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ROUTE 66 
2000 

 
John Barry – 
 
Midnight 
Cowboy  
 

John Barry byl 

anglický skladatel a 

dirigent filmové 

hudby. Složil hudbu 

k jedenácti filmům o 

Jamesovi Bondovi. Jeho 

úžasnou hudbu jsem poznal teprve prostřednictvím rozhlasové stanice Classic FM.  Skladba 

The beyondness of things nebo partitury k filmům Vzpomínky na Afriku a Tanec s vlky jsou 

evergreeny. Tentokrát si vybírám jeho hudbu z filmu „Půlnoční kovboj“. Tóny harmoniky byly 

sice určeny k jinému scénáři než cyklistika po R 66, ale tohle je ta nejkrásnější píseň na 

harmoniku, jakou jsem kdy v životě slyšel, a tak ji vybírám pro jízdu Arizonou. 

John Barry - Midnight Cowboy (1981) • TopPop - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=xgb52U7bJg0
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HISTORIC  ROUTE  66 

 
18.září – 18.října 2000 

 

V americké historii zaujímá silnice 66 asi důležitější místo než kterákoliv jiná. I když oficiálně 

přestala v roce 1985 existovat, není zapomenuta. Silnice 66 vedla v době velké krize farmáře a 

obchodníky na západ, byla také životně důležitou zásobovací cestou k armádním základnám a 

zbrojním továrnám ze 2. světové války. Po válce zase dopravovala lidi na západ, když hledali 

bohatství v zaslíbené zemi Kalifornii. Silnice 66 projíždějící zemědělskými kraji, pouštěmi a 

překonávající hory, je něčím víc než pouhou silnicí; je jedinečnou a životně důležitou součástí 

americké tradice. Po celé její délce je osázena atrakcemi, muzei, prodejnami, motely, bary, ale 

především četnými symboly ROUTE 66. 

U.S. Route 66 byla původní mezistátní dálnicí v Americkém dálničním systému, kam byla 

zařazena 11. listopadu 1926. Vedla z Chicaga, přes Missouri, Kansas, Oklahomu, Texas, Nové 

Mexiko, Arizonu, a Kalifornii, kde v Los Angeles končila. Měřila celkem 3 940 km. 

 

Naše parta se dala dohromady na cestu přes Ameriku po historické cestě ROUTE 66 na základě 

poutavého článku v časopise Cykloturistika. Napsal jej Zdeněk 

Jurásek ze Zlína a představil tam i svou knížečku ROUTE 66. 

Využila toho cestovní kancelář S.E.N., která nám toto cyklo-

dobrodružství nabídla. Takové příležitosti se neodmítají a přihlášku 

jsem odeslal. Zanedlouho mě přišla pozvánka na sraz účastníků 

v restauraci Vltava v Praze. 

 

Sešlo se nás tam asi tucet chlapíků a jedno děvče. Záhy se objevil sám 

autor cestopisu Zdeněk Jurásek, a když rozvinul na stěně obrovskou 

mapu Ameriky, do ruky vzal ukazovátko, tak se jeho tvář rozzářila. 

Jeho vypravování bylo natolik poutavé, že na výzvu cestovní 

kanceláře SEN se několik z nás okamžitě přihlásilo. Celkem nás 
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odletělo do Ameriky devět: Dva kluci, kteří zastupovali cestovku byli z Prahy, jeden z nich se 

jmenoval Milan a druhý Zdeněk, Alena a Emil byli z Plzně (navzájem se neznali), Martin a Petr 

z Černého Dolu (navzájem se znali dobře), Honza ze Zlína (známý Zdeňka Juráska), Ivan 

z Třince (člověk z prostředí HC Oceláři Třinec) a já z Lánova. Kromě jízdního kola byl 

v povinné výbavě také stan a spací pytel. (Pozn. Honzovy poznámky později využiji ke svému 

psaní). 

18.září ráno jsem z Prahy odlétal sám přes Paříž do 

Chicaga, zatímco ostatní letěli přes Londýn. Jinak to 

nešlo, neboť cestovka nemohla sehnat společné 

letenky, a v Chicagu jsme měli přistávat téměř ve 

stejný čas, takže o nic nešlo. Sólo let jsem si vybral 

sám. 

 

Renata mě dělala řidičku nejen na letiště, ale i po 

letištní hale.    

 

V roce 1946 prodělal Bobby Troup (1918-1999) 

americký herec, jazzový pianista, zpěvák a skladatel 

ubíjející cestu po přeplněné silnici 66 z Chicaga do Los 

Angeles a napsal o tom píseň. Ukázal ji Natu Kingu Coleovi, který z ní udělal nejpopulárnější 

klasické blues té doby. V poválečných letech se vystěhovalo 3,5 milionu Američanů přes celou 

zemi jenom do 

Kalifornie. Mnozí 

z těchto putujících 

použili silnici 66 a 

píseň Bobbyho Troupa 

se jim líbila, prodělali 

cestu s touto písní. 

 

Nat King Cole - 

Route 66  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JTeR8UD43l8 

 

Silnici 66 neproslavila krajina, kterou prochází, ale to, co představovala pro miliony lidí, kteří 

po ní jeli za lepším životem. Lidé se nepohybovali po těchto silnicích v obrovském počtu 

poprvé. „Velká příčná silnice“ vedla „Okies“ a „Arkies“ (obyvatele Oklahomy a Arkansasu) ve 

30. letech minulého století ze států „Kotle prachu“ na Středozápadě do Kalifornie. Tuto cestu 

učinil nesmrtelnou John Steinbeck svým klasickým americkým románem „Hrozny hněvu“. 

V předcházejících letech zuřily silné prašné bouře, které odnesly z Texasu, Oklahomy, 

Arkansasu, Kansasu a Colorada miliony tun úrodné půdy. Protože zdejší farmy byly zničeny a 

https://www.youtube.com/watch?v=JTeR8UD43l8
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krize dosáhla vrcholu, rodiny běženců šly na západ jako zemědělští dělníci. Cestovaly se 

zbytkem svého majetku ve 

zchátralých náklaďácích a 

dýchavičných osobních 

autech. 

 

Problémy. Nemocné dítě a 

rozbité auto. Migranti 

z Missouri v Kalifornii. Snímek 

z roku 1937.  

 

Silnice 66 se zrodila v r. 1926 

hlavně úsilím jediného muže. 

Cyrus Stevens Avery, 

obchodník z Tulsy, věděl, že 

by velká silnice mezi 

Chicagem a Los Angeles 

přinesla Oklahomě nesmírné 

obchodní výhody. Založil v r. 

1927 US 66 Highway 

Association (Sdružení pro americkou silnici 66), aby donutil vládu k akci. Toto sdružení bylo 

rozpuštěno teprve v r. 1976. 

Zpočátku byla silnice 66 pouhou soustavou navazujících vozových cest, hliněných nebo 

zpevněných dřevem, teprve v r. 1938 byla celá vydlážděna. Mnoho lidí si ještě vzpomene, že 

za deště nebylo možné po silnici cestovat. Auta a autobusy zapadaly do jílu a do bláta. Ale 

navzdory těmto úděsným podmínkám lidé cestu používali ve větším a větším počtu. Tito 

cestující potřebovali pohonné látky pro svá vozidla, potřebovali se někde vyspat a potřebovali 

místa, kde by mohli zastavit, najíst se a napít. Podél silnice 66 začal kvést obchod. Vznikalo 

více a více kaváren, motelů, benzinových stanic a obchodů, konkurence mezi nimi se zostřila. 

Obchodníci začali používat všechny triky, aby přiměli cestující k zastavení. Reklamní tabule se 

zvětšovaly a byly vynalézavější. Například indiánští obchodníci blízko Galllupu měli 

přivázaného bizona, aby přilákali zákazníky. 

V roce1965 však byl schválen Zákon o zkrášlení silnice, který omezil počet vystavovaných 

tabulí. Obchodníci na silnici 66 si trpce stěžovali na ztrátu obchodu. Škodu ještě dovršili 

následky Zákona o mezistátní dálnici (Interstate Highway). Cílem tohoto zákona bylo nahradit 

silnici 66 o jednom jízdním pruhu novými, většími, bezpečnějšími a rychlejšími silnicemi 

oplocenými po stranách a vyhýbající se všem malým městům na trase. Nahradit celou cestu 

trvalo více než 30 let, v roce 1985 však ukončilo poslední část této historické silnice přestřihnutí 

slavnostní pásky za doprovodu hlučné reklamy při otevření nové dálnice. 

Začátek silnice 66 se nachází v malém parku v srdci dnes třetího největšího města Ameriky, 

hledícího na lesknoucí se vody jezera Michigan. Dnešní Chicago se velice liší od toho, které 

silnice 66 dříve spojovala se západním pobřežím. Tehdy platila prohibice a Chicago bylo známo 

gangstery válčícími mezi sebou. 

 

 

 

 

Dnešní moderní Chicago je úspěšné a bohaté. Sears Towers vysoká 441 m a s televizní anténou 

dokonce 520 m je nejvyšší úřední budovou na světě, zvedá se majestátně a vévodí panoramatu 

Prohibice je jako komunismus, je to dobrý nápad, ale nebude fungovat. 

              Will Rogers 
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Chicaga. Město je také známo svou kulturou a tím, že je tu díky italským přistěhovalcům 

nejlepší pizza v Americe. 

Stará silnice na západ vedla podél tyčících se mrakodrapů ven do rozlehlých předměstí směrem 

na Cicero. To 

bylo centrum 

krvavého 

impéria Al 

Capona až do 

jeho uvěznění za 

neplacení daní 

v r. 1931. 

Pokračovala na 

jihozápad na 

Joliet a 

Bloomington až 

do St. Louis 

křižovala oblasti 

dříve pokryté 

vysokou trávou 

prérie.  

                             Sears Towers v dáli za hradbou mrakodrapů. 

 

V rovinatém zemědělském kraji, který se rozprostírá všemi směry donekonečna, lze ještě nalézt 

malé ostrůvky prérie s vysokou trávou. Hned za Chicagem je prérie Gensberg -.Markham, 

zlomek pastvin, které kdysi pokrývali 1 024 000 čtverečných kilometrů Středozápadu.   

 

ILLINOIS 
 

Po přistání v Chicagu okolo 19 hod., odbavení v klimatizované hale letiště O´ Hara zjišťuji, že 

moje kolo je ještě v Paříži. S partou českých cyklistů se setkávám celkem 

snadno a řešíme odvoz z letiště a ubytování. Je pozdní večer a venku před 

halou je stále 25C. Asi ve 22 hod. nás taxík odváží do motelu Super 8.  což 

je americká hotelová značka, největší světový řetězec levných hotelů s více 

než 2 000 pobočkami po celém světě.  

Poprvé a 

naposled má 

každý z nás, po 

dvě noci, co tu 

budeme 

ubytováni, svou 

postel. Po celé 

trase R66 nikdy 

nebudeme spát 

v kempech, ale 

vždy 

v motelech 

Super 8. Kempy 

jsme totiž nikde 

neviděli. 

