve věkové generaci. Ale právě 

rozdíly v sociální příslušnosti k jednotlivým třídám vytvářely v konečném efektu 

rozmanitost, ze které Společnost nepochybně těžila.81 

„To, že instituce čítající necelých 500 členů utvořila vědecký a módní základ 

londýnské společnosti a představila se veřejnosti pod královskou patronací a pod 

vedením bývalého premiéra, a to vše během čtyř měsíců, ukazuje, jak hluboce 

současníci Johna Barrowa sdíleli jeho energii a nadšení [pro danou věc].“82 

Velmi intenzivní nárůst počtu členské základny Společnosti dokládá přiložená 

tabulka: 

Tabulka 2: Počty členů Královské zeměpisné společnosti v jednotlivých 

desetiletích83 

Rok Počet členů Rok Počet členů 

1830 460 1890 3526 

1840 697 1900 4031 

1850 607 1910 4733 

1860 1354 1920 5110 

1870 2387 1930 6452 

1880 3371 2015 15 50084 

Od založení do roku 1892 mohli být členy Královské zeměpisné společnosti 

pouze muži. Následujícího roku však byla tato praxe kritizována a začaly se šířit názory, 

že by členství nemělo být omezováno na základě pohlaví. A tak se již roku 1893 stalo 

80 Kolektiv autorů: To the Ends of the Earth…, s. 17. 
81 MILL, Hugh Robert. The Record of the Royal Geographical Society, 1830-1930. London: Royal 
Geographical Society, 1939, s. 23. 
82 Tamtéž, s. 22. 
83 Kolektiv autorů: The Royal Geographical Society: its foundation and history, work and publications, 
charter and bye-laws and its house: The Royal Geographical Society, 1939, s. 5. 
84 The Royal Geographical Society. Citováno dne: 1.3.2015. Dostupné z www: 
http://www.rgs.org/JoinUs/Fellowship.htm  
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prvních 21 žen součástí RGS. To však vyvolalo vlnu negativních emocí v britské 

společnosti a další členky mohly být zvoleny až o dvě dekády později, tedy až roku 

1913. Poté se začala intenzivněji prosazovat myšlenka většího zastoupení něžného 

pohlaví v této učené společnosti, a tak v roce 1938 můžeme mezi jejími členy napočítat 

již 891 žen.85 

Členové Společnosti také mohli užívat čestný titul za jménem, který měl 

původní znění M.R.G.S., a můžeme se s ním setkávat na počátku 30. let 19. století. 

Později však byl více využíván anglický výraz „fellow“ místo „member“, a tak byla 

uvedena zkrátka nová, a sice F.R.G.S.86 Společnost pak také svým významným členům 

udělovala titul čestného člena (Honorary Member), mezi které patřili zejména 

příslušníci královské rodiny,87 a to samozřejmě nejenom britské.88 

2.3.1 Zakladatelé 

Složení členů Královské zeměpisné společnosti v jejích počátcích bylo velmi 

rozmanité. Větší prostor je však bezesporu nutné věnovat jejím zakladatelům, kteří svou 

odhodlaností a zájmem přispěli k nebývalým úspěchům, kterých Společnost v průběhu 

téměř dvou staletí své existence dosáhla.  

Podle Clementse Markhama se na vzniku Královské zeměpisné společnosti 

podílelo hlavní sedm zakladatelů, kterými byli:89 

1. John Barrow 

2. Robert Brown 

3. John Cam Hobhouse, lord Broughton 

4. Bartholomew Frere 

5. Hon. Monstuart Elphinstone 

6. William Smyth 

7. Roderick Impey Murchison90 

85 Kolektiv autorů: The Royal Geographical Society…, s. 5. 
86 MILL, s. 22. 
87 MARKHAM, s. 114. 
88 MILL, s. 35. 
89 MARKHAM, s. 23. 
90 Právě John Barrow a Roderick Impey Murchison si zaslouží vzhledem ke svému významu většího 
prostoru v rámci této práce než ostatní zakladatelé, stejně tak jako Clements Markham, který sice nepatřil 
mezi zakladatele, ale jeho publikace patří mezi základní prameny k historii Společnosti v jejích prvních 
padesáti letech a je zde hojně využívaná. 
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Nejvýraznější osobností mezi sedmi zakladateli byl John Barrow, rodák z 

městečka Ulverstone v North Lancashire. Barrow byl velmi aktivní osobností se 

zájmem nejenom o vědu, ale také dobrodružství. O jeho životě nejlépe vypovídá 

autobiografie, kterou sepsal ve svých osmdesáti třech letech. Enthusiasmus, který ho 

přiměl k sepsání zhruba pětisetstránkového díla, musel být bezesporu podpořen pocitem 

zadostiučinění z úspěchů, kterých během svého života dosáhl, ale také úctou ke členům 

Admirality, jejichž životy se v rámci vlastní biografie též zabýval. 

John Barrow prožil dětství a rané mládí v severní Anglii. První zaměstnání našel 

ve věku čtrnácti let po studiu na Town Bank Grammar School v liverpoolské slévárně 

železa, kde dohlížel na ostatní pracovníky. Avšak jeho dobrodružná nátura se projevila 

vcelku záhy, kdy se rozhodl odjet do vod v okolí Grónska a účastnit se velrybářské 

výpravy. O svém rozhodnutí vypověděl následovně: „Nic vhodnějšího, co by bylo 

v souladu s mým přáním, se nemohlo v tomto momentu objevit, a tak jsem s horlivostí 

tuto vřelou nabídku přijal.“91 Můžeme říci, že tyto cesty mu skutečně otevřely bránu do 

světa, neboť posléze po několik let působil v Číně a jižní Africe, ovšem tentokrát 

v diplomatických službách státu. Zde nastartoval svou skutečnou kariéru, neboť když se 

vrátil v roce 1803 zpět do Británie, byl mu následujícího roku nabídnut post druhého 

sekretáře Admirality (Second Secretary of the Admiralty). I tento okamžik si Barrow, 

hovořící patrně se severským přízvukem, uchoval v paměti, díky rozhovoru s lordem 

Melvillem.92 

„Mimochodem, doufám, že nejste Skot.“ 

„Ne, pane, pocházím z pohraničí – ze severního Lancashiru.“ 

„Pan Pitt93 a já jsme se stali už tolikrát terčem posměchu za to, že jsme vše 

dobré odevzdali Skotům, takže jsem velmi rád, že nyní jsme vybrali Angličana.“94 

John Barrow tedy pak v rámci Admirality sloužil jak prvnímu, tak druhému 

lordu Melvillovi. Velmi významné bylo jeho působení právě v době napoleonských 

válek a dokonce měl to být právě Barrow, kdo navrhl jako místo Napoleonovy internace 

91 BARROW, John: An auto-biographical memoir of Sir John Barrow, Bart., late of the admiralty : 
including reflections, observations, and reminiscences at home and abroad, from early life to advanced 
age. London: J. Murray, 1847, s. 17. 
92 Henry Dundas, 1st Viscount Melville byl britským politikem a pod vedením Williama Pitta od roku 
1804 Prvním lordem Admirality. 
93 William Pitt mladší stál jakožto ministerský předseda v čele Velké Británie v letech 1783-1801 a dále 
1801-1804. 
94 LLOYD, Christopher: Mr Barrow of the Admiralty : a life of Sir John Barrow, 1764-1848. London: 
Collins, 1970, s. 70. 
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po bitvě u Waterloo Ostrov Svaté Heleny, který byl dle jeho slov označen jako „místo 

na zemi nejlépe určené pro uvěznění takovéto osoby…V takové dálce a na takovém 

místě budou jeho veškeré intriky nemožné a internovaný tak daleko od evropského 

světa, bude brzy zapomenut.“95 

Právě velmi vlivná pozice v Admiralitě, kde zůstal po další čtyři desítky let, 

usnadnila Barrowovy snahy o rozšíření zeměpisných znalostí o světě. Byl to také on, 

kdo se zasloužil o podporu nově založené Královské zeměpisné společnosti ze strany 

Viléma IV., jak dokládá následující dopis ministerského předsedy sira Roberta Peela 

z 25. října 1830: 

„Můj drahý Sire, 

je mi potěšením oznámit Vám, že Král mi sdělil svůj souhlas s přáním, které jste 

vyslovil jménem Zeměpisné společnosti, že Jeho Veličenstvo se rádo stane Patronem 

Společnosti. 

Jeho Veličenstvo také vyslovilo touhu sdělit Vám, že nabízí padesát guinejí každý 

rok na výdaje Společnosti, jako Královskou odměnu na podporu zeměpisné vědy a 

objevů. 

Drahý Sire, Váš věrný, 

Robert Peel.“96 

Jak výše uvedené řádky naznačují, John Barrow měl pro vznik a vývoj 

Královské zeměpisné společnosti klíčovou úlohu, která se projevila kromě obecného 

zájmu o objevování nových území také podporou arktických objevů. 

Mezi další zakladatele Společnosti pak patřil Robert Brown, původně 

vystudovaný lékař, nicméně s mnohem intenzivnějším zájmem o studium rostlin, který 

ho dovedl až k expedici do Austrálie. Za přínos k vědě o rostlinách si vysloužil 

doživotní pozici jednoho z předních botaniků Britského muzea.97 

John Cam Hobhouse, který po svém otci zdědil titul lord Broughton, byl 

v porovnání s ostatními geografií méně nadšený. Jeho hlavní přínos spočíval v díle 

Cesta Albánií, nicméně existují spekulace, že byl součástí Společnosti zejména díky 

svému titulu.98 

95 LLOYD, s. 90. 
96 BARROW, s. 485. 
97 CAMERON, s. 17. 
98 Tamtéž. 
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Bartholomew Frere získal své vzdělání v Harrow a Cambridge, aby následně 

zastával post jako chargé d’affaires v Konstantinopoli. Kromě zájmu o geografii údajně 

vynikal dobrým srdcem i rozumem a v Radě Společnosti působil po téměř dvě desítky 

let.99 

Monstuart Elphinstone působil po dlouhou dobu svého života v Asii, zejména 

v Indii a Afghánistánu a roku 1819 se dokonce stal guvernérem Bombaye. Právě 

v tomto indickém městě zanechal svůj stálý odkaz v podobě založení školy nesoucí jeho 

jméno, Elphinstone College. Byl aktivním členem Společnosti zejména ve 30. a 40. 

letech 19. století, kdy v jednu dobu zastával i post jejího víceprezindeta.100  

Admirál William Smyth byl také mezi zakládajícími členy Společnosti. Byl 

mimo jiné také členem Raleighova klubu a profesně vynikal jako hydrograf. Velkou 

pomoc poskytl Společnosti finanční podporou v době krize ve 40. letech, kdy ji 

zachránil před insolvencí.101 

Nejmladší ze zakládající sedmičky učenců, byl Sir Roderick Impey Murchison, 

který si nepochybně zaslouží více pozornosti nejenom díky svému vědeckému přínosu, 

ale také díky tomu, že se dostal do čela hned několika britských učených společností. 

Murchisonové pocházeli ze starého skotského rodu, o němž první zmínky 

nacházíme údajně už v roce 1541.102 Roderickův otec Kenneth se rozhodl odejít ze 

Skotska, a tak Roderick započal studia v Durhamu a poté odešel na vojenskou školu 

Military College of Great Marlow. Jeho starší bratr Kenneth byl také významnou 

osobností své doby, sloužil pro Východoindickou společnost a později dokonce zastával 

úřad guvernéra Singapuru. Vojenská kariéra čekala i samotného Rodericka, který sám 

přiznával svou slabou stránku v matematice: „Nezvládal jsem ani ty nejjednodušší úlohy 

v geometrii a byl jsem špatný v aritmetice – to je slabost, kterou si nesu stále 

s sebou.“103 

V rámci své vojenské kariéry na počátku 19. století se zúčastnil 

protinapoleonských bojů v Portugalsku a Španělsku, následně se na čas vrátil do Anglie, 

a poté byl pověřen velením v severním Irsku. Po pádu Napoleona se zdálo, že je jeho 

vojenská kariéra u konce, avšak v souvislosti s Napoleonovým útěkem z Elby se 

Murchison vrátil do služeb státu, ale vyměnil pěší pluk za kavalérii. V této době se také 

99 MARKHAM, s. 23. 
100 Tamtéž, s. 22. 
101 CAMERON, s. 18. 
102 GEIKIE, Archibald. Life of Sir Roderick I. Murchison. [S.l.] : [s.n.], 1875, s. 3. 
103 Tamtéž, s. 17. 
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oženil se zámožnou dcerou generála Charlotte Hugonin a spolu odjeli do Alp, kde mezi 

lety 1816–1818 cestovali Francií, Itálií i Švýcarske,. V rámci této cesty se projevilo 

Murchisonovo nadšení pro geologii. Po návratu do Anglie však pár čelil finančním 

problémům a po seznámení se sirem Humphrym Davym104 se Murchison rozhodl 

odstěhovat do Londýna. Zde začal navštěvovat přednášky z chemie a geologie, v roce 

1825 se stal členem Královské společnosti a zaměřil se na terénní geologický výzkum. 

Stal se také členem Geologické společnosti a v roce 1831 dokonce jejím prezidentem.105 

Mimo to byl také zakládajícím členem Královské zeměpisné společnosti i klubu 

Atheneum,106 od roku 1829 členem Raleighova klubu.107 V roce 1854 pak ještě založil 

Geografický klub,108 v rámci kterého měli cestovatelé možnost setkávat se a diskutovat 

v poněkud intimnějším prostředí, neboť počet jeho členů byl oproti RGS znatelně nižší. 

Mimo výše uvedené byl také prezidentem Hackluytovy společnosti od jejího založení 

v roce 1846 až do své smrti v roce 1871.109 

Díky vlastní zkušenosti z těchto několika institucí pak dokázal dobře odhadnout, 

jakým směrem se mají učené společnosti ubírat. V případě Královské zeměpisné 

společnosti a Geologické společnosti se snažil o to, aby se zaměřovaly na širší veřejnost 

než Královská společnost, o které můžeme nadneseně říci, že vybírala své členy 

primárně z řad londýnské smetánky.110 

Ani při zastávání mnoha funkcí v rámci britských učených společností však 

neustal ze strany Murchisona aktivní zájem o geologii, který se projevoval nejenom 

v publikační činnosti,111 ale snažil se také najít propojení mezi praktickou vědou a 

národním zájmem například v tom směru, že na základě svých hypotéz a výzkumů začal 

předpovídat, kde by mohla být ložiska zlata.112 

Roderick Impey Murchison byl do čela Královské zeměpisné společnosti zvolen 

celkem čtyřikrát, a to v letech 1843–1845, 1851–1853, 1856–1859 a 1862–1871.113 Za 

104 Sir Humphry Davy byl britským vědcem se zaměřením na chemii, který se proslavil objevem několika 
prvků, například sodíku nebo draslíku. 
105 STAFFORD, Robert A. Scientist of empire: Sir Roderick Murchison, scientific exploration and 
Victorian imperialism. Cambridge University Press, 1989, s. 8. 
106 Více o klubu Atheneum založeném v roce 1824 viz http://www.athenaeumclub.co.uk/. 
107 STAFFORD, s. 9-10. 
108 Tamtéž, s. 22. 
109 The Hackluyt Society. Citováno dne 1.4. 2015. Dostupné z www: 
http://www.hakluyt.com/hak_soc_history.htm?PHPSESSID=ad5d9c9605b22f950f7a8be00cbca422  
110 STAFFORD, s. 10. 
111 V roce 1839 například vydává knihu The Silurian System. 
112 STAFFORD, s. 19. 
113 MARKHAM, s. 129. 
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jeho vedení dosahovala Společnost velkých úspěchů, jeho osobní nadšení pro 

objevitelství a úcta k cestovatelům byla mimořádná. V době, kdy Murchison v roce 

1871 zemřel, byla Královská zeměpisná společnost největší vědeckou společností 

v Londýně se 2300 členy.114 

Murchison se snažil o propojení vědy a národních resp. imperiálních zájmů, 

neboť za nově objevenými územími viděl také materiální hodnotu. Tu mohla Velká 

Británie využít k importu surovin či nerostných ložisek. V tomto ohledu zastával shodné 

stanovisko s mineralogem Warringtonem Smythem,115 že „minerální bohatství je 

nejsilnějším stimulem pro podporu objevů a osídlení vzdálených zemí.“116 

Právě v době Murchisonova prezidentství došlo k nejvýznamnějším pokrokům 

při hledání pramenů Nilu a průzkumu jezer rovníkové Afriky. 

2.3.2 Sir Clements R. Markham 

Sir Clements R. Markham byl další z výrazných osobností druhé poloviny 19. 

století, který se nejenom aktivně účastnil na vedení Královské zeměpisné společnosti, 

ale byl také zasloužilým objevitelem a cestovatelem. 

Svou dobrodružnou povahu prokázal už ve věku čtrnácti let, kdy se účastnil 

bezmála čtyřiceti plaveb Johna Franklina, který se snažil najít tzv. Severozápadní 

průjezd mezi Atlantikem a Pacifikem.117 

Ve 22 letech opustil námořnictvo a vydal se do Peru, kde se chtěl blíže seznámit 

s kulturou Inků, poté působil také v Indii. V roce 1893 byl jmenován prezidentem RGS, 

přičemž už předtím podnikl několik cest se svým bratrem do oblasti Grónska a Arktidy. 

Na přelomu století se ale bílá místa na mapě rychle zaplňovala a bylo otázkou, 

kam jít dále – proto se rozhodl, že RGS bude podporovat cesty do oblasti Antarktidy 

(což ale nebyl úplně neprobádaný kontinent, jelikož už na přelomu 18. a 19. století sem 

směřovali lovci tuleňů a krajinu částečně znali) a za jeho podpory došlo k uskutečnění 

objevných expedic v oblasti jižního pólu a Antarktidy pod vedením Roberta Falcona 

Scotta či Ernesta Shackletona v prvních letech 20. století.118 Ne nadarmo se mu tedy 

přezdívá jako „otec antarktických objevů.“119 

114 STAFFORD, s. 22. 
115 Warrington Smyth, který působil jao profesor na School of Mines byl synem jednoho ze zakladatelů a 
prezidentů Královské zeměpisné společnosti William Smytha. 
116 STAFFORD, s. 30. 
117 Kolektiv autorů: To the Ends of the Earth…s. 34. 
118 Tamtéž. 
119 Tamtéž, s. 30. 
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Kromě toho byl Clements Markham pověřen jakožto sekretář Královské 

zeměpisné společnosti k sepsání dějin společnosti od počátků do roku 1880, na který 

připadlo padesáté výročí od založení Společnosti. Markhamova kniha The Fifty Years´ 

Work of the Royal Geographical Society je dodnes jedním ze základních pramenů ke 

studiu historie RGS. 

2.4 Sídla a prostory  

Královská zeměpisná společnost sídlí již od svého počátku v britské metropoli, 

kde však v průběhu staletí vystřídala několik budov. Prvních deset let své existence, 

tedy mezi lety 1830 a 1840 měla své sídlo v prostorách Horticultural Society v Regent 

Street v samotném srdci Londýna, které však si získaly nechvalnou pověst jako 

„obrovská nezařízená stodola.“120 Úplná spokojenost tedy s tímto umístěním mezi 

členy Společnosti nebyla. Původní záměr celé instituce, kterým byla propagace 

geografie jako vědy pro veřejnost prostřednictvím kvalitní knihovny, sbírky map a 

badatelské místnosti, kde by měl každý nadšenec možnost studovat, nebyl dosud 

naplněn. Na výročním setkání v roce 1837 bylo zaznamenáno: „Kroky učiněné za 

účelem kompletace sbírky knih a map jsou daleko od uspokojivých, mnoho zeměpisných 

děl prvotní důležitosti stále chybí. Nic nebylo učiněno k sehnání vhodných prostor, ale 

vzhledem k finančním prostředkům, které Společnost vlastní, sebevědomě doufáme, že 

tento velký požadavek, který přispěje k většímu pohodlí členů a zajistí větší prostor pro 

ty, kdo si přejí konzultovat mapy a knihy patřící Společnosti, snad nebude více 

odkládán.“121 
O dva roky později, kdy stále nebyla vidina stěhování reálná, bylo znát jisté 

napětí mezi členy, které bylo oficiálně vyjádřeno na každoročním výročním setkání 

Společnosti následovně: „Nedostatek prostor, které Společnost v současnosti obývá, je 

obrovské a stále rostoucí zlo. Snahy, které Rada vynaložila… jsou až do této chvíle 

neúspěšné.“122 

 Roku 1840 se konečně podařilo najít vhodnější prostory a v následující 14 

letech našla Společnost své místo působení v ulici 3 Waterloo Place123 nedaleko 

120 CAMERON, s. 205. 
121 At the Annual General Meeting, May 15, 1837, in Journal…Vol 7, s.v. 
122 At the Annual General Meeting, May 27, 1839, in Journal…Vol 9, s.vi. 
123 Kolektiv autorů: The Royal Geographical Society…, s. 2. 
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budovy, ve které dnes sídlí Královská společnost.124 Zde bylo počítáno s galerií, na 

jejíchž stranách by se umístily police s literaturou. Té se nashromáždilo kolem poloviny 

století už na 4000.125 

Nové nájemní prostory pak vyhledala v roce 1854, kdy se přesunula na adresu 

15 Whitehall Place, kde setrvala do roku 1870. Pravidelná setkání jejích členů se však 

v letech 1858-1868 odehrávala v Burlington House, který v té době patřil Královské 

společnosti a Londýnské univerzitě. Zde proběhlo přijetí Davida Livingstona a Johna 

Hanninga Speka po návratu z jejich afrických cest.126 V případě potřeby místa pro 

početnější auditorium pak Společnost využívala prostory divadla, které patřilo The 

United Service Institution.127 

Jeden ze základních předělů v dějinách Společnosti přišel v roce 1870, kdy RGS 

poprvé zakoupila vlastní nemovitost v Savile Row,128 v blízkosti Regent Street, za 

14 250 liber.129 Poprvé tedy měla ve svém vlastnictví prostory, kde mohla ukládat 

mapy, knihovnu atp. V témže roce pak nabídla Londýnská univerzita k využití prostory 

svého divadla, což Společnost vděčně přijala. Ovšem pro výjimečné případy měla 

k dispozici i další budovy Londýna, ať se jednalo o Albert Hall, St. James’ Hall, the 

Queen’s Hall anebo Central Hall ve Westminsteru. 

