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U vedlejšího stolu 

seděli dva lovci 

v maskáčích. 

Zbraně a trofeje 

měli poblíž, šel 

jsem k nim, abych 

se poptal na lov. 

Nejprve na mě 

koukali 

s nedůvěrou, ale 

poté co jsem jim 

vysvětlil „náš“ 

příběh, tak se 

rozpovídali a  

darovali mi jelení 

paroh, který jsem 

dokázal dovést až 

do Lánova. 

 

 

 

Rozšafný Angelo Delgadillo 

(*1927) a jeho bratr Juan 

Delgadillo sedí na staré US 66 

poblíž Seligmanu. 

 

Byl to právě místní holič Angelo 

Delgadillo, který v roce 1987 

založil první Asociaci 

Historické Route 66 v Arizoně, 

ve městečku Seligman a stal se 

tak vyhledávanou legendou 

mezi cestujícími z celého světa, 

včetně České republiky. 

 

 

Rád bych mu věnoval tomuto starému pánovi (na snímku vpravo) 

roztomilou veselou pochodovou písničku, ve které si zpěvák 

Perry Come hraje s názvy amerických státu. Píseň, která se musí 

líbit dětem i starým pánům. 

 

Delaware - Perry Como. 

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

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NztfOSyCCFM
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7.10.     
 
Honza: „Start 8.45 h, nechtělo se nám ze Seligmanu. Svěží ráno, slunečný den, bezvětří, pohoda. 

Podél cesty nás míjí „dlouhatananánské“ vlaky  3 - 5 lokomotiv  ~ 100 vagonů. 

Hory mohutní, skály se zdvíhají, kaktusy jsou vyšší.  

Zastávka „Šopa“ Bar – cvičili na koních chytání býků do lasa.Další zastávka – Hackberry – 

benzin.pumpa dýchá tradicí, muzeum, hudba, Chevrolet Corvette r. 1957,   Němci na Harley. 

Nastoupil protivítr , hrubší povrch, do cíle dlouhá rovina s Pepou - bolestivá únava -                       

ani „Ivanův“ energetický drink nepomohl.Dojezd do  KINGMANU – hotel s vířivkou / 2 noci /.   

Nákup k plackám Tortilas něco slaného – salám / i do Las Vegas /, navíc Mc Donald – jogurt 

s müsli + cola.“ 

 

Zatím stále pohoda – výjezd z města – banka a naproti koňský hotel.  
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Honza zmiňuje úžasně dlouhé vlaky. Na mnohých místech R 66 kopíruje silnici železnice Santa 

Fe (hlavní město státu Nové Mexiko), čehož jsme si prvně všimli už předchozí den u 

Selingmanu. Tento den, na trase do Kingmanu, jsme několikrát míjeli nekonečně dlouhé 

nákladní vlaky s lokomotivami vepředu i vzadu. Tuším, že jsem napočítal i více než pět 

lokomotiv.  

 

Vysoké kaktusy o něčem svědčili-sucho a teplo. 
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    Pouštní klima, slunce pálí a nad silnicí panuje horko. 

             Alena a Emil opravují píchlou duši. 

Pohled na něčí užitkovou plochu a na hory, kterými projíždíme. 
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„Šopa bar“. Záchrana, přijíždíme do občerstvovací stanice. Usměvavá barmanka si s námi 

povídá o svém oblíbeném herci Johnu Waynovi a posílá nás za svůj bar, kde je prostor pro 

kovbojskou show. Právě tam probíhá soutěž v lapání malých býků do lasa. 

 

Za barmankou na zdi, pod obrázkem jejího kovboje, visí nápis:           

“ Pokud jste mrzutý, podrážděný nebo prostě lakomý, bude vám 

účtován poplatek 10 dolarů za strpění.“ 10 dolarů je přeškrtnuté a 

místo toho tam je 20. 
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Velké množství poštovních schránek u silnice 66 svědčí o tom, že přesto, že tu je poušť, tak tu  

žije dost lidí. 

Zastávka u další občerstvovací stanice Hackberry. Chevrolet je určen pouze k focení. 
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Jezdci na Harley Davidsonu jsou z Německa. V roce 2000 se jezdilo  jenom v šátku okolo hlavy. 
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Tak tento jezdec mě naprosto ohromil. Vypadal utrápeně, byl sám a šel pěšky, moc nemluvil… 

Žádný turista s finanční podporou a automobilem v zádech. Člověk se železnou vůlí! 

Více člověk připomínající postavu z románu „Hrozny hněvu“ (zarputilý). 

Trochu jako člověk, o kterém zpívá Mark Knopfler v „Telegraph Road“. 
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 Jedu z kopce a protivítr mě ničí, šlapu a jedu pomalu. Po levé straně je železniční trať Santa 

Fe. I vlaky se sotva sunou, ale z jiného důvodu, jsou neskutečně dlouhé. Mávám na strojvedoucí 

a oni mávají zpět. 

 

Dire Straits Telegraph Road                  https://www.youtube.com/watch?v=_4E_924b9SU 

„Před dlouhou dobou přišel muž po kolejích.  Chůze dlouhá třicet mil a s pytlem na zádech.  A položil 

svůj náklad tam, kde si myslel, že je to nejlepší. Vybudoval dům v divočině. Postavil kůlnu a sklad na 

zimu. A rozoral půdu u studeného břehu jezera. A přišli i další cestovatelé po kolejích. A nikdy  

nešli dál, ne, nikdy se nevrátili. Pak přišly kostely, pak přišly školy, pak přišly právníci (zpívá „lháři“), 

pak přišla pravidla…“ 

https://www.youtube.com/watch?v=_4E_924b9SU
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Celou trasu ze Selingmanu do Kingmanu jsem jel s Honzou. K cíli zbývalo už jen několik málo 

mil, jeli jsme po rovině a proti větru. Síly nám silně docházely. Zastavili jsme, opřeli se o 

dřevěný plot a sledovali jeden z těch dlouhých vlaků. Vytáhli jsme své „života budiče“, které 

jsme na doporučení Ivana zakoupili v cyklo obchodu v Illionois. Každý z nás měl svou mini 

dávku v plastu, obsahují želé, tj. rychle působící cyklo-doping. Bohužel, nic to s námi 

neudělalo, i když jsme čekali dost dlouho, a tak nezbylo než se ploužit dál do cíle. 

 

 

Náš cíl - hotel s vířivkou. 

V roce 2010 žilo v Kingmanu 28 068 obyvatel. Nadmořská výška je tu 1,016 m, což znamená 

chladnější zimy. Rekordní zimní teplota byla naměřena v roce 1937, a sice - 14° C, zatímco 

rekordní letní teplota tu byla v roce 2017, a sice 45°C.  

US Route 66 byla v době své slávy (1926 – 1985) jednou z nejoblíbenějších dálnic ve státě 

Arizona, v některém roce se po ní přepravilo i přes milion aut.  
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NEVADA 
 
8.10.   

 

LAS VEGAS 

Honza: „Byli jsme se zeptat na půjčení většího auta, ale nakonec všichni jedeme – 9 v 

našem 7místném autě (nejmladší Martin a Petr sedí na podlaze za sedadly!). Výlet do LAS 

VEGAS - přes hráz přehrady Hoover Dam , hranice Arizona – Nevada na řece Colorado – 

jezero až k Las Vegas. Nevadská poušť - kamenitá, měsíční krajina ve velké pustině – velká 

teplota, hotel Comfort Inn u letiště / v neděli plně obsazeno! 