V každém 
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motelovém pokoji jsou dvě obrovské postele. Do každé z nich zalehávají dva chlapi a děvče si 

ustele svou karimatku v rohu pokoje. Toto uspořádání nás bude provázet asi do poloviny naší 

cesty, kdy nejmladší cyklistka Alena už toho má dost a chce taky spát v posteli. Od té doby se 

budou chlapi střídat v koutku pokoje a Alena v jejich postelích. Nejenže jsme se v chicagském 

Super 8 dvě noci váleli na obrovských postelích, ale zrovna tak tu byla i obrovská nabídka dobrot 

ke snídani, což se rovněž už také po celé trase nikdy neopakovalo. První den jsme řešili vypůjčení 

našeho doprovodného vozidla, které sice bylo rezervováno již z Prahy, ale nebylo možné si jej 

vyzvednout v Chicagu, jelikož půjčovna nebrala hotovost v dolarech a kreditní karta S.E.N. 

nebyla na jméno. Další kreditní kartu měl pouze pro svůj účel Honza, ale na ní nebylo tolik peněz, 

aby to pokrylo úhradu vozu. Nakonec cestovka S.E.N. zaslala peníze Honzově manželce, která 

je vložila na jeho účet a on mohl zaplatit požadovanou částku. Mezitím jsem se já vracel na letiště 

a dohledával své kolo, což se mi podařilo hned první den. Auto nebylo, ale naše cyklo-parta byla 

kompletní, takže jsme mohli po Petrově ulici vyrazit do středu města, jmenovala se totiž 

Čermákova (Antonín Josef Čermák, též Anton Joseph Cermak, Tony Cermak, (1873- 1933) byl 

americký podnikatel a politik (starosta Chicaga) českého původu. 15. února 1933 byl při 

návštěvě prezidenta Franklina Delano Roosevelta těžce zraněn atentátníkem a na následky svých 

zranění později zemřel), stejně jako Petr Čermák, náš kolega z Černého Dolu. Náš Super 8 motel 

byl vzdálen několik hodin jízdy na kole od jezera Michigan a my jsme byli natěšeni. 

Chicago se nachází ve státě Illinois při pobřeží Michiganského jezera. S počtem obyvatel 2,6 

milionu je třetím nejlidnatějším městem v USA; metropolitní oblast Chicaga má takřka 10 

milionů obyvatel a má přezdívku Windy City (Větrné město). 

Navečer, před návratem zpátky jsme si zašli do McDonalda, všichni kromě Aleny. Pracovala jako 

kuchařka v mateřské 

školce a byla 

vegetariánka. Zatímco 

my seděli u 

hamburgeru, ona si 

vystačila s müsli 

tyčinkami z Česka a 

jedla je venku před 

McDonaldem. 

Nechtěla jít ani 

dovnitř.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1873
https://cs.wikipedia.org/wiki/1933
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta_Chicaga
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1933
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
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Čermákova ulice vedoucí k motelu byla nekonečně dlouhá, rovná a široká. Za celou dobu jsme 

potkali jen pár chodců u obchodů s občerstvením, avšak žádné další cyklisty. Honza Imrýšek si 

psal z celé cesty poznámky a poskytnul mi je pro mé psaní, za což mu moc děkuji. Každý den 

budu tedy začínat jeho poznámkou. Takže, Honza:“ 0. etapa k Michiganskému jezeru – 

černošské čtvrti – poflakují se na ulicích, nepořádek, „Čermákova ulice“. Pád z kola na chodník 

– při ohlížení na spolujezdce má záda nedovolila otočení a štrejchl jsem o obrubník-pád na hlavu 

– přilba praskla, ale já OK! U M. jezera je jiný svět – bílí, čistota, na cestě kolem jezera-sport, 

jogging, mrakodrapy. Grand park s fontánou, nazpět okolo „Art Institut“, večeře v McDonalds, 

po 19 h. tma jízda nočním Chicagem“. 

 

20.9. 

Honza: „Vydatná „sladká americká snídaně“- pomerančová šťáva, káva, muffiny, koblihy, 

cornflakes, horká čokoláda. Vypůjčení auta – Minivan Dodge na Honzovu kreditku a naplánování 

1. etapy po ROUTE 66 do městečka Wilmington, 100 km od centra Chicaga.“  

 

 

Odjezd ve 13 

hod., déšť a 

chladno. 

Ještě 

v Chicagu 

kupuji teplé 

ponožky, 

které si po  

cestě 

vyměňuji za 

mokré. Když 

jsme my 

promoklí a 

studení 

kolaři přijeli 

do městečka 

a sešli se 

v restauraci Nelly´s 66 s posádkou našeho vozidla, 

tak nám bylo do pláče. Motel se nacházel 

v rekonstrukci, byl zavřený a nikde jinde nebylo 

možné se ubytovat, bylo totiž prakticky již po 

sezóně.  

To mi nedalo a partu jsem přivedl zpět 

k zavřenému motelu a vysvětlil majiteli naši 

zoufalou situaci. Dal nám jeden malý pokoj a 

možnost pro dva venku na podlaze pod terasou na 

matraci. Já jsem šel spát na matraci, ale nikdo jiný 

se mnou nešel. Celou noc tam sice svítilo světo, 

ale já použil zástěrku na oči, kterou jsme dostali 

ke spaní v letadle.   Osm mých kolegů spalo na 

dvou velkých postelích a na podlaze v jedné 

místnosti! Ještě před spaním jsem si zašel do 

veřejné prádelny, a tam si dal vysušit mokré boty 
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do sušičky. Dobrý tah! Ráno jsem jel v suchých botách. 

21.9. 

 

Honza: „Ráno větrno a chladno, teplota 10°C. Slunečná modrá obloha“. Na snídani se několik z 

nás vypravilo do restaurace rychlého občerstvení Subway. Cokoliv si dáte, tak kávy můžete vypít 

libovolné množství za cenu jednoho šálku. Všichni, kromě Aleny, jsme si dali hemenex a Honza 

píše, že si dal tři kávy, tak tomu asi bylo i u nás ostatních. Nedaleko nás snídali u stolu tři dědové, 

asi kolem 80-ti let, a všichni měli na hlavě čepice s kšiltem zvané „farmářky“, někdo jim také 

říká „bejsbolky“. Snad největší potěšení z cestování mi vždy byla a je komunikace s místními 

lidmi. Bez toho bych považoval svou dovolenou za neúplnou. Platilo to samozřejmě i tady. 

Kolegům u stolu říkám: “Vsadím se, že ti pánové bojovali ve 2. světové válce a mohli tedy být 

v Evropě nebo dokonce v Čechách.“ Vstal jsem a šel k nim a vysvětlil kdo jsem/jsme a kam 

jedeme. Následně jsem se jich zeptal, zdali bojovali ve 2. světové válce a jestli ano, tak kde. 

Každý z nich se této války zúčastnil a jeden dokonce dojel až do Plzně. Podivovali se, jak může 

Alena, na své bezmasé dietě, dojet na kole až do Los Angeles. Když ti tři kamarádi odcházeli 

z restaurace, tak se zastavili u našeho stolu, sebrali nám účtenky a u baru za nás zaplatili. 

Nízká teplota po ránu nás přinutila obléknout to nejteplejší co jsme měli. 

 

Honza 

pokračuje: 

“Průjezd po 

rovných 

silnicích mezi 

kukuřičnými 

poli nedaleko 

hučící dálnice 

Interstate. 

Zastávka 

v bufetu „U 

dýní“, pěkná 

barmanka. Další zastávka na svačinu v Supermarketu-jablečný Pie-jablko, banán. Velice stará 

babička přijela nakupovat ve svém veeeelkém Cadilacu. Milan a Emil (jeli autem) našli opět 

motel Super 8 v městečku Bloomington. „Připálené nosy“ ze sluníčka. Večeře ve Steak House-

diskuse s učitelem historie, znal našeho fotbalistu Kubíka.“ Na tu diskusi si pamatuji, neboť jsem 

to byl opět já, kdo ji začal.  
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2. den cesty na trase Wilmington-Bloomington.  Podobných upoutávek na občerstvení bude ještě 

hodně. U této jsme neodolali. Honza září úsměvem, je plný sil, neboť to bude 

jeho první etapa, včera totiž jel autem, takže je patřičně nažhaven. 

Miluje hudbu, je to jeho velký koníček a jeden z důvodů proč se vydal do 

Ameriky na Route 66. Zná hodně americké muziky, a chtěl vidět zem, kde ta 

skvělá hudba má své kořeny. Tak si doma zakoupil kolo a odletěl do USA. 

Tato je jeho oblíbená: https://www.youtube.com/watch?v=0ZId_7N9yG0 

Fats Domino-Blueberry Hill-1980-North Sea Jazz-Holland 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZId_7N9yG0
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  Honza s Emilem ve vlaku z Bloomingtonu do St. Louis. Kola nad hlavou, ale R 66 v hlavě. 

. 
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          Wilmington- Bloomington-samá rovina. Alena na čele peletonu. 

 

Pokoj v motelu Super 8 Bloomington. 

2 x King bed. V Chicagu jsme po dvě noci spali každý 

v jedné takové posteli. Následující dny jsme sdíleli dva 

jednu postel. No problém. 

 

                            

 

 

 22.9. 

 

Honza: “Realizujeme přesun 

vlakem z Bloomingtonu do Saint 

Louis. Tady poprvé máme 

předem domluvené ubytování – 

po zbytek cesty každý ví kam! 

Lístky na vlak nebylo možné 

zajistit pro celou partu, takže 

dopoledne jedou 3 vlakem, další 

2 autem. Já, Ivan, Emil a Pepa 

až odpoledne v 17 hod.. rovněž 

vlakem.“ 

 

                                                             Zleva Ivan, Emil a Honza na zastávce NORMAL. 

 

Honza pokračuje: „V Bloomingtonu navštívíme cykloshop – nákup podpůrných energo nápojů 

podle instrukcí Ivana jenž to zná od HC Třinec. Taxíkem za Bloomington (Mc Lean - tam a zpět 

taxikářka 2 x $ 25) na nádraží s názvem NORMAL zleva: Ivan, Emil a Honza malinkého muzea 

R 66.  Legendární Dixie Truckers Home – obrovské parkoviště trucků. K obědu/ biftek, 

zakoupena mapa R 66.Na vlakovém nádraží nemají žádné lavičky. Vlak Amtrack – kola 

v pohodě uložíme nad sedadla. Příjezd do St. Louis ve 21.30 hod, večer horko. Z nádraží 

komplikace s taxíkem a koly – do hotelu Best Western jsme trefili téměř náhodou! Špatně 

domluvena organizace          – napětí v manšaftu“. 
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Ivan společně s majitelem 

prodejny kol drží drahé 

závodní kolo. Výbava kola 

byla neskutečně kvalitní. 

Např. ložiska kol byla tak 

dokonalá, že po zatočení 

s kolem, to ne, a ne se zastavit. 