Právě s přestěhováním do budovy v Savile Row Společnost začala mít své větší 

renomé jako špičková instituce zajišťující vše potřebné pro cestovatele a geografy: 

„Savile Row se stala Mekkou všech pravých geografů, domácím přístavem všech 

cestovatelů…a také svatyní pro zahraniční geografy.“130 Právě v této budově bylo na 

čas umístěno tělo Davida Livingstona před tím, než bylo převezeno do 

Westminsterského opatství.131 Kromě knihovny a Mapové místnosti (Map Room)132 zde 

byla i tzv. Místnost s nástroji (Instrument Room),133 která sloužila k výstavě všech 

možných aparátů, které tehdejší geografové běžně používali k zeměpisnému zaměřování 

atp. Navíc se na střeše nacházela vlastní observatoř.134 

124 Obrázek viz Příloha 2. 
125 CAMERON, s. 205. 
126 MARKHAM, s. 113. 
127 Kolektiv autorů: The Royal Geographical Society…,s. 2. 
128 Viz obrázek v Příloze 3. 
129 Kolektiv autorů: The Royal Geographical Society…,s. 2. 
130 CAMERON, s. 206. 
131 Tamtéž. 
132 Obrázek mapové místnosti je možné vidět v Příloze 4. 
133 MARKHAM, s. 114. 
134 Tamtéž. 
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Na počátku 20. století pak byla potřeba rozsáhlejších prostor stále naléhavější, 

v roce 1912 došlo ke koupi domu a zahrady Lowther Lodge v Kensington Gore za sumu 

100 000 liber. V těchto prostorách v blízkosti Muzea přírodní historie, Vědeckého 

muzea či Muzea Viktorie a Alberta sídlí ředitelství RGS dodnes.135 

2.5 Udělování ocenění 

Od počátku se Společnost snažila vybízet a motivovat své členy k aktivní 

činnosti a odměňovat je za své dosažené úspěchy. Tak jsou každý rok udělené dvěma 

členům čestné královské medaile za píli a snahu zúročenou v konkrétních objevech. 

Udělování těchto medailí má svůj původ již od počátku Královské zeměpisné 

společnosti. Původně se král Vilém IV. z pozice Patrona Společnosti rozhodl udělit 

finanční dar v hodnotě 50 guinejí za účelem „podpory a propagace geografie jako vědy 

a výzkumných objevů,“136 označovaný jako tzv. Royal Premium.137 Na přelomu vlády 

krále Viléma IV. a královny Viktorie již však tento dar nebyl udělován v penězích, ale 

ve formě Královské medaile (Royal Medal), a to v letech 1836–1839138. Následně bylo 

rozhodnuto, že částka darovaných 50 guinejí „by měla být převedena do dvou zlatých 

medailí stejné hodnoty, nazvaných jako Medaile zakladatele (Founder’s Medal) a 

Medaile patrona (Patron’s Medal).“139 Tato ocenění jsou od té doby udělována každým 

rokem (s výjimkou let 1943 a 1944140) až do dnešní doby.141 

Obě medaile mají shodnou reverzní stranu, na které je zobrazena stojící Británie, 

v levé ruce držící svitek a v pravé vavřínový věnec. U jejích nohou pak leží sextant a 

zemský globus. Averzní strana medailí se liší. Původním návrhem bylo vyobrazit na 

medaili portrét každého příjemce, což se ovšem zdálo finančně nákladné.142 Vzhled 

Medaile zakladatele je každý rok totožný, je na ní vyobrazen Vilém IV., jakožto 

panovník, za jehož vlády byla Královská zeměpisná společnost založena, a jehož aktivní 

podporu a záštitu s vděkem přijímala. Na Patronově medaili je zobrazen vždy aktuální 

britský panovník, který je v roce udělení medaile na trůně. 

135 Viz mapa okolí sídla v Příloze 5 a foto současného sídla RGS v Příloze 6. 
136 The Journal of the Royal Geographical Society. Vol. 2, s. vii. 
137 Tamtéž. 
138 The Royal Geographical Society. Citováno dne 3.3.2015. Dostupné z www: 
http://www.rgs.org/AboutUs/Medals+and+awards/History+of+the+medals+and+awards.htm  
139 At the Annual General Meeting, May 27, 1839:,in Journal…Vol.9 s. iv. 
140 BEAUVALLET, s. 7. 
141 Patronovu medaili je možné vidět z averzní i reverzní strany v Příloze 7. 
142 MILL, s. 48. 
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Mezi významnými příjemci můžeme jmenovat například Davida Livingstona, 

který obdržel Medaili zakladatele v roce 1855 za své objevy v Africe, dále Richarda F. 

Burtona v roce 1859 za výpravu k velkým jezerům východní Afriky s kapitánem 

Spekem (ten však svou medaili získal až o dva roky později za mimořádné objevy 

v oblasti Afriky, konkrétně za objev Viktoriina jezera). Uznání se dostalo i dalším 

objevitelům, kteří pomohli vyřešit otázku pramenů Nilu, jako byli James A. Grant a 

Samuel Baker. Oceněn byl i Henry Morton Stanley za nalezení Davida Livingstona a 

přivezení jeho deníků a dokumentů do Anglie. Ocenění v průběhu historie dostávali 

cestovatelé, kteří se podíleli na významných objevech ve všech kontinentech.143 Bylo 

by však mylné domnívat se, že ocenění mohla být udělena pouze objevitelům aktivně se 

účastnících expedic. Naopak, jak dokládají dobové záznamy, ani kartografové nebo 

akademici nesměli být opomíjeni. Medailí tedy byla oceněna i čtyřicetiletá péče o 

Společnost prezidenta ze strany sira Rodericka Murchisona. 

V roce 1837,144 kdy byla navržena změna pravidel pro udělování medailí, se 

zástupci Společnosti obrátili na Viléma IV. s dotazem, zda je možné udělovat královské 

medaile také cizincům.145 Král souhlasil, a tak prvním člověkem, který nepocházel 

z Velké Británie, se stal v roce 1839 Dr. Eduard Rüppell za své objevy v oblasti Núbie, 

Arábie a Habeše, následován Robertem Schomburgkem, který výrazně přispěl 

k průzkumu Britské Guyany v téže době.146  

Vzhledem k faktu, že bílá místa z mapy Země již dávno vymizela a můžeme 

konstatovat, že dnes do detailu známe všechna místa na zemském povrchu, dnešní 

recipienti již samozřejmě nejsou objeviteli, tak jako tomu bylo v 19. století, ale jsou to 

vědci, jejichž práci musíme v každém směru ocenit. Za rok 2014 byla například Medaile 

zakladatele udělena profesoru Geoffreymu Boultonovi za přínos při studiu 

glaciologie.147 

Královské medaile však nejsou jediným oceněním, které lze získat za vědeckou 

práci, i když můžeme konstatovat, že mají nejvyšší váhu, neboť návrhy na ocenění jsou 

143 Seznam všech recipientů od prvních let až do roku 2011 je možno najít zde: The Royal Geographical 
Society. Citováno dne 3.3.2015. Dostupné z www: http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/C5962519-882A-
4C67-803D-0037308C756D/0/GoldMedalrecipents.pdf 
144 V Millově knize na s. 48 je uveden rok 1857, který musí být zjevně chybný, neboť v té době již byl 
král Vilém IV. dávno po smrti, a také z logiky věci vyplývá, že se dané změny v udělování medailí 
odehrávaly právě v roce 1837 v posledním roce vlády Viléma IV. a před nástupem královny Viktorie. 
145 MILL, s. 48. 
146 Tamtéž, s. 49. 
147 The Royal Geographical Society. Citováno dne 3.3.2015. Dostupné z www 
http://www.rgs.org/AboutUs/Medals+and+awards/2014+medals+and+awards.htm 
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schvalovány panovníkem. RGS však dále uděluje například Viktoriinu medaili (Victoria 

Medal), Buskovu medaili (Busk Medal) a další četná ocenění (např. Murchisonovo 

ocenění nebo Backovo ocenění). Kromě toho jsou tu ještě další ceny (Alfred Steers 

Dissertation Prize za nejlepší absolventskou práci v předešlém roce) a také čestná 

členství (Honorary Fellowship).148 

O tom, že věda je odvětvím lidské činnosti, které se nezastavuje před národními 

hranicemi, ale naopak vyhledává mezinárodní spolupráci, která v mnohém může přinést 

zajímavé výsledky, se můžeme přesvědčit právě i v případě RGS: „Je nutné si 

povšimnout, že Královská zeměpisná společnost nebyla nikdy úzce nacionalistickou: 

zhruba jedna čtvrtina jejích medailí byla udělena nebritským cestovatelům a 

geografům.“149 

2.6 Publikační a edukační činnost 

Jednou ze zásadních aktivit, kterými se Společnost snažila přispět k rozvoji a 

propagaci geografie bylo nejenom shromažďování literatury a sbírek map, které mohly 

být jednak použity pro studium akademiků, ale později také zpřístupněny široké 

veřejnosti. Základní roli hrála publikační činnost. Za nejstarší periodikum, které RGS 

vydávala, můžeme považovat Journal of the Royal Geographical Society, který 

vycházel od roku 1831 se značnou nepravidelností, a sice několikrát do roka, obsah 

Journalu dosahoval několika set stran, a tak měl každý přispěvatel možnost obšírného 

vyjádření. 

Každé vydání bylo uvedeno základními údaji vztahujícími se k organizaci 

Společnosti. Tak se například z prvních stran dovídáme, že v letech 1831–1832 byl 

patronem Společnosti panovník Velké Británie, tedy král Vilém IV., pozici vícepatrona 

zastával vévoda z Essexu a prezidentem Společnosti byl vikomt Goderich. Kromě toho 

jsou zde uvedena jména pokladníka, sekretáře a členů rady Společnosti. Hned v úvodu 

také Společnost vzdává dík všem donátorům za příspěvek k vybudování vznikající 

knihovny patřící Společnosti.150 

148 Tamtéž.  
Úplný seznam všech ocenění včetně důvodu, za co jsou udělována, je možné najít na následující stránce 
Královské zeměpisné společnosti: The Royal Geographical Society. Citováno dne 7.3.2015. Dostupné 
z www:http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/825B7F12-0860-4D84-8515-
1FFFF5EFE011/0/ListofMedalsandAwards2011.pdf  
149 Heslo „Royal Geographical Society” in BUISSERET, Vol II, s. 206. 
150 The Journal of the Royal Geographical Society. Vol. 2., nestr. 
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Mezi prvními návrhy bylo vydávat Journal každý měsíc, ovšem tato myšlenka 

byla záhy odmítnuta kvůli její nepraktičnosti, protože nebylo jisté, jak velký odbyt bude 

periodikum mít. Edicí každého výtisku byl pověřen sekretář Společnosti,151 ovšem 

obecně bylo Journalu vyčítáno, že kromě toho, že z důvodu malé periodicity byl 

s informováním o výsledcích expedic stále trochu „pozadu“, byly příběhy jednotlivých 

objevitelů příliš popisné. Také se jednalo spíše o vyprávění o vlastních dobrodružstvích 

než přínos ke skutečné geografii. Na druhou stranu se však vyzdvihuje úroveň 

doprovodného obrazového materiálu, zejména map a nákresů.152 Na konci 30. let 19. 

století pak bylo rozhodnuto, že vydávání Journalu pouze dvakrát do roka je skutečně 

nedostatečné, zejména kvůli výše zmíněné neaktuálnosti obsahu každého vydání. Proto 

k číslu vydávanému v květnu a listopadu přibylo ještě jedno vydání v únoru.153 Náklad 

dosahoval výše několik set až tisíc kusů. V roce 1836 bylo vydáno 600 výtisků pro 

členy Společnosti a dalších 400 k prodeji pro veřejnost,154 jejíž zájem o periodikum se 

kontinuálně navyšoval. V roce 1841 pak už vycházelo každé číslo v počtu 1500 

kopií.155 

Později se objevila mezi členy Společnosti iniciativa, aby byl změněn obsah 

periodika, protože Journal byl dokonce označen za „nudný, nedokonalý a příliš 

formální.“156 Navíc v 50. letech 19. století byl sekretář Francis Galton nespokojen s tím, 

že se do Journalu nevejde vše, co by si představoval, a tak nechal vydávat tzv. 

Proceedings of the Royal Geographical Society of London, a sice v letech 1855–

1877.157 Kromě toho byl publikován v letech 1872–1879 ještě měsíčník The 

Geographical Magazine, který vycházel pod editorskou taktovkou Clementse 

Markhama, ovšem na sklonku 70. let došlo ke sloučení obou periodik, a tak od roku 

1879 vycházely The Proceedings of the Royal Geographical Society and the Monthly 

Record of Geography.158 V následujícím roce pak do sebe začlenil i původní Journal,159 

jehož název byl v roce 1893 změněn na The Geographical Journal,160 který Společnost 

151 At the Annual General Meeting, May 24, 1841, in Journal…Vol. 11, s. v. 
152 CAMERON, s. 203. 
153 At the Annual General Meeting, May 21, 1838, in Journal…Vol. 8, s. iv. 
154 At the Annual General Meeting, May 15, 1837, in Journal…Vol. 7, s. vi.  
155 At the Annual General Meeting, May 24, 1841, in Journal…Vol. 11, s. v. 
156 CAMERON, s. 203. 
157 MARKHAM, s. 98. 
158 Tamtéž. 
159 JSTOR, Citováno dne 7.3.2015. Dostupné z www: 
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=procroyageogsoci  
160 CAMERON, s. 204. 
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vydává až do dnešní doby. Kromě toho také dnes pravidelně publikuje Transactions The 

Institute of the British Geographers a nebo také The Geographical Magazine. 

Periodické publikace nebyly jedinou složkou publikační činnosti Královské 

zeměpisné společnosti. Již od počátku totiž vydávala i separátní knihy vztahující se ke 

studiu geografie. Tak můžeme zmínit například překlad díla „Vyprávění o expedici 

k východnímu pobřeží Grónska“ od kapitána Graaha v roce 1837 či o sedm let později 

gramatiku kríjštiny,161 tedy jazyka, kterým mluví domorodí obyvatelé na území 

Kanady. 

Mimořádným dílem, které vznikalo péčí RGS byly Rady cestovatelům (Hints to 

Travellers), které měly být jakýmsi souhrnným návodem pro budoucí cestovatele a 

objevitele. Měly obsahovat veškeré užitečné rady a znalosti, které mohou přijít vhod při 

dalekých cestách za poznáním. Tato publikace byla opakovaně rozšiřována a vydávána 

v průběhu desetiletí, až z původních 31 stran, které mělo první vydání v roce 1854, se 

stalo 921 stran, kterými Rady cestovatelům oplývaly například v roce 1938 ve svém 

jedenáctém vydání.162 Poprvé byl text vydán jako dílčí článek v Journalu, ovšem 

pozdější verze již vznikaly jako samostatné publikace. Rady cestovatelům byly ve svém 

prvním vydání sepsány Henrym Raperem a Robertem FitzRoyem, z nichž prvně 

jmenovaný měl již na svém kontě podobné dílo s názvem The Practice of the 

Navigation and Nautical Astronomy, vydané poprvé v roce 1840. Jednalo se o „studnici 

informací týkajících se nejenom praktického užití instrumentů, ale také různých metod 

vypočítávání… (vhodných pro cestovatele na výpravě nebo námořníka ve vichřici)“163 

Bezmála tisícistránkové dílo ve svém devatenáctém vydání v roce 1908 bylo autorem 

věnováno siru Francisu Beaufortovi164 jako doklad „úcty a respektu“165 vůči tomuto 

významnému admirálovi a objeviteli. Kniha, která je mimo jiné profesionálním 

souhrnem všemožných matematických výpočtů a geometrických měření, měla tvořit 

znalostní základnu vhodnou pro geografické objevování, takže sám autor deklaroval, že 

by „žádný mořeplavec nebo cestovatel neměl opouštět Anglii bez nejnovější verze 

161 MARKHAM, s. 99. 
162 CAMERON, s. 200. 
163 RAPER, Henry a FITZROY,  Robert, „Hints to Travellers“ in Journal of the Royal Geographical 
Society of London, Vol. 24, 1854, s. 330. 
164 Francis Beaufort (1774-1857) se narodil v Irsku a v roce 1829 získal post hydrografa britského 
námořnictva, kde setrval až do svého odchodu do důchodu v roce 1855 ve svých 81 letech. Je znám jeho 
jeden z velkých mořeplavců, jehož jméno nese například Beaufortovo moře v Severním ledovém oceánu. 
Více o jeho životě viz FRIENDLY, Alfred: Beaufort of the Admiralty: The Life of Sir Francie Beaufort 
1774-1854. Hutchinson and Company. London 1978. 
165 RAPER, FITZROY, nestr. 
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tohoto hodnotného díla.“166 Další publikací, která předcházela vydání Radám 

cestovatelů je kniha Harriet Martineau How to Observe – Morals and Manners vydaná 

v roce 1838.167 

Rady cestovatelům jsou velmi věcnou a praktickou pomůckou pro určování 

zemské délky a šířky, nadmořské výšky a dalších parametrů, které měl každý cestovatel 

za úkol zjistit a pečlivě zaznamenat v neprobádaných končinách. První vydání se 

nesoustřeďovalo nijak zásadně na matematickou otázku výpočtu, logaritmy, určování 

úhlů atp., ale spíše se snažilo vypíchnout důležité momenty a mnohokrát i maličkosti, 

které mohly při měření přispět k chybě ve výsledku. Autor tak dal k porovnání využití 

pozorování polohy měsíce a slunce s hvězd168 nebo poučoval čtenáře o tom, jak 

zacházet s jednotlivými nástroji, aby se předešlo jejich poškození při přesunech. Velmi 

zajímavý je pak příspěvek popisující práci s termometrem, tedy metodu zjišťování 

nadmořské výšky pomocí teploty, při které se voda dostává do varu.169 V neposlední 

řadě je pak součástí i „slovníček“ obsahující popis všech základních nástrojů, jako je 

kompas, lucerna, sextant či teleskop. Dále pak bylo jistě velmi praktickou pomůckou 

soubor otázek, které si každý objevitel měl při zkoumání daných geografických úkazů 

položit, a snažit se na ně hledat odpověď. Například v  případě nově objevených jezer170 

se jednalo o následující požadavky: 

1. „Jaký je místní domorodý název jezera? 

2. Jaká je jeho poloha a velikost? 

3. V jaké výšce nad a pod mořem se nachází? Jak se to zjistilo? 

4. Je tvořeno řekami nebo prameny? Nebo napájí nějakou řeku? 

5. Obsahuje slanou nebo sladkou vodu? 

6. Jaká je hloubka vody? 

7. Jsou na něm nějaká plavidla nebo lodě? Jakých velikostí? 

8. Jsou jeho břehy skalnaté nebo příkré nebo nízké? Jsou zalesněné nebo pusté? 

9. Může sem být palivo snadno dovezeno? Poskytuje možnost pro paroplavbu? 

10. Jsou jeho břehy hustě osídleny? Nachází se tam ptáci, ryby, korýši atp.? 

166 RAPER, FITZROY, s. 330. 
167 DRIVER, Felix: „Scientific Exploration and the Construction of Geographical Knowledge: Hints to 
Travellers“, in Finisterra XXXIII, 65, 1998, s. 27. 
168 RAPER, FITZROY, s. 331. 
169 Tamtéž, s. 340-345. 
170 Pro účely této práce byly pro ilustraci vybrány otázky týkající se zaměřování jezer, jelikož právě jezera 
rovníkové Afriky jsou jedním z hlavních předmětů práce. Nicméně velmi zajímavé je také prostudovat si 
jednotlivé požadavky při zkoumání hor a pohoří, řek, vulkánů, povrchu či astronomických pozorování. To 
vše dostupné v RAPER, FITZROY, s. 353 – 357. 
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11. V jakém množství a jakého druhu? 