Do 18 h. v chládku na posteli, pak individuálně - do epicentra hazardu, zábavy, turistiky… 

- Prohlídka kasín , heren, dobré jídlo v NYC, světelná fontána, hořící vodopád….. Roma, 

Benátky,Eifelovka, jazzové kapely, nabídka erotiky, zaměstnáno obrovské množství 

lidí…….courám se asi do 02 h. Já nesázel, Martin a Petr hráli – Petr + 120 USD.“ 

 

V hotelu v Kingmanu jsme měli poradu a bylo rozhodnuto navštívit Las Vegas. Naše kola a 

zavazadla jsme uložili do hotelového skladu a s sebou do Las Vegas jsme si vezli jenom 

kartáčky na zuby, pastu a peníze. 

Příprava na odjezd do Las Vegas. Honza spěchá, Martin a Petr nakládají. Shodou okolností 

vedle nás stálo další auto s cyklisty, kteří se rovněž připravovali na odjezd.. 

 

Po silnici 93 přes pouštní krajinu Nevady k Las Vegas. 
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Ale i tento snímek 

nahoře je součástí 

nevadské pouště, 

jedná se o oblast 

Toiyabe Range. 

Poušť zabírá 

velkou část 

Nevady a Utahu a 

zasahuje i do 

Kalifornie. 

Celkově pouštní 

oblasti patří do tak 

zvané Great Basin 

(Velká pánev) 

jejíž hranice jsou 

nejasné, avšak 

pouštní prostředí 

je tu definováno 

svými zvířaty a 

rostlinami. 
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Letecký snímek přehrady Hoover Dam. Oproti roku 2000, kdy jsme tam jeli my, došlo o 10 let 

později k výstavbě obchvatu přehrady. 

 

V době naší návštěvy jsme zaparkovali na malém parkovišti, které je vidět na snímku a sešli 

dolů na přehradu pěšky. Přehradní nádrž Mead se táhne do vzdálenosti 185 km a její hloubka 

dosahuje až 180 m. Je pojmenovaná po prezidentu Hooverovi a byla postavena ve 30. letech 

20. století, jako ve své době největší přehrada a nejvýkonnější vodní elektrárna na světě. Po 

hrázi procházela Route 93, vedoucí z Arizony do Nevady. Silnice přes hráz byla extrémně 

vytížená dopravou i turisty, a navíc představovala bezpečnostní riziko. Například po 

teroristických útocích 11. září 2001 byla doprava přes přehradu omezena. Po vybudování 

Hoover Dam Bypass Bridge v roce 2010 (silničního mostu přes Black Canyon, který spojuje 

horní části kaňonu 500 metrů po proudu od přehrady), byl extrémně vytížený přejezd pro 

tranzitní dopravu uzavřen a hráz je dnes pro automobily přístupna jen z nevadské strany jako 

příjezd pro turisty. Silnice k hrázi sestupuje serpentinami i několika strmými a úzkými 

zatáčkami a automobily jsou před vjezdem podrobeny prohlídce. 

Statistika a zajímavosti: 

• Plocha hladiny: 639 km2. 

• Délka trvání stavby: duben 1931–květen 1936. 

• Výška přehrady: 221.4 m (druhá největší v USA). 

• Délka přehrady: 379.2 m. 

• Šířka přehrady: 200 m u základu, 15 m v horní části. 

• Během stavby zahynulo 96 mužů. 
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Comfort Inn, Las Vegas 

V Las Vegas je na 1700 

kasin se 194 tisíci 

herními automaty. 

Ročně je navštíví více 

než 37 milionů 

návštěvníků, kteří 

doufají, že se na ně také 

usměje štěstí. Průměrný 

návštěvník kasina v Las 

Vegas vsadí 450 dolarů. 

Hrát může každý. Pro 

úplné začátečníky i pro 

hráče, kteří se touží 

zdokonalit, jsou v Las Vegas otevřeny školy hraní. Na výběr máte z hodinových nebo třeba jen 

půlhodinových lekcí pokru a jiných hazardních her. Dobrou radou je zajít nejdříve na 

lekci gamblingu (hra o peníze). Není divu, že v Las Vegas vzkvétá i související cestovní ruch. 

Ve městě hříchů sídlí 17 z 20 největších hotelů v Americe. Cena jednoho akru pozemku (tj. 4 

047 m2) na bulváru Strip se pohybuje kolem 11 milionů dolarů. 

Byla to moje druhá návštěva ve Vegas 

a nechci se tedy opakovat v popisu 

hlavního města hazardu na světě. Při 

mé první návštěvě (1999) jsem měl 

velkou radost z poslechu živé hudby 

bluesové kapely, takže i tentokrát jsem 

tuto hudbu v kasinech po hlavní ulici 

vyhledával. Ale byl jsem zklamán, 

neboť toho bylo pomálu.  

 

V Las Vegas Music Halls se střídali ti nejlepší zpěváci, a jedním z nich byl i Dean Martin. Jeho 

hlas byl stejně výjimečný jako hlas Waldemara Matušky, takže volím jeho písničku, která sedí 

na naše cyklo dobrodružství jižními státy, poblíž mexické hranice: „South of the Border“. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MFO-D2xHsH0 

 

https://usa.avetour.cz/blog/usa/oblibene-turisticke-cile/strip-centrum-deni-v-las-vegas.html
https://usa.avetour.cz/blog/usa/oblibene-turisticke-cile/strip-centrum-deni-v-las-vegas.html
https://usa.avetour.cz/
https://usa.avetour.cz/blog/usa/oblibene-turisticke-cile/strip-centrum-deni-v-las-vegas.html
https://www.youtube.com/watch?v=MFO-D2xHsH0
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ARIZONA 
 

9.10.     
 
Honza: „Po vyspání - návrat do Kingmanu, naložení věcí do auta, Já s Emilem převoz / ~ 50 

km / do BULLHEAD  CITY –   na levém břehu řeky Colorado v Super 8. Vyperu si a je volno.    

Vjíždím s Pepou jen na lehko na obhlídku pobřeží – pohodové odpoledne ! Debata s domorodci, 

rybáři, prohánějí se na vod. skůtrech, Colorádo teplé, krásně čisté – „sedimentované“.  Na 

benzince – pivo zabalili do sáčku! Večeře v mexické restauraci – Fajitas – biftek se zeleninou. 

 

Tím, že jsme ztratili celé dopoledne cestou z Las Vegas, montáží sedadel zpět do auta a 

nakládáním kol a zavazadel, tak jsme naplánovali kratší etapu do Bullhead City (56 km). 

Z Kingmanu jsme vystoupali k menšímu pohoří, sjeli do údolí Golden Valley, přejeli jej napříč, 

vystoupali do dalšího horského pásma a odtud sjeli už do cíle, do města Bullhead City. Bullhead 

City (41 300 obyvatel) je město na řece Colorado. Přímo naproti přes řeku je město Laughlin 

(8600 obyvatel), které už ale leží v Nevadě a nabízí opět kasina, jenž poskytují velkou část 
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pracovních míst pro obyvatele  Bullhead City. Nevada 

byla prvním státem v USA, který roku 1931 legalizoval 

hazardní hry 

 

Náš motel Super 8. 