Já jsem si tu koupil skvělé 

sedadlo na cykloturistiku. To 

mé z Česka nebylo dostatečně 

zajeté a dost trápilo. 

Jak píše Honza ve svých poznámkách, skutečně jsme po příjezdu do St. Louis měli problém, jak 

se dostat do našeho hotelu. Byli jsme čtyři plus čtyři kola, a to se do běžného taxíku (i když to 

byla velká auta) nemohlo vejít. Taxíkem jsme jet museli, protože bychom večer nemohli najít náš 

hotel. Dlouho jsme sháněli nějaké větší vozidlo až asi za hodinu, na základě telefonátu, přijel 

větší vůz. Taxíkář byl dost mrzutý, protože mu trvalo, než našel cestu k hotelu. Vysvětloval nám, 

že na kolech bychom museli jet přes riskantní černošskou čtvrť a pod. Nakonec nebyl ani 

spokojený s příliš malým diškem. I my čtyři jsme toho za ten den měli dost. 

Můj největší zážitek z tohoto města byl příjezd do St. Louis po železničním mostě přes řeku 

Mississippi. Tak mohutný prudký proud vody jsem ještě nikdy neviděl a v podvečer, kdy se v řece 

odrážela světla města to byl docela zážitek. Hranici mezi státy Illinois a Missouri tvoří meandry 

této slavné řeky. Dřívější staré parníky přepravující dřevo a nesmrtelné díky Marku Twainovi 

totiž stále ještě supí kolem, vozí turisty a skýtají majestátní pohled. 

     Pohled na západ z East Louise. Východní část města se nachází ještě ve státě Illinois. 

 

St. Louis (Saint Louis) je druhé nejlidnatější město ve státě Missouri. Podle údajů z roku 2010 má 

31 294 obyvatel, to je 58. největší ve Spojených státech, spolu s předměstími (Metropolitní oblast) 

má 2 812 896 obyvatel, a je tak 18. největší v USA.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Missouri_(st%C3%A1t)
https://cs.wikipedia.org/wiki/2010
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metropolitn%C3%AD_oblasti_v_USA
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Před založením francouzskými kolonisty v roce 1673 zde bylo významné centrum původních 

obyvatel Ameriky. Pojmenováno bylo po francouzském králi Louisi Svatém – Ludvíku IX. Je tu 

jeden z nejživějších přístavů na říčním systému Mississippi-Missouri společně s New Orleansem, 

který leží o 1610 km jižněji. Jeho nejslavnějším památníkem je do výše sahající 191 m vysoký 

ocelový oblouk symbolizující „Bránu na Západ“. 

 

Kolesový parník na Mississippi jako další atrakce pro turisty. Přidanou hodnotu nabízí živá 

hudba zaměřená na blues. Hrají tu na příklad muziku od bluesmana Mississippi Johna Hurta 

– Krále blues. 

https://www.youtube.com/watch?v=C7gVZmzAsBo. 
       

              Mississippi: Bluesová řeka je 4. nejdelší na světě a proteče jí 19.000 m3za sekundu. 

   

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1673
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_IX._Svat%C3%BD
https://www.youtube.com/watch?v=C7gVZmzAsBo
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 23.9.      MISSOURI 
 

Etapy:  

23.9. St.Louis           -          Cuba     

 

24. 9.   Cuba  - Lebanon 

 

25.9. Lebanon - Springfield 

 

26.9.    Springfield - Joplin                                 

 

 Honza:“ S Emilem realizujeme variantu-přesun autem, 

abychom navštívili: Mississippi & Gateway Arch – 

„bránu západu“ s muzeem z 2/2 60-tých let. Výjezd po 

44 na jihozápad a dál už po R 66 – kvalitní, zvlněná 

cesta, obrostlá keři – změna oproti „placce“ v Illinois. 

Navštívíme muzeum Jesse Jamese a ubytováváme se 

v Best Western v městečku CUBA. Lehce vyprat prádlo, 

návštěva Wal-Mart a večer Truck centrum – sušičky na 

prádlo, večeře v Bufetu.“ 

 

Do státu Missouri 

vjíždím společně s 

Martinem. 

 

 

 

 

Turistická atrakce 

u silnice 66. 

Museum bylo 

nedaleko. 
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Silnice 66 pokračovala na jihozápad od Springfieldu. Na své cestě k Pacifiku se R 66 setkává se 

dvěma Sprigfieldy: Springfield ve státě Illinois a Springfield v Missouri. Trasa 66 vedoucí jižní 

částí Missouri je poseta lesy a národními parky, mnohé z nich jsou pojmenovány po Marku 

Twainovi. Mezi Rollou a Lebanonem se silnice 66 vinula malebným Clerk National Forest 

(Clarkův národní les) s pomalými řekami a bujnou vegetací. Zde se nachází pověstný Devil´s 

Elbow (Ďáblův loket), je to úsek silnice 66 vedoucí po zrádném zákrutu blízké řeky. 

 

Most Devil´s Elbow přes řeku Big 

Piney.  

 

Dříve než jsem stačil vidět řeku, tak 

vidím na silnici rozjetou malou želvu. 

Za chvíli tu byla další v trávě a blížila 

se k hrubému asfaltu. Její velikost lze 

porovnat v poměru s imbusovým 

klíčem na kolo. Z mostu jsem jich viděl 

desítky, jak se vyhřívají na písku u 

řeky. 

Před motelem Best Western, Cuba. Honza sedí za našim autem. 
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Prádelna, sušárna, jídelna a prodejna v Track 

Centru. 

Absolutně vše pro spokojenost řidičů, kteří jsou na 

cestách mnoho dnů. 

 

V jídelně jsme za částku 8 USD mohli jíst vše, co se 

nám líbilo a v neomezeném množství. Vzpomínám, 

že tu měli výbornou polévku, kterou jsem si přidával, 

ale pak už jsem ostatní lahůdky musel ke své lítosti 

vynechávat. 

   

 Desítky mohutných tracků večer na parkovišti u Track Centra. Stroje jsou osvětleny a motory 

běží (asi jenom ty chladírenské). 

 

 

24.9. 

 

Honza: „Ráno jsme „vybílili“ snídani až recepční 

Indka byla na mrtvici. Prší, na kole vyráží jen 

mladí-Petr, Martin, Alena. Ostatní na 2x přesun 

autem do LEBANONU.  My “4“ odjezd až ve 14 

hodin. 

Ještě návštěva Wal-Mart / košile, ponožky, jídlo /, 

oběd v Mc Donald. Pro Amíky láce! 

Lidi jsou vstřícní, zajímají se, působí pohodově. 

Hodně se využívá dřevo – domy, elektrické sloupy, 

ukotvení svodidel. 

Ubytování v Super 8.  Podle knížky Z. Juráska jsem 

zjistil, že tu je legendární motel Munger Moss. 

 

Já, Pepa, Emil výlet v podvečer, v dešti 

hledáme Munger Moss, a tam se setkáváme 

s Lonem Haldemanem o němž dlouze vypravuje Z. 

Jurásek ve své knížce, kde rovněž publikuje i jeho 

ROUTE 66 Itinerář. Haldemanova cestovka 

provází cyklisty od pobřeží Atlantiku k pobřeží 

Pacifiku-přes 3 000 mil, za 25 dnů! Poskytuje 

dokonalé služby a servis, účastní se 60 cyklistů!“ 

       Motel Munger Moss. 
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Neskutečné setkání!!!!!! V hotelu je skupina cyklistů z cestovky PAC TOUR vedená Lonem 

Haldemanem.  

 

Cyklisté pod taktovkou Lona přejíždějí 

Ameriku od pobřeží Atlantiku k pobřeží 

Pacifiku. 

Mapa trasy a cestovní pokyny jsou 

vystaveny v recepční hale.   

PAC TOUR (Pacific-Atlantic-Cycling 

Tour) Založili v roce 1985 šampióni 

světové dálkové cyklistiky, manželé Lon 

Haldeman a Susan Notorangelo. Lon a 

Susan mají zkušenost z více než padesáti 

transkontinentálních závodů, včetně legendárního Závodu napříč přes Ameriku (RAAM), který 

několikrát vyhráli. Jejich PAC TOUR kompletně zajišťuje nejrůznější dálkové přejezdy 

Spojených států pro cyklisty z celého světa. 

Jeden z Lonových sportovních úspěchů: 1981 New York-Los Angeles-New York za 24 dnů, 2 

hodiny.          www.pactour.com 

http://www.pactour.com/
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V motelu Munger Moss má Lon svůj pokoj s mnoha fotkami ROUTE 66. Všichni tři-Honza, 

Emil i já jsme se tu postupně vyfotili.  

Na předchozím snímku od leva: Lonův mechanik, Honza, „Americká kráska“ a Emil. 

Recepce v hotelu Munger Moss. 

 

Honza pokračuje:“ Zmokli jsme – sušička boty, ostatní dosušit v kotelně. Večeře na pokoji – 

housky, salám, čaj z recepce. 
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25.9. 

 

Honza:“ Ráno zataženo, kosa ~ 8C, bolí celý člověk – páteř!    Cíl  SPRINGFIELD. 

Missouri - vlnitá krajina, kolem samé krávy / býci /.        Výborný oběd po cestě ve vesnici 

v supermarketu – fazole s omáčkou, brambor s nádivkou. 

Odpolední dojezd s navigací od „State Highway Patrol“ do hotelu Atrium Inn – bazén + 

vířivka. Večeře v čínském Buffetu za 6 USD, procházka pěšky z předměstí – nemají chodníky – 

jen silnice a auta. 

Skupinu v dešti vede Honza, za ním Emil a následuje Alena. Teplota 6°C. 

 

Zelená a vlnitá krajina před městem Springfield. Farmářský ráj to napohled. 
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Přijíždíme do Springfieldu a naše silnice 44 se napojuje na mohutnější silniční síť. Kudy kam? 

Zastavujeme a radíme se. Tu přijíždí dálniční patrola ve Ford Mustangu. Když pochopí náš 

problém, tak jede před námi a přivede nás přímo k našemu hotelu. Nejdříve však foto před jeho 

stanicí. Thank you, officer! 
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    Visitka policisty z patroly u města Springfield.   Náš hotel 

 

Zažíváme luxus. Nevím, kdo to vybral, ale povedlo se. Bazének a vířivka. Na večeři jsem šel 

s Honzou na jinou adresu. Asi se nám to zdálo moc drahé. Jít bylo kam, poblíž bylo dálniční 

odpočívadlo s různými jídelnami. Menší problém však spočíval v tom, že v Americe lidé všude 

jezdí auty, a tak chybějí chodníky. Šli jsme po trávě mimo silnici. 

 

 

Westernová swingová kapela Asleep at the Wheel se zastavila ve Studiu 1 A, aby vzdala hold 

nadčasové klasice „Route 66“. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vifUaZQL8pc 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

„Mysl lidí se mění pozorováním a nikoliv argumentem.“  

„Příliš mnoho lidí utrácí peníze, které nevydělali, za věci, které 

nechtějí, aby udělali dojem na lidi, které nemají rádi." 