12. Jsou v okolí bažiny nebo další jezírka a kde? Jsou stále nebo se objevují 

periodicky?“171 

Rok po prvním vydání Rad cestovatelům, tedy v roce 1855, pak vznikla další 

publikace z produkce Královské zeměpisné společnosti, tentokrát od autora Francise 

Galtona s názvem Umění cestování (The Art of Travel). Kniha je tematicky rozdělena 

do několika částí s cílem poskytnout přehledné informace nejenom objevitelům, ale také 

emigrantům, misionářům či vojákům,172 přičemž se jedná zejména o informace, které 

jim mají pomoci přežít v mnohdy těžkých podmínkách a zaopatřit se životně důležitými 

artikly, jako je voda, oheň či střecha nad hlavou. Tak se například dozvídáme, kde a jak 

hledat vodu ve vyprahlých pustinách, jaké se vyvarovat a setkáme se tu také s návodem, 

jak vyčistit bahnitou vodu anebo jak pomocí destilace získat pitnou vody z vody slané: 

„Nejjednodušší je zapálit oheň mezi kameny blízko dutiny ve skále, která může být 

naplněna slanou vodou, vzít horký kámen a hodit ho do vody. Ta zasyčí a vzedme se 

pára, která může být zachycena ho hadru, ze kterého může být vyždímána nebo vysána. 

Stejně tak je možné dát hrnec nad oheň a překrýt ho hadrem, do kterého se bude chytat 

pára.“173 Jako samozřejmý nám možná dnes přijde postup, jak vykopat studnu, který 

autor uvádí do nejmenších detailů: „Vezměte si klacek s ostrým koncem do obou rukou a 

chyťte ho jako sekeru, zapíchněte a hrabejte s ním do země, a potom odkliďte 

nahromaděnou půdu levou rukou.“174 Galton nezapomíná ani na lehce úsměvná 

doporučení, že pokud chceme kopat studnu většího rozměru, měli bychom k odstranění 

zeminy použít kýbl a lopatu a odvážet ji na kolečku.175  

Praktické rady samozřejmě nemohou chybět ani při rozdělávání a udržování 

ohně. Autor se tak zabývá různými druhy hornin, jichž lze užit k zažehnutí jiskry, ať to 

je křemen nebo achát, dále doporučuje mimo jiné použít kostí jako náhradu za dřevo 

k udržování ohně, což dokládá příkladem z Falklandských ostrovů, kde je běžné použít 

k tepelné úpravě uloveného zvířete jeho vlastních kostí, které lze použít při nedostatku 

dřeva jako topivo.176 Z oblečení je pak na prvním místě mezi materiály flanel, který 

údajně podle statistik chyběl mnoha cestovatelům, kteří se vrátili ze svých cest nemocní, 

171 RAPER, FITZROY, s. 354. 
172 GALTON, Francis: The Art of Travel. John Murray: London, 1855, nestr. 
173 Tamtéž, s. 6. 
174 Tamtéž, s. 7. 
175 Tamtéž. 
176 Tamtéž, s. 20.  
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anebo se nevrátili vůbec. Mezi zajímavé jistě patří i rada, aby cestovatelé nezatracovali 

kšandy, ale naopak si vzali alespoň dva páry.177 

Kromě snahy o vlastní publikační činnost bylo prvotním záměrem Společnosti 

také shromažďování veškeré literatury vztahující se ke geografii jako vědě, a 

samozřejmě uspořádání co největší sbírky map a atlasů ze všech známých koutů světa. 

S tím začala Společnost hned ve svých počátcích, ovšem zásadním problémem byla 

kromě nedostatku finančních prostředků také otázka úložných prostorů. Právě tomuto 

problému Společnost věnovala velkou pozornost a snažila se hledat takové prostory, 

které by velikostně odpovídaly nárokům na knihovnu. Z tohoto důvodu například došlo 

ke stěhování na prahu 40. let 19. století z budovy Horticultural Society do Waterloo 

Place, jak již bylo zmíněno výše. Svou vysokou prestiž si ovšem začala knihovna 

Královské zeměpisné společnosti budovat prakticky až od 70. let 19. století178, kdy 

poskytovala informační základnu o geografii široké veřejnosti. 

Společnost samozřejmě měla i svého knihovníka, přičemž asi nejvýznamnější 

osobností v této funkci byl Edward Heawood, za jehož dlouholetého působení v letech 

1901–1934 vzrostl fond knihovny z 50 000 kusů na 80 000.179 Dnes se může Společnost 

chlubit sbírkou bezmála 150 000 knih.180 Právě Heawood má i významný podíl na 

rozšiřování sbírky map a atlasů, kterými Společnost dodnes disponuje. Právě snaha o 

vytvoření a kontinuální rozšiřování sbírek map, musí být primárním zájmem 

společnosti, která se zabývá geografií. Tradičními problémy, které však Společnost 

v tomto směru provázely, byly opět nedostatek financí na místě prvém a nedostatek 

prostor na místě druhém. Výrazným příspěvkem k vyřešení prvního problému byla 

královská donace ve výši 500 liber udělovaná od roku 1854,181 protože právě Královská 

zeměpisná společnost měla napomáhat zmapování nových teritorií, která potenciálně 

mohla spadat do sféry britského vlivu. Zájem státu byl tedy v této záležitosti evidentní. 

Vyřešení druhého problému, které umožnilo vznik tzv. Mapové místnosti (Map Room), 

pak napomohlo stěhování do Whitehall Place a poté do Savile Row.182 

177GALTON, s. 41. 
178 CAMERON, s. 206. 
179 Tamtéž. 
180 The Royal Geographical Society. Citováno dne 7.3.2015. Dostupné z www: 
http://www.rgs.org/OurWork/Collections/About+The+Collections/Books+and+pamphlets.htm  
181 CRONE, G.R. a DAY, T.T.: „The Map Room of the Royal Geographical Society“, in The 
Geographical Journal, Vol. 126, No. 1 (March 1960), s. 12. 
182 Vzhled Mapové místnosti v Savile Row z roku 1900 je možné vidět v Příloze 6. 
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Tak byla díky četným donacím nejenom od jednotlivců, ale také od různých 

armádních či vládních institucí, vytvořena rozsáhlá kolekce, která v dnešní době 

obsahuje přes milion map, 3000 atlasů a 40 globů, přičemž nejstarší exemplář se datuje 

do roku 1485.183 Tato unikátní sbírka slouží jak akademikům, tak i laické veřejnosti, ale 

nesmíme také opomenout její užití například dřívějším ministerstvem války či dalšími 

státními úřady.184 Stejným způsobem se pak Společnost snažila zajistit sbírku nástrojů, 

které mohly být cestovatelům k potřebě, a nabízela jim je také k zapůjčení pro své cesty. 

Poslední, avšak neméně významnou, aktivitou Královské zeměpisné společnosti 

pak byla přednášková činnost, prostřednictvím které se jí dařilo úspěšně vzdělávat 

zájemce o zeměpis. Například v roce 1879–1880 byla pod vedením Johna Colese, 

kurátora sbírky map RGS, uskutečněna série 232 přednášek pro 24 studentů, které měly 

sloužit zejména jako praktické instrukce pro cestovatele. Ve středu zájmu tak stála 

astronomie a pozorování hvězd, dále přístroje k zaměřování a zjišťování polohy, jako 

byl sextant či teodolit, nebo hypsometrický aparát k určování nadmořské výšky. Mezi 

studenty se objevovali třeba botanici, námořní a armádní důstojníci, misionáři či 

lékaři.185 Členové RGS si samozřejmě dobře uvědomovali význam podobné edukace, 

který přispíval k zpřesnění a větší spolehlivosti údajů o reliéfu či podmínkách, které 

cestovatelé z dalekých cest dováželi. 

2.7 Historie Společnosti v 19. století 

Dějiny Královské zeměpisné společnosti byly v jejích počátcích velmi ovlivněny 

obrovských nadšením jejích členů pro společnou věc. Proto se první desetiletí působení 

(1830 až 1840) označuje jako „šťastný start.“186 

Ve funkci prezidenta se vystřídalo několik význačných osobností, které 

přispívaly k prosperitě Společnosti. Jako první ji zastával lord Goderich (pozdější hrabě 

z Riponu). Zmínit však musíme sira Johna Barrowa, jehož osobnost vyčnívala 

nezlomnou autoritou a prezidenství v letech 1835–1837 bylo vedeno pevnou rukou. 

Dále nesmíme opomenout Williama Richarda Hamiltona, který zajistil na počátku 19. 

 183 The Royal Geographical Society. Citováno dne 8.3.2015. Dostupné z www: 
http://www.rgs.org/OurWork/Collections/About+The+Collections/Maps+and+atlases.htm   
184 MARKHAM, s. 105. 
185 Tamtéž, s. 108. 
186 MILL, s. 35. 
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století transport slavné Rosettské desky do Velké Británie, kde se stala součástí sbírky 

Britského muzea.187 

Krize však přišla v následujícím desetiletí, kdy se Společnost potýkala 

s finančními problémy. Do největší deprese se dostala v letech 1845–1850, kdy byla 

nucena žádat britskou vládu o finanční dotaci, avšak bez úspěchu.188 Tato nestabilita se 

projevila také například ve vydávání Journalu, který míval v této době až o polovinu 

kratší rozsah než tomu bylo v letech předešlých. Situace se zlepšila v polovině 60. let, 

přičemž vyvážené bilance a finanční stability Společnost dosáhla až po roce 1870.189 

Členové se již od počátku setkávali na pravidelných schůzkách, které se 

v prvních čtyřech letech konaly vždy v pondělí, v sobotu se odehrávala setkání Rady. 

Bohužel záznam z toho, jak meetingy probíhaly například z pohledu novináře, však 

nemáme, jelikož nikdo kromě členů nebyl na setkání puštěn.190 

Každým rokem v květnu se konalo Všeobecné výroční zasedání (Annual 

General Meeting), na kterém bylo zhodnoceno celoroční působení Společnosti, co se 

týče knihovny, expedic, publikací, finančního hospodaření pro stávající rok a také 

odhadu peněžních výdajů na rok následující. Zabýváme-li se otázkou financí, tak ty 

Společnost získávala samozřejmě z členských poplatků, dále prodejem vlastních 

publikací, královskými donacemi či jinými formami darů a příspěvků. 

Devatenácté století se vyznačovalo v působení Královské zeměpisné společnosti 

mimořádnými úspěchy, díky kterým se pomalu začala vyplňovat bílá místa na mapách. 

Do poloviny 50. let 19. století udělali cestovatelé velký pokrok v arktických objevech, 

kde se zaměřovali na průzkum zejména severních břehů Ameriky. V Africe se pak tato 

doba zaobírala zejména výpravami jednak do oblasti Habeše,191 a dále do oblasti 

Delagojského zálivu v jihozápadní Africe. Mimo to se některé z prvních výprav 

soustředily také na území Britské Guyany v jižní Americe nebo Kurdistánu a 

Arménie.192 

V dalších letech se počet výprav navyšoval a směřovaly napříč všemi 

kontinenty. V Asii byla hlavní pozornost věnována Himalájím, kam měli Britové přímý 

přístup díky svým stálým pozicím na Indickém subkontinentě. Tak bylo již v 50. letech 

187 MILL, s. 41. 
188 MARKHAM, s. 112. 
189 Tamtéž, s. 115. 
190 MILL, s. 37. 
191 MARKHAM, s. 62. 
192 MILL, s. 46. 
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19. století poznáno 79 himalájských vrcholů, z nichž Mount Everest byl už tehdy 

označen za nejvyšší horu světa.193 Pozornosti neunikly ani oblasti Kašmíru nebo Tibetu. 

Druhým centrem britské pozornosti se stala samozřejmě Čína. Za poznáním jejích 

největších řek Jang-c’-ťiang a Chuang-che byly v dané době organizovány četné 

výpravy. V Africe se potom zájem soustředil na oblasti jižní Afriky a řeky Zambezi, což 

bylo nejvýrazněji spojeno s osobností Davida Livingstona. Dále Společnost 

podporovala průzkum území severní a střední Afriky pod vedením Heinricha Bartha, 

který se vydal za objevením proslulého Timbuktu, a v neposlední řadě byla tato 

desetiletí velkým krokem kupředu v poznávání jezer rovníkové Afriky neodmyslitelně 

spjatých se jmény Richarda Burtona, Johna Hanninga Speka, Jamese Augusta Granta 

nebo Samuela Bakera. V 80. letech sem pak podnikal výpravy Joseph Thomson. V 

oblasti Austrálie byly vypravovány expedice zejména do jejích severních teritorií. 

Menší pozornost pak byla věnována severní a jižní Americe, kde počet udělených 

Medailí patrona a zakladatele byl značně nižší než u dalších kontinentů – zde je možné 

jmenovat zásluhy kapitána Johna Pallisera za expedice do Skalistých hor nebo Williama 

Chandlesse za průzkum řeky Purus,194 která je jedním z přítoků Amazonky. 

Co se týče průzkumů v arktických oblastech, tak i tady bylo navázáno na 

předchozí snahy a úspěchy. Do historie Společnosti se asi nejvíce zapsala pověstná 

výprava lodí Erebus a Terror pod vedením Johna Franklina, která se na konci 40. let 19. 

století ztratila při hledání Severozápadního průjezdu do Asie. Lady Franklinová se 

snažila prosadit vyslání nové menší expedice, která by prozkoumala břehy Ostrova krále 

Viléma, a snažila se zjistit, co se s oběma loděmi stalo. Lady Franklinová měla v tomto 

ohledu velkou podporu nejenom u dalších předních arktických objevitelů (jako byl 

kupříkladu Francis Beaufort), ale také u nejvyšších představitelů Královské zeměpisné 

společnosti. Proto podal tehdejší prezident RGS Roderick Murchison žádost britské 

vládě o vyslání záchranné expedice, bohužel neúspěšně. Lady Franklinová se však ve 

svém odhodlání nevzdávala a výpravu v hodnotě přesahující 10 000 liber zaplatila sama 

s přispěním několika donátorů, mezi kterými nechyběli ani Murchison, Beaufort a 

další.195 Expedice skutečně potvrdila na konci 50. let nešťastný Franklinův osud a za 

své velké úsilí, které jeho žena vynaložila na přípravu a realizaci této výpravy, byla 

193 MARKHAM, s. 69. 
194Tamtéž, s. 84-5.  
195Tamtéž, s. 88-9.  
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odměněna Medailí zakladatele v roce 1860.196 Smutný osud Franklinovy expedice pak 

na nějakou dobu snížil odhodlání iniciovat expedice do těchto končin, ovšem naštěstí ne 

na dlouho, již od poloviny 60. let je zájem o dané oblasti znovu oživen a dochází k nové 

vlně arktického průzkumu. 

2.8 Vývoj ve 20. století 

Na počátku 20. století se dostal do čela Královské zeměpisné společnosti lord 

Curzon, který se zasadil o přestěhování Společnosti do nového sídla, kterým byl 

Lowther Lodge u Kensingtonských zahrad, kde leží sídlo Společnosti dodnes. Ovšem 

Curzon musel čelit kritice bývalého prezidenta společnosti Clementse Markhama, který 

se ke stavu Společnosti vyjádřil následovně: „V Lother Lodge se nachází kuřácká 

místnost, písárna, čajová místnost pro dámy – je to něco jako maloměšťácký klub. 

Společnost se začíná plnit ženami. Finance jsou zmatené, všechny naše investice 

utracené a dalších 20 000 liber půjčených. Nic z toho pro geografii. Jejich nadějí, jak se 

s tím vyrovnat, je prodej části zahrad v Lother Lodge…Podle mne je Společnost 

v troskách: stal se z ní maloměšťácký kuřácký klub pro sufražetky.“197 

I přes ostrá Markhamova slova však působnost Společnosti coby renomované 

instituce dále pokračovala. Obracely se na ni již před první světovou válkou vlády 

s žádostí o kartografické služby. Například republika Peru v této době chtěla, aby RGS 

pomohla stanovit demarkační hranici mezi Peru a Bolívií.198 

Společnost se věnovala kromě podpory znalostí z oboru geografie a všemožným 

výzkumům také otázce vzdělávání národa v tomto oboru. Byla tedy zodpovědná za 

studijní programy nejenom na úrovni primárního a sekundárního vzdělávání, ale také na 

úrovni univerzitní.199 

Meziválečné období pak bylo uvnitř Společnosti dobou rozporů souvisejících 

s měnícím se přístupem ke geografii na britských univerzitách. Tento konflikt 

vyvrcholil odštěpením samostatné instituce pojmenované jako Institut britských 

geografů (The Institute of the British Geographers) v roce 1933. Ten měl na svém 

počátku zhruba čtyři desítky členů a aktivně se věnoval edukační činnosti v podobě 

196 The Royal Geographical Society, citováno dne 28.3.2015. Dostupné z www: 
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/C5962519-882A-4C67-803D-
0037308C756D/0/GoldMedalrecipents.pdf  
197 Kolektiv autorů: To the Ends of the Earth…., s. 40. 
198 Tamtéž, s. 41. 
199 The Royal Geographical Society. Citováno dne 3.3.2015. Dostupné z www: 
http://www.rgs.org/aboutus/history.htm  
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konferencí, exkurzí či mezinárodních seminářů. Opomenuta samozřejmě nemůže být 

ani jeho činnost publikační. 

Po celých 60 let spolu tyto dvě instituce koexistovaly, avšak v 90. letech se 

vynořila myšlenka opětovného spojení Společnosti s Institutem. Někteří totiž byli 

zároveň členy obou organizací, kromě toho byl i cíl obou do značné míry shodný, a tak 

se jevila jako produktivnější varianta jedné větší instituce. 

K tomu skutečně došlo v roce 1995,200 kdy vzniká nová Královská zeměpisná 

společnost (s Institutem britských geografů), v angličtině tedy Royal Geographical 

Society (with the Institute of British Geographers), což je oficiální název platný až do 

dnešní doby. 

2.9 Současnost 

Jak bylo výše zmíněno, jedním ze základních cílů Společnosti kromě podpory 

samostatných vědeckých a objevných expedic, bylo také šíření zájmu o geografii na 

akademické půdě, takže se finančně podílela na ustanovení geografie jako studijního 

oboru vedle univerzit v Oxfordu a Cambridge také na univerzitách v Manchesteru, 

Edinburghu nebo Aberystwythu.201 Avšak právě původní upřednostňování vědeckých 

expedic před zkoumáním geografie jako vědy bylo Společnosti některými vyčítáno. Na 

druhou stranu jak Cameron naznačuje, „je potřeba mít na paměti, že v průběhu 19. 

století výzkumné cesty byly urgentní potřebou, protože musel být nejprve celý povrch 

zmapován, a teprve poté mohl být zkoumán. Je tedy možná lepší říci, že Společnost měla 

tendenci favorizovat ty části disciplíny, které byly zrovna v kurzu – výzkumné výpravy ve 

století devatenáctém a vědecké zkoumání ve století dvacátém.“202 

Dnes se dále zabývá přednáškovou činností, připravuje semináře, podporuje 

rozvoj zájmu o geografii, ale také shromažďuje a zpřístupňuje veřejnosti a akademikům 

nejvýznamnější díla zeměpisná. V tomto směru musíme vyzdvihnout její sbírky map, 

knihovnu a archivní materiály, korespondence, novinové výstřižky, které se vztahují 

nejenom k osobnostem jednotlivých objevitelů, ale také k jejich významným cestám. 

Knihovna a archiv Královské zeměpisné společnosti jsou bezpochyby základním 

místem pro studium dějin zeměpisu.  

200 The Royal Geographical Society. Citováno dne 3.3.2015. Dostupné z www: 
http://www.rgs.org/aboutus/history.htm 
201 Kolektiv autorů: To the Ends of the Earth…, s. 41. 
202 CAMERON, s. 199. 
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3 Hledání pramenů Nilu 

Nil, nejdelší africká řeka, byl po dlouhou dobu označován za nejdelší tok v 

měřítku světovém. I přesto, že se dnes na základě nejnovějších průzkumů za nejdelší 

řeku světa považuje Amazonka, nic to neubírá na výjimečném postavení, které Nilu 

zaslouženě dlouhá léta patřilo.203 

Právě díky této řece, která zajišťovala prostřednictvím pravidelných záplav 

dostatek úrodné půdy, se mohla v jejím povodí zrodit staroegyptská civilizace, jedna 

z nejvýznamnějších své doby, jejíž odkaz máme dodnes možnost obdivovat v podobě 

majestátních chrámů, pyramid a hrobek nacházejících se na území dnešního Egypta a 

Súdánu. 