 

 

S Honzou na cestě k řece. U Colorada ohromný kaktus. 

 

https://usa.avetour.cz/
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Nahoře usměvavý rybář u Colorada. Dole diskuze na vážné téma.  
 

 

Honza píše o pivu v pytlíku. V USA není alkohol (tedy i pivo) povolen pít na veřejnosti, a tedy 

na ulici. Takže pokud si jej zakoupíte v baru, kempu nebo u benzinové pumpy s tím, že budete 

upíjet z lahve, tak vám prodavač láhev piva vždy dá do pytlíku. Vážná diskuze na toto téma 

mohla být i tady u řeky Colorado. Snímek obrovského kaktusu na předchozí straně pochází 

z tohoto místa, u řeky Colorado. 
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Dále Honza zmiňuje jídlo zvané „Fajita“. V texasko-mexické kuchyni se jedná o jakékoliv 

nakrájené grilované maso s nakrájenými paprikami a cibulí, které se obvykle podává na moučné 

nebo kukuřičné tortille. Údajně za tento skvělý vynález vděčíme mexickým rančerům, kteří žili 

na západě Texasu (podél Rio Grande na mexicko-texaské hranici) na konci 30. a začátkem 40. 

let. Vždy, když se porcoval 

býk, pracovníci dostávali 

méně žádané části hovězího 

jako částečnou platbu za 

svou práci. Jedné z těchto 

částí se říkalo Faja a odsud 

už nejsme daleko od Fajitas, 

které jsou zdrobnělinou 

Fajy, tedy nakrájeného 

hovězího na drobné kousky, 

opečené na grilu nebo na 

pánvi a servírované s 

kukuřičnou plackou -

tortilou. 

 

V rámci kulturního života 

města Bullhead City nesmí 

chybět ani muzika nebo 

divadlo. Místně organizovaná 

asociace Colorado River 

Concert je skupina místních 

občanů, kteří do komunity 

přitahují umělce ze světa 

hudby i divadla. Účelem je 

poskytovat zábavu komunitě a 

zároveň nabízet příležitosti 

místním studentům, kteří se 

zajímají o hudbu a divadlo a 

chtějí si rozšířit si své znalosti. 

Sdružení obvykle přiláká tři až pět umělců ročně, aby vystoupili v posluchárnách místních 

středních škol. V posledních letech sdružení přivedlo takové umělce jako The Montana 

Mandolin Society.  

Společnost The Montana Mandolin Society byla založena v roce 1999 ve státě Montana a je 

neziskovou organizací. Je to jeden ze dvou mandolínových souborů v Americe. Ve své 

devítileté historii koncertovali po celé zemi na mezinárodních festivalech a mandolínových 

konferencích. Jejich čtyři uznávaná CD se v současné době dostávají do mezinárodních rádií. 

Z jejich pestrého repertoáru vybírám známou melodii „Sweet Georgia Brown“ 

https://www.youtube.com/watch?v=h78ScffEm-E 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h78ScffEm-E
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NEVADA 
 

10.10.     
 
Honza: „Ranní debata s mexickým indiánem, start přes řeku do Nevady – na druhém břehu město 

plné kasin – LAUGHLIN. Zastávka v kasinu na Colu – posezení, v pohodě s Pepou vyjíždíme v 11 

h. U golfového hřiště Pepu ztrácím, kolem řeky vlevo oáza, vpravo pustina!!“ 

 

Odjezd do Needles. Mexický indián byl velice přátelský a rád si povídal, tím nás ovšem zdržoval, 

proto se Ivan tváří trochu kysele. 
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Needles je město v okrese San Bernardino v Kalifornii v oblasti pouště Mojave v jižní 

Kalifornii. Nachází na západním břehu řeky Colorado poblíž kalifornské hranice s Arizonou a 

Nevadou 

Most přes řeku Colorado, která tvoří hranici mezi Arizonou a Nevadou. 

 

       Vzhůru do pouště Mojave. 
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                     Pohled na Bullhead City z druhé strany Colorada od Loughlinu. 

 

Laughlin byl pojmenován po Donu Laughlinovi, rodákovi z Owatonny v Minnesotě, který v 

roce 1964 koupil 

jižní cíp Nevady. V 

té době Don 

Laughlin již 

provozoval klub 

101 v Las Vegas. 

Vybudoval tu  

Riverside Resort, a 

později chtěl 

komunitu nazvat 

Riverside nebo 

Casino, ale pošta se 

místo toho rozhodla 

pro Laughlin. 

 

 

 

Honza vychutnává colu před kasinem v Loughlinu. 

 

Při psaní vzpomínek na R 66 jsem již uvedl, že vloženou 

hudbu jsem často konzultoval s Honzou. 

I tentokrát jsem jej požádal, aby si vybral muziku, kterou 

by rád připojil k tomuto snímku a on, po delší úvaze, 

trvající několik dnů, zvolil tuto skladbu (skutečný 

poklad): 

JJ Cale & Eric Clapton - Sporting life blues - The 

road to Escondido, 2006 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tZcJqMubN1Y 

https://www.youtube.com/watch?v=tZcJqMubN1Y
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Pohoda před kasinem? Jak pro koho. 

 

Za mnou pracovali natěrači a já se s nimi snažil navazovat konverzaci. Přišel jejich boss (muž 

v klobouku) a hoši se nemohli v práci ani vteřinu zastavit. Další zajímavost: - zatímco jsme 

s Honzou seděli na židlích a popíjeli, tak přijel traktor s vlekem a několika dělníky, kteří začali 

okamžitě uklízet židle. Nám nic neřekli a nechali nás sedět dál, všechny ostatní židle nakládali 

a odváželi. 
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Protože boss stále sledoval výkon mladých natěračů, tak jsem se sebral a zašel do kasina. 

Myslím, že jsem tam byl jediný cyklista široko daleko. 
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Za Laughlinem. Honza upravuje převod na vyšší rychlost a mizí v dáli směrem na Needles, 

zatímco já zajíždím na prohlídku jakéhosi golfového hřiště, podle vyhledávače Google jich tam 

je sedm. Vysoké budovy v Laughlinu jsou hotely s kasiny a je jich tam osm. 
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Nevím, jak se ono hřiště jmenovalo, ale toto je např. Mojave resort. Nedaleko hřiště tekla řeka 

Colorado, bylo horko a smočil jsem se v řece. Příliš studená voda a její silný proud mě odradil 

od plavání. Zpět na silnici a přes Mojave poušť do Needles. 
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Podobné pohledy jsou naprosto obvyklé v pouštních a prérijních oblastech. Auto přestane 

jezdit, tak se prostě jen „odstaví.“ 

 

 

CALIFORNIA 

 
Honza pokračuje: „Odpolední individuální jízda, opouštím Nevadu – „Silver state“ a vjíždím 

do Californie. Všichni se potkáme na odpočivadle před Needles.  

V NEEDLES  hotel Days In, Mc Donald, návštěva muzea – v blízké Mohavské poušti  cvičil 

vojska gen. Patton.   Koupání v čistém Coloradu – silný proud. 

