


SANTA MARIA
Santa Maria byla vlajková loď výpravy Kryštofa Kolumba, který 
hledal novou obchodní cestu do Indie západním směrem. Tří-
stěžňovou karavelu doprovázely lodě Nina a Pinta. V roce 1492 
přepluly Atlantik a přistály u neznámých ostrovů u Ameriky. Ná-
mořníci si mysleli, že jsou v Indii. Santa Maria ztroskotala u bře-
hů dnešního Haiti a ze slavné objevitelské výpravy se nevrátila.
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VICTORIA
Victoria plula v čele flotily pěti lodí, které měly za úkol najít no-
vou cestu k Ostrovům koření. Opustily Sevillu v roce 1519 pod 
vedením Fernãa de Magalhãese. Obepluly Ameriku a pronikly 
do Tichého oceánu. Během nejdelší plavby tehdejší doby překona-
ly největší oceán a dostaly se na Filipíny. Tady zabili Magalhãese 
domorodci. Téměř všechny lodě během cesty ztroskotaly. Do Se-
villy se vrátila roku 1521 pouze Victoria. Stala se první lodí, která 
obeplula celý svět.

GOLDEN HIND 
Golden Hind, dříve Pelican, byla třístěžňová galeona. Její kapitán 
Francis Drake sloužil jako korzár ve službách anglické královny. 
Přepadal španělské lodě u amerických břehů. Dostal se do vod Ti-
chého oceánu a dokázal ho překonat západním směrem. Přeplul 
přes Filipíny až k Jávě a kolem Afriky se vrátil roku 1580 do Ply-
mouthu. Golden Hind byla první anglická loď, která obeplula 
zeměkouli.



MAYFLOWER
Své místo v historii má nepochybně obchodní galeona Mayflower, 
která v roce 1620 přivezla ke břehům Severní Ameriky devadesát 
nových kolonistů. Loď hledala vhodné místo k přezimování. První 
zimu v Americe však polovina osadníků nepřežila. Mayflower se 
vrátila v dubnu 1621 do Anglie a její další osudy upadly v zapo-
menutí.

WHYDAH
Třístěžňová galeona Whydah sloužila nejdříve k obchodu s otroky 
a k převážení zboží. V roce 1717 se jí při přepadení zmocnil slav-
ný pirát Černý Sam a stala se jeho vlajkovou lodí. Se svou palební 
silou a plavebními schopnostmi se stala hrozbou pro všechny 
obchodní lodě poblíž amerického pobřeží, ale ne na dlouho. 
V bouři najela na břeh u Easthamu a potopila se.