Nil, jehož tok dnes dobře poznáme, má dvě hlavní části, označované jako Nil 

Bílý a Nil Modrý. Obecně se udává, že Nil nemá pouze jediný pramen, ale několik, 

které společně s jezery, kterými protéká, vytvářejí dostatečně silný tok, který ústí 

v nejsevernější části Afriky do Středozemního moře. Pramen Bílého Nilu se nachází ve 

Viktoriině jezeru, kam ovšem též přitéká řeka Kagera, o které se někdy hovoří jako o 

součásti nilského povodí, ovšem za pramen Nilu obecně považována není.204  

Viktoriino jezero pak řeka opouští v jeho severní části a jako Viktoriin Nil se 

vlévá do jezera Kyoga, odkud směřuje do Albertova jezera, které opouští pod názvem 

Albertův Nil.205 Později se stéká s řekou Aswou a pokračuje úzkým hornatým územím, 

díky kterému si zasloužil pojmenování Horský Nil.206 Jeho dalším přítokem je pak řeka 

Sobat. Od tohoto momentu už mluvíme o toku jako o Bílém Nilu, který se u Chartúmu 

spojuje s Nilem Modrým přitékajícím z Etiopie, aby společně pokračovaly 

územím dnešního Súdánu a Egypta. 

I přesto, že se prameny Nilu podařilo objevit až ve druhé polovině devatenáctého 

století, bylo by chybou hledat příčinu v nezájmu o řeku samou, ba naopak, Nil stál 

203 Mnozí autoři, kteří se zabývají otázkou hledání pramenů Nilu, o této řece mluví jako o nejdelší na 
světě i v poslední době (např. JEAL, Tim: Explorers of the Nile, London: Faber, 2011, s. 2, dále 
YEOMAN, Guy. The Quest for the Secret Nile: Victorian Exploration in Equatorial Africa 1857-1900. 
London: Chaucer, 2004, s. 13), ovšem v jiných zdrojích můžeme nalézt, že z moderního výzkumu, který 
byl proveden v roce 2007 z iniciativy brazilské vlády, vyplývá, že Amazonka je skutečně delší než Nil, a 
dominuje tak světovým řekám nejenom co se týká velikosti, ale také v rozměru délky. (Zdroj: Ask 
History, citováno dne. 8.5.2015, dostupné z www:http://www.history.com/news/ask-history/what-is-the-
longest-river-in-the-world). Dohady o nejdelší řece světa také pramení z nejednotnosti názoru na to, dle 
jakých kritérií by se měla obecně délka řek určovat.  
204 MOOREHEAD, Alan: Modrý Nil. Praha: Orbis 1973, s. 8. 
205 YEOMAN, s. 11. 
206Encyclopaedia Britannica. Citováno dne 8.5.2015. 
Dostupné z www: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/415347/Nile-River#_comments  
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v centru pozornosti již od dob antiky. A právě pro kontinuální zájem o rozřešení 

hádanky, kde se jeho prameny ukrývají, se mluví v souvislosti s hledání prameny Nilu 

jako o největší záhadě tisíciletí.207 Již od antických dob existovala pořekadla, která byla 

platná ještě v devatenáctém století. Touha po objevení pramenů Nilu se rovnala mnohdy 

naivnímu snílkovství, a proto se pro nedosažitelné věci začala používat fráze Facilius sit 

Nili caput invenire („Bylo by snazší objevit prameny Nilu“)208 a také úsloví Caput Nili 

quaerere („Hledat prameny Nilu“) označovalo něco nemožného.209 

O dosažení pramenů Nilu se tedy lidstvo snažilo už dob antických. Nejlogičtější 

cesta byla samozřejmě z nilské delty proti proudu směrem k pramenu, což je v případě 

Nilu sice jednodušší než u jiných řek, neboť nemá velké množství přítoků, ale na 

druhou stranu je tu řada jiných, daleko složitějších překážek. Kromě toho nelze říci, že 

by měl celý Nil pramen pouze jediný. 

Mnohé pokusy o dosažení pramenů této řeky byly znemožněny kvůli jejímu 

přirozenému charakteru, neboť se po cestě nachází několik kataraktů, které bylo nutné 

překonat. Mimo to je voda v určitých místech plná krokodýlů, hrochů a neprostupného 

rákosu. V oblasti rovníkových jezer se navíc nachází Murchisonovy a Riponovy 

vodopády. Ti, kdo chtěli cestovat proti proudu Nilu, museli dále čelit nástrahám 

místních domorodých obyvatel a také hrozbě všemožných exotických onemocnění, jako 

například malárií. Samozřejmě bylo také nutné respektovat záplavová období, při 

kterých se voda vylévala z břehů a zatopila okolní oblasti, čímž poskytovala úrodnou 

zemědělskou půdu v těchto teplých a suchých krajinách. Tento charakter, kterým byl 

Nil proslulý po celá tisíciletí, se vytratil až se stavbou Asuánské přehrady, díky které 

bylo umožněno tok řeky regulovat a zamezilo se tak nekontrolovatelnému zaplavování 

oblastí, ve kterých postupem času vznikalo stálé osídlení. Předešlo se tak na jednu 

stranu hladomorům, které přišly v letech, kdy záplavy nebyly dostatečně intenzivní, a 

naopak nežádanému zatopení usedlostí při mimořádně silných záplavách. 

Představy o toku Nilu, které byly dochovány z antiky, hovoří o existenci 

Měsíčních hor (Lunae Montes) pokrytých sněhem, který napájí dvě velká jezera,210 

z nichž Nil vytéká a spojuje se v jeden tok. Alespoň takto můžeme najít Nil vyobrazený 

na mapě jednoho z největších kartografů, astronomů a matematiků antiky žijícího ve 2. 

207 KŘIVSKÝ, SKŘIVAN, dále YEOMAN. 
208 JEAL, s I.  
209 KŘIVSKÝ, SKŘIVAN, s. 138. 
210 Někteří se dle Křivského a Skřivana domnívají, že by mohlo jít o jezero Viktoriino a 
Edwardovo (in: KŘIVSKÝ, SKŘIVAN, s. 138). 
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století našeho letopočtu, Klaudia Ptolemaia.211 Obdobnou představu můžeme najít i ve 

středověku na mapě Al-Idrísího, který ve 12. století vytvořil slavnou mapu světa pro 

sicilského krále Rogera II. Na ní podobně jako na Klaudiánově mapě pramení Nil 

v Měsíčních horách, ze kterých vede několik toků do dvou jezer, ze kterých je následně 

vytvořen Nil.212 V Al-Idrísího pojetí je ovšem možné zpozorovat ještě jednu zajímavost. 

Z Nilu odtéká jedna část řeky na západ, a poté ústí do Atlantického oceánu. To by 

mohlo korespondovat s dřívější domněnkou, že Nil a Niger mohou být součástí jednoho 

vodního systému.213 Právě Niger stál v centru pozornosti cestovatelů na počátku od 18. 

století, ale až ve 30. letech 19. století se bratrům Landerovým podařilo rozřešit záhadu 

této řeky. Až posléze se hlavní pozornost obrátila k Bílému Nilu, zejména v souvislosti 

s cestami Davida Livingstona do oblastí rovníkové Afriky ve 40. letech 19. století. 

Od Al-Idrísího zobrazení se v prozkoumávání Nilu během několika staletí příliš 

nepokročilo, a tak ještě na mapách z 18. století se můžeme setkat se zakreslením 

Měsíčních hor, dvou jezer a z nich vytékajícího Nilu směrem ke Středozemnímu 

moři.214 

3.1 K pramenům Modrého Nilu 

Právě v 18. století se dostal Modrý Nil do středu zájmu britských cestovatelů. 

Bylo logické, že jako první se začali objevitelé zajímat o prameny Nilu Modrého, neboť 

jejich dosažení bylo snazší, než tomu bylo u Nilu Bílého. Habeš totiž byla Evropanům 

mnohem známější s užšími vazbami politickými a obchodními než vnitrozemí 

rovníkové Afriky, které dosud bylo pouze bílým místem na mapě. Přestože Modrý Nil 

tvoří menší objemovou část vody celé řeky, dává jí charakter živější a bouřlivější, 

jelikož oblasti, kterými protéká, jsou v mnohých místech užší a skalnatější, což 

znamená, že vodní proud tudy protéká s větší intenzitou, než kdyby měl možnost se 

rozlít do okolí.215 Dnes víme, že prameny Modrého Nilu se nachází v jezeře Tana 

v dnešní Etiopii, odkud Nil vytéká a směřuje se značným klesáním k Chartúmu, kde se 

vlévá do Nilu Bílého. Také prudké změny nadmořské výšky přispívají k divoké povaze 

řeky, kterou naopak zklidňuje spojení s Bílým Nilem. 

211 Viz mapa v Příloze 8.  
212 Viz mapa v Příloze 9. 
213 KŘIVSKÝ, SKŘIVAN, s. 138. 
214 Viz mapa v Příloze 10. 
215 MOOREHEAD, s. 13. 
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První evropští průzkumníci pronikali do afrického vnitrozemí ze severu, tedy od 

pobřeží Středozemního moře. Doba od poloviny 18. do poloviny 19. století patří do 

velké míry zejména skotským cestovatelům, a proto se někdy mluví o době tzv. 

„skotského osvícenství.“216 Nejznámější postavy jako byl Mungo Park, James Bruce a 

David Livingstone, se zasloužily o mimořádné objevy velkých afrických řek. James 

Bruce se vydal po stopách Modrého Nilu do oblasti dnešního Súdánu a Etiopie v 60. 

letech 18. století. Mungo Park podnikl výpravu s cílem prozkoumat tok řeky Niger, a ve 

40. letech 19. století pak objevoval krásy jižní Afriky a řeku Zambezi jeden 

z nejznámějších cestovatelů všech dob, David Livingstone. Zejména první cestovatelská 

díla Parka a Bruce vydaná na konci 18. století217 přispěla k velkému zájmu o černý 

kontinent, který vyvrcholil ve století následujícím, kdy se podařilo zmapovat prakticky 

veškerý povrch Afriky. 

Klíčovou osobností pro průzkum Modrého Nilu a Habeše vůbec se stal skotský 

cestovatel James Bruce z Kinnardu. Byl osobností na svou dobu výjimečnou nejenom 

fyzicky (se svou výškou 193 cm dosahoval na svou i dnešní dobu nadprůměrné 

velikosti, což je zmiňováno v mnohých publikacích o jeho životě), ale také mentálně.218 

Dětství neměl jednoduché, což se bezpochyby podepsalo na jeho někdy zuřivé, 

nesnášenlivé a komplikované povaze. Matka mu zemřela, když Bruceovi byly pouhé tři 

roky a v rodině, kterou si otec pořídil s další manželkou, se cítil poněkud odstrčen. 

Poměrně v mladém věku odešel do Londýna, kde se i oženil, ale po brzké smrti své 

mladé manželky se rozhodl opustit Anglii a věnovat se cestování a spíše inklinoval 

k životu samotáře.219 Z pověření krále Jiřího III. získal místo britského konzula 

v Alžíru, na kterém setrval dva roky a následných sedm let se věnoval cestování po 

severní Africe a Blízkém východě.220 

V roce 1768 se v doprovodu italského kreslíře Luigiho Baluganiho vypravil 

z Káhiry proti proudu řeky vstříc pramenům Modrého Nilu v Etiopii. Přestože cesta 

216 SHEPPERSON, George: :Mungo Park and the Scottish Contribution of Africa“. African Affairs, Vol. 
70. No. 280 (Jul 1971), s. 279. 
217 Viz. PARK. Mungo: Travels in the Interior Districts of Africa Performed under the 
Direction and Patronage of the African Association in the Years 1795, 1796, and 1797. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2011, Reprint of 1799. Dále BRUCE, James: Travels 
to Discover the Source of the Nile in the Years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 and 1773. 
Edinburgh: John Ruthven, 1790. 
218 COLLIER, Laurence. „Review of Traveller Extraordinary. The life of James Bruce of Kinnard by M. 
Reid.“ In The Geographical Journal, Vol. 135, No. 1 (Mar., 1969), s. 124. 
219 MOOREHEAD, s. 20. 
220 KŘIVSKÝ, SKŘIVAN, s. 139. 
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byla velmi náročná a zdlouhavá, podle všeho se Jamesi Bruceovi úspěšně podařilo 

doputovat až k velkolepým vodopádům Tisisat a následně k jezeru Tana, ze kterého 

pramen řeky vytéká. Jeho osud, nehledě na tuto slavnou událost, měl však následně 

spíše nahořklou pachuť. Cesta zpět byla vyčerpávající, trápil ho nedostatek zásob stejně 

tak jako zdravotní obtíže, se kterými musel překonat mimořádně nebezpečný úsek cesty 

pouští do Asuánu dlouhý 650 km.221 Zde pobyl ještě několik měsíců, aby získal 

dostatek času na alespoň minimální rekonvalescenci, a poté vyrazil do Evropy. Do 

rodného Skotska však nikterak nepospíchal, nejprve si udělal zastávku v Marseille. 

Tady však prožíval velmi krušné chvíle způsobené následky zdravotních komplikací, 

které si přivezl z Afriky. V jistých chvílích již pochyboval o možném uzdravení. Jak 

napsal v jednom z dopisů, setrvával převážně v karanténě v marseillském lazaretu s tím, 

že měl pochyby o tom, zda vůbec někdy toto město ještě opustí, a pro ten případ také 

sdělil v dopise instrukce o umístění své poslední vůle.222 

Tento tragický scénář se naštěší nenaplnil a následně ho čekala audience u 

francouzského krále Ludvíka XVI., po které zamířil do Itálie. Zde se dočkal 

nepříjemného zklamání, neboť žena, se kterou se před deseti lety před svým odjezdem 

zasnoubil, nevydržela čekat tak dlouho bez známky jediného kontaktu s Brucem, a 

vdala se za někoho jiného. Rozčilený a zrazený Bruce vyzval svého soka na souboj, 

ovšem to pouze přispělo k ještě větší nevrlosti vůči okolí. 

V roce 1774 se sice navrátil do rodného Skotska, ovšem reakce na jeho 

vyprávění z cest byla odlišná, než očekával. Jeho příběhy se místní i londýnské 

společnosti zdály přehnané a zveličené. Poslední kapkou pak bylo nařčení, že Bruce 

odhalil pouze to, kam se již před téměř 150 lety dostali portugalští misionáři Pedro Paez 

a Hieronymo Lobo.223 

Bruce se konečně odhodlal sepsat všechny své vzpomínky a zážitky z cestování 

do rozsáhlého pětisvazkového díla až v roce 1790 a uveřejnil je včetně Baluganiho 

ilustrací. Ani tento čin však nevyvolal kladné reakce. Na dílo bylo pohlíženo s četnou 

dávkou nedůvěry,224 k čemuž přispívaly příběhy o pojídání zvířat za živa nebo o 

otevřeném pudovém chování afrických domorodců. V knize Travels to Discover the 

Source of the Nile in the Years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 and 1773, kterou Bruce 

221 MOOREHEAD, s. 35. 
222 CUMMING, Duncan: „Seven Unpublished Letters of James Bruce of Kinnaird“ in The Geographical 
Journal, Vol. 137, No. 1 (Mar., 1971), s. 45-46.  
223 KEAY, s. 90. 
224 Tamtéž, s. 93. 
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věnoval britskému králi, píše: „Z Egypta jsem pronikl do této země přes Arábii… prošel 

jsem přes smutné a pusté pouště, ošlehané otrávenými větry a žhnoucí věčnými 

slunečnými paprsky, jejichž jména jsou tak neznámá v geografii jako ta 

z předpotopního225 světa.“226 To píše ve věnování, ve kterém seznamuje Jiřího III. se 

svými základními myšlenkami a zážitky. Již z této malé ukázky je zřetelná jistá míra 

dramatizace, která mu byla vyčítána v celém díle. Navzdory tomu je dnes Bruceovo dílo 

přece jen ceněno pro určité správné postřehy o etiopské kultuře krajině227 a tamní 

politické situaci, že mu lze odpustit nedostatky, které se v knihách také objevují, jako 

například „zveličování, absurdní úsudky a dokonce faktické chyby.“228 

Největším paradoxem Bruceova života se stal jeho konec. Poté, co přežil 

všemožné nástrahy a útrapy afrických krajin, zemřel na zranění hlavy způsobené pádem 

ze schodů v jeho rodném domě v pouhých čtyřiašedesáti letech.229 

James Bruce byl osobností odlišnou oproti viktoránským cestovatelům, kteří se 

vydávali za poznáním tajemství Nilu Bílého v následujícím století, také v tom smyslu, 

že sám neudával žádná morální stanoviska v pohledu na otrokářství nebo zacházení 

evropských mocností s domorodým obyvatelstvem.230 To se zásadně změnilo právě 

v době vlády královny Viktorie, za jejíhož panování byl již obchod s otroky zrušen a 

Británie iniciativně začala brojit proti zotročování domorodců ze strany místních 

arabských obchodníků a potlačovat toto nemorální zacházení s lidmi. Do tohoto procesu 

pak byli zapojeni také cestovatelé, kteří se snažili odhalit poslední nepoznaná, jako byl 

například David Livingstone. 
  

225 V originále je užito anglického výrazu anteduluvian, kterým se míní doslovně význam „před potopou,“ 
tedy biblickou potopou světa. 
226 BRUCE, James: „Dedication“ in Travels to Discover the Source..,nestr. 
227 KEAY, s. 93. 
228 DARKWAH, Kofi. „Review of Travels to Discover the Source of the Nile in the Years 1768, 1769, 
1770, 1771, 1772 and 1773“, in The Journal of African History. Vol. 5, No. 3 (1964), s. 470. 
229 MOOREHEAD, s. 41-42. 
230 Tamtéž, s. 18. 
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3.2 Hledání pramenů Bílého Nilu 

Objevem pramene Nilu Modrého se rozluštila pouze část hádanky. Její stěžejní 

část však stále zůstala nerozřešená. Tok Bílého Nilu je totiž mnohem delší než je tomu u 

Nilu Modrého, a navíc se táhne africkým vnitrozemím, které na potenciální objevitele 

dokázalo připravit mnohé nepříjemné nástrahy. Vzhledem k náročnosti postupu proti 

proudu řeky až k jejím pramenům, bylo třeba najít cestu alternativní. Jako optimální 

řešení pro cestu k údajným jezerům v oblasti rovníkové Afriky od východu, o kterých 

byly známy nejasné zprávy nejenom z dob dřívějších, ale také od soudobých arabských 

obchodníků, se jevila cesta z východní části afrického pobřeží kolmo do vnitrozemí. 

Klíčovým místem se tedy stal Zanzibar, který byl zcela zásadním centrem obchodu 

s otroky a slonovinou z celého černého kontinentu. Díky jeho strategické poloze přes 

něj probíhal transfer zboží mezi Afrikou a dalšími kontinenty. V 19. století se evropské 

mocnosti snažily obchod s otroky spíše potlačovat. To stejné však nelze říci o arabských 

státech, které na něm naopak velmi bohatly. V praxi to fungovalo tak, že jednotlivé 

kmeny afrického vnitrozemí proti sobě bojovaly s tím, že ten silnější většinou zotročil 

svého protivníka, kterého potom ve velkém měřítku deportoval na Zanzibar, kde je 

místní sultán rozprodával dále do zemí Perského zálivu či do Osmanské říše. Avšak 

právě výpravy arabských obchodníků přinášely informace o nepoznaném africkém 

vnitrozemí a podněcovaly tak větší zájem o onu oblast. Kromě toho byli první evropští 

cestovatelé, jež se touto cestou vydávali, misionáři. Ti do Afriky přijížděli šířit 

křesťanskou víru, která měla domorodce naučit chovat se k ostatním lidem v duchu 

evropské tradice a v konečném efektu vést k potlačení otrokářství. 