„Trochu debata“ s Milanem – jak přes Mohave Dezert ? ! „ 

 

 

Needles je město v 

okrese San 

Bernardino v oblasti 

pouště Mojave a 

nachází se na 

západním břehu řeky 

Colorado poblíž 

kalifornské hranice s 

Arizonou a Nevadou. 

Z Loughlinu jsme 

vyjeli po 163, dále po 

US Route 95 a do 

Needles přijeli po Interstate 40. Takže jsme 

vlastně do Needles najeli více kilometrů, než 

kdybychom jeli přímo z Kingmanu starou 

Route 66 přes Oatsman.  

Populace města je 5000 obyvatel. 

 

Náš hotel měl vlastní bazének, ale my jsme se 

šli vykoupat do Colorada. 

 

Kola na balkoně, i toto už jsme zažili. 

 

Po koupání ve studené řece jsme projížděli městem a narazili na zavřené muzeum Route 66. Na 

dveřích byl odkaz na správce, kterého jsem kontaktoval a požádal, zdali by nám mohl otevřít. 

Přišla paní a muzeum jen pro nás otevřela. Exponáty se netýkaly pouze historie Route 66, ale 
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celé oblasti Mohavské pouště. Viděli jsme záběry techniky i vojáků za 2. světové války i snímky 

z nedalekého národního parku THE NEEDLES. 

Voda byla studená, ale hlavně tu byl silný proud a my se drželi blízko břehu. 

 

Poušť Mojave, „pustina“ se snadným přístupem po železnici, se generálu George S. Pattonovi 

zdála být vynikajícím místem pro výcvik jeho vojáků během druhé světové války. Na začátku 

roku 1942 Patton založil Desert Training Center a rozmístil vojáky po celé Mojave.  
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Město je pojmenováno po skupině blízkých vrcholků hor tyčících se ve výšce 400 až 550 metrů 

nad řekou Colorado. Nadmořská výška Needles je 151 m. 

 

Původní obyvatelé patřili do kmene Mohave nebo Mojave, což lze volně přeložit jako „lidé 

žijící poblíž vody“. 

Needles je město proslulé letními extrémně vysokými teplotami. Často zde zaznamenávají 

nejvyšší světovou denní teplotu a řadí se tím na nejteplejší místo na zeměkouli. 

13. srpna 2012 se město zapsalo do knihy rekordů počasí pro déšť doprovázený nejvyšší 

teplotou vzduchu. V tento den pršelo s teplotou vzduchu 46.11°C. Déšť se po kontaktu se zemí 

proměnila v páru a rychle se vypařil. 

I tento snímek však patří k městu Needles. Fotil Honza. 

US Route 66 vede přes Needles, město s přezdívkou „Východní brána do Kalifornie“. John 

Steinbeck píše o Needles ve svém románu Hrozny hněvu. Je to místo, kde rodina Joad přechází 
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z Arizony do Kalifornie v očekávání, že najdou poctivou práci za slušnou mzdu po vystěhování 

ze svého domova a farmy v Oklahomě během Velké hospodářské krize. Když Joadovi 

kempovali u řeky, tak jeden člen rodiny, který už nedokázal unést stres z celé té kalvárie, si 

vzal pušku a zmizel v pobřežním porostu Colorada. Už se nevrátil. 

 

Needles oznamuje začátek žhoucí pouště Mohave, rozsáhlé oblasti táhnoucí se na sever 

k Nevadě a na jih k poušti Sonoran. Za Needles vede silnice 66 na západ pouští, míjející po své 

3540 km dlouhé cestě několik nejpustších krajů. Cestovatele zdraví míle vybílených skal, 

hromad kamení a vysušeného jílu spáleného žárem slunce, které jsou posety kaktusy, jukou 

krátkolistou a pouštními květinami. 

 

 

11.10.    
 
Honza: „Pepa vstával velmi časně, příprava - šustil a šustil - bez igelitových pytlíků ani ránu! 

Také časně vstáváme-po 6 h, start 7.30 h.  Modrá obloha, bezvětří, lehce chladnavo. 

Kamenitá, písčitá pouštní krajina, keříky.  

Zastávka u benzinky s oázou – Hot Dog, Cola.  2x Chevrolety s dvojicí manž. párů – projíždí R 

66.    Další – Essex jen poštovní domek + 15 chalupek. 

Na nekonečně rovné cestě, uprostřed Mohave Dezert, jen my dva – s Emilem se srazíme, 

pád na sebe – bez následků!!! 

Dojíždíme Petra s Martinem - defekty, opět půjčuju moji skvělou pumpičku. 

V podvečer motel Roy’s v osadě AMBOY. Na pumpě Mexikánec, vůbec neuměl anglicky, 

ubytování v chatkách – nepoužívané. Osada pár domků + škola + pošta! 

Na večeři autem do Ludlova střediska Truckerů. 

Večer společně plán na finále – do Los Angels“. 

 

Tento den nás čekal přejezd pouště a nechtěl jsem nic zvorat. Jakmile jsem se probudil, tak jsem 

vstal a začal s přípravami. Ten den jsem spal v rohu místnosti na karimatce, neboť moje místo 

v posteli bylo obsazeno Alenou. Jak jsem již řekl, v pokoji byly dvě obří postele, na kterých 

spali dva a dva. Nás však bylo pět, takže vždy jeden z nás musel spát v rohu pokoje. Po 

probuzení jsem začal balit, v té době už každý z nás cestoval s jídlem v igelitových sáčcích, 

dva, tři i více. Takže Honza měl pravdu, začal jsem šustit. Ani mě nenapadlo, že bych někoho 

mohl rušit. 
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Tentokrát jsem nechtěl jet ve skupině, ale mým úmyslem bylo vyjet první, protože na trase se 

stejně budu zdržovat u všech možných kuriozit, fotit a dělat tedy hodně zastávek. Kdybych jel 

v partě, tak mně stejně ujedou.   

 

Mohavská poušť. 
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Essex je malá neregistrovaná komunita v okrese San Bernardino. Byl pozoruhodný tím, že 

cestujícím na R 66 poskytoval bezplatnou vodu, a to díky studni, kterou nechal zřídit 

Automobile Club of Southern California. Osada Essex byla založena na místě bývalé oázy 

podél historické Route 66 v Kalifornii, když motorista, který měl defekt na pneumatice, zjistil, 

že na míle daleko není žádný autoservis. Dnes tu žije něco přes 89 lidí a jeho populace stále 

klesá a je na pokraji toho, že se stane dalším z mnoha měst duchů. Postrádá pohodlí moderního 

života a mnoho budov zcela zmizelo, téměř 50 z nich je opuštěných a z toho, co bylo kdysi 
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rušným silničním uzlem je funkční pouze pošta, servisní depo, školní budova a venkovní 

telefon. Není tu žádné jiné zařízení. Pět kilometrů na sever jsou pozůstatky vojenského letiště. 

 

Další osamocený jezdec překonávající poušť. Spoléhá jen sám na sebe a vše potřebné si veze. 
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Po příjezdu k motelu ROY´S jsme zjistili, že je tu zavřeno. Předběžná komunikace telefonem 

nebyla možná, a tak jsme to riskli. Nikdo tu není a my počítáme s ubytováním na noc. Stres. 

Jak pro koho. Zatímco kluci s autem jedou k nejbližším stavením, tak Alena, po 133 km 

v poušti, si jede na kole dát další okruh okolo osady. Nezmar! 