          Will Rogers 

https://www.youtube.com/watch?v=vifUaZQL8pc
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26.9.   
 
Honza:“ Krásné, slunečné počasí – míříme do JOPLINU.   Navštívíme kovbojský obchod -

vetešnictví s dědou na zápraží, pohodová cesta, samé farmy – dobytek, skot, zastávka u benzinky – 

salátová mísa s kuřecím a slaninou. 

První defekt – na střepech skla – 

lepení duše i pláště zadního kola. 

Dojeli mne naproti na kole Milan + 

Zdenek a znali cestu – projeli si to 

autem. 

2 x na nás s Pepou vyběhli psi 

z farem, štěkali jak urvaní, aj šli po 

lýtkách – museli jsme šlápnout!! 

Na večer příjezd do Joplinu – na 

druhém konci města hotel Solar 

Inn. Naštěstí nezabloudili Ivan 

s Emilem, bez znalosti angličtiny!    

Nákup v supermarketu – večeře 

polévka na pokoji / kola na balkoně 

/.“ 

 

Mezistátní 44 pokračuje státem 

Missouri ve stopách své 

předchůdkyně, míjí olověné a 

zinkové doly a dosáhne 

Joplinu, rodného místa 

vynikajícího botanika George 

Washingtona Carvera. Carver 

narozený v rodině černého 

otroka, dosáhl národního 

uznání pro své vynalézavé 

zemědělské metody. Aby se 

obnovila úrodnost půdy, na níž 

se předtím příliš dlouho 

pěstovala jedna plodina, zavedl 

na ní vysazování podzemnice 

olejné a sladké brambory 

batáty. 

Za Joplinem vnikla 66 nakrátko 

do Kansasu, zdržujíc se v tomto 

„loupeživém státu“ necelých 10 

mil (16 km), než zamířila 

v Picheru na jih Oklahomy. 

Mezistátní 44 vynechává tuto 

malou odbočku a míří přímo do 

Oklahomy směrem na Tulsu.  

 

Děda odpočívá v odpoledním 

sluníčku před obchůdkem, 

jehož majitelem je Holanďan. Prodává vše od pušky až po zápalky. Bydlí zde již mnoho let.  
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Atrakce pro motoristy, kteří mají více času než cyklisté. 

 

Náš hotel Solar Inn v Joplinu. Jednopatrová dlouhá budova s balkóny. Petr s Martinem 

zakončili dnešní pernou etapu kouřením doutníků na balkoně, kde se usadili před svá kola. 

 

 
  

"I když jste na správné cestě, tak vás někdo zajede, když tam budete 

jen tak sedět."         Will Rogers 
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KANSAS 

  
27.9.    
 

 Honza: „Krásně slunečno, modrá obloha, Telefon domů 

Lence – CK Sen pošle peníze / 100 tis. / na   moji kred.kartu 

do Komerční banky,  abychom vůbec dojeli                                            

. Start v 9.30 h.  Za chvíli Kansas – město Gallena – dříve 

11 tis. obyv. / cín, zinek / nyní ~ 4 tis. Návštěva místního 

muzea – původně z dřevěné nádražní budovy. Po 20 km 

překročena hranice.“  

 

Za pár kilometrů jedeme opět po 

původní staré silnici R 66, jak 

na ní vzpomíná zpěvák Jason 

Eklund, v písničce „What´s left 

of 66“ (Co zůstává po silnici 66). Nazývá ji „Will Rogers Highway“… 

(silnice Willa Rogerse) a pokračuje…“na této cestě se rozptýlilo 

mnoho utrpení…explodovala populace…prožijtete si co zbylo ze 

silnice 66…nakopnětě si R 66“. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o0zvDnI_aqQ 

 

OKLAHOMA 
 

Honza: „Stát původních indiánských obyvatel a 

přírody. Začíná velké horko. 

 V jedné vesnici nás zpovídal policajt v civilu – 

se zájmem chtěl vědět odkud jsme atd .popřál – 

„Take care“ (Buďte opatrní). 

Zastávka v Miami – za městem dochovaný 

původní úsek staré R 66, místy velmi 

rozpraskané – Ivan šel dokonce vedle kola. 

Při jízdě jsem registroval – přejetý mýval, 

pásovec, létalo hodně kobylek, pavouk jak dlaň. 

Náš cíl VINITA, hledání motelu Super 8 – za 

městem, dojíždím docela zbitý!!!  

 Koupel, převléct, Pizza Hut / sýrová 1 ½ / 

dámská obsluha se zajímala – účet s věnováním 

„Nicole“ 

Ve Wal-Martu keksy s vlákninou.“ 

 

 

Historická americká Route 66 (US-66, 

Route 66), je také známá jako Will Rogers 

Highway po rodákovi z Oklahomy Willu 

Rogersovi, Na mnohých místech silnice 66 

jsme se s jeho jménem setkávali. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o0zvDnI_aqQ
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William Penn Adair Rogers (1879 – 1935) byl americký estrádní 

umělec, herec a vtipný společenský komentátor. Narodil se jako 

občan národa Cherokee v indiánském teritoriu (nyní součást 

Oklahomy) a byl známý jako „oblíbený syn Oklahomy“. Jako 

bavič a humorista třikrát cestoval po světě, natočil 71 filmů (50 

němých filmů a 21 „rozhovorů“) a napsal více než 4 000 

celonárodně publikovaných novinových sloupků. V polovině 

třicátých let byl Rogers ve Spojených státech velmi populární pro 

svůj břitký politický vtip a byl nejlépe placenou hollywoodskou 

filmovou hvězdou. Zemřel v roce 1935 s letcem Willey Postem, 

když jejich malé 

letadlo havarovalo 

na severu Aljašky.      

 

Poštovní známka 

z roku 1948. 

Museum a pomník 

W. R. v Claremore, 

Oklahoma. 

 

„Až zemřu, můj 

epitaf, nebo jak 

říkáte těm nápisům 

na náhrobcích, 

bude znít: 

"Vtipkoval jsem o 

každém prominentním muži své doby, ale nikdy jsem nepotkal muže, který by se mi [sic] nelíbil." 

Jsem na to tak hrdý, že se nemůžu dočkat, až umřu, aby to mohlo být vytesáno.“ 
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Původní úsek staré silnice 66, šířka 2.4 m. 

 

Oklahoma je dobytkářská země se zvlněnými kopci a vinoucími se řekami. V 19. století prošlo 

Oklahomou při hledání nové půdy mnoho pionýrů ještě dlouho předtím, než existovala silnice 

66. Nejdříve ji prozkoumali Španělé, v r. 1803 se stala součástí Spojených států v rámci koupě 

Louisiany a nejdříve byla rezervována jako indiánská půda. Stáda bizonů a dobrá půda 
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Oklahomy však představovaly příliš velké pokušení; po občanské válce nastalo osídlování 

bílými. O pár desítek let později nebylo nakonec mnoho z těch usedlíků schopno dobýt z této 

půdy živobytí. Krize 30. let ve spojení se sledem zuřivých prašných bouří a období sucha 

vyhnala lidi z jejich farem za příslibem bohatství Západu. 

Na cestě do Oklahomy City se mezistátní 44 vyhýbá Vinitě, Tulse a Arcadii. Části staré silnice 

66 jsou ještě vidět, některé jsou stále používány jako hlavní ulice malých osad, jiné jsou téměř 

ztracené pod plevelem a šlahouny tykve. 80 km jihovýchodně od Tulsy leží Muskogee, 

proslavené písní Merla Haggarda “Okie from Muskogge“ (Okie je osoba identifikovaná se 

státem Oklahoma). 

                 Merle Haggard & Willie Nelson "Okie from Muskogee“ 
                  https://www.youtube.com/watch?v=5feWCmPYFeM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden z mnoha malých obchůdků se suvenýry po trase 66.  

https://www.youtube.com/watch?v=5feWCmPYFeM
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                  Další atrakce u trasy Route 66. 

       

Motel Super 8 v městečku Vinita leží asi 1.5 km od mezistátní silnice 44. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Existují tři druhy lidí. Ti, kteří se učí čtením. Těch pár, kteří se učí 

pozorováním. Ti ostatní se musí vyčůrat na elektrický ohradník. 

                     Will Rogers 
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28.9.     
 
Honza: „Krásné počasí, horko – směr  TULSA , předměstí hotel Super 8 

Příjezd na 15 h. -  přes dvojmost – společné foto. 

S Milanem a Zdenkem - na letiště půjčení 2 auta na - přejezd přes Texas do Nového Mexika.        

Vyřizování až na II pokus – auto u jiné společnosti vrátit nazpět za 2 dny.         Přes ředitele / 

Dollars / můžeme původní auto vrátit až v LA. 

Večeře v bufetu – porada.“ 

 

Tulsa byla osídlena okolo roku 1830 původními Američany, v roce 1901 byla v okolí města 

objevena ropa. V roce 1921 propukly rasové nepokoje. Tulsa se stala ohniskem boje o 

bohatství, které bylo možno získat z “černého zlata“. Nachází se tu petrochemický průmysl a 

říká se jí  Hlavní město ropy. Byla vybudována jako říční přístav spojující Oklahomu 

s Mexickým zálivem, dnes je to bohaté velkoměsto. Oklahoma City také vděčí za svůj rozvoj 

naftovému průmyslu. Silnice 66 vedla srdcem tohoto prosperujícího města, ale systém 

mezistátních dálnic je objíždí. Tulsa je druhé největší město v Oklahomě.  

 

Jak se blížíme na jih, tak začíná být větší a větší teplo.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1830
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ameri%C4%8Dan
https://cs.wikipedia.org/wiki/1921
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrochemick%C3%BD_pr%C5%AFmysl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oklahoma
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Zastávka a porada u dvojitého železného mostu před Tulsou. Slunce pere a je to náročné. Zleva 

Ivan, Emil fotí Alenu a klasický železná most, Martin, Petr a já. Fotil Honza. 

Železných mostů okolo Tulsy je celá řada. Dnes mají patřičné označení ROUTE 66.  
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  Před námi je naše město, a přestože je brzy odpoledne, míříme rovnou k našemu motelu.  

Motel Super 8 se stává místem pro velkou poradu. 

Máme pocit, že jsme v časovém skluzu a je třeba něco vymyslet. Rozhodujeme se pro rychlý 

přesun autem přes Texas do Nového Mexika. K tomu je však potřeba vypůjčit druhé auto. 

Zatímco zástupci cestovky, naši dva Pražáci Zdenek a Milan, plus držitel jediné platební karty 

Honza odjíždí do půjčovny vozidel, tak my ostatní sedáme na kola a razíme do města hledat 

jeho centrum. 