Navzdory tomu, že byla pro obchod s otroky nejprve nejdůležitější oblastí 

západní Afrika, v 19. století došlo k přesunu na východní pobřeží. Kromě toho byla tato 

oblast důležitým strategickým bodem také z toho důvodu, že zde byl snadný přístup do 

Indického oceánu a Suezského průplavu. Ten byl po otevření na konci 60. let 19. století 

klíčovým spojením mezi Evropou, Asií a Afrikou.231 Kromě výše zmíněných důvodů 

pak existovala ještě další pohnutka, jež vedla Evropany za exotikou kontinentální 

Afriky. Tou byly rozsáhlé možnosti lovu divoké zvěře.232 Afrika byla a dodnes stále je 

místem, kde se můžeme setkat s unikátními zvířaty, jejichž kožešiny, kosti či maso jsou 

231 McLYNN, s. 56-57. 
232 CAMERON, s. 76. 
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vyhledávaným zbožím napříč kontinenty. Vždyť právě Johna Hanninga Speka snad 

nejvíce do Afriky lákala možnost loveckých triumfů. 

Za první evropské residenty v oblasti rovníkové Afriky jsou považováni dva 

němečtí protestantští misionáři, Johann Ludwig Krapf a Johann Rebmann, kteří v letech 

1845–1846 založili misijní stanici nedaleko Mombasy v dnešní Keni.233 Byli to právě 

oni, kdo potvrdil domněnku, že i na území rovníkové Afriky se mohou nacházet hory, 

jejichž vrcholy jsou pokryty sněhem. Ačkoliv tato zdánlivě bláznivá myšlenka vyvolala 

veskrze negativní reakce a posměch vůči jejich osobnostem, ukázala se být velmi 

podnětná a inspirativní pro pozdější viktoriánské objevitele. V květnu roku 1848 objevil 

Rebmann horu Kilimandžáro a v prosinci následujícího roku Krapf objevil horu 

Keňa.234 Tak se úvahy o existenci hor v africkém vnitrozemí, jež nastolil již v antických 

dobách Hérodotos a do své mapy je zaznamenal Klaudius Ptolemaios, potvrdily. A to i 

přes to, že celá záležitost byla ze strany Královské zeměpisné společnosti považována 

za omyl a vyvstalo tvrzení, že misionáři neviděli na vrcholcích hor sníh, nýbrž pouze o 

odraz slunce od horniny.235 Takto ostře se pustil do obou misionářů Desborough 

Cooley, „proslulý člen Společnosti, který prováděl výzkum africké geografie ze své 

londýnské lenošky.“236 

Krátce poté Krapf Afriku opustil a vystřídal ho další německý misionář Jakob 

Erhardt. Svými cestami kromě důležitých informací misionáři získali také cennou 

zkušenost, z níž si odnesli dva základní poznatky. Jednak bylo při cestách do nitra 

afrického kontinentu třeba dobře vycházet s místními kmeny a snažit se získat si jejich 

přízeň, a za druhé se ukázalo jako nevyhnutelné nosit s sebou střelné zbraně,237 díky 

kterým mohli Evropané lépe čelit agresivním útokům domorodců. 

Misionáři se od místních arabských obchodníků dozvěděli zásadní informaci, a 

sice že je možné při putování západním směrem narazit na velké sladkovodní jezero (o 

kterém však mluvili jako o „vnitrozemském moři“238). Tato informace se společně 

s nákresem mapky údajného jezera v 50. letech 19. století dostala až do Londýna 

Královské zeměpisné společnosti, která byla v dané době nadšena mimořádnými 

cestovatelskými úspěchy Davida Livingstona na řece Zambezi, a vydala pokyn 

233 YEOMAN, s. 25. 
234Tamtéž, s. 26.  
235 Tamtéž. 
236 KŘIVSKÝ, SKŘIVAN, s. 145. 
237 McLYNN, s. 58. 
238 KŘIVSKÝ, SKŘIVAN, s. 144. 
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k uspořádání výpravy, která by jezero prozkoumala a snažila se najít prameny Nilu. Na 

splnění tohoto nesnadného úkolu, který si vyžádal nejenom mnohé finanční prostředky, 

ale také lidské životy, se podílelo několik osobností. Avšak nejdůležitější z nich, kteří 

zásadně přispěli k rozřešení mystéria, byli čtyři viktoriánští objevitelé: Richard Francis 

Burton, John Hannning Speke, James Augustus Grant a Samuel Baker. 

3.2.1 Richard Francis Burton 

Sir Richard Francis Burton239 patří mezi nejvýznamnější objevitele v historii 

lidstva. Na svou dobu byl mimořádnou osobností, díky mimořádnému nadání, a také 

díky svému nekonvenčnímu chování, které mnohdy konzervativní viktoriánskou 

společnost přivádělo do rozpaků. 

Burton se narodil 19. března 1821 v jižním Devonu240 jako nejstarší ze tří dětí. 

Když mu bylo pět let, celá rodina se i s jeho dvěma mladšími sourozenci odstěhovala do 

Francie. Pobyt na kontinentu se jim zalíbil a v průběhu dalších let se usadili na několika 

místech ve Francii a Itálii (zde můžeme mimo jiné zmínit Neapoli, Sienu, Pisu, 

Florenci, Řím nebo Luccu241), kde se oba rodiče léčili z těžkého astmatu.242 Fakt, že 

Burton nebyl od dětství vázán k jednomu prostředí a domovu, mohl mít dopad na jeho 

pozdější rebelské chování nebo touhu po cestování, jelikož mu chyběl jakýsi vnitřní klid 

nebo stabilita v životě. Mladý Richard sice začal studovat na Trinity College v Oxfordu, 

ovšem měl problém vyrovnat se s místními autoritami, a tak se nechal spíše dobrovolně 

po krátké době ze školy vyloučit a začal uvažovat o velké změně ve svém dosavadním 

životě, neboť hodlal opustit Evropu a odejít buď do Austrálie, nebo Kanady. Otcovou 

odpovědí na oba dva návrhy však bylo nekompromisní „ne.“243 Svůj neúspěch při 

studiích na univerzitě Burton klade na vrub svému otci, kterému vyčítá, že „pokud otec 

chce, aby jeho syn uspěl v kariéře, musí ho umístit do přípravné školy…poskytnout mu 

vzdělání pro nadcházející profesi, a nikoliv tahat svou rodinu po kontinentě 

239 Foto Richarda F. Burtona viz Příloha 11. 
240 Údaje o místě narození Richarda Burtona se liší. Zatímco moderní literatura uvádí jako místo narození 
právě Devon, v Burtoně autobiografii, kterou sepsala jeho manželka Isabel, se uvádí Barham House 
v Hertsu. Stejné místo narození se pak uvádí i v nekrologu, kteý byl po jeho smrti vytištěn v Proceedings 
of the Royal Geographical Society v roce 1890. 
241 BURTON, Isabel: The Life os Sir Richard F. Burton. London: Champan&Hall: 1893, s. 35 - 55. 
242 NEWMAN, James L.: Paths without Glory: Richard Francis Burton in Africa. Washington 
D.C.:Potomac Books, 2010, s. 11. 
243 Tamtéž. 
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s vychovatelkami a domácími učiteli a školit ho v šermu, jazycích a divočení, bez 

příslušnosti k jedné farnosti nebo hrabství.“244 

Jelikož jeho otec a dědeček našli svá uplatnění v regimentech britské armády, 

rozhodl se Richard jít v jejich šlépějích a vstoupil do armády Východoindické 

společnosti, přičemž své působení začal u  bombajské pěchoty. 

O Burtonovi se v některých souvislostech mluví jako o géniovi, neboť vykazoval 

naprosto unikátní lingvistické znalosti a dovednosti. Díky svému talentu a píli se 

dokázal naučit desítky jazyků,245 což se mu stalo klíčovým nejenom při působení 

v armádě, ale také při cestách po Africe a Arábii. Údajně ovládal dvacet pět jazyků a 

v dalších patnácti dokázal plynně hovořit (kromě arabštiny vynikal v sanskrtu, fársí, 

sindhštině či lokálních domorodých jazycích).246 

Jeho výstřední život se projevoval zálibou v ženách, pravidelně užíval konopí, 

hašiš a opium, a také rád holdoval alkoholu. 

V rámci služby v Asii se věnoval cestování, zejména po provincii Sindh, 

přičemž nesmíme Burtonovi upřít ani jeho čilou literární činnost. Ta je pravděpodobně 

navázána na jeho vlohy k dobré práci s jazykem, což mu usnadňovalo sepsat dojmy a 

zážitky ze svých cest na mnoha set stranách. 

V roce 1849 se po sedmi letech působení v Indii vrátil na čas do Evropy, a i 

když zde setrval skoro čtyři roky, bylo evidentní, že jeho dobrodružná povaha mu 

neumožní zůstat delší dobu na jednom místě. Tak se rozhodl pro jeden ze svých, 

velkých cestovatelských počinů, kterým byla cesta na svatá místa islámu, do Mekky a 

Mediny.247 Do míst, která byla zapovězena všem „bezvěrcům“, Burton pronikl v 

důkladném přestrojení za arabského prodejce lnu a šperků. Snažil se zakrýt svou 

původní identitu tím, že si nechal narůst vousy a obličej si ztmavil barvivem z vlašských 

244 BURTON, I., s. 70. 
245 Počet jazýků, které Burton ovládal, se v různých zdrojích liší, můžeme to přičíst obecné 
nejednoznačnosti rozdělení mezi dialektem a jazykem, jelikož zejména u domorodých afrických či 
asijských jazyků může byt rozlišení velmi nejasné. Např. Christopher Hibbert uvádí, že Burton mluvil 
dvaceti devíti jazyky (HIBBERT, Christopher. Africa Explored. Lodon: Penguin Books 1982, s. 203.), 
zatímco Skřivan a Křivský uvádí, že jazykl ovládal dvacet čtyři a včetně dialektů až na čtyřicet 
(KŘIVSKÝ, SKŘIVAN, s. 146). Důležité je však zdůraznit, že ani tolik nezáleží na přesném počtu 
jazyků, kterými Burton hovořil, spíše je nutno si uvědomit jeho mimořádný talent a lingvistické vlohy. 
246 McLYNN, Franc, s. 58. 
247 O Burtonově cestě do Mekky a Mediny pojednává jeho autobiografické dílo Osobní vyprávění o pouti 
do Mekky a Mediny (Personal Narrative of Pilgrimage to Meccah and El-Medinah), poprvné vydáno 
v roce 1855-1856 ve třech svazcích. 
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ořechů.248 Samozřejmě si musel být jist svou výbornou znalostí arabštiny, jejíž 

nedostatky by ho mohly snadno prozradit a připravit v krajním případě i o život. 

Po návratu z cest po  Arabském poloostrově se odebral do Káhiry, kde se setkal 

s německým misionářem Krapfem, který ho zasvětil do objevů v oblasti rovníkové 

Afriky a potvrdil existenci hor, o kterých uvažoval už Hérodotos. Bylo velmi 

pravděpodobné, že pokud se v africkém vnitrozemí nachází ony Měsíční hory, mohlo se 

tam nacházet i ono velké jezero, jehož vody by mohly napájet Nil. Burton se tedy 

rozhodl pro další velkou cestu, kterou byla výprava na somálské pobřeží, jehož výhodná 

pozice pro spojení s Adenem a Indií byla zřejmá. Burton se tak opět v přestrojení dostal 

do Hararu v lednu 1855 s tím, že se jednalo o prvního Evropana, který do tohoto 

slavného muslimského města vkročil.249 

Po zkušenosti z Hararu se Richard Burton vydal do Adenu, odkud začal plánovat 

svou první expedici za prameny Nilu. Jak sám uvedl v dopise sekretáři Královské 

zeměpisné společnosti Nortonu Shawovi: „Zkušenost z Hararu mi dodala odvahy a 

požádal jsem o další dovolenou…Moje veřejné plány jsou takové, že chci objasnit 

otázku Krapfa a ‚věčných sněhů‘250…S radostí uslyšíš, že cesta skrz Afriku k Atlantiku 

je otevřená. Slyšel jsem o tom v Hararu a podám o tom zprávu.“251 

V roce 1855 odjel společně s dalšími třemi příslušníky indické armády (Johnem 

Hanningem Spekem, S. E. Hernem a Williamem Stroyanem) do Berbery. Odtud se měla 

expedice vydat do afrického vnitrozemí, ale právě zde se udála velká katastrofa, která 

poznamenala všechny účastníky po zbytek života, protože jejich tábor byl napaden 

znepřátelenými somálskými kmeny. Stroyan byl zabit a Spekovi a Burtonovi se podařilo 

jen s velkým štěstím jisté smrti uniknout. Ovšem Burton si odnesl z berberského 

incidentu doživotní vzpomínku. Jizva na tváři mu zůstala poté, co mu jeden 

z domorodců hodil kopí do obličeje. To mu provrtalo tvář tak nešťastně, že mu vážně 

zranilo patro, vyrazilo čtyři zuby a zanechalo jizvy na obou tvářích. 

Po této děsivé zkušenosti se zbytek výpravy vrátil do Adenu. Burton na čas 

upustil od svého rozhodnutí pokusit se najít prameny Nilu a naopak se aktivně zapojil 

248 NEWMAN, s. 16. 
249 RGS/CB4/Burton RF 292 – CB – “Recommendation by Lord Sheffiled of Burton for an Award”, 
1856. 
250 Burton referuje o Johanu Ludwigu Krapfovi, německém misionáři, který se jako první dostal k hoře 
Keňa. Jako ovečných snězích pak mluví o údajných Měsíčních horách nacházejících se v africkém 
vnitrozemí, jejichž vrcholky měly být pokryty sněhem. Tak se o tom spekulovalo od dob antických a 
právě neměčí misionáří Krapf a Rebmann tuto domněnku potvrdili.  
251 RGS/CB4 – dopis Nortonu Shawovi z 25.3.1855. 
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do Krymské války. Avšak tato zkušenost ho utvrdila v tom, že „nechce následovat jinou 

kariéru než objevitele“252 

Po Krymské válce se v něm opět vzbudila touha po vyřešení otázek ohledně 

Měsíčních hor, bájného „vnitrozemského moře“ a pramenů Nilu, takže se nechal ve 

spolupráci s Královskou zeměpisnou společností uvolnit na dva roky z armádní služby a 

nechal se pověřit vedením výpravy do vnitrozemí rovníkové Afriky. Jako svůj nejbližší 

doprovod, si vybral Johna Hanninga Speka.253 

Ten se narodil v roce 1827 v Jordans v Somersetu do rodiny kapitána dragounů. 

Již od mala byl vychováván a vzděláván směrem k budoucí kariéře u armády, což se mu 

vyplnilo již v 17 letech, kdy nastoupil do bengálské armády a začal sloužit v Indii. Zde 

měl možnost se věnovat prvním průzkumným výpravám v Himalájích a Tibetu, v čemž 

našel velkou zálibu. Po deseti letech strávených zde pak odjel do Adenu, kde se setkal 

s Richardem Burtonem, se kterým se měl podílet na průzkumu Afriky, konkrétně oblasti 

Somálska. V roce 1855 tedy podnikli první společnou výpravu, která skončila v Berbeře 

tak tragicky, ovšem tento zážitek však ani jednoho z nich neodradil od další touhy po 

objevování neznámých krajin. Tak po krátkém působení v krymské válce přijal 

Burtonovu nabídku účastnit se expedice za průzkumem východoafrického vnitrozemí a 

hledání pramenů Nilu.254 

3.2.2 Výprava R. F. Burtona a J. H. Speka255 

Richard Francis Burton dostal od armády Východoindické společnosti dvouletou 

dovolenou, v rámci které měl vykonat sérii objevných výprav za hledáním pramene 

Nilu. Bombay opustil 2. prosince 1856 a o 18 dní později jeho loď přistála na 

Zanzibaru, kde se Spekem strávili skoro půl roku přípravami své první velké expedice 

do afrického vnitrozemí. V rámci příprav se přesunuli na kontinent, kde se Burton setkal 

s misionářem Rebmannem, jenž ho odradil od myšlenky postupovat z Mombasy přímo 

západním směrem, jelikož byla místní území ovládána bojovnými Masaji, kteří dokázali 

postup značně ztížit. Místo toho navrhl cestovat jižním směrem, a teprve poté na západ, 

jelikož tato cesta měla být jednodušší. Hlavní karavana po důkladných přípravách 

252 Proceeding of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography, New Monthly 
Series, Vol. 12 (Dec 1890), s. 758. 
253 Foto Johna H. Speka viz Příloha 12. 
254 Burtoniana. Citováno dne 31.5.2015. Dostupné z www: http://burtoniana.org/  
255 Mapa expedice Burtona a Speka viz Příloha 13.  
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opustila v červnu roku 1857 vesničku Kaole nacházející se kousek od Bagamoya256 a 

vyrazila směrem na západ po obchodní stezce vedoucí do Unyamwezi.257 

Velmi početná karavana čítající více než 130 mužů a 30 zvířat dospěla do města 

Kazé258 7. listopadu 1857, tedy po 134 dnech cesty.259 Zde musela výprava po několik 

týdnů zůstat a načerpat nové zásoby a síly. Doposud největším problémem byli pro 

Burtona se Spekem nosiči. Sehnat spolehlivý personál v místních podmínkách se stalo 

téměř nadlidským úkolem. Domorodci totiž často ze služby dezertovali, mnohdy i 

s notnou dávkou nákladu, a také se nechtěli uvazovat k práci, která měla trvat i několik 

měsíců. Jako vedoucího karavany si najali Sidi Mubaraka Bombaye, který byl zároveň 

jejich průvodcem, ovšem ani jeho osobnost nezajistila větší stálost pomocného 

personálu, na jehož práci byla celá výprava závislá. Kromě zásob jídla a vody totiž bylo 

součástí nákladu i zboží jako korálky či jiné cennosti, které byli Burton se Spekem 

připraveni směnit s vůdci místních království za postup přes jejich území nebo čerstvé 

potraviny. Kromě toho také měli s sebou četné pomůcky pro nákresy terénu a místní 

fauny a flory nebo domorodých obyvatel, a také zařízení pro zaměřování území. Bez 

nich by expedice neměla smysl, neboť jejím cílem bylo zmapovat místní terén. Mezi 

výbavou tedy nechyběly „látky, korálky, konzervované jídlo, čaj, káva, cukr, krabice 

s doutníky, stan, lůžka, židle, tesařské nástroje, knihy, stůl a vědecké nástroje.“260 

Dalším z velkých problémů kromě trablí s personálem však byly zdravotní 

obtíže obou vůdců výpravy. Speke i Burton se nakazili malárií, takže je oslabovaly 

ataky této nemoci, dále se Burtonovi udělaly velmi bolestivé vředy na jazyku, které mu 

znemožňovaly mluvit a přijímat potravu, a kvůli opuchlým nohám nemohl téměř chodit 

a musel být určité úseky přenášen. Speka zase sužoval prudký oční zánět, kvůli kterému 

na čas téměř přišel o zrak.261 

Všudypřítomným problémem, který doprovázel asi každou výpravu, byl 

nedostatek peněz. Burton se Spekem si na něj opakovaně stěžovali a Burton vyčítal 

Společnosti, že jim neposkytla dostatek liber na to, aby mohli podniknout cestu 

256 Bagamoyo je město ležící v dnešní Tanzánii a nacházející se na pobřeží přimo naprosti ostrovu 
Zanzibar. 
257 Unyamwezi je region v dnešní Tanzánii, který se rozprostírá na východ od jezera Tanganika a na jih 
od Viktoriina jezera. Centrálním mětem je Tabora (dřívější Kazeh). 
258 Kazeh je dnešní Tabora, což byla významná arabská kolonie a centrální místo pro obchod s otroky. 
259 McLYNN, Franc, s. 60. 
260 JEAL, s. 73. 
261 RGS/CB4/Burton RF – dopis Richarda Burtona z Unyanyembe z 24.6.1858. 
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z východu na západ Afriky.262 S rozpočtem, který však dostali, se museli mnohokrát na 

některém místě zastavit a čekat na další přísun peněz. 