Naši stopéři v autě přivážejí místního správce, který je rozmrzelý, neboť pro něho sezóna už 

skončila. Otevřel nám dvě chatky a pustil vodu. Nastal však průšvih, neboť voda tekla, kam 

neměla, prostě závada, kterou on musel řešit. Obávám se, že jsme byli lakomí a nedali navíc 

ani dolar. 

 

 

12.10.     
 
Honza: „Slunečno, ale mé „pohybové“ problémy velí – autem s Milanem + přistupuje Zdenek. 

Projíždíme skutečným lávovým polem, 135 km do BARSTOW – Days Inn / ještě vybílíme 

snídaňovou recepci! Odpoledne jedu na kole naproti – po větru paráda rychlostí 35 km / h.  

Potkám Pepu – úplně zbořený / silný protivítr /, pro všechny velmi těžké!!                                         

Také poznám tu dřinu, jen po 25 km. Zbytek přijel až večer. Večeře v čínském bufetu. Pro nás 

je zde teplo, místní říkají – je ochlazení.“ 

 

První osada, ke které přijíždíme a kde jsme byli včera na večeři se jmenuje Ludlow. Ve 40. 

letech 20. století místní těžba a železniční činnost ustala a město přežilo vlastně jen proto, aby 

zásobovalo potřeby cestujících na legendární Route 66. Byl tu autoservis a benzinová pumpa 

Motor Court s chatkami bungalovů. Fungovaly až do konce šedesátých let. Poté, co nová 

dálnice Interstate 40 obešla město, tak většina obyvatel odešla a zanechala po sobě trosky 
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prázdných budov a tamaryšky, které stále lemují starou silnici. Turisté po historické Route 66 

nyní procházejí městem duchů. V roce 2000 tu žilo 10 lidí. 

 

Před Ludlow se stará 66 napojuje na mezinárodní dálnici 40. 
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Silnice, po které jsem přijel před Bagdad Cafe silně vyčerpán. Přestože mě venku stojící obsluha 

zvala dovnitř, tak jsem nešel, a to z jednoho důvodu. Obával jsem se, že se budu těžko sbírat 

pro další jízdu.  

 

Bagdád je bývalé město na US Route 66. Poté, co ho v roce 

1973 obešla Interstate 40 bylo opuštěno, a nakonec srovnáno 

se zemí. Bagdad Cafe je také západoněmecký film v angličtině 

z roku 1987, který režíroval Percy Adlon. Jedná se o 

komediální drama odehrávající se ve vzdálené zastávce 

kamionů a v motelu v poušti Mojave. 

Celý film provází ústřední píseň Jevety Steel - Calling you, za kterou obdržel autor - Bob 

Telson Oscara.  

https://www.youtube.com/watch?v=oCLpLWcX2cg 

https://www.youtube.com/watch?v=oCLpLWcX2cg
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Lávová pole a kopce u Newberry Springs. 

 

             Povrch silnice Route 66. Pláště mého jízdního kola zde byly naprosto nevhodné. 
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                       Ulice Mojave Road v osadě Dagget. 
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Příjezd do 

Barstow po 

R 66. 

Po pravé 

straně 

kruhovitá 

pole. 

Důvodem je 

zavlažovací 

systém. Pro 

srovnání 

velikosti -

přímo u R66 

jsou v pravidelných kosodélnících domy a 

zahrady farmářů. Nalevo pak je letiště 

Barstow. 

 

 

Náš hotel Days Inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Čím jsme starší, tím méně věcí se zdá, že stojí za to čekat na ně ve frontě." 

                               Will Rogers 
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13.10.    
 
 Honza: „ Sluníčko, výjezd z území Mohavské pouště, prohlídka stromu - Joshua Tree, zastávka 

v pouštním bufetu – výborné fazole s párkem, blbá cesta  kolem cementárny 

– půldenní etapa, 15.30 h – VICTORVILLE,  návštěva muzea R 66. 

Čekáme u Days Inn na auto – převoz do LA – Zdenek s Milanem pendlují. 

2x bufet, děcka zazpívaly  „cyklistickým šampiónům“. 

Skončilo dlouhé čekání – našli nás ve 11.45 h !   Noční cesta přes  San Bernandino do LA   

 01 h. – mládežnický hotel Adventures  u Internacional Airport  v   LOS ANGELS. 

Výjezd z Barstow směrem na Victorville, stále v poušti. 

 

 
Juka krátkolistá (Yucca brevifolia), anglicky Joshua Tree (Jozuův strom), je podle 

taxonomického systému APG  dřevina z čeledi chřestovitých (Asparagaceae) kde je řazena 

do podčeledi agávových (Agavoideae). Vyskytuje se téměř výlučně v Mohavské poušti v USA. 

 

Je to strom s nezaměnitelnou siluetou, 

nejvyšší představitel rodu juka dorůstá výšky 

deseti až dvanácti metrů a dožívá se stáří až 

stovky let. Věk stromu se ale obtížně určuje, 

protože tvoří svazky tisíců souběžných vláken 

a nejsou na něm tedy letokruhy. Listy mají 

délku 40 cm a vyrůstají v listové růžici na 

koncích větví, kde se 

od března do dubna rozvětví velké hrozny 

bílých dužnatých květů. 

 

Jméno Jozuův strom pochází od 

prvních mormonských kolonistů Kalifornie, 

kteří v polovině 19. století přecházeli 

Mohavskou poušť. Zakřivené větve stromu 

jim připomínaly starozákonní příběh, v 

němž židovský prorok Jozue vztáhl 

v modlitbě ruce k nebesům. Pojmenovali tedy 

strom podle tohoto proroka, který 

podle bible vyvedl svůj lid z pouště. Jozuův   

strom je specifický pro Národní park Joshua Tree. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m_APG_III
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%99estovit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pod%C4%8Dele%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%A1vov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mohavsk%C3%A1_pou%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letokruh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listov%C3%A1_r%C5%AF%C5%BEice
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e_Krista_Svat%C3%BDch_posledn%C3%ADch_dn%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalifornie
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pou%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jozue
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modlitba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prorok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park_Joshua_Tree
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CalPortland je největší společnost vyrábějící stavební materiály, která vyrábí cement a výrobky 

ze stavebních materiálů na západním pobřeží Spojených států. Firma byla založena v roce 1891. 

Areál ležící poblíž silnice 66 unaveným cyklistům příliš nevoní. 
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Honza překonává poslední míle pouště Mojave. Spodní snímek už je těsně před městem 

Victorville. Tato poslední etapa nebyla vůbec pěkná-únava, horko a nezajímavá krajina. 
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Tři snímky z muzea a dva obrázky z ulice 

před hotelem Days Inn, kde jsme dlouho 

čekali na odvoz do Los Angeles. 

 

Čas se krátil a my jsme už byli blízko L.A.  

Městská doprava nás jednak děsila, a pak  

jsme chtěli L.A. trochu poznat, a tak nezbylo 

než tam dojet autem a využít poslední tři dny 

k jeho prohlídce.  

Rozdělili jsme se na dvě skupiny a první 

odjela do L.A. hledat ubytování. Poté co toto 

bylo zajištěno, tak se auto vrátilo a převezlo 

i druhou skupinu. 
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Dlouhé hodiny čekání: na horním snímku Petr a Ivan, na spodním je Emil a za ním Martin. 

