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První cesta kolem světa

20. 9. 1519 - 6. 9. 1522 Ferdinand Magellan (Fernando de Magelhaes)

Z původní posádky zůstalo pouze 18 

mužů.

Návrat z cesty tak namáhavé a dlouhé 

nebyl nikterak slavný a nikdo si tehdy 

neuvědomil velikost činu Ferdinanda 

Magellana.

28. 11. 1520 – flotila vplula do 

Pacifiku

27. 4. 1521 - mořeplavec Magellan byl 

zabit v boji s domorodci na 

Filipínách, když předtím žádal, aby 

domorodci přijali křesťanství a 

uznali španělského krále.



Druhá cesta kolem světa
13. 12. 1577 - 9. 1580 Francis Drake

První kapitán který cestu kolem 

světa přežil

V přístavu Callao se Drake dozvěděl 

o španělské lodi plně naložené 

zlatem. Tuto loď se rozhodl 

sledovat a následně oloupit.

Zpět do Anglie se vrátil s kořistí 

1300 stříbrných prutů, 14 truhel 

stříbrňáků, zlatem a klenoty. 



Třetí cesta kolem světa
13. 7. 1772 – 1775  James Cook

Druhá plavba Jamese Cooka byla námořní 

průzkumná plavba. 

Účelem výpravy bylo potvrdit či 

vyvrátit existenci mysu Circumcision, 

obeplout Zeměkouli s cílem nalézt 

předpokládanou jižní pevninu

Během zastávky v Port Praia 

námořníci koupili pro zábavu několik 

opic a donesli je na Resolution. 

James Cook poté, co zjistil, že 

opice znečišťují loď, přikázal hodit 

je přes palubu. Zastávka na St. Jago 

přinesla výpravě první lidské oběti.



První žena na kole kolem světa
25. 6. 1894 – 24. 9. 1895 Annie Londonderry (Cohen Kopchovsky)

Jejím cílem bylo objet zeměkouli v čase 15 

měsíců a vydělat si tím 5000 dolarů. 

23. 3. 1894 – Připlula do San Franciska a 

pokračovala do Los Angeles a na sever do 

Denveru. Během cesty měla četné obecenstvo, 

které o ní často vyprávělo někdy až smyšlené 

příběhy. Někteří se dokonce ptali, zda je 

vůbec žena.

3. 12. 1894 – Připlula do francouzského Le 

Havre. 



Vzducholoď  poprvé obletěla svět 
8. 8. 1929 – 29. 8. 1929 Hugo Eckener

K náročnému letu se vzneslo také 16 

cestujících a sedmatřicetičlenná posádka

První zastávkou na trase dlouhé zhruba 31 

tisíc 400 kilometrů byla základna firmy 

Zeppelin ve Friedrichshafenu, odkud se 

pokračovalo bez mezipřistání až do Tokia 

a odtud, po pětidenním odpočinku, přes 

San Francisco zpátky do Lakehurstu.

Obletěla zeměkouli za 21 dní.

78 tun



Balón poprvé obletěl svět

1. 3. 1999 – 21. 3. 1999 Bertrand Piccard a Brian Jones

Výlet, který zahájil Jones 

a Piccard 1. března na 

palubě Breitling Orbiter 3 

trval 19 dní, 21 hodin a 

55 minut. Začínal ve 

švýcarských Alpách a nesl 

pár přes Evropu, Afriku, 

Asii, Střední Ameriku, 

Pacifik a Atlantický 

oceán.

Oblet byl dlouhý přesně 26 500 mil.

Breitling Orbiter 3 je v národním 

muzeum letectví a kosmonautiky ve 

Washingtonu, DC.



Cesta kolem světa za 80 dní (kniha)

Spisovatel Jules Vern

Hlavními postavami jsou Angličan Phileas 

Fogg a jeho francouzský sluha Passepartou 

(v některých českých vydáních označován 

jménem Proklouz).

Phileas Fogg uzavírá sázku. Do Anglie 

doplouvá včas, ale nestíhá dorazit do 

Reformního klubu a prohrává. 

Proklouz, jde domlouvat obřad a zjišťuje, 

že není neděle, nýbrž sobota. Fogg se tedy 

ještě stihne objevit včas v Reformním 

klubu a sázku vyhrát. 

K záměně dní došlo proto, že Fogg cestoval 

na východ, čímž získal jeden den navíc.
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