Navíc se mezi oběma „přáteli“ začaly projevovat stále intenzivnější rysy 

antagonismu, který vycházel z velkých odlišností v charakteru obou mužů. Burton byl 

pokládán za vedoucího celé výpravy, který navíc díky svému jazykovému vybavení 

disponoval ohromnou výhodou, neboť mohl sám komunikovat a smlouvat o 

podmínkách s místními lidmi. Speke byl naopak v tomto směru nesamostatný a závislý 

na překladatelích, a navíc jeho postavení bylo vždy druhořadé oproti Burtonovi. Ve 

Spekovi se tak postupně hromadila jistá frustrace, neboť chtěl být stejně hodnotným 

členem výpravy, jako byl Burton. A to i přesto, že si byl vědom jeho hlavní úlohy, 

kterou bylo mapovat terén.263 Speke byl také vášnivým lovcem a jedním z hlavních 

důvodů, proč se na výpravu vydal, byla nesrovnatelná možnost lovu velkých a divokých 

zvířat, které by se mu nedostalo nikde na světě. Burton tuto (v jeho očích poněkud 

pokleslou) zábavu odsuzoval. Speke sám ve svých deníkových zápiscích přiznal, že 

jeho role byla druhořadá v porovnání s Burtonem, a že jeho úkolem bylo pozorování, 

topografické zaměřování a střílení zvěře za účelem každodenní potravy.264 

I přes veškeré nesnáze se nakonec výprava dostala k velké vodní ploše, dnes 

známé jako jezero Tanganyika, a to 13. února 1858.265 Zde setrvávali ve vesničce 

Udžidži na okraji jezera, po kterém chtěli podniknout plavbu. Od místních se totiž 

doslechli, že na severu od jezera existuje říčka Rusizi, která by potenciálně mohla být 

pramenem Nilu. Otázkou však zůstávalo, zda vtéká do jezera, anebo z něho naopak 

vytéká. Bohužel zdravotní stav ani jednoho z cestovatelů neumožňoval mužům dále 

prozkoumávat tuto oblast a navíc místní byli přesvědčeni o tom, že zmíněná říčka do 

jezera vtéká. To by znamenalo, že by se pramen Nilu nemělo jednat. Zejména Speke už 

byl v této době velmi skeptický a oba čelili značným pocitům zklamání.266 Navíc Speka 

potkala velmi nepříjemná příhoda, která mu způsobila zdravotní komplikace na dalších 

několik měsíců. Během jedné z nocí totiž světlo lampy přilákalo k jeho lůžku velké 

množství malých brouků, kteří mu začali lézt po celém těle. Když je víceméně setřepal, 

262 Dopis R.F Burtona určený N. Shawovi , 24.6.1858 in YOUNG, Donald, ed: The Search for the Source 
of the Nile:Correspondence between Captain Richard Burton, captain John Speke and others, from 
Burton´s unpublished East African Letter Book. London: The Roxburghe Club: 1999, s. 105. 
263 Kolektiv autorů: The Sources of the Nile: Explorers' Maps A.D. 1856-1891. From the Society's 
collections with notes by G.R. Crone. London: Royal Geographical Society, 1964, s. 4. 
264 SPEKE, J.H.: „Journal of a Cruise on the Tanganyika Lake, Central Africa“, in Blackwood´s 
Magazine, Vol. LXXXVI, July-Dec 1859, American Edition, s. 339. 
265 McLYNN, s. 60. 
266 Tamtéž, s. 61. 
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lampu zhasl a uložil se zpět na lůžko, jeden z nich mu vlezl do ucha.267 Spekovi se 

nepodařilo bzučící a lechtající hmyz v ušním otvoru nijak dostat ven, až ze zoufalství a 

v afektu vzal nožík a snažil se ho vyříznout nožem. Udělal si natolik vážné zranění, 

v důsledku kterého částečně ohluchl.268 

Nakonec se oba rozhodli pro návrat do vesnice Kazé. Věděli, že jejich výprava 

by ještě v žádném případě neměla skončit. Naopak jim vrtaly hlavou informace od 

německých misionářů, kteří hovořili o existenci jednoho velkého jezera, ale ještě více je 

zaujaly zprávy od arabských obchodníků. Ti mluvili hned o třech velkých vodních 

plochách, které se měly nacházet ve vnitrozemí centrální Afriky. Mělo se jednat o 

jezero Ňasa (Malawi) na jihu, jezero Udžidži (Tanganyika) na východě a jezero 

Ukerewe (nebo také Nyanza, později Viktoriino) na severu.269 Právě o Nyanze byl 

Speke pevně přesvědčený, že „je alespoň jedním z pramenů Nilu, ne-li tím hlavním.“270 

Po příjezdu do Kazé se ovšem Burtonův zdravotní stav natolik zhoršil, že nebyl 

schopný pokračovat v cestě. Naopak Speke se cítil mnohem lépe, a to až do té míry, že 

sám navrhl, že se vydá k severnímu jezeru Ukerewe, o kterém slyšel od arabských 

obchodníků, zatímco se Burton bude připravovat na cestu domů.271 Tomu se sice jeho 

nápad příliš nezamlouval, ovšem už na sebe měli vzájemnou averzi, že Burton souhlasil 

s tím, že Speke pojede s částí výpravy na sever k nedalekému jezeru a Burton mezitím 

bude nabírat síly v táboře. Toto rozhodnutí někteří považují za největší chybu v jeho 

životě.272 Burton uvedl, že to byl sám Speke, kdo se dobrovolně přihlásil o to, že 

podnikne cestu k severnímu jezeru v době, kdy zbytek výpravy nebyl fyzicky schopen 

pokračovat v cestě zpět k pobřeží.273 

Speke opustil Kazé 10. července 1858 a po 47 dnech se navrátil s úžasnou 

novinou, a sice že na severu se skutečně nachází rozsáhlé jezero, jež by mohlo být 

zdrojem Nilu. „Po třech týdnech v divočině v něm pohled na ohromné, klidné a dosud 

nespatřené jezero vyvolal závrať pramenící z pocitu nadšení. Stát tam, jako bílý 

objevitel záhadné Nyanzy, kterou Arabové nazývali jednoduše ,moře‘ a která byla 

267JEAL, s. 87. 
268 MOUNTFIELD, David. A History of African Exploration. London: Hamlyn, 1976, s. 124 - 125. 
269 JEAL, s. 83. 
V dopise, který Burton zaslal z výpravy 24.6.1858 sekretáři Královské zeměpisné společnosti Northonu 
Shawovi však hovoří o čytřech jezerech – kromě tří výše uvedených měli cestovatelé zprávy také o 
existenci dalšího jezera jménem Chama. (Zdroj: YOUNG, s. 105). 
270RGS/ JHS/1/5 – dopis J.H-. Speka adresovaný N. Shawovi, přijatý 9.5.1859.  
271 RGS/JHS/1/2 – dopis J.H. Speka z Unyanyembe z 2.7.1858. 
272 Geographical Journal, Vol. 130, No. 2 (Jun 1964), s. 303. 
273 Dopis R.F Burtona adresovaný N. Shawovi , 24.6.1858 in YOUNG, s. 105. 
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naprosto neznámá Evropě i Americe, byl nejradostnější okamžik jeho dosavadního 

života.“274 

Přestože byl Speke naprosto přesvědčený, že Nil pramení právě v tomto jezeru, 

neměl o tom žádné přesvědčivé důkazy, protože jezero nijak nestihl prozkoumat. Poté, 

co sdělil novinu Burtonovi, se rozmýšleli, zda se k jezeru vrátí a podniknou patřičná 

měření a další kroky, ovšem Burton byl nucen odmítnout nejenom z důvodu špatného 

zdraví, ale také kvůli nedostatku peněz. Rozhodl tedy, že se vrátí zpět na pobřeží, kde se 

zotaví, získají nové zásoby a finance a pak se do vnitrozemí vrátí.  

Avšak poté, co dorazili na Zanzibar, své plány opět museli změnit a rozhodli se 

pro návrat domů. Burton ještě fyzicky nebyl připraven na dalekou a komplikovanou 

cestu do Evropy. Poté, co přijeli do Adenu, se rozloučili s tím, že Burton setrvá několik 

týdnů zde na Arabském poloostrově a Speke pojede napřed do Evropy. Domluva měla 

být taková, že Speke počká s oficiální návštěvou u Královské zeměpisné společnosti až 

na okamžik, kdy jeho společník dorazí do Londýna. Speke se měl dokonce rozloučit se 

slovy: „Sbohem, starý příteli, můžeš si být jist, že nepůjdu na Královskou zeměpisnou 

společnost, dokud nedorazíš ty sám a nepůjdeme tam spolu.“275 

Avšak po příjezdu do Londýna učinil Speke přesný opak. Jeho první kroky vedly 

za prezidentem Královské zeměpisné společnosti Roderickem Murchisonem, kterého 

zpravil o veškerých novinkách. Ten plný nadšení rozhodl o tom, že se Speke musí jako 

velitel výpravy do Afriky vrátit a v objevech pokračovat. Tak na sebe všechny vavříny 

slávy vzal Speke, dostalo se mu přídomku, „objevitel pramenů Nilu,“276 který 

mimochodem později neváhal uplatňovat, když hovořil sám o své sobě. Burton, který 

přijel do Anglie o 13 dní později,277 vyšel z celé záležitosti s velkým zklamáním, neboť 

jeho společník již „slízl veškerou smetanu.“ 

Důvod, který hnal Speka k promptní návštěvě Murchisona a sdělení výsledků 

expedice byl prostý. Pokud by počkal na Burtona, tak by výsledky prezentovali 

společně a při další expedici, jejíž uskutečnění očekávali, by byl jmenován do čela opět 

Burton, a Spekovi by zůstala pouze podřadná pozice. Takto tedy měl možnost daleko 

více vypíchnout svůj podíl na objevu, což mu přineslo také očekávané vedení nové 

274JEAL, s. 98. 
275 MOUNTFIELD, s. 125. 
276 British Library – Western Manuscripts - RP 1997/2, John Hanning Speke: letter. Creation dates: 1863. 
277 HOWGEGO, s. 866. 
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expedice. Burton, jenž byl přesvědčen, že se na ní bude podílet, se však do východní 

Afriky již nikdy znovu nevrátil.278 

Speke celé situaci ani příliš nenapomohl tím, že ihned v září 1859 nechal vydat 

v populárním Blackwood´s Magazine mnohastránkové vyprávění o putování k jezeru 

Tanganyika, kterým eliminoval možnost svého společníka více se na veřejném úspěchu 

z cesty podílet. V tomto deníku na prvním místě vyzdvihl veškerou pomoc a podporu, 

kterou pro expedici zajistila Královská zeměpisná společnost, a také se mu podařilo 

čtenáře dobře seznámit se všemi možnými strastmi, které cestovatele v tak exotických 

končinách mohou potkat.279 Speke si také vyžádal několik desítek výtisků Proceedings, 

ve kterém byla publikována zpráva z jejich cesty, aby je mohl zaslat své matce do 

rodného Jordans.280 

Vztah obou mužů touto zradou samozřejmě ochladl na naprostý bod mrazu: 

„Nemohl jsem od něj příliš pomoci očekávat. Nebyl lingvista – francouzština mu byla 

stejně neznámou jako arabština – nebyl to ani vědec nebo astronom...Pro expedici byl 

podřadným článkem.“281 Tak hodnotil Spekovo působení Burton, pro kterého byl jeho 

společník pouze někým, kdo přijel do Adenu primárně za účelem lovu divoké zvěře v 

Africe.282 

Vzhledem k faktu, že měli oba cestovatelé mezi sebou jisté neshody již od 

začátku, zůstává otázkou, proč si Burton vybral pro svou životní expedici právě tohoto 

partnera charakterově naprosto odlišného. O Burtonovi se mluví jako o nekonvenční 

postavě, která z konzervativní viktoriánské společnosti vybočovala. Vždyť to byl právě 

on, kdo jako první překládal do angličtiny Pohádky tisíce a jedné noci nebo 

Kámasútru.283 Oproti němu Speke do tradiční společnosti zapadl daleko více. Někdy se 

spekuluje, že vztah obou mužů mohl dokonce být intimnějšího rázu než pouze na 

pracovní či přátelské bázi.284 Z korespondence, která probíhala mezi Spekem a jeho 

matkou v průběhu cesty k rovníkovým jezerům vyplývá, že měl poměrně nepřátelský 

278 YOUNG, s. 141-145.  
279 Více viz SPEKE, J.H. :Journal of a Cruise on the Tanganyika Lake, Central Africa“, in Blackwood´s 
Magazine, Vol. LXXXVI, July-Dec 1859, American Edition. 
280RGS/JHS/1/12 – dopis N. Shawovi z 19.8.1959.  
281 MOUNTFIELD, s. 123. 
282 CARNOCHAN, W.B.: The sad story of Burton, Speke, and the Nile; or, was John Hanning Speke a 
cad?: looking at the evidence. Stanford, Calif.: Stanford General Books, 2006, s.16. 
283 MACLEOD, Alasdair. Explorers: Great Tales of Adventure and Endurance. London: Dorling 
Kindersley, 2010, s. 204. 
284 CARNOCHAN, s. 47. 
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vztah k Burtonovi hned od počátku. V dopisech si na jeho chování stěžoval a nazýval ho 

„zkaženým člověkem.“285 

Ukázalo se, že Speke původně hodlal dodržet své slovo o tom, že počká 

s návštěvou Královské zeměpisné společnosti do Burtonova návratu, avšak na lodi 

H.M.S. Furious zpět do Evropy se setkal s cestovatelem Laurencem Oliphantem, který 

ho povzbudil ke změně rozhodnutí. V této souvislosti se také hovoří o tom, že jednou ze 

Spekových vlastností byla snadná manipulovatelnost.286 

Po této Spekově zradě proti sobě začali s Burtonem vystupovat i na veřejnosti a 

vyměňovat si nepříjemnou korespondenci, jejímž předmětem byly kromě otázek týkající 

se objevů v Africe mimo jiné také finanční neshody.287 Burton byl totiž nucen po 

návratu zaplatit určitou částku peněz jako dluh nosičům, jehož zaplacení vláda 

negarantovala a chtěl, aby se menší měrou Speke na sumě také podílel.288 Jejich 

nepřátelství zašlo až do těch mezí, že si Burton nepřál jakýkoliv kontakt, anebo jenom 

slyšet o Spekovi, a veškerá komunikace měla probíhat přes sekretáře Královské 

zeměpisné společnosti a Burtonova přítele v jedné osobě, Nortona Shawa.289 

Osudy obou mužů se tak naprosto od sebe vzdálily. Pro Burtona bylo velkou 

ranou, že na základě Spekových informací prezident Královské zeměpisné společnosti 

Roderick Murchison ihned ohlásil, že musí být vypravena nová expedice, která jezera 

rovníkové Afriky ještě detailněji prozkoumá, avšak jejím vedením pověřil Speka a na 

Burtona se v této věci zcela zapomnělo. Ten zklamaný potom odešel poněkud do 

ústraní, věnoval svůj čas vyprávění z cest, které vyšlo v roce 1859 pod názvem The 

Lake Regions of Central Equatorial Africa s podtitulem  with Notices of the Lunar 

Mountains and the Sources of the White Nile being the Results of an Expedition 

Undertaken Under the Patronage of Her Majesty's Government and the Royal 

Geographical Society of London, in the Years 1857-1859. 

I přesto, že ho údajně Murchison nesnášel,290 dostalo se mu ocenění od 

Královské zeměpisné společnosti v roce 1859 v podobě Medaile zakladatele za 

285 Dopis J.H. Speka své matce, červen 1857, in YOUNG, s. 88. 
286 CARNOCHAN, s. 79. 
287 British Library – Western Manuscripts - Add MS 88865, Correspondence between Burton and John 
Hanning Speke, with related correspondence, č. 32. 
288 YOUNG, s. 153. 
289 RGS/CB4/Burton RF 292. 
290 McLYNN, s. 64. 
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„rozličné průzkumné počiny, a zejména za jeho odvážnou expedici s kapitánem Spekem 

k velkým jezerům východní Afriky.“291 

Dále Burton pracoval po jistou dobu ve službách Východoindické společnosti a 

vykonal cestu do severní Ameriky. Rok 1861 mu pak přinesl změnu nejenom 

v osobním, ale také pracovním životě. Oženil se s Isabel, od které se mu dostávalo po 

celý život konstantní podpory a jež v dopisech o Burtonovi mluví vždy jako o 

„nejdražším Richardovi.“292 Také to byla právě jeho manželka, kdo vydal roku 1893 

jeho autobiografii. Z hlediska profesního přijal ne příliš lukrativní místo konzula ve 

Fernando Po v západní Africe, které se označovalo jako „Foreign Office grave,“293 a 

začal se koncentrovat na průzkum této části černého kontinentu. Po několika letech však 

přišlo povýšení a Burton odjel i se svou manželkou do Brazílie, kde obsadil konzulát 

v Santosu. O tři roky později pak přijal místo na konzulátu v Damašku a následně 

v Terstu, které držel až do své smrti v roce 1890. 

3.2.3 Expedice J. H. Speka a J. A. Granta294 

Speka po návratu do Anglie v roce 1859 čekalo triumfální přivítání, neboť jeho 

objev vnitrozemského jezera znamenal zásadní pokrok v hledání pramenů Nilu. Podle 

Speka si ho okamžitě prezident RGS Murchison pozval s tím, že sdílel jeho stanovisko 

v otázce propojení Nilu a Viktoriina jezera, a že by otázka nalezení pramenů Nilu 

„neměla být zatracena slávě Anglie a Společnosti, jejímž byl prezidentem.“295 Pronesl 

tato památná slova: „Speku, musíme vás tam poslat znovu.“296 A tak byl pověřen 

organizací a realizací další velké expedice k jezerům rovníkové Afriky, pro kterou si 

vybral jako partnera svého přítele a důstojníka indické armády Jamese Augusta 

Granta.297 

James Augustus Grant se narodil roku 1827 ve skotském Nairnu, kde strávil 

dětství a po studiu na univerzitě v Aberdeenu se rozhodl pro vstup do indické armády v 

291 Royal Geographical Society, citováno dne 30.5.2015. Dostupné z www: 
http://www.rgs.org/NR/rdonlyres/C5962519-882A-4C67-803D-037308C756D/0/GoldMedalrecipents.pdf  
292Royal Geographical Society Archive - RGS/CB5/Burton RF , dopis z 20.3.1862. 
293 Proceeding of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography, New Monthly 
Series, Vol. 12 (Dec 1890), s. 761. 
294 Mapa expedice viz Příloha č. 14. 
295 SPEKE, John Hanning: Journal of the The Discovery of the Source of the Nile. First edition: London: 
Blackwood. 1863, nestr. First edition: London: Blackwood. 1863. Citováno dne 31.5.2015. Dostupné 
z www: http://www.gutenberg.org/files/3284/3284-h/3284-h.htm#link2HCH0001  
296 SPEKE, John Hanning: Journal of the The Discovery…, nestr.  
297 Obrázek Jamese A. Granta viz Příloha č. 15. 
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listopadu 1845.298 Se Spekem se poprvé setkali právě v Indii v roce 1847 při jejich 

společné zábavě, kterou byl lov divoké zvěře. V průběhu let se z nich stali přátelé, a 

když byl Spekovi uložen úkol podniknout novou výpravu k Viktoriinu jezeru, vybral si 

Granta z toho důvodu, že byl „odolný a spolehlivý…a měl smířlivé chování vůči lidem 

jiné barvy pleti.“299 Sekretář Královské zeměpisné společnosti Norton Shaw v jednom 

ze svých dopisů explicitně řekl, že si kapitán Speke „žádá vzít s sebou [na výpravu – 

pozn – M.K.] kapitána Granta.“300 

Spekovu nabídku ihned akceptoval a v roce 1860 se stal členem Královské 

zeměpisné společnosti. Plán expedice byl částečně stejný jako u Spekovy první výpravy 

do afrického vnitrozemí, tedy ze Zanzibaru postupovat směrem do Kazé a odtud na 

sever k jezeru a poté podél břehu k jeho severní části, odkud měl dle jejich představy 

vytékat Bílý Nil.301 Rozdělení úkolů bylo takové, že Spekovou úlohou bylo mapovat 

terén, vést deník a také sbírat geologické a zoologické exponáty. Zato Grant měl naopak 

vést botanické záznamy a termometrická měření.302 

Ze Zanzibaru, kam přijeli v srpnu 1860, vyrazili podle plánu na cestu směrem do 

Kazé. Cesta neprobíhala zcela hladce a museli se opět vypořádávat s různými 

zdravotními problémy, uprchlými nosiči nebo krádežemi zásob. Podobné strasti však 

pro Speka nebyly žádnou novinkou. Podle některých by výprava strádala mnohem více 

nebýt toho, že Speke i Grant byli nejenom vášniví, ale především zdatní lovci. Díky 

tomu se jim dařilo v kritických chvílích vyřešit otázku nedostatečného zásobování. 

Výprava se z důvodu výše zmíněných zpomalila natolik, že se z Kazé podařilo vyrazit 

severním směrem k jezeru až na konci roku 1861.  

Viktoriino jezero obklopovala v té době tři království, která zde vznikla již před 

dávnými časy. O lidech z království s názvem Karagwe, Buganda a Bunyoro převažoval 

ten názor, že byli na vyšším stupni civilizace než ostatní domorodí obyvatelé i přesto, že 

neměli psanou formou jazyku a neznali kolo ani pluh.303 

Jako první doputovali do království Karagwe, kde byli vstřícně přijati králem 

Rumanikou, jehož pohostinstvím v žádném případě nepohrdli. Bohužel Granta sužovaly 

zdravotní komplikace, jelikož se mu do nohy dostala vážná infekce, která mu 

298 CASADA, James A.: „James A. Grant and the Royal Geogrpahical Society“, in The Geographical 
Journal, Vol. 140., No. 2 (Jun, 1974), s. 245. 
299 Tamtéž s. 246. 
300British Library – Burton Manuscripts – ADD MS 88865, dopis č. 48 ze 7. února 1860.  
301 HIBBERT, Christopher. Africa Explored. Lodon: Penguin Books 1982, s. 213. 
302 MOUNTFIELD, s. 127. 
303 HIBBERT, s. 214. 
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znemožnila pokračovat v cestě, a tak setrval v péči místního lékaře, zatímco Speke se 

v lednu 1862 vydal vstříc dalšímu království. 