 

Honzova vizitka z R 66 : „Jel jsem a 

nasbíral spousty zážitků“. 

 

Honza zmiňuje skupinu dětí, 

s nimiž jsme se setkali u jídla 

v bufetu. Byla to jakási školní 

skupina na výletě, něco okolo deseti 

žáků. Už nevím, co je vedlo k tomu, 

že nám zpívali. Buď to bylo naše 

cyklo oblečení nebo náš příběh 
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z Route 66 nebo to mohlo být obojí, ale skutečně se dali do zpěvu a věnovali nám jakousi 

oslavnou hymnu určenou pro vítěze. 

 

 

                                         Na horním snímku Martin a dole Alena. 

 

Ve Victorville jsme zakončili naši cestu po R 66. Zbývalo nám už jen 

projet si Los Angeles, Rád bych tedy zakončil své hudební vsuvky 

skvělou verzí „Get your kicks on Route 66“, klasickou bluesovou 

melodií od Charlese Browna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QI0nBCknU5w 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QI0nBCknU5w
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14.10.   
 
Honza: „Dopoledne na letišti vrácení auta u Dollaru – bez problémů odečetli z karty 2005,- USD 

  Snídaně na hotelu, oběd v Jack In The Box – 2x Big Jack za  0.99 USD ! + Cola. 

Ve 13 h. výjezd na pobřeží SANTA MONICY, tunelem pod přistávací drahou letiště – letadla 

startují nad moře. V LA  8 letišť.  Krásná dvouproudá stezka lemuje pobřeží + jogging + bruslaři, 

pláže jemný písek.           V podvečer   Cíl :   ROUTE 66 – pobřežní molo v Santa Monice. 

Pobřežní hlídka pohlídá kolo, smočení v P a c i f i k u. Zpáteční cesta po setmění náročná, duše 

rozpíchány rostlinnými trny z keřů u cesty – výměny, lepení, dofukování – ptal jsem se na cestu, 

došel jsem na prázdné duši!!!  

 

To odpoledne jsem 

nikam nejel, prostě 

jsem neodolal 

kouzelnému bazénu 

našeho hotelu a 

položil se na lehátko 

pod palmami u vody. 

V hlavě jsem si opět 

vychutnával ty 

nejlepší zážitky 

z naší cesty po 

William Roger´s 

Highway. Stále živé 

vzpomínky se mi 

vracely, vracely a 

vracely před oči. W. 

Roger řekl i toto: „To 

nejlepší, co může 

člověk udělat, je 

dostat se na vrchol ve 

zvolené profesi”. My 

jsme se na jeden 

měsíc stali cyklisty, a 

jsem si jist, že jsme se 

na ten vrchol dostali. 

 

 

Kouzelný 

hotelový bazén 

pod palmami 

v Lose Angeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Cestovat znamená žít“   Hans Christian Anderson 
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 15.10.     

   

Honza: „Výlet s Pepou do  muzea   PAUL GETTY CENTRUM – Shatl Bus na letiště, přestup 

na Blue Bus –- only  1 USD / zpáteční !! /   Lanová dráha do muzea – Free. Přestup na terminálu 

Busů -velký pohyb a frmol – spoustu společností a hotelů! V restauraci oběd pizza, pak přes 3 

h prohlídky pavilonů – velkorysá stavba na kopci     nad LA + zeleň a zahrady; speciální 

mramor, sály barevné, „špeky“ evropského umění, od starověkých vykopávek až po současnost. 

Architektonicky – členité, prosklené, vzdušné. Večeře na pokoji – 4x horká čokoláda + tortilas 

s marmeládou.“ 

 

Předchozí den jsem cosi zjišťoval v hotelové recepci a německý turista, který stál přede mnou, 

se ptal na cestu k muzeu Paula Gettyho. Jeho muzeum mě nic neříkalo, ale jeho jméno ano, 

věděl jsem, že to byl naftový magnát. 

Jeho otec George, který se přestěhoval ze Severního Irska do Severní Ameriky, změnil svou 

profesi z právníka na naftaře a nasměroval svého syna na cestu k úspěchu tím, že mu v roce 

1906 půjčil peníze na investice do ropných vrtů. Společnost, která z této dohody vznikla, 

vytvořila z Paula Gettyho nejbohatšího žijícího Američana (podle časopisu Forbes v roce 

1957).  

Muzeum, v hodnotě 1,3 miliardy dolarů, založil P. Getty v roce 1974, a do své současné lokality 

se přesunulo teprve v roce 1997. Veškeré stavby jsou z mramoru, jenž byl dovezen především 

z Itálie. P. Getty odkázal museu přes 661 milionů dolarů (asi 2,8 miliardy dolarů v cenách roku 

2016). Je velmi známé svou architekturou, zahradami a výhledy na Los Angeles.  

Muzeum přiláká okolo1.8 milionů návštěvníků každý rok. Vstupné je zdarma. 
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Protože areál je na kopci, tak od autobusové zastávky zajišťuje dopravu k muzeu elektrický vláček 

na vzduchovém polštáři. Je zdarma. Na spodním snímku výhled od muzea na Los Angeles. 

 

Nejznámější americký hudební skladatel George Gershwin, který dosáhl světové popularity dlouhou 

řadou evergreenů, složil skladbu „Summertime“ (Letní čas). Horké dny strávené v sedle jízdního 

kola na jihu Ameriky a pohled na město Los Angeles od muzea může snadno připomínat i tato jeho 

pomalá melodie zmiňující bohatství a krásu. 

 

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Summertime  

 

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

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


122 
 

 

 

Rozloha zahrady – 293,4 ha 

V areálu je 10,000 stromů, 400 keřů, 300 druhů rostlin, 7 druhů kaktusů 

O celý Gettyho komplex zahrad pečuje 32 zahradníků  

 

 

 

 

 

 

„Umění se netvoří bez bolesti, umění existuje pro kompenzaci bolesti“ 

Till Lindeman německý rockový hudebník 1963  
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16.10.     
 
Honza: “ Ráno  /  míchaná vajíčka, toust, párek / , lepení duší a v 10 h s 1 latou, bez náhr.duše 

!  

Směrem nahoru na  HOLLYWOOD Blvd. ulicí La Brea.defekt u benzinky  - lepení vyčerpáno. 

1. defekt – pěšky  / ruská kolonie, rychle pryč ! / - na Holywood Bul. chodník slávy      došla 

baterie ve foťáku /, hledání cyklo shopu, po 3 h konečně nalezen arabský – nová duše + lepení. 

Cesta zpět, velký provoz, auto zpětným zrcátkem mi brnklo o řidítka, já OK – zrcátko na střepy, 

dojezd ~ 18 h, večeře čínský bufet. Večerní posezení v hale hotelu – vypita cílová slivovice, 

feťák si zděšeně čichl ke slivovici. Balení a příprava na odjezd.“ 

Toto byl náš poslední den v L.A.  Vyjel jsem tedy na kole na prohlídku pobřeží, do městečka 

Santa Monica, místo, kde končí Route 66. Spisovatel Raymond Chandler jej nazývá „městem 

v zálivu“. Leží na úpatí stejnojmenného pohoří a je nejstarším a největším letoviskem v Los 

Angeles. Lokalita přímo ve středu města, poblíž mola, byla naplněna stovkami lidí – skutečné 

kosmopolitní město všech národností a barev. 
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Kvůli svému příjemnému klimatu se město stalo již na začátku 20. století vyhledávanou 

rekreační oblastí. V polovině 80. let 20. století Santa Monica zažila skrze celkovou revitalizaci 

města výrazný nárůst pracovních míst, což se projevilo na dalším přílivu turistů.  
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Za celou dobu jízdy po R 66 bych mohl spočítat cyklisty na prstech jedné ruky, pokud tedy 

pominu skupinu Lona Haldemana, ale tady, to byly desítky sportovců všeho druhu. Cyklisti, 

běžci, bruslaři, skateboardisti, chodci, ale i umělci, hudebníci a showmani všeho druhu. 