Jsme naivní, protože na žádné centrum nikde nelze narazit. Tradičně jsou to vždy a pouze velké 

dlouhé ulice, které jsou navíc absolutně nevhodné pro cyklisty. Cesta zpět k motelu se stává 

určitým nebezpečným dobrodružstvím. Je totiž tma jako v pytli a jen málokdo z nás má slušné 

světlo. Bohužel nejsem mezi těmito šťastlivci. Vybrali jsme si okrajovou cestu, na které se však 

k našemu zděšení setkáváme i s hady, kteří se připlazili ohřát na rozpálený asfalt. 
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Takto to vypadá ve středu Tulsy, nic pěkného pro cyklisty. 

 

29.9. 

 

Honza: „  /  AUTO   1 cesta Tulsa – Tucumcari ~ 485mil.  po cestě “40” 

  Přejezd auty / sedadla z 1. auta zůstala v Tulse / přes Oklahoma City  

-  přehledné značení, velký, ale bezpečný provoz, mimoúrovňové křižovatky, semafory za 

křižovatkou - vždy stop. 

Zastávka v „indiánském obchodě „Se suvenýry, - přejíždíme napříč horní částí státu. 

 

Jak jsme včera rozhodli, tak konáme. Ráno vyrážejí obě auta, tedy to z naší první z půjčovny 

v Chicagu, a to druhé z půjčovny na letišti v Tulse, do Tucumcari v Novém Mexiku, kde jsme 

zamluvili motel. 
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Před indiánským obchodem. Ivan (vepředu) a Honza (vzadu). Rodinný obchod se suvenýry byl 

založen v roce 1967 na historické Route 66. Cherokee Trading Post v Clintonu nabízí indiánské 

šperky, ručně obšívané šperky, mokasíny, artefakty, keramiku, umění, výrobky z chřestýše, 

kožené bundy a westernové předměty, stejně jako suvenýry z Oklahomy a Route 66. 

 

Trasa našeho průjezdu městem Oklahoma City po mezistátní dálnici 40. Bylo založeno při 

příležitosti tzv. Oklahoma Land Run, kdy se v roce 1889 rozdávala volná půda v oblasti. 

Oklahoma City je největší město státu Oklahoma a zároveň jeho hlavním městem. 
 

Ten den jsme ujeli asi 800 km, a 

tak bych rád vložil hudbu 

z amerického TV seriálu Route 

66, který měl premiéru na CBS 

v říjnu 1960 a běžel až do března 

1964. Ve 116 episodách plných 

dobrodružství, kriminality a 

dramatických scén se 

zaposlouchejme do hlavní 

melodie v podání Nelsona 

Riddleyho a jeho orchestru. 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=route+66+theme+song 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oklahoma_Land_Run&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Administrativn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_m%C4%9Bsto
https://www.youtube.com/results?search_query=route+66+theme+song
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TEXAS 
 

Honza: „Krásně teplo, zvlněnou Oklahomu vystřídal rovný Texas – červená půda, začíná 

jižanská vegetace - kaktusy, keříky. Po průjezdu Amarillem na levé straně v poli – Cadillac 

Ranch z r. 1974.  Míjíme Adrian – Mid point – 1136 mil ½ R 66.“ 

 

 

Cadillac Ranch je veřejná umělecká instalace a socha v 

Amarillo, Texas, USA. Vytvořili ji v roce 1974 Chip 

Lord, Hudson Marquez a Doug Michels, kteří byli 

součástí umělecké skupiny Ant Farm. 

Instalace se skládá z deseti Cadillaců (1949-1963) 

zabořených nosem napřed do země. Tyto vozy byly 

instalovány v roce 1974 a byly to buď starší, ojeté nebo 

nepotřebné vozy seřazené za sebou, jak následovaly 

jednotlivé modely a vývoj jejich ocasních ploch. 

 

 

Petr v pozici, ve které se nacházelo, nachází a bude 

nacházet desítky tisíc figurantů z celého světa. 
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Honza pokračuje: “ Z 

Texasu do N. Mexika 

se rozprostírá největší 

náhorní plošina Llano 

Estacado – původní 

loviště Komančů.  V 

podvečer cíl.“ 

 

Llano Estacado 

(česky terasovité 

roviny), v angličtině 

také nazývané Staked 

Plains, je tabulová plošina a region na východě Nového Mexika a severozápadě Texasu. 

Zaujímá plochu 97 000 km2 a leží v nadmořské výšce 900 m (jihovýchod) až po 1 500 m 

(severozápad). Llano Estacado je součástí Velkých planin. Jedná se o suchou, bezlesou krajinu. 

Ekonomicky je významný chov  hovězího dobytka a těžba ropy a zemního plynu 

 

Llano Estacado na 

severní straně 

roviny. 

 

 

 

V Oklahomě jsem 

hrál hudbu Nelsona 

Riddleyho i tady 

bych se rád vrátil 

k hudbě, jenž má 

vazbu na Oklahomu. 

Red Dirt.  je žánr country hudby, který dostal svůj název podle barvy půdy nalezené 

v Oklahomě. Za centrum této hudby je považováno město Stillwater, ale 

žánr se také rozšiřuje na hudbu vytvořenou jižně od Red River v Texasu. 

Legendy Outlaw country Waylon Jennings a Willie Nelson jsou spojovány 

s osobitým zvukem Texasu, zatímco zesnulý oklahomský zpěvák a 

skladatel Bob Childers je široce uznáván jako otec hudby Oklahoma Red 

Dirt.  

V písni „Used to be“- zpěvák vzpomíná na zašlé časy slávy R 66, kdy se 

ve stodolách pořádaly tancovačky. Na podlaze posypané pilinami se tancovalo až do rána, 

přestože už bolely nohy. 

https://www.youtube.com/watch?v=Skh9-ui_b50 

S touto skupinou často vystupoval i Randy Crouch, multiinstrumentalista z Oklahomy. Ve 

východní Oklahomě je Crouch nejlépe známý jako hráč na housle a byl označován jako 

„nejlepší světový rockový houslista“. 

 

Red Dirt on 66: "It's too bad"        https://www.youtube.com/watch?v=bw4JCFy6qYY 

(Červená hlína/špína na 66. „Je to strašně špatný“)- následuje hudební skvost žijící legendy 

blues:  Muddy Waters (What a great performance! Superb musicians, all the way around. Lots 

of soul). Dále pokračuje Willie Nelson, jedná se o jednu z největších žijících legend americké 

country hudby druhé poloviny 20. století 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stolov%C3%A1_hora
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Texas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_planiny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hov%C4%9Bz%C3%AD_dobytek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn
https://www.youtube.com/watch?v=Skh9-ui_b50
https://www.youtube.com/watch?v=bw4JCFy6qYY
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NEW MEXICO 
 
 

Honza: „Do TUCUMCARI přijíždíme v 18 h, velmi teplo, dlouhá ulice plná hotelů a restaurací. 

Čas posunujeme  - 1 h  / od Texasu /. Večeře Pizza Hut – 2 ks , sleva z hotelu.“ 

 

Stará americká Route 66 prochází srdcem Tucumcari jako Route 66 Boulevard, která byla dříve 

známá pod názvem Tucumcari Boulevard od roku 1970 do roku 2003 a předtím jako Gaynell 

Avenue. Četné podniky, včetně benzínových čerpacích stanic, restaurací a motelů, byly 

postaveny tak, aby ubytovaly turisty, když cestovali po Mother Road. Velký počet historických 

motelů a restaurací postavených ve 30., 40. a 50. letech 20. století je stále v provozu navzdory 

silné konkurenci novějších motelů a restaurací v blízkosti Interstate 40, která prochází 

okrajovými částmi města na jihu. 

 

Stejná ulice po západu slunka. Za pozornost stojí malý provoz na perfektně rovné a široké silnici 

s omezenou rychlostí 40 km /hod, kterou všechna auta (i ta největší) dodržují. 
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 30.9.  
 
 Honza:“ AUTO  -  Tucumcari –Tulsa – Tucumcari  ~ celkem  980 mil / 1630 km !! 

 

 Krásné ranní červánky nad stolovou 

horou Tucumcari Peak nacházející se 

těsně mimo Tucumcari.  Snídaně v 7 

hodin - pizza ze včerejška  – cesta auty 

nazpět. 

 

 Pepu jsme s kolem vysadili u Vegy (  

horké a těžké). Já + Petr (vrácení 

Chevroletu), Milan + Zdenek. Amíci si 

vozí za velkým cestovním obytným vozem 

na tyči ještě osobní auto! 

Po půlnoci přijíždíme nazpět ~ 25 C!“ 

 

Kde vzala hora své jméno, není jisté. Může pocházet z komančského slova „tukamukaru“, což 

znamená číhat, až se někdo nebo něco přiblíží. Pohřební záznam z roku 1777 zmiňuje 

komančskou ženu a její dítě zajaté v bitvě u Cuchuncari, což je považováno za ranou verzi 

jména Tucumcari 

Noc v našem motelu byla mizerná, unaveni po dlouhé cestě, klimatizace rozbitá a teplota 

v pokoji tedy hodně vysoká. Čtyři řidiči-Zdeněk, Milan, Honza a Petr se vraceli zpět do Tulsy 

aby vrátili auto půjčovně na letišti. Já si připravoval kolo, že se s nimi vrátím do Texasu a 

přijedu zpět do Tucumcari. Nikdo ze zbývajících cyklistů se ke mně nepřidal.   

Mezistátní dálnice 40, po které jsme přijížděli k osadě Vega, a já tu na jejím okraji vystoupil 

asi v těchto místech. Tehdy tu žilo na 900 lidí. 
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Old Route 66 prochází středem městečka Vega 

(španělsky louka). 

 

Místní dominantou je obrovské obilné silo. 

 

 Opuštěná benzinová stanice TEXACO 

připomíná rušné časy. 

 

Vega se nachází v rozlehlé prérii na západě 

Texasu. Krátce po dobytí Mexika v roce 1541 

se touto oblastí potulovali španělští dobyvatelé 

a přenechali ji indiánům z kmene Komančů a 

Kiowa, kteří vládli zemi a lovili buvoly bez 

problémů až do poloviny 50. let 19. století. 

Poté co Texas ztratil nezávislost a byl začleněn 

do Spojených států, tak bílí osadníci začali 

tento region osídlovat. To však vedlo k problémům s domorodci, kteří ale byli poraženi ve válce 

(1874-76) a uzavřeni v rezervacích. 
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Trasa mé etapy z Vegy do Tucumcary měřila 160 km. Byl jasný den a pálilo slunce. Podle 

teplotního grafu platného pro oblast Vega dosahuje teplota pro tuto roční dobu 80°F = 28°C (ve 

stínu samozřejmě, na rozpálené silnici to bylo o něčem jiném) 

 

 

 

Daily high- nejvyšší denní 

 

Average – Průměrná 

 

Daily low – nejnižší denní 

 

 

US  average-– US průměrná 

 

 

  

Vracím  se do Tucumcari-nahoře pohled zpět směr Vega. Dole pohled vpřed, k Novému Mexiku. 
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Visitka amerického cyklisty. Praporek sloužící zřejmě pro dlouhý náklad  jsem nalezl v příkopu. 

Patřil dopravní firmě z Oklahomy City. 