V Bugandě304 vládl král Mutesa,305 který byl zcela odlišného charakteru nežli 

Rumanika. Oproti němu byl velmi striktní a nekompromisní a svým despotickým 

chováním tyranizoval své okolí. Nebylo mu cizí například odsuzovat k trestu smrti za 

to, že někdo z jeho poddaných mluvil příliš nahlas v přítomnosti krále. Mezi oběti jeho 

krutých praktik patří také na tři desítky vlastních bratrů, které nechal zaživa upálit, aby 

tím předešel možné vzpouře proti svému nástupnictví.306 

Šest měsíců strávených v Mutesově zemi nebylo pro Speka nijak snadných, ale 

díky lichotkám a snaze zalíbit se místnímu králi se mu podařilo získat povolení 

k opuštění království a postupovat dále do Bunyora, tentokrát už ovšem opět 

v doprovodu stále stěží pohybujícího se Granta. Pro toho Speke nechal poslat na 

Rumanikův dvůr a 17. července 1862307 se společně vydali zdolat další úsek 

komplikované cesty. Shledání, které přišlo po půlročním odloučení, však netrvalo příliš 

dlouho. Již zhruba po týdnu se oba cestovatelé opět rozloučili a vyrazili odlišnými 

směry. Grant ke dvoru krále Kamurasiho308 do Bunyora a Speke směrem k bodu, kde 

vytéká Nil z Viktoriina jezera. O tomto odloučení se spekuluje, že bylo ze Spekovy 

strany záměrné, neboť chtěl veškerý kredit z objevu získat pouze pro sebe. Tudíž se mu 

hodilo Granta tak trochu odstavit a být jediným cestovatelem, kterému bude náležet 

patřičná sláva.309 Na druhou stranu se uvádí, že rozhodnutí bylo záležitostí kompromisu 

obou zúčastněných, kteří se dohodli na tom, že vzhledem ke Grantovu těžkému 

zdravotnímu handicapu bude lepší, když pojede napřed za králem Bunyora, jehož 

územím expedice potřebovala následně projít. Také se měl co nejdříve setkat s Johnem 

Petherickem, což byl britský konzul v Chartúmu a zároveň obchodník se slonovinou, 

který měl výpravě poskytnout zásoby na další cestu.310 I přesto, že atraktivnější je spíše 

ta negativní verze příběhu, která hovoří o tom, že Speke využil Grantovy skromné a 

dobromyslné povahy k vlastnímu užitku, sám Grant uvedl, že se ho Speke zeptal, jestli 

je schopen pokračovat s ním, zatímco náklad a zavazadla pošlou do Bunyora. Grant 

304 Království Buganda leželo na části území dnešní Ugandy, ale je třeba tyto dva termíny nesměšovat, 
jelikož se jednalo o rozdílně velká území. 
305 V některých přepisech se jméno krále objevuje také ve tvaru Mtesa.  
306 HIBBERT, s. 214. 
307 McLYNN, s. 68. 
308 V literatuře se setkáváme s formou jména Kamrasi i Kamurasi.  
309McLYNN, s. 69.  
310 HIBBERT, s. 216.  
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však téměř nebyl schopen chůze, tím méně v drsných ugandských podmínkách, a 

rozhodl se následovně: „Neochotně jsem dal přednost nutnosti se odloučit. Musím se 

k tomuto bodu explicitně vyjádřit, protože někteří ukvapeně vyvodili, že můj společník se 

mnou nechtěl sdílet potěšení z pohledu na řeku. Nic nemůže být větším opakem ke 

skutečnosti. Byl to můj zdravotní stav, co mi znemožnilo Speka doprovázet.“311 

Speke tak dorazil k místu, odkud Bílý Nil vytéká z Viktoriina jezera. Jeho 

nadšení ještě vzrostlo po dalším několikadenním putování po proudu Nilu, při kterém 

objevil úchvatné vodopády. Ty pojmenoval na počest prezidenta Královské zeměpisné 

společnosti z let 1859–1860 jako Riponovy. Byl tedy prvním Evropanem, o kterém 

bezpečně víme, že zdejší místo navštívil. 

 Poté se vydal severně do Bunyora, kde se 19. srpna setkal s Grantem. Radost 

z opětovného shledání byla z Grantova pohledu obrovská, ovšem pobyt u Kamurasi 

částečně připomínal věznění. Oba cestovatelé přišli za králem s dary, ale jeho reakce 

byla velmi vlažná: „Naše dary jako korálky, truhly, zbraně, látky etc. byly Kamurasim 

přijaty velmi chladně, bez náznaku radosti nebo vůbec povšimnutí. Seděl tam, jak 

Bombay312 řekl, ,jako kráva‘ bez známek údivu nebo potěšení.“313 

Ovšem za to, aby je místní král nechal svobodně jít, museli zaplatit velmi štědré 

výkupné. Speke by nejraději výpravu pokračoval západním směrem, kde se mělo 

nacházet ještě jedno jezero, které místní nazývali jako Luta N´zigé,314 o čemž se Speke 

domníval, že by mohlo být dalším pramenem Nilu.315 Avšak od tohoto nápadu bylo 

upuštěno a výprava se vydala na sever po proudu Nilu. Ovšem řeka nebyla splavná tak, 

jak předpokládali. Příčinou nebyly pouze nilské katarakty, ale také nepřátelské kmeny 

místních domorodců, kteří se v dané oblasti nacházely.316 Museli tedy přece jenom 

pokračovat po souši, a to až do místa, které bylo velmi významným obchodním bodem 

v oblasti dnešního Jižního Súdánu, nazývaném Gondokoro.  

Sem dorazili 13. února 1863 a právě tady na ně měl čekat John Petherick se 

zásobami na cestu do Chartúmu. Dostavilo se však pouze velké zklamání. Z důvodu 

311 GRANT, James Augustus: A Walk across Africa or Domestic Scenes fromy my Nile Journal. 
Edinburgh and London: Blackwood, 1864, s. 246-7. 
312 Sidi Mubarak Bombay byl průvodce, který doporovázel Speka již při předešlé výpravě s Burtonem. 
Jeho služby se natolik osvědčily, že se Speke rozhodl najmout ho i pro svou druhou expedici za hledáním 
pramenů Nilu. 
313GRANT, s. 286. 
314 Jezero, které se tu skutečně nachází, dnes nese název jezero Albertovo. Bylo objeveno Samuelem 
White Bakerem v roce 1864 (podrobněji viz kapitola 3.2.4 Samuel White Baker). 
315 HIBBERT, s. 217. 
316 McLYNN, s. 69. 
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velkého zpoždění, které výprava nabrala, se ukázalo, že Petherick porušil domluvu a 

v Gondokoru na ně nečekal.317 Speke se k jeho chování vyjádřil následovně: „Byl jsem 

z Pethericka velmi otrávený, protože jsem kvůli němu spěchal z Ugandy, odloučil jsem 

se od Granta…nechtěl jsem zničit naše přátelství, ale naopak společně povečeřet a 

konverzovat.“318 

Na druhou stranu se tu Speke dozvěděl jednu radostnou novinu od Královské 

zeměpisné společnosti. Bylo mu sděleno, že mu prezident Murchison udělil Medaili 

zakladatele za objev Viktoriina jezera v roce 1858.319 

Pobyt v Gondokoru Spekovi s Grantem přinesl jiné radostné setkání, a sice s 

dalším ze série velkých viktoriánských cestovatelů, kterým lidstvo vděčí za cenné 

objevy při hledání pramenů Nilu. Tím nebyl nikdo jiný než Samuel White Baker. Ten 

na Spekovo doporučení se svou manželkou podnikl svou velkou výpravu do oblasti 

jezera Luta N´zigé. 

Také z Gondokora Speke zaslal do Londýna telegram se slavnou větou „The 

Nile is settled,“320 avšak kvůli Spekově nedůslednosti se jednalo o informaci, která 

nebyla stoprocentně doložena. Výprava totiž nedokázala sledovat tok Nilu od 

Riponových vodopádů až do Chartúmu, jelikož se v jistém úseku musela výprava vydat 

z bezpečnostních důvodů více do vnitrozemí. V důsledku toho ztratili na čas řeku 

z dohledu.321 

Když se v září 1863 vrátili po 1146 dnech322 zpět do Anglie, Speka čekalo sice 

velkolepé přivítání, ale také mnoho nepříjemností. Kromě jistých pochybností 

pramenících z nedostatečných důkazů ohledně jeho objevů se také dostal do konfliktu 

s Petherickem a jeho ženou, které hrubě obvinil ze zrady, že na něho v Gondokoru 

nepočkali. Navíc jim také vyčetl, že dali přednost svému obchodu se slonovinou a 

dokonce padlo i obvinění, že jsou zapojeni do obchodu s otroky, který byl v této době 

již dávno britským parlamentem zakázán. 

317 Grant se Spekem se měli s Petherickem v Gondokoru setkat už v prosinci 1861, takže není divu, že 
Petherick tak dlouhou dobu se zásobami na jednom místě vydržet čekat nemohl (Zdroj: MOUNTFIELD, 
s. 130). 
318 SPEKE, John Hanning: Journal of the The Discovery…, nestr. 
319Tamtéž. 
320 Dle překladu Skřivan a Křivského „Nil je objeven“ (Zdroj: KŘIVSKÝ, SKŘIVAN, s. 150). 
321 YOUNG, s. 189. 
322 GRANT, s. 447. 
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Částečně si také Speke znepřátelil Královskou zeměpisnou společnost, které 

odmítl vydat své deníky z cesty a jejich publikování si domluvil sám s Blackwood´s 

Magazine.323 

Na základě Spekových informací o africkém vnitrozemí se také vrátil na scénu 

Richard Burton, který proti svému bývalému společníkovi vystoupil právě s argumenty 

ohledně nedostatečné průkaznosti Spekových měření a domněnek v objevu pramene 

Bílého Nilu. 

Po návratu z africké expedice v roce 1859 se Burton sice poněkud vzdálil od 

bezprostředního dění kolem hledání pramenů Nilu, ale přesto bystře sledoval, jak se 

situace vyvíjí. Proto se nezapomněl zapojit do debaty ohledně Viktoriina jezera jakožto 

primárního pramene řeky Nilu, kterou prosazoval Speke. Problém byl však v tom, že 

Speke při svém putování na čas ztratil jezero z dohledu, jelikož neplul po vodě, ale 

zvolil cestu po souši, a tak si nemohl být jistý, jestli v této oblasti leží jedno velké jezero 

nebo více menších. Na to s velkou dávkou rozhodnosti zareagoval Roderick Murchison, 

který svolal do Bath výroční setkání Královské zeměpisné společnosti, při kterém se 

mělo debatovat o otázce Nilu, přičemž hlavními aktéry měli být samozřejmě Burton se 

Spekem. Datum setkání bylo stanoveno na 16. září 1864.324 

O den dříve se po mnoha letech viděl na odpoledním setkání RGS Speke opět 

s Burtonem, což ve Spekovi vyvolalo vnitřní neklid. Rozhodl se ho zahnat svou 

oblíbenou činností, tedy lovením. Se svým bratrancem a pár přáteli se vydal na lov, při 

kterém došlo k fatální tragédii. Speke se pravděpodobně zastřelil při tom, když lezl na 

kamennou zídku. Jak se zdá, jeho vlastní zbraň sama vypálila. Nikdo v dané situaci 

poblíž nebyl, jeho doprovod zaslechl pouze ránu, po které našli Speka ležícího na zemi 

s kulkou v hrudi. V důsledku vážného zranění po několika okamžicích zemřel. Jaký 

paradox, že muž, který úspěšně vzdoroval všemožným nástrahám divoké Afriky, pak 

zahynul tak nešťastnou smrtí. 

Reakce na Spekovu smrt byly okamžité. Například v Blackwood´s Magazine se 

v říjnu 1864 objevil článek s názvem „Spekova smrt“ zakončený větou: „Na toho, jenž 

323 V roce 1864 vyšlo Speke dílo What Led To The Discovery ofthe Source Of The Nile (Edinburgh and 
London: Blackwood, 1864), které obsahuje již dříve vydaná Spekova díla Journal of Adventures in 
Somali Land a Journal of a Cruise on the Tanganyika Lake. Jedná se o vyprávění z expedic 
předcházejících jeho velké cestě s Grantem, při které se od Viktoriina jezera dostal severním směrem po 
proudu Nilu až do Gondokor, následně do Káhiry a odtud zpět do Anglie v roce 1863. Tato cesta je 
detailně popsána v separátním díle Journal of the Discovery of the Source of the Nile vydané, ve stejném 
nakladatesltví v roce 1864. 
324 YOUNG, s. 193. 
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vyřešil, s čím se lidstvo potýkalo po tři tisíce let, bude rozhodně vzpomínáno po tu dobu, 

po kterou bude země existovat...“325 

O Spekově smrti mluvil také v jednom ze svých dopisů Burton. K celé události 

se vyjádřil až překvapivě stroze a bez větší známky emocí. Svému příteli Franku 

Wilsonovi 21. září 1864 z Bath napsal ohledně svého programu v posledních dnech, kde 

zmínil, že „jel do Bath. Kapitána Speka čekal špatný konec, ale nikdo o tom nic neví… 

Také jsem zde potkal Livingstona poprvé v životě.“326 To jsou veškerá slova, která 

v první reakci Burton zmínil na adresu smrti svého bývalého přítele. 

Grant zase svému společníkovi v dopisech datovaných po oné tragédii 

opakovaně dával přídomek „nebohý Speke.“327 

Kromě výše zmíněného Blackwood´s Magazine se Speke díky svému 

tragickému osudu dostal i na strany dalších periodik. Ta ho obecně pozitivně velebila 

jako hrdinu, který si zaslouží svou porci slávy. Dostalo se mu i přirovnání k Jamesi 

Bruceovi, neboť se oba „pokusili vyřešit záhadu, která svět trápila již od dob 

Hérodota.“328 V stejném článku také očividně narazili na srovnání s Burtonem, jelikož 

zde bylo uvedeno, že „nebyl žádný génius a ani spisovatel.329 Byl pouhým důstojníkem 

indické armády se zálibou – osudovou zálibou – v polních sportech.“330 

Výprava v roce 1863 také znamenala předěl v životě Jamese Augusta Granta, 

kterému bylo po návratu z Afriky v roce 1863 nabídnuto místo konzula ve Fernando Po, 

které odmítl a místo toho se rozhodl oživit svou armádní kariéru v Indii, a to až do roku 

1867. Přesto ho zájem o Afriku ani nadále neopouštěl a stal se v roce 1869 členem 

Geografického klubu a účastnil se různých projektů spjatých s černým kontinentem. Stal 

se renomovaným odborníkem, který byl jedním z uznávaných členů bruselské 

konference, kterou svolal belgický král Leopold v roce 1876.331 Ta měla řešit zájmy 

evropských mocností na africkém kontinentu. 

325 „The Death of Speke“, in Blackwood´s Magazine, October 1864, s. 516. 
326 British Library – Western Manuscripts – ADD MD 88875 – Correpondence - dopis č. 43 z 21. září 
1864. 
327 British Library – Western Manuscripts - RP 7436 - GRANT, James A. Autograph Letter Signed to 
Roderick Murchison. Sotheby’s, 8 Dec 1999, Lot 79 Creation dates: 1864. 
328 The Evening Star, Saturday, September 17, 1864, nestr., in RGS: Volume entitled ‘Extracts’ 
containing a collection of press cuttings relating to the discovery od the source of the Nile by Speke and 
Grant to Speke´s death, 1863-64.  
329 Což se naopak dá říci o Burtonovi, který měl nadprůměrné lingvistické schopnosti. 
330 The Evening Star, Saturday, September 17, 1864, nestr. In RGS: Volume entitled ‘Extracts’ containing 
a collection of press cuttings relating to the discovery od the source of the Nile by Speke and Grant to 
Speke´s death, 1863-64. 
331 CASADA, s. 249. 
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Grant zemřel v roce 1892 jako uznávaný afrikanista, který zasvětil otázce 

britských zájmů v Africe více než 23 let svého života. Po jeho smrti dokonce mnoho 

z jeho přátel navrhovalo vytesat jeho jméno ke jménu Johna Hanninga Speka na 

monumentu332 nacházejícím se v Kensingtonských zahradách.333 

I přesto, že je obecně v literatuře vyzdvihována jeho skromná povaha, píle a 

loajalita, významnější místo mezi britskými objeviteli stále náleží Spekovi i Burtonovi. 

3.2.4 Samuel White Baker  

Samuel White Baker334 byl v porovnání s předchozími cestovateli v mnoha 

směrech odlišný. Jednak pocházel z velmi zámožné rodiny, což mu umožnilo veškeré 

cestování financovat z vlastní kapsy, a nemusel se spoléhat na peněžní pomoc od 

Královské zeměpisné společnosti, na níž byl de facto zcela nezávislý. To ovšem 

neznamená, že by s touto institucí nebyl vůbec v kontaktu. Naopak se nám zachovala 

korespondence mezi Bakerem a prezidentem Společnosti Murchisonem, ve které o 

Bakerových cestách diskutují. Další odlišností byl fakt, že Baker necestoval sám, ale se 

svou družkou, která ho věrně doprovázela do všech končin světa. 

Baker pocházel z vážené starobylé staroanglické rodiny, která měla význačné 

postavení už za dob prvních Tudorovců. Jeden z jeho předků zastával za vlády Jindřicha 

VIII. post správce královské pokladny a mluvčího Dolní sněmovny za vlády 

Jindřichovy dcery Marie, zvané Krvavá.335  

Bakerův dědeček Valentine začal v 80. letech 18. století investovat do pozemků 

na Jamaice a na ostrově Mauritius. Právě on položil základ budoucím generacím, které 

si našly zálibu v cizích krajinách a rodinné jmění po světě ještě rozšiřovaly. Valentine 

měl se svou ženou děvět dětí a svého syna Samuela poslal po bitvě u Waterloo 

spravovat pozemky na Jamaicu. Na zásazích, které Británie podnikla v otázce otroctví, 

Bakerovi poměrně značně zbohatli. Nejprve byl v roce 1807 zrušen obchod s otroky a 

posléze v roce 1833 zrušeno otroctví celkově. Majitelé otroků dostávali od státu 

finanční kompenzace, což byl právě případ Samuela Bakera. 

Ze západu se Baker vrátil do Anglie, kde se mu 8. června 1821 v Londýně 

narodil syn. Dali mu jméno Samuel White Baker. Bakerovi životopisci se shodují 

332 CASADA, s. 252. 
333 Spekův monument v Kensingtonských zahradách viz Příloha 16. 
334 Foto Samuela White Bakera viz Příloha 17. 
335 TROW, M. J. The Adventures of Sir Samuel White Baker: Victorian Hero. Barnsley: Pen & Sword 
Discovery, 2010, s. 11. 
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na tom, že rodina byla velmi soudržná a všichni sourozenci měli k sobě blízko. V roce 

1832 zemřel Samuelův starší bratr Thomas, a tak se stal Samuelem nejstarším z bratrů. 

Jeho mladší bratr John byl jedním z prvních majitelů čajových plantáží na Cejlonu, další 

bratři Valentine a James byli vojáci, nejmladší z nich se dokonce stal ministrem školství 

v Britské Kolumbii. Mužské sourozence pak ještě doplňovaly tři sestry, které měly ke 

svým bratrům velmi blízko.336 

Samuel White Baker nebyl příliš studijní typ, a tak i přestože se očekávalo, že 

jako nejstarší ze synů dostane příležitost drahého studia na jedné z předních britských 

univerzit, jakými byly Oxford či Cambridge, Samuel měl zcela jiné aspirace. Inklinoval 

spíše po vzoru svého otce k cestě do zahraničí, kde by se věnoval rodinnému podnikání 

v exotických krajinách. Přesto otec chtěl poskytnout svému synovi alespoň nějaké 

vzdělání v oblasti obchodu a podnikání. Ovšem žádná ze škol v Británii nebyla pro 

tento účel ideální. Samuel tedy odjel do Frankfurtu nad Mohanem, kde strávil rok a půl. 