Černoch atletické postavy v tričku s nápisem „Sex instructor, first lesson free“. 

  

 

Mimo centrum bylo volněji. Dlouhé betonové cesty pro sportovce na kolečkách vedou daleko 

po plážích. Unavený cyklista si na kole vezl i svou rozkládací židli, dobře věděl proč. 
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Chvíli jsem pozoroval i Mexikánce, kterak pokládali travní koberce. Sám jsem se učil této práci 

v Anglii, a tak mne zajímalo, jak se to dělá tady v Americe. V tom teple by to Evropani asi těžko 

dokázali. Dolní snímek je z mé cesty na kole do Malibu. 
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Po Pacific Coastal Highway jsem se vydal do sousedního, 30 km vzdáleného městečka Malibu 

(na horním snímku). Dnes se o této trase pro cyklisty píše jako o nebezpečné.  
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17.10.     
 
Honza: „Sbaleno, s Milanem a Zdenkem (jejich půjčeným autem) dopoledne ještě pořádný 

buffet a 6-ti proudy přes  BEVERLY HILS na HOLLYWOOD BULVÁR, Čínské divadlo,           

návštěva CAPITAL RECORDS  - v recepci černoška darovala 7 CD. Ve 20 h odlet z LA.“ 

Poslední večer v Los Angeles. Honza vytáhl svůj poklad-slivovici z Vizovic a všechny nás 

pohostil. Celou cestu to vezl u sebe na kole, pro případ nejtěžší krize, ale vydržel až do L.A. 

 

Los Angeles s horou San Antonio nebo také Mount Baldy (1278 m) v pohoří San Gabriel. Občasně 

zasněžený vrchol hory dominuje celé oblasti Losangeleské pánve a je viditelný z většiny míst 

celé Jižní Kalifornie.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Kalifornie
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Před odjezdem na letiště jsem si zašel naproti našemu hotelu na pizzu a za cenu jedné jsem dostal 

hned dvě. Tu druhou jsem přivezl domů a snědla ji Renata.   

 

Ulice Rodeo drive, Beverly Hills. 

 

 

Čekání na letišti, zleva Ivan, Alena, Honza a Emil. Celá parta se vracela přes Londýn, zatímco 

já letěl opět přes Paříž (cestovka nemohla zajistit společné letenky). Rozloučili jsme se tedy 

hned na letišti v L.A. 
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Dodatek  

 

 

Historická cesta 66 se vryla do kulturní struktury Spojených států téměř od svého počátku. 

Romantizovali ji spisovatelé a umělci, z nichž mnozí komentovali romantiku cesty a její 

symbolickou roli jako dálnici příležitostí. Čtyři z nich více než kdo jiný – Will Rogers, Woody 

Guthrie, John Steinbeck a Jack Kerouac – pomohli dát Route 66 její ikonický status. Všichni 

čtyři popsali hodnotu cesty pro lidi bez volebního práva, dělnickou třídu a ty, kteří jsou mimo 

společenskou elitu. Na rozdíl od příběhů a umění amerického východního pobřeží 

představovaly příběhy Route 66 „skutečnou“ Ameriku – Ameriku zaznamenou psaním těchto 

čtyř vlivných lidových umělců. 

Will Rogers hrál v němých i mluvených filmech. Jeho styl humoru 

v kombinaci s používáním slangu jej učinil populárním u 

dělnického publika po celých Spojených státech. Narodil se 

v Oklahomě v 90.letech 19. století a procestoval cesty jež v té době 

ještě byly jen pro dobytek, cesty, na nichž se později vybudovala 

silnice 66. V roce 1928 Will Rogers, tehdy slavný herec, 

informoval o závodu na Route 66, „Bunion Derby“, 

v publikovaném novinovém sloupku. Jeho prestiž a zábavný styl 

psaní pomohly upoutat pozornost veřejnosti na silnici a získaly její 

mezinárodní status. V době, kdy byl „Západ“ v americké kultuře 

mytologizován, pomohly Rogersovy popisy silnice propojit 

myšlenku Route 66 s romantickým pohledem na americký Západ. 

Rogersovo spojení se silnicí 66 je znázorněno prostřednictvím jedné její přezdívky „Will 

Rogers Highway“.  

Kdo byl Woody Guthrie? Další občan Oklahomy s pevnou vírou 

v moudrost dělnické třídy, který pomohl dát historické Route 66 

její moderní přitažlivost. Guthrie dokonce napsal píseň o „Will 

Rogers Highway“. Psal o období silných prachových bouří (Dust 

Bowl), které způsobily obrovské ekologické a zemědělské škody 

v amerických a kanadských prériích ve 30. letech 20. století. 

Příčinou byly nevhodné zemědělské metody a sucho, které nastalo 

v letech 1934, 1936 a 1939-40. Některé oblasti trpěly suchem 

nejméně osm let. Route 66 se stávala doslova záchranným lanem 

pro lidi z Oklahomy, kteří přišli o všechno a příslib Kalifornie 

přiměl mnohé z nich k migraci. Guthrie dokázal propojit 

v obecném povědomí Route 66 s myšlenkou prosperity, dobrodružství a tvrdé práce-hodnot, na 

kterých Američané cítily, že je země založena  

Proč byl John Steinbeck důležitý? Stejně jako Guthrie i on byl dalším spisovatelem, který spojil 

Route 66 s exodem „Okie“ směrem na západ. Jeho kniha „Hrozny hněvu“ sleduje rodinu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
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Joadových přes jejich zkoušky a soužení, když se stěhovali na 

Západ a hledali práci. Za Hrozny hněvu získal Pulitzerovu cenu 

a v roce 1962 obdržel i Nobelovu cenu za literaturu. Steinbeck 

představuje Route 66 jako činitele, který ve stejné míře nabízí 

naději i protivenství. K popisu cesty použil také frázi „Matka 

cest“, něco, co přetrvává v lidovém jazyce. 

 

 

 

Co udělal Jack Kerouac? Ačkoliv o generaci později než 

Steinbeck a Guthrie, Kerouac využil stejné dělnické 

romantizace cesty jako dřívější spisovatelé. V „On The Road“ 

popisuje napůl smyšlenou verzi svých cest po Route 66 a uvádí, 

že cesta byla domovem mnoha členů „beatnické generace“. To 

zpopularizovalo trasu pro další generaci Američanů a pomohlo 

zajistit, že si svou přitažlivost udržela i v poválečných letech. 

 

 

 

 

 

První velkou vlnu cestujících po R 66 tvořili především farmáři z Oklahomy, Texasu, Nového 

Mexika a Kansasu.   