 

Dva emaily od Toma Cola: 

• Ze dne 03.10.2000: „Ahoj Renato, jmenuji se Tom Cole. V sobotu jsem při své projížďce 

na západ od Vegy v Texasu potkal tvého manžela. Joe měl namířeno do Tucumcari 

v Novém Mexiku. Požádal mě, abych poslal email a vyřídil, že se má dobře. Šlapal o sto 

šest a vypadal, že si užívá toto velké dobrodružství. Věřím, že se ti v ČR daří. 

  S upřímným pozdravem Tom Cole 

• Ze dne 26.10.2001: „Joe, těší mne, že jsi napsal. Jsem rád, že tvé zážitky na R 66 byly 

skvělé. Díky za pozvání. Brzy budeme v důchodu a rádi bychom se vydali na tandemu 

do Evropy.                           Vítr do zad přeje Tom 
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Nedaleko od Vegy jsem se v této liduprázdné krajině setkal s osamoceným cyklistou Tomem. 

Neuvěřitelné! Já jsem projížděl jako turista, ale on zde pravidelně trénuje. Chvíli jsme spolu 

hovořili, dal mi vizitku a já jemu svou emailovou adresu, aby poslal vzkaz mé ženě Renatě. 

 

   Vyprahlá texaská prérie přede mnou. Po pravé straně R 66 fičí auta po mezistátní dálnici 40. 

 

Příjezd do osady Adrian. Pozůstatky prosperujících časů podél Route 66 v Adrianu, pumpa 

s občerstvením a za ní nefunkční obilné silo.  

Dnes je Adrian 

domovem pro asi 150 

lidí a pouhých dvanáct 

podniků. Jednou z 

nejoblíbenějších 

zastávek v texaském 

Adrianu byla a stále je 

kavárna MidPoint 

Café, poprvé postavena 

v roce 1928, celých 

deset let předtím, než 

byl dokončen dlážděný povrch na Route 66 v tomto kraji. Původní jídelna o jedné místnosti, 

tzv. „mastná lžíce Zallina“, se špinavou podlahou, byla nejstarší nepřetržitě fungující kavárnou 

na Texas Mother Road. Název kavárny se v průběhu let měnil, ale obsluha zůstala stejná, 

místem, kde se s úsměvem podává domácí kuchyně. 
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Od tohoto místa-MIDPOINT-je to 1822 km na východ i na 

západ. Já pokračuji na západ a teplota stoupá. Docela se těším 

do Glenria, malého městečka na hranici Texasu a Nového 

Mexika. 

 

 

Povinné fotografování a odjezd podle mapy směr malé městečko Glenrio, kde si dám něco 

k jídlu, a hlavně 

doplním nápoje. 

Vzal jsem si jen 

dvě láhve a jedna 

už je poloprázdná. 

Nejprve moje R 

66 opět sledovala 

mezistátní dálnici 

40.  

Pozůstatky 

prosperujících 

časů podél Route 

66 v Adrianu. 

Benzinka a 

smíšený obchod. 

 

 

Uklidňující hudba do rozpálených prérií Texasu a Nového 

Mexika. Úmyslně vybírám LP desku, protože tato etapa byla 

neskutečně namáhavá a dlouhá. 72 minut umění od Krále Blues. 

 

Mississippi John Hurt - King Of The Blues - Full Album 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C7gVZmzAsBo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C7gVZmzAsBo
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Žlutě vyznačená trasa US Rte 66 je vlastně nová dálnice I-40, zatímco modře vyznačená silnice 

pro cyklisty je původní stará R 66 je jako Service Road. 
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Až k pumpě Valero, kde se napojuje další menší silnice 18, jsem jel stále okolo dálnice 40. Po 

modré od Adrianu směr Glenrio, 67 km. 

Tak tady jsem potkal své cyklistické „WATERLOO“. Došla mě voda, slunce pálilo a já jsem 

opravoval jednu píchlou pneumatiku za druhou, celkem asi 5x. Zjistil jsem, že příčinou byly 

tenké drátky z automobilových pneumatik a mohlo se stát, že trčely v mém již opraveném plášti. 

Po zjištění příčiny jsem si už dával pozor. Na příliš hrubém asfaltu byly moje poloviční galusky 

naprosto nevhodné a kolo mě poskakovalo, jako bych jel pouze po ráfkách. 
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Starý motel ve „Městě duchů“. 

 

Když jsem přijel do Glenria, tak místo klimatizované občerstvovací stanice na mě čekalo 

„Město duchů“ a sem tam nějaký had, který se ohříval na betonové dlažbě. Na štěstí Glenrio je 

přesně na hranici Texas / New Mexico, a tam bylo parkoviště. Přijel jsem k prvnímu tracku, 

jehož záclona však byla zatažena, protože řidič asi spal. Bouchám a bouchám na jeho kabinu, 

abych se doprosil vody. Nic se nedělo. Tak jsem jel dál, až na parkoviště osobních aut, které 

bylo u návštěvnického centra, opřel kolo o budovu a vešel dovnitř, došel k automatu s kávou, 

o který jsem se opřel a vypil několik kelímků kávy. Potom jsem odešel na toaletu a tam pil a 

pil vodu… 
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   Na fotce se samozřejmě neusmívám ani nemávám. 

 

V roce 1901 procházela oblastí z Chicaga k Pacifiku železniční trať a o dva roky později tu 

vznikla železniční vlečka Glenrio, 

Texas-Nové Mexiko. Jméno Glenrio 

pochází z anglického slova „valley“ 

pro údolí a španělského slova „rio“ 

pro řeku. Nic takového tu však není, 

ani údolí, ani řeka. Primárně vlečka 

sloužila malým farmářům, kteří se 

usadili na vybraných 150 akrových 

pozemcích. Později tu vznikaly 

velké dobytčí ranče, půda byla oseta 

pšenicí a čirokem (rostlina určená 

převážně ke krmným účelům). 

Nastala expanse zemědělství a  

výstavba vlečky. 

Město Glenrio leželo z poloviny 

v Texasu a z druhé poloviny pak 

v Novém Mexiku. 

Pošta, která byla nejprve založena v 

komunitě na straně Nového Mexika, 

však dorazila nejprve do 

železničního depa umístěného na 

straně Texasu. Glenrio, umístěné 

mezi Texasem a Novým Mexikem, 

se stalo předmětem dlouhého boje o 

daňová práva mezi oběma státy.  

 

 

 Značení silnice 66 za Glenriem. Nalezený červený praporek na mém nosiči. 
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V roce 1920 měla západní část Glenria v Novém Mexiku hotel, železářství a pozemkovou 

kancelář, stejně jako několik obchodů s potravinami, čerpací stanice a kavárny. Noviny Glenrio 

Tribune tu 

vycházely v 

letech 1910 až 

1934. Na 

texaské straně 

komunity 

nebyly žádné 

bary, protože 

tamní okres to 

neumožňoval.  

 

Na nechvalně 

známém úseku, 

zvaném Jericho 

Gap v Texasu, 

zapadala auta 

do 

rozbahněného a bažinatého povrchu Route 66, a toho využívali místní k vytahování uvízlých 

vozidel, což mnohdy vedlo k jejich obviňování, že podmáčeli povrch úmyslně. 

Opět píchlá pneumatika na rozpálené a drsné silnici 66 za Glenriem. 

Zpátky v teplém motelu v Tucumcari. 
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Když jsem z posledních sil dojel k motelu, tak jsem věděl, že v tom teplém motelu nechci spát. 

Ptal jsem se svých druhů, jestli nechtějí jít se mnou do lepšího. Nikdo nechtěl. Ve stejné ulici, 

nedaleko od naší ubytovny jsem brzy našel to, co jsem chtěl. Cena mě nezajímala.  

 

Byla to polovina naší trasy a já měl těžký, ale úspěšný den. I to je Amerika. 

Skvělé 

jídlo-skvělý 

bazén-

skvělá 

postel,  

 

K tomu 

patří i 

skvělá 

muzika. 

Píseň od 

Simona & 

Garfunkela 

mi pomohl 

vybrat 

Honza. 

 

 

 

 

 

Simon & Garfunkel - America (from The Concert in Central Park) 

https://www.youtube.com/watch?v=sFAoWwUwknc 

https://www.youtube.com/watch?v=sFAoWwUwknc
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1.10.    
 
Honza: „Slunečné ráno, snídaně ve vedlejší restauraci – párek, míchaná vajíčka, placky, tousty, 

káva. 

Zakoupena publikace o R 66 – Tucumcari centrum. V 10.30 h vyjíždíme, je 30C, mám pití i ve 

„velbloudím hrbu“, mírně do kopce, lemují i skály, červená půda, kaktusy – rozlehlé pláně 

Llana Estacada, odpoledne silný protivítr – přes řeku Rio Pecos dojezd do SANTA ROSA, 

opálenost stoupá – levá strana - lýtka (a to mám ochr. 40!). 

Návštěva suvenýrů v muzeu historických vozidel – americké bouráky 50-60 léta, zápis do knihy 

– z ČR ještě nikoho neměli. Hotel American Inn, večeře Pizza Hut. 

Až na 22 hodinu přišli pěšky Martin s Petrem – úplně vyčerpaní, i od lepení – ocel. drátky 

z pneumatik likvidovaly duše !!“ 

 
Předchozí večer jsem si na dnešek vyjednal jízdu autem. Potřeboval jsem si dát po etapě, která 

pro mne byla zdaleka tou nejobtížnější z celé R 66, odpočinek. Jel se mnou také Emil. Takže 

pohoda. 

 

Kousek za Tucumcari najíždíme směr WEST 40.  

Na silnici je nápis „U.S. Rte 66“ a na zelené tabuli „Report drunk drivers“ (nahlašte opilé 

řidiče), včetně telefonního čísla. 
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Perfektní dálnice s malým provozem a omezenou rychlostí 120 km / hod. Cyklisti jeli ve svém 

pravém pruhu, který byl označen nejen plnou čarou, ale i do povrchu vytlačeným vzorkem. 

  Náš dnešní cíl – SANTA ROSA- 83 km, celková délka trasy je 96 km.  

Zapínám rádio a vyhledávám Country Music Station. Toto je ta nejlepší muzika na cestu autem 

po americké mezistátní dálnici v polopoušti. Spálená prérie po obou stranách silnice. 

Klimatizace ve voze a zpívá Johny Cash. 

 

      Johnny Cash - Folsom Prison Blues - Live at San Quentin  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wG0fS4DoGUc 

https://www.youtube.com/watch?v=wG0fS4DoGUc
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Po cestě jsme v malých nebo již zaniklých osadách míjeli tyto kostely, dávné stopy po obsazení 

území Španěly. Zleva: Las Palmas  Chuana de Darca, Cuerv a Santa Rosa. 

 

 

 Snímek hřbitova v Santa Rosa, kam jsme se s Emilem jeli podívat, už proto, že návštěva 

hřbitovů hodně vypovídá o místní komunitě a historii. 
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Auto muzeum ROUTE 66, které 

přitahuje automobilové nadšence z 

celé země i mimo ni. S Emilem jsme 

se tu otočili také. 