Ve svých 22 letech se Baker a jeho o rok mladší bratr John oženili v jeden den 

se sestrami Henriettou a Elizabeth Martinovými. Po společné svatební cestě pak všichni 

měli odjet na Mauritius starat se o místní rodinný podnik. Přestože tento malý ostrov 

vyniká krásným prostředím, Samuel tu zcela rád nebyl. Se svou vášní pro lov velké 

zvěře ho místní fauna neuspokojovala. V červnu roku 1845 se Samuel rozhodl odjet 

2500 mil přes Indický oceán na Cejlon, kde ho velmi lákal lov slonů. Navíc v roce 1847 

došlo ke krachu na trhu s kávou, což otevíralo cestu pro nákup velkých plantáží za 

zlomkovou cenu. Tyto investice však Samuel potřeboval probrat se svým otcem, a proto 

se navrátil do Anglie. V roce 1848 se ale celá Evropa potýkala se zásadními změnami a 

vlnou revolucí. V tomto neklidném prostředí se rodina dohodla na zakoupení pozemků 

na Cejlonu, na jejchž správě měli kromě Samuela participovat také mladší bratři John a 

Valentine. Samuel na dnešní Srí Lance oceňoval místní zvěř. Zejména lov slonů jeho 

dobrodružnou povahu zcela naplňoval. 

V první polovině 50. let se rodina rozhodla pro návrat do Anglie, jelikož se 

Baker začal na Cejlonu poněkud nudit. Po příjezdu do Evropy se u Henrietty objevily 

zdravotní komplikace způsobené vyčerpáním z mnohých těhotenství a změn klimatu. 

Celá rodina se rozhodla pro pobyt v Pyrenejích, který měl zdraví Henrietty podpořit. 

Opak se stal pravdou. U Bakerovy ženy propukl zákeřný tyfus, jemuž Henrietta čtyři 

336 TROW, s. 15. 
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dny po Vánocích roku 1854 podlehla. 337 Bakera v  Anglii neudržela ani povinnost 

starat se o čtyři dcery, a ještě v roce 1854 odjel na východ účastnit se Krymské války. 

V Turecku a na Balkáně strávil několik následujících let, až se v roce 1860 

dostal na trh s otroky v městě Vidin v dnešním Bulharsku, kde se mu zalíbila jedna 

světlovlasá dívka, kterou údajně z otroctví vykoupil. Tato dívka, Florence von Sass, do 

které se se bezhlavě zamiloval, se stala jeho stálou společnicí po zbytek života. 

Bakerovi bylo ale jasné, že konzervativní viktoriánská společnost by tuto ženu nepřijala 

jako jeho partnerku, a tak se rozhodl odejít do Dobrudži, kde zhruba rok řídil stavbu 

železnic. Baker cítil potřebu většího dobrodružství, jak sám řekl, „v roce 1861 jsem se 

rozhodl začít expedici za hledáním pramenů Nilu s nadějí, že se setkám s africkou 

expedicí pod vedením kapitána Speka a Granta někde v okolí Viktoriina jezera.“338 Tak 

14. dubna 1861339 společně s Florence vypluli z Káhiry proti proudu Nilu vstříct 

africkému vnitrozemí. 

Do Chartúmu se dostali v polovině června 1862 a v únoru 1863 doputovali do 

Gondokora. Zde nebyli dobře přijati, jelikož toto místo bylo transitním bodem pro 

obchod s otroky a Baker s jeho družkou byli považování za přívržence 

abolicionistického hnutí.340 Zde však setrval do té doby, než se doslechl spolehlivé 

zprávy o Spekovi a Grantovi, kteří skutečně do Gondokora po své dlouhé a 

vyčerpávající expedici doputovali 15. února 1863. Setkání bylo pro obě strany velmi 

radostné, pro Speka a Granta o to více, že zde původně měli potkat Johna Pethericka, 

který jim měl doplnit zásoby na cestu domů a jehož nepřítomnost považovali oba dva za 

zradu. 

Poté, co se dozvěděl od Speka s Grantem o úspěchu jejich výpravy, jeho první 

reakce měla být: „Cožpak ani lísteček vavřínu nezůstal pro mě?“341 Baker však 

nemusel být v žádném případě zklamaný, protože Speke mu ihned řekl o jezeře Luta 

N´zigé: „Byl jsem potešen z toho, že stále zbyla práce, kterou bylo potřeba udělat. 

Kapitán Speke mě informoval, že slyšel od místních obyvatel o existenci jezera na 

337 TROW, s 47. 
338 RGS /SWB/2: Volume labelled 'Discovery of Albert Nyanza 14 March 1864': opens with two pages of 
notes on dates of birth of hounds owned by Baker in Ceylon, dates run from 1844-53; followed by diary 8 
March 1863-5 May 1865, drafts of letters, a summary of his expedition to central Africa 1861-64. Entries 
beginning from back of book are notes on game hunted 1851-59, and expenditure in 1859. 
339 McFLYNN, s. 73. 
340 HIBBERT, s. 218. 
341 McFLYNN, s. 73. 
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severozápad od Victoria Nyanzy, o kterém se domníval, že by mohlo být druhým 

pramenem Nilu. To prozkoumat už byl můj úkol.“342 

Na základě této zprávy se s karavanou Baker a Florence vydali dne 26. března 

1863 směreme na jihovýchod od Gondokora.343 Podmínky, které je čekaly, byly velmi 

obdobné výpravám Burtona, Speka i Granta: malárie, obtížný hmyz, dezerce nosičů, 

fyzické vyčerpání – s tím vším se musel pár potýkat. Své úsilí však nevzdali a v lednu 

1864 doputovali do království Bunyoro ležící mezi jezerem Viktoriiným a jezerem Luta 

N´zigé, k již výše zmíněnému králi Kamrasimu. Král si nechal od výpravy předat dary, 

ovšem materiální zisk mu nestačil k tomu, aby dvojici udělil povolení územím projít. 

Kamrasi byl fascinován krásnou Florence a navrhl Bakerovi, že mu výměnou za jeho 

ženu dá několik svých manželek. Tato nabídka Bakera tak rozhořčila, že ve vzteku 

vytáhl pistoli a mířil na Kamrasiho hlavu s výhružkou, ať se již neopovažuje něco 

podobného navrhnout. Král se kupodivu stáhl a nechal se uplatit Bakerovým kompasem 

a dokonce poskytl oběma Evropanům doprovod několika svých válečníků, kteří s nimi 

měli dojít k vytouženému jezeru.344 

Situace se po cestě ještě více zkomplikovala, a sice z důvodu velmi vážného 

zdravotního stavu Florence. Upadla do komatu a Baker už byl v jeden moment 

přesvědčen o nejhorším, takže zadal svým nosičům pokyn ke kopání hrobu. Až rány, 

které při kopání vydávali, probudily Florence zpět k životu.345 

Klíčovým dnem Bakerova putování se stal 14. březen roku 1864, kdy se 

skutečně dostali k onomu jezeru. Baker hledal slova, která by vyjádřila jeho nadšení, 

když se mu na horizontu objevila obrovská vodní plocha: „Je nemožné popsat triumf 

tohoto momentu – to byla odměna za naši veškerou práci – za vytrvalost, kterou jsme 

roky prokazovali při trmácení Afrikou.“346  Baker byl od prvního momentu 

přesvědčený, že se jedná o jeden z pramenů Nilu, a chtěl jezeru dát vznostné jméno, 

které by připomínalo velikost celého Nilu. Tak se rozhodl jezero pojmenovat jako 

Albertovo.347 

342RGS/ SWB/2: Volume labelled 'Discovery of Albert Nyanza 14 March 1864': opens with two pages of 
notes on dates of birth of hounds owned by Baker in Ceylon, dates run from 1844-53; followed by diary 8 
March 1863-5 May 1865, drafts of letters, a summary of his expedition to central Africa 1861-64. Entries 
beginning from back of book are notes on game hunted 1851-59, and expenditure in 1859. 
343 Mapa jejich výpravy viz Příloha 18. 
344 HIBBERT, s. 221. 
345 Tamtéž. 
346 BAKER, Samuel White. The Albert N'Yanza : Great Basin of the Nile and explorations of the Nile 
Sources. London: Macmillan, 1892, s. 308. 
347 BAKER, s. 308  
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Tímto úspěchem však ještě objevná cesta Bakerových neskončila. Při 

prozkoumávání toku Baker narazil na katarakt, který ve své době ještě neměl 

pojmenování. Baker se rozhodl, že vodopádům dá jméno Murchisonovy, po prezidentu 

Královské zeměpisné společnosti, se kterým udržoval korespondenci. Jedním z témat, 

které se stalo předmětem jejich debaty, byla právě otázka východní Afriky, kde by dle 

Bakera za britské přítomnosti v kooperaci s Foreign Office mohlo dojít k zcivilizování 

místních obyvatel, potlačení obchodu s otroky a také by se mohlo ustanovit obchodní 

spojení s touto oblastí.348 

Cesta zpět od Murchisových vodopádů byla zdlouhavá, neboť když se vrátil zpět 

do Bunyora, Kamrasi ho chtěl zatáhnout jako spojence do boje proti svým nepřátelům a 

požadoval po něm pomoc. Baker se v žádnén případě nechtěl zaplést do lokálních válek 

a Kamrasiho stále odmítal. I když byl v mnoha okamžicích zoufalý, ostatně stejně jako 

Florence, a možnou smrt by bral jako úlevu, v září dorazila karavana z Gondokora se 

zásobami a poštou. Baker Kamrasimu nechal veškerý majetek, který jim ještě zbýval, za 

což mu král udělil povolení odcestovat s karavanou zpět. 

Bunyoro tedy Samuel a Florence opustili v listopadu a v únoru 1865 přijeli do 

Gondokora, v květnu už byli v Chartúmu, pak pokračovali do Káhiry a na konci roku se 

navrátili zpět do Anglie.349 

Pro Bakera byla tato výprava sice náročná, ale přinesla mu nebývalou slávu a 

dobrodružství, kterého se očividně nemohl nabažit. Proto se v roce 1870 rozhodl pro 

další výpravu do Afriky. Tentokrát se mu podařilo opět dostat až do králoství Bunyoro, 

kde však již nevládl Kamrasi, ale jeho nástupce Kabbarega. S ním se Baker dostal do 

obdobných potíží, jaké zažil s Kamrasim, neboť král chtěl, aby mu pomohl v boji proti 

jeho potenciálním rivalům. Vztahy mezi oběma muži nebyly dobré, postupně se 

zhoršovaly, až král otrávil několik z Bakerových mužů. Tato čtyři roky trvající výprava 

byla veskrze spíše neúspěchem, i když Baker měl prezentovat, že přispěla potlačení 

otroctví v dané oblasti.350 

Africkými výpravami však cestování páru, jenž se nikdy nesezdal ani neměl 

vlastní děti, neskončilo. Po návratu z černého kontinentu se vydali na Kypr, kde setrvali 

až do roku 1879, následně navštívili Indii, Hongkong a také Spojené státy, a svou cestu 

348 British Library – Western Manuscripts - RP 3445: BAKER, Sir Samuel. Autograph Letter Signed to 
Sir Roderick Murchison. Creation Dates: 8 March 1867. 
349 McFLYNN, s. 77. 
350Tamtéž, s. 81. 
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kolem světa zakončili v roce 1882. O jedenáct let později Samuel zemřel, zatímco 

Florence žila až do roku 1916.351 

  

351McVICKER, Mary French: Women Adventurers,1750-1900 : a biographical dictionary, with excerpts 
from selected travel writings. Jefferson, N.C. : McFarland & Company, c2008, s. 14. 
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ZÁVĚR 

Zhodnotíme-li informace získané studiem dostupných pramenů a literatury, 

dojdeme k závěru, že devatenácté století bylo v dějinách britského objevitelství klíčové. 

Zásadní měrou díky příspěvku Královské zeměpisné společnosti, jíž se od svého 

založení úspěšně dařilo plnit svůj vytyčený program, kterým byl rozvoj geografie jako 

vědy a organizace průzkumných expedic, jež by pomohly zmapovat zemský povrch. 

Královská podpora, kterou Společnost získala od svého prvního patrona Viléma IV. a 

posléze od královny Viktorie, měla nemalý význam. Nejednalo se pouze o finanční 

donace, ale také o renomé, díky kterému získala Společnost lepší postavení hned 

v úvodu působení. 

Pro její vznik však byly zásadní také instituce, které jí bezprostředně 

předcházely. Zde můžeme jmenovat Raleighův klub cestovatelů, jenž shromažďoval 

nadšené cestovatele, kteří se vydávali do všech koutů světa objevovat nepoznané. 

Neméně důležitým se stalo Africké sdružení pro podporu průzkumu vnitřních částí 

Afriky, které naznačilo jistý směr, kterým se mohla činnost Společnosti ubírat. Ne 

náhodou také v obou institucích byly aktivní tytéž osobnosti, jež později stály u zrodu 

Královské zeměpisné společnosti, která vždy udržovala úzké vztahy také se 

zahraničními vědci, cestovateli a objeviteli a neváhala podporovat také jejich výpravy. 

Členové Společnosti byli často úzce provázáni se státními institucemi, jakými 

byla armáda a námořnictvo. Právě v devatenáctém století vyvrcholily koloniální aktivity 

a evropské velmoci si rozdělovaly významné oblasti v Africe, Asii a Tichomoří. 

Objevování nepoznaných oblastí otevíralo možnost získat nová území v zámoří. 

Potenciál, který tato území měla, byl obrovský, protože kromě například slonoviny a 

dalších produktů existovala reálná šance, že se budou v nově objevených oblastech 

nacházet ložiska nerostného bohatství, které mohly jednotlivé státy využít. 

Kromě státního zájmu však Společnost měla další cíl, kterým byla podpora a 

rozvoj geografie. Za tím účelem se po necelá svě staletí svého působení snažila o sběr a 

archivaci důležitých zeměpisných děl a map, aby je zpřístupnila nejenom akademické 

obci, ale také široké veřejnosti. Proto se právě v prvním století své existence Společnost 

tolikrát v rámci Londýna stěhovala, než našla vhodné prostory k umístění své rozsáhlé 

kolekce knih, map, glóbů, nástrojů a samozřejmě v modernější době také archiválií. 

Tento cíl se Společnosti dařilo a stále daří plnit s velkým úspěchem. 
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V éře viktoriánské byla Královská zeměpisná společnost mimořádně aktivní a 

přispěla z výše uvedených důvodů značnou měrou k popsání posledních bílých míst na 

mapě světa. Zaměříme-li se konkrétně na Afriku, nejednalo se samozřejmě pouze o 

oblast rovníkových jezer, nicméně právě tady se odehrával příběh, který si zaslouží 

nemalou dávku pozornosti. Je nutno si uvědomit, že zájem o východní Afriku a hledání 

pramenů Nilu se nezrodil bezdůvodně v tomto období, ale naopak byl pouhým 

vyvrcholením dlouhodobé snahy o poznání povodí řeky Nilu. Chronologicky se do 

centra dění nejprve dostal Nil Modrý. Příběh o hledání jeho pramenů je též součástí 

práce, ovšem spíše jakožto doplňující kapitola k hlavnímu příběhu, který se odehrával o 

desítky let později v oblasti rovníku při hledání pramenů Nilu Bílého, jenž tvoří delší a 

důležitější součást povodí řeky. 

Výpravy, které do dané oblasti v průběhu staletí pronikaly, byly z mnohých 

příčin úspěšné jen velmi limitovaně. Plavit se proti proudu Nilu přinášelo velké 

množství překážek, které byly v určitých momentech nepřekonatelné. Jako efektivní se 

tedy ukázala tendence dostat se k jeho pramenům z východního pobřeží a dále africkým 

vnitrozemím. Nejvýznamější výpravy, které tuto cestu podnikly, se výrazně zapsaly do 

historie objevitelství. 

Shrneme-li klíčové momenty, které za podpory Královské zeměpisné společnosti 

zásadně přispěly k průzkumu jezer rovníkové Afriky a hledání pramenů Nilu, musíme 

začít u osobnosti sira Richarda Francise Burtona, jež vyčnívá v jistém směru nad 

ostatními cestovateli díky mimořádnému jazykovému nadání a zálibě v nekonvenčním 

chování. Vedl expedici, v rámci níž s přítelem Johnem Hanningem Spekem jako první 

Evropan dosáhl jezera Tanganika. Nepříjemná okolnost, která mu ze zdravotních 

důvodů neumožnila doprovázet Speka k dalšímu domnělému jezeru na sever od jezera 

Tanganika (později známému jako jezero Viktoriino), mu však zásadně změnila celý 

život. Speke se vrátil do Evropy sám dříve a ihned podnikl návštěvu sira Rodericka 

Murchisona, prezidenta Královské zeměpisné společnosti. Tomu prezentoval objev 

jezera, ze kterého velmi pravděpodobně pramení Nil, jako výsledek pouze vlastní 

iniciativy, čímž si proti sobě Burtona postavil. Přátelství obou mužů se naprosto 

zhroutilo a Burton byl v hledání pramenů Nilu nadále odstaven na druhou kolej. Jeho 

místo po Spekově boku zaujal James Augustus Grant, jehož osobnosti je ze všech 

zkoumaných viktoriánských objevitelů věnováno historiky nejméně pozornosti. I on byl 

jistým způsobem připraven o svou slávu, neboť stejně tak byl nucen vzdát se ze 
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zdravotních důvodů jedné výpravy. Speke tak k místu, kde Nil vytéká z Viktoriina 

jezera, doputoval sám, což mu přineslo přídomek „objevitele pramenů Nilu.“ Snad 

proto, že Grantova povaha byl odlišná od povahy Burtonovy, neskončilo jejich 

přátelství podobným způsobem. Burton totiž považoval za zradu, že Speke sklidil 

veškerý úspěch, protože právě on byl po celou dobu hlavní osobností celé výpravy. Na 

Speka pohlížel jako na osobu, která nedisponuje řádnou znalostí žádného cizího jazyka 

a má zálibu pouze v lovu zvěře, což postačovalo k tomu, aby ho nevnímal jako sobě 

rovného. Grant naopak ke Spekovi vzhlížel a měl za zlé těm, kdo by Spekovi křivdili a 

kladli mu za vinu, že Granta opustil schválně, aby se nemusel o svou slávu dělit. Složitý 

vztah obou objevitelů pak ukončila něšťastná Spekova smrt, která též podnítila 

spekulace o sebevraždě. Tento příběh je bezpochyby velmi zajímavou kapitolou historie 

objevitelství, která si zasloužila pozornost i u filmových tvůrců. Ti na jeho základě 

natočili v roce 1990 film Měsíční hory (Mountains of the Moon, režie Bob Rafelson), 

který popisuje výpravu a komplikované přátelství Speka a Burtona. 

Poslední článek, který by chyběl ve skládance o hledání pramenů Nilu je potom 

cesta Samuela Whiteho Bakera a jeho partnerky Florence. Jejich cesty a  výprava Speka 

a Granta se setkaly spíše náhodně v Gondokoru, nicméně setkání se ukázalo jako velmi 

důležité, protože inspirovalo Bakera k cestě za dalším velkým objevem, který je 

součástí nilského povodí, a sice Albertovu jezeru ležícímu též ve vnitrozemí rovníkové 

Afriky. 

Do dějin honby za prameny Nilu ještě patří putování Henryho Mortona 

Stanleyho, kterému se podařilo finálně potvrdit domněnky nastolené svými předchůdci. 

Jeho příběh je také úzce spjat s osobností Davida Livingstona, ale popsat ho by vydalo 

na další samostatnou práci. 

Na základě prostudovaných materiálů tedy dojdeme k závěru, že Královská 

zeměpisná společnost je vůdčí institucí, která se bezpochyby zasloužila o rozvoj 

geografie a svým působením přispěla ke zmapování povrchu všech kontinentů. Její 

přínos pro objevení pramenů Nilu a vůbec probádání oblastí jezer rovníkové Afriky je 

značný a nezpochybnitelný, neboť nejenom že poskytovala finanční a personální 

podporu, ale také iniciovala expedice, jejichž objevy a informace nejednou přispěly 

k úspěšnému rozvíjení koloniálních aktivit Velké Británie v 19. století. 

Diplomová práce poukázala na úzké propojení státního zájmu a učené 

společnosti, které mělo za následek významný pokrok v objevitelství kontinentů. Dále 
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zanalyzovala působení Královské zeměpisné společnosti se zaměřením na první století 

své existence, během kterého napomohla ke klíčovým objevům, jež jsou podrobně 

zpracovány v jednotlivých kapitolách práce. Text také seznamuje s tématem, které je 

v českém prostředí poněkud opomíjeno, avšak které má v sobě potenciál pro další 

bádání. Prostor pro zkoumání dějin objevitelství s důrazem na etapu od osmnáctého do 

dvacátého století, kdy se mimo Královskou zeměpisnou společnost vytvářely i další 

obdobné instituce napomáhající zmapování vnitrozemí všech světadílů, je u nás stále 

nevyčerpaný a může přinést na tuto oblast nové úhly pohledu. 
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