 

Oklahoma-farmář a jeho dva synové, 1936.               Texas – písečná bouře, 1935. 

 

V desetiletích, která předcházela prachovým bouřím, farmáři v oblasti Velkých 

planin používali intenzivně hlubokou orbu. Tato zemědělská metoda vytlačila původní, 

hluboko zakořeněné trávy, které dokázaly udržet půdu a vlhkost i během období sucha a 

prudkých větrů. Rozšíření traktorů a kombajnů umožnilo farmářům přeměnit rychle 

vyprahlé pastviny (srážkový úhrn byl často menší než 250 mm/rok) na zemědělskou půdu. 

Během období sucha v 30. letech 20. století se nezpevněná půda proměnila na prach. Vítr 

následně vytvářel z prachu rozsáhlá oblaka, která se nesla krajinou a dosahovala až na východní 

pobřeží k New Yorku a Washingtonu. V oblasti Planin vznikaly prachové bouře, které často 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_planiny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_planiny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A1_p%C5%AFda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skl%C3%ADzec%C3%AD_ml%C3%A1ti%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pastvina
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
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snížily viditelnost na méně než 1 metr. Těmto bouřím se přezdívalo černý blizard (black 

blizzard) nebo černá příbojová vlna (black roller). 

Sucho a eroze ovlivnili 400 000 km² ve státech Texas a Oklahoma, zasáhli i přiléhající 

státy Nové Mexiko, Colorado a Kansas. Ekologická katastrofa donutila tisíce rodin opustit 

farmy. Docházelo k rozsáhlé migraci, která ale jen zhoršovala probíhající Velkou hospodářskou 

krizi. Více než půl milionu Američanů zůstalo bez domova. Část lidí odcházela dobrovolně, 

protože již neviděla žádnou naději v pokračování dosavadního způsobu života, jiní přicházeli o 

farmy z důvodu neschopnosti splácet půjčky od bank. Obyvatelé zasažených území umírali na 

nemoci dýchacích cest a podvýživu. 

Jižní Dakota-pískem zasypaná technika ve zničené stodole, 1936. 

 

Legenda tvrdí, že každý Američan alespoň jednou za svůj život cestoval po Route 66. Silnice 

66 je námětem mnoha knih, filmů, televizních seriálů a písní, je zcela neodmyslitelnou součástí 

života, kultury i moderní americké historie. 

Route 66 je ikonická – od roku 1926, kdy byla zprovozněna, se stala symbolem měnící se 

Ameriky. Po této silnici se v době jejího rozkvětu projížděly miliony řidičů mezi Illinois a 

Kalifornií. V 70. letech však byla kapacita populární silnice 66 bohužel již nevyhovující. Provoz 

na legendární silnici, jejímž hlavním sloganem je „Get Your Kicks on Route 66“ (Pořádně se 

odvaž na Route 66), je nyní spíše symbolický, od 90. let 20. století se snaží různé spolky Route 

66 zachovat jako technickou památku pro další generace. A po legendě jezdí všemožní 

dobrodruzi, motorkáři, cyklisté i stopaři. 

Prochází třemi časovými pásmy a osmi státy (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, 

Nové Mexiko, Arizona a Kalifornie), přičemž nejkratší úsek (21 km) je v Kansasu a nejdelší 

(784 km) v Novém Mexiku. 

Protože silnice kopírovala všechny nerovnosti terénu, získala časem přezdívku krvavá. Větší 

bezpečnosti pomohlo postupné vyasfaltování silnice. To bylo dokončeno v roce 1938 a 

nahradilo původní štěrk. Route 66 se stala první americkou silnicí svého druhu pokrytou 

asfaltem. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Texas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oklahoma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Colorado
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kansas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Environment%C3%A1ln%C3%AD_migrace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_krize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_krize
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Během druhé 

světové války 

znovu mířily 

tisíce lidí po 

Route 66 na 

západ. Jejich 

cílem byly 

kalifornské 

podniky 

zaměřené na 

válečnou 

výrobu, 

dálnici ale 

využívala k 

přesunům i 

armáda. 

 

Po válce přispěl k rostoucímu věhlasu Route 66 slibně se rozvíjející turistický průmysl a 

podnikatelům v okolí dálnice nastaly zlaté časy. 

 

Silnice 66 není jenom silnicí, která byla překonána lepšími a rychlejšími silnicemi, ale je 

fascinující součástí americké historie. V době krize a po 2. světové válce dopravila miliony 

Američanů za novým životem a neustálý proud cestovatelů z Východu na Západ poskytl obživu 

tisícům dalších. Silnice 66 se stala mnoha způsoby národním symbolem příslibu lepší 

budoucnosti amerických občanů. Z původní R 66 zůstaly pouze jednotlivé úseky, ale jako 

taková nebude nikdy zapomenuta. 

 

Route 66 vystupovala i ve filmu Bezstarostná jízda s Peterem Fondou a Dennisem Hopperem 

či v animovaném filmu Auta. 
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„Citát, který Bohumil Hrabal připisuje Dylanu Thomasovi, ale vzhledem k tomu, že Hrabal si 

některé citáty vymýšlel sám-a lépe-mohl být i jeho původní. 

Amerika a její lid, to je totiž lidstvo v koncentrované podobě. Je jako „barevný papoušek“, píše 

Hrabal: nekonečně pestrý, strakatý, různorodý démos složený ze všech ras světa, a přitom v tom 

základním, v tom, co lidstvo spojuje, jednotný. Tím je svoboda a tolerance: každý má v Americe 

právo naložit se svým životem dle svého, každý je tvůrcem svého osudu a svého štěstí i neštěstí. 

Principem je, že tato země patří jim, svrchovaným občanům, nikoliv že oni patří zemi. Tím se 

lišila a liší od většiny zemí světa, tím dodávala naději tam, kde samozřejmostí byl pravý opak.“ 

          Jiří Peňás (redaktor LN) 

Pohledy, které jsem poslal svému synovi Honzovi (13) z cesty po R 66 : 

25/09 

Hello Jan, Pozdrav z Ameriky. Jedeme „Matku 

Silnic“ Dnes je zima, 6°C. 

 

 

 

27/09 

Hi Jan, Oklahoma je státem Indiánů.  

 

 

 

 

 

4/10 

Hi Jan, myslím, že lepší cestování přes USA by 

bylo autem. Kolo jede pomalu a silnice jsou 

nekonečně dlouhé. 

 

 

 
 

 

            „Kdo nemá rád Ameriku, nemá rád celé lidstvo“ 
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Setkání s Honzou doma. Nad mapou Route 66 jsme opět prožívali tu radost z naší cesty, čirou 

radost ze zážitků před 18. lety, radost je konec konců cílem života.  

(Ghost) Riders In the Sky (American Outlaws: Live at Nassau Coliseum, 1990) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nOWjX4BpC24 

 

Závěrečná hudební vložka splňuje hned několik velice důležitých kriterií:- jeli jsme jako „Bike 

riders“, a když vyčerpáni, tak jako „Ghost Riders“; projeli jsme pěknou část americké country 

a nám všem se  líbí country music. I my jsme na několik týdnů byli skupinou Highwaymen, tak 

jako z leva skupina The Highwaymen :- Willie Nelson, Waylon Jennings, Johny Cash a Kris 

Kristofferson. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nOWjX4BpC24