 

Náš motel pro tuto noc byl 

American Best Value Inn, tehdy ještě 

pod názvem American Inn (jak 

zaznamenal Honza). 

 

 

 

 

Jedna ze čtyř soukromých věznic ve 

státě New Mexico je rovněž 

umístěna v Santa Rosa. 

 

Inside Guadalupe Correctional Inside the Gangsters' Code 

Uvnitř vězení-Uvnitř komunity gangsterů 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h5QeUsY0n4k 

https://www.youtube.com/watch?v=h5QeUsY0n4k
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Horní snímek: Silnice 

procházející centrem 

města. Druhý snímek je 

vlastní centrum. Na 

spodním snímku je 

přehrada na Rio Pecos 

s pouštní krajinou okolo. 

 

Město ležící na západním 

okraji pláně Llano 

Estacado má sice svou 

přehradu, ale koryto řeky 

ve městě bylo téměř vyschlé. Při sčítání lidu v roce 2010 byla populace 2848. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikdy nebudeme mít skutečnou civilizaci, dokud se nenaučíme uznávat 

práva druhých.                                                                            Will Rogers 
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2.10.    
 
 

Honza: „Brzy po snídani – koblihy, káva – 8.30 h start, nákup jabka, banán. 

Slunečné počasí, lehký protivětřík – prvních 20 km p o h o d a. 

Teplota se zvyšuje, silný protivítr – ohýbá značky! Pořád mírné stoupání, jen 2x  Rest Area – 

pohybujeme se ve výšce 2 300 m , rychlost  10 – 15 km/h. Všichni docela zboření. 

Od ¾ etapy - klesání, ale šlapem proti větru! 

Západ slunce / po 19 h / nás zastihl před dojezdem do MORIARTY, hotel  Days Inn – servis 

v recepci – juice, čaj, káva.  Večeře v bufetu. 

Spím na pokoji s Ivanem / á 25 USD /, měl defekt, trochu zmatkoval. 

- NEJTĚŽŠÍ  ETAPA - vyždímaný jak citrón !!!“ 

„Silný protivítr-ohýbá značky“- práce na silnici byla vytyčena přenosnými značkami, které byly 

ukotveny do těžkého podstavce gumovým kloubem, jenž umožňoval ohýbání značek ve větru. 

V našem případě byly dané značky silným větrem sklopeny proti nám téměř k zemi. 

 

„Protivítr a všichni docela zboření“. Odpočinek v Rest Area u parkoviště. Až to pojedeme po 

druhé, tak to bude opačným směrem, s větrem v zádech. Tím, že jedeme z východu na západ, 

tak je to vlastně neustále proti větru. V jedné písničce o Route 66 se zpívá „…don´go pissing 

against the wind“ (nečurej proti větru), protože to bolí! 
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Holá prérie, po které jsme jeli nabízí ty nejlepší podmínky pro 

větrné elektrárny a ty nejhorší pro naivní cyklisty směřující po 

R 66 na západ. Byla to etapa, kdy i Petr, jeden z nejzdatnějších 

jezdců, praštil kolem do příkopu a řekl, že dál nejede. Etapa, 

kdy vzadu jedoucí Ivan píchnul kolo, a prosil mne abych ho 

tam nenechával samotného (což on sám již jinému učinil).  

Ona písnička, kterou jsem zmínil je od skupiny Dusty Chaps 

(Zaprášení chlapíci) a jmenuje se „Don't Haul Bricks On 

66“ a je jednou z mých oblíbených. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v9kPdEDr7oA 

https://www.youtube.com/watch?v=v9kPdEDr7oA
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Náš motel v Moriarty, dnes pod názvem Motel 6. Honza a Ivan byli natolik zničeni, že „pozbyli 

rozumu“ a připlatili si na samostatný pokoj, jen aby měli svou vlastní „královskou postel“. 

Občanské centrum, kde se nachází městský úřad, knihovna, muzeum i kavárna. 

 

Fotografie z webových stránek města nám říká: “Podívejte se, kde má trasa své kořeny“. 

 

Původní „Mother Road“ označena jako národní historická cesta slouží také jako „Main Street“ 

(Hlavní ulice) a primární místo pro podniky a služby, což mimochodem platilo i u mnohých 

dalších menších městeček na trase R66, jako např, Tucumcary. 
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3.10.   
 
Honza: „2 x převoz autem do Arizony – přes Albuquerque a řeku Rio Grande, 

 

Albuquerque je největší město státu Nové Mexiko na jihozápadě USA. Má 449 236 obyvatel (s 

okolní aglomeraci 797 940). Město bylo založeno roku 1706 španělskými kolonizátory a dodnes si 

udržuje některé typické španělské kulturní prvky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1706
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Po poklidném Tucumcari je Albuquerque překvapením. Toto město vrcholných technologií nabízí 

Národní atomové muzeum a několik dalších muzeí věnovaných původním indiánským kulturám. 

Indiánská rezervace Isleta leží na jih, rezervace Laguna a Acoma na západ. Silnice 66 vedla těmito 

rezervacemi, lemována po obou stranách erodovanými plošinami a valy. V Gallupu, jižně od 

rozlehlé indiánské rezervace Navajo, stojí Muzeum indiánského umění a kultury. V Novém Mexiku 

je spousta indiánských puebel neboli osad, např. Ancona Pueblo, vesnice na 91 m vysoké plošině 

obývaná od 12. století.  

 

 Zastavení na Continental Divide (rozvodí, nadmořská výška 2200 m). 

 

Continental Divide se nachází na původní trase Route 66 z roku 1926.Označuje místo, kde 

Route 66 protíná rozvodí, které rozděluje Severní Ameriku, známé jako Velký předěl. Na západ 

teče voda do Tichého oceánu, na východ do Atlantického oceánu. Stejný název má i malá 

vesnice s několika roztroušenými domy, čerpací stanicí a poštou. Kopce a údolí v Continental 

Divide byly obydleny po téměř 11 000 let. Během posledních tisíciletí tu žili indiáni ze skupiny 

Diné (Navajo), byli to farmáři, kteří využívali řeku k zavlažování úrody kukuřice a tykví. 

 

Přes Gallup, populace 21 000 obyvatel, R 66 tvoří opět hlavní ulici. 
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Za Gallupem silnice 66 znovu míří na jihozápad hlubokými pouštěmi Arizony do Národního 

parku zkamenělého lesa (Petrified Forest National Park) do Malované pouště (Painted Desert). 

Před miliony let pluly kmeny dolů po proudu řek, z nichž se již před dávnými dobami stalo 

bahnité koryto. Kmeny se v něm postupně pokryli usazeninou. Časem se z kmenů staly 

křemenné zkameněliny obsahující usazeniny ametystu a jiných drahokamů. V době rozkvětu 

silnice 66 bylo možné koupit úlomky zkamenělého lesa v kavárnách a obchodech při silnici. 

Painted Desert je oblast suchých skal s výběrem odstínů od červenorůžové do tmavě modré. 

Jako Grand Canyon se i Painted Desert mění z hodiny na hodinu v závislosti na světle, takže se 

barvy nikdy neopakují. 

 

 

ARIZONA 
 

Honza pokračuje: „Hned na hranici - Wigwamy, indiánská území Apachů, Navajů. Zastávka 

v indiánských suvenýrech, je vidět jejich rysy, černé dlouhé vlasy. Kolem 12 h příjezd do 

HOLBROOKU - hotel Best Western.     Odpolední relax u bazénu, procházka městem. 

 Indiáni zde hodně prodávají kousky zkamenělin – Petrifield Forest - zkamenělý les / národní 

park, který je nedaleko“. 
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„Sleep at wigwan“- projíždějícím řidičům se zde 

nabízelo spaní v obrovských betonových indiánských 

stanech,, upomínkové předměty, ubytování i jídlo. 

 

Město Holbrook je oblastním sídlem kraje Navajo a má 

něco málo přes 5000 obyvatel. 

 

V roce 1876 do této oblasti emigrovali Mormoni z 

Utahu. V letech 1881 a 1882 byly položeny železniční 

tratě a postavena železniční stanice pro zásobování dřeva 

a vody a pro nákladní dopravu na jih do Fort Apache. 

Komunita byla poté pojmenována Holbrook po prvním 

inženýrovi Atlantické a Pacifické železnice. Železnice 

prodala 400 000 

hektarů bostonské 

investiční skupině, 

která založila 

společnost Aztec Land 

and Cattle Company, 

lépe známou jako 

Hashknife Outfit. 

Společnost si  pronajala 

dalších 400 000 

hektarů vládní půdy a 

stala se jedním z 

největších dobytčích 

rančů, jaké kdy existovaly. Holbrook se stal sídlem této společnosti a rychle se rozrostl v 

kravské město. 
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Město krav na divokém západě 

Společnost Hashknife Outfit najala kovboje, z nichž mnozí byli hledaní muži skrývající se před 

zákonem. Krádeže dobytka a koní na 800 000 hektarech společnost sužovalo. Kovbojové, 

ovčáci, farmáři, šelmy a psanci ti všichni soupeřili o stejnou půdu, následovala válka o daný 

prostor. Pravděpodobně zabila tolik mužů jako 

kterákoliv ze západních válek na území Severní 

Ameriky. K mnoha událostem, které se odehrály 

během války došlo v Holbrooku a jeho okolí, včetně 

slavné Holbrook Shootout (Přestřelky v Holbrooku). 

 

Přestřelka v Holbrooku 

4. září 1887 přijel do Holbrooku šerif okresu Apache 

Perry Owens, aby zatkl Andyho Blevinse, alias 

Andyho Coopera, za krádež koně. Blevins se také  

chlubil nedávným zabitím dvou mužů, ale i mnoha 

dalších, včetně dvou mužů zákona. 

Šerif Owens trval na tom, že zatčení bratrů 

Blevinsových provede sám, protože věděl, že 

pravděpodobně dojde k přestřelce. Šel do domu 

Blevinsových, který tu stále stojí, zaklepal na dveře a 

když se Blevins zeptal co chce, oznámil, že ho přijel 

zatknout. Blevins se zatčení bránil a došlo k přestřelce. 

Blevins, dva bratři, jejich přítel a Blevinsův kůň byli 

zastřeleni, všichni zemřeli, kromě jednoho bratra. 

Owens vyšel nezraněný, přestože na něj stříleli ze 

vzdálenosti 2 metrů. Owens, který se sám postavil 

čtyřem mužům, se stal westernovou legendou podobně jako další legendární postavy,  bratři 

Earpovy a John Slaughter z Teaxasu, všichni muži zákona Starého západu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš motel Best Western v Holbrooku. Zasloužený odpočinek, u bazénu Honza, Martin, Petr. 
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4.10.   

 

 Honza: „Já s Pepou převoz autem do FLAGSTAFFU  - Super 8. Projeli jsme kolem - Meteor 

kráteru, deštivo. Příjezd k Flagstaffu – borovice, vysoké pohoří (na vrcholcích sníh) – kouzelné 

městečko, máme čas na prohlídku: cyklo shop, Pepa se „vykoupil“ na záchodě v hotelu 3 

indiánům za pár USD - s objetím ho propustili.   Taverna – foto film. hvězd, všude obří TV – 

sport. přenosy i na záchodě. Návštěva obchůdků (nálepka R 66), galerie. 

Jel jsem autem (zbytečně) klukům naproti – aspoň prohlídka okolí –Milan a Zdeněk (dojeli 

stopem). 

Večeře na pokoji – skvělé pšeničné placky Tortilas + salát s jogurtem, také dobrá marmeláda 

nebo salám. Psaní pohledů, čas -1 h, celkově -9 h od Prahy.“ 

 

 

 
Průjezd městečkem Winslow, 92 km před Flagstaffem. Stará silnice R 66 opět prochází centrem 

města, zatímco nová I 40 jej obchází. Na trase z Holbrooku do Flagstaffu jsme minuli dvě 

zajímavé lokality, a sice kráter po meteoru a národní památku obydlí původních obyvatel 

Sinagua. 

Kráter má průměr asi 1200 metrů a tvar široké ploché mísy. Jeho okraje částečně vystupují nad 

úroveň okolního terénu. Vznikl v období pleistocénu před přibližně 50 tisíci lety 

dopadem meteoritu, který měřil okolo 50 metrů a vážil cca 300 tisíc tun. Při nárazu rychlostí 

asi 65 000 km/h (možná ale jen 45 000 km/h) se téměř celý vypařil a uvolnil energii cca 

20 megatun TNT. Úlomky tělesa obsahující nikl a železo se rozptýlily po okolí. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pleistoc%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Meteorit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekvivalent_TNT
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
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Národní památka Walnut Canyon se nachází asi 16 km jihovýchodně od centra města Flagstaff, 

Arizona, poblíž Interstate 40. Okraj kaňonu je 2 040 m nad mořem a jeho dno je o 110 m níže. 

1,4 km dlouhá klikatá stezka sestupuje 56 m do kaňonu a míjí 25 obytných místností na útesech, 

které postavila předkolumbovská kulturní komunita Sinagua, jenž žila v kaňonu Walnut v 

letech 1100 až 1250 našeho letopočtu. (Obě zajímavé lokality jsem měl příležitost navštívit o 

13 let později). 

Město Flagstaff má 45 000 obyvatel (59 800 včetně spádových zón) a leží v oblasti San 

Francisco Peaks, 2091 metrů nad mořem. Vrch Humphreys Peak je 16 km severně od města a s 

výškou 3850 m je nejvyšším bodem v Arizoně. 

Na webových stránkách města lze nalézt 

tento zajímavý údaj „266 dnů v roce 

slunečno“. Není to báječné místo? 

 

 

Východ slunce nad městem. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Peaks
https://cs.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Peaks
https://cs.wikipedia.org/wiki/Humphreys_Peak
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Cestování autem má tu výhodu, že přináší úsporu času a umožňuje tak několikahodinový 

náskok před dojezdem cyklistů. S Honzou jsme nejprve zajistili ubytování v tomto hotelu, a 

poté se pěšky vydali na prohlídku města. 

 

Ta episoda s indiány, kterou Honza zmiňuje, se mi přihodila na toaletě v suterénu jednoho 

hotelu na ulici Flagstaffu, kam jsem si odskočil „vypumpovat loď“. Chystal jsem se odejít, když 

tu mi zastoupili cestu tři indiáni a chtěli peníze. Dal jsem se s nimi do řeči a vyprávěli mi, že 

běloši jim ukradli půdu a oni strádají. Já jim nato, že u nás doma v Krkonoších máme zase 

mrtvé lesy od kyselých dešťů z Německa a Polska. Zapovídali jsme se natolik, že už žádné 

dolary na mě nechtěli, asi proto, že zničené lesy, to je přece pro indiány trochu silné kafe. Peníze 

chtěli stejně jen na alkohol. Já jim však naprosto dobrovolně těch několik dolarů, co jsem měl 

v kapse dal. 
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Klidné, příjemné a čisté město, ale stejně jako mnoho dalších v Americe bez náměstí, zato však 

s kouzelnými bary. Do jednoho z nich jsme zavítali, protože však bylo odpoledne, tak hosté ani 

obsluha nebyli vidět. Zaujali nás tři výjimečné věci: -obrovský mnoho metrů dlouhý elipsovitý 

barový stůl z krásného dřeva, v jehož středu bylo pracoviště pro několik barmanů, velké 

množství obrovských fotografií herců a VIP na stěnách baru, obrovské televizní obrazovky na 

všech místech, včetně tedy WC. Na snímku za mnou je Marilyn Monroe. 
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Odpoledne v baru nikdo nebyl, přesto na všech TV obrazovkách probíhal záznam sportovního 

utkání. 

Večer tu bylo tu narváno a atmosféra naprosto odlišná než odpoledne (foto z příštího dne.). 
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5.10.     
 
Honza: „ AUTO  2 x 120 km. 

Po dobré koblihové snídani / skvělá čokoláda / – směr   GRAND CANYON. Úžasná scenerie 

největší barevné jámy na světě vyhloubené řekou Colorado. Obchůzka po výletním chodníku a 

sestup dolů – 2 h +2h nahoru, spousta turistů. V podvečer slunce a stíny – plastická scenérie, 

nastupují fotografové. Večer návrat, opět návštěva skvělé Melony’s Taverna – plno, dýza, pivo. 

Nazpět jsme s Pepou a Emilem prošli dalšími hospodami.“ 

 

Honza hledí do Grand Canyonu 

z Jižní římsy při západu slunka a v 

hlavě má melodii, kterou slyšel při 

vstupu do Visitors Centre: Native 

Indian-Ananau. 

 
Text: „Oh, jaká bolest, Vaše bolest je 

moje bolest, Tvé oči jsou moje oči. 

Oh, jaká bolest, Vaše bolest je moje 

bolest. Věříš, že tě vidím, protože věříš. 

 

Kdo ti uvěří, že jsem tady a brečím. 

https://www.youtube.com/watch?v=BriDR4LhuL8                   Jestli zemřu, budu ti chybět, ale to 

nechceš, to se stane.“ 

Pouze doplním Honzovy poznámky:- bez našich kol jsme se dokázali 

všichni vtěsnat do auta. Tuším, že v technickém průkazu je šest míst 

k sezení-tři ve předu a tři vzadu. Nás bylo devět…dva seděli v kufru. 

 

Pokud jde o sestup dolů k řece Colorado, tak nejdále se dostala Alena, 

které se podařilo sestoupt téměř k indináské zahradě, což je asi na 

polovině cesty z Jižní římsy k řece. Měla nejvíce sil. My „borci“ jsme 

to nedokázali. 

 

 

Na noční život baru Maloney´s láká neonová reklama. Bar navštívla i Alena (v den příjezdu do 

Falgstaffu). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BriDR4LhuL8
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Monte Vista hotel, Flagstaff 

 
 

Weatherford hotel, Flagstaff 
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 6.10. 
Ráno oprava duše, odjezd do slunečného počasí, cesta mírně zvlněná, kvalitní, sem tam přejede 

auto, v pohodě kecáme i 3 vedle sebe.  Krásná romantická krajina Arizony. 

Při jedné občerstv. zastávce  / Big Mufin + cola / - na kus řeči s blonďatou americkou 

reprezentantkou v cyklistice / sprint. 

Příjezd do  SELIGMANU – Petr + Martin jeli autem – pak přijeli naproti a už informují …. 

Malé městečko drží tradici R 66 – plné obchůdků se suvenýry, koupeno tílko, hudba s R 66, průkaz 

R 66, ubytování Canyon Lodge. Společná večeře ve Steak Hausu – kus šťavnatého masa, fazole, 

velká brambora, zelenina / 20 USD. Obutí na kole OK, jen 3 píchnutí. 

Ráno u hotelu ve Flagstaffu a nájezd na pěknou silnici W Rte 66 (Západ Route 66). 
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K našemu cíli – Los Angeles to máme ještě 750 km. Určité úseky Route 66 mohou mít i lokální 

pojmenování, což v tomto případě bylo „Purple Trail“(Fialová stezka). 
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    Vjezd do městěčka Williams. 

Město 

Williams bylo 

založeno v 

roce 1881 a 

pojmenováno 

po slavném 

horalovi 

jménem 

William 

Williams nebo 

„Old Bill 

Williams“. 

Tehdy bylo v 

oblasti mnoho 

obchodníků s 

kožešinami a 

lovců, stejně 

jako hledačů, kteří hledali zlato. Železnice, která tu byla postavena v roce 1882 a v roce 1901 

byla také dokončena i železniční trať do Grand Canyonu, přinesla městečku přezdívku „Brána 

do Grand Canyonu“. V roce 1926 byla přes Williams dokončena Route 66 a město vzkvétalo s 

ještě větším počtem turistů. V roce 1984 byla centrální část Williamsu zařazena do národního 

registru historických míst. 

 

Ve Williamsu je i populární muzeum benzinových čerpadel. 
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Asi 1 km před Seligmanem. Silnce je ozančena jako  W Historic Rte 66. Po levé straně železnice, 

a jak už je tu zvykem, vlak táhnou nejméně dvě dieselové lokomotivy. 

Vjezd do Seligmanu, historického městečka na trase Rout 66. Dole náš motel. 

 

Historka s ním spojená:-jednotlivé pokoje byly v prvním patře a jídelna v přízemí. Příští den 

ráno odešla dolů ke snídani první skupina a vyjedla a téměř vše, co bylo připraveno na pultě. 
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Problém nastal, když přišla snídat druhá parta, majitelka motelu už žádné muffiny ani koblihy 

nebo chléb nepřinesla s tím, že jsme to snědli my první, a víc tedy, že nebude…tak s tím jsme 

se setkali poprvé. Skupina bez koblih si musela zajít do tohoto krámku. 

Atrakce naproti přes ulici. 

Seligman je komunita, která si zakládá na tom, že zůstává věrná minulosti a připomíná 

historickou cestu Route 66. Bylo to právě v Seligmanu, kde vypuklo prvotní nadšení k 

zachování vzpomínky na Route 66. A následné akce tak pomohly získat označení Route 66 jako 
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historická dálnice. Město na rozdíl od jiných měst, která pomalu zanikla, když byla Route 66 

nahrazena mezistátními dálnicemi, nadále vzkvétá. Seligman značí začátek Historic Route 66 

v Arizoně. Dalším zajímavým faktem je, že Arizona se může pochlubit nejdelším úsekem Route 

66, který dosud existuje. Komunita na hlavní ulici města Seligman má své přitažlivé kouzlo. 

Nenajdeme zde motely amerických řetězců, restaurace ani obchody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Krámek se suvenýry. Obě dámy pocházely z Rakouska. 

 

Toho večera jsme měli možnost si vychutnat skvělou večeři-steak s velkou přílohou a pivem.             
 


