USA 99 – California, Arizona, Nevada,
Utah
30. 09 – 24.10.1999
Cestovatelé:
Radek (44), majitel cestovní kanceláře Viking Line
Účastníci akce: Pavel (52), Joe (52), Jochen (58), Eva a Tosca.
Výbava:
Horská kola; stany; plynové vařiče; teplý spací pytel (noční teploty mohou být až – 10°C);
žádné jídlo (protože dovoz potravin do USA není dovolen); 5 m dlouhá šňůra na zavěšení
potravin (ochrana před medvědy); svítidla (v této oblasti a v tomto období je už od sedmi
úplná tma)
Doprava po USA
V půjčovně aut na letišti v San Franciscu byl pro nás připraven patnáctimístný minibus, který
měl mít dvě řady zadních sedadel odmontované. Demontáž sedadel však půjčovna odmítla
udělat, a tak nám to trochu zkomplikovalo nakládání našich kol a zavazadel.

Kalifornie
Moto: Eureka (z řečtiny znamená “nalezl jsem“)
Přezdívka: „Zlatý stát“
Hlavní město: Sacramento
Státní stromy: Sekvojovec obrovský (Sequiadendron
giganteum) a sekvoje stálezelená (Sequioa sempervirens)
Státní píseň: „I love you California“
30.09. Noční okružní jízda San Franciscem a přesun do Národního parku Kings
Canyon-380 km
1.10. Krátké cyklovýlety do sekvojových hájů Kings Canyon NP a Sequoia NP v pohoří
Sierra Nevada. Noc ve výšce 2000 m.
2.10. Sequoia NP. Pěší túra do nitra vysokohorské divočiny, aklimatizační výstup z 2000
metrů na horu Alta Peak 3414 m.
Ze San Franciska jsme zamířili do sekvojového háje Grant Grove, který je částí většího
národního parku Kings Canyon, jenž byl založen v roce 1890. Na okraji Grant Grove
odstavujeme auto na malém, téměř prázdném parkovišti. Tady začíná krátká okružní stezka,
která nás zavádí k majestátnímu stromu, podle kterého se celá oblast jmenuje. Třetí největší
strom na světě, sekvojovec Generál Grant (na snímku), pojmenovaný podle hrdiny Války
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Severu proti Jihu, tady stojí 1650 let. Odhadovaný objem dřeva 1320 m3; průměr kmene u země
5.0 m; obvod u země 32.8 m; výška 81.5 m (špička stromu je uražena).
Odpoledne stavíme stany v kempu Lodgepole a na
kolech se vydáváme k nejznámějšímu sekvojovému
háji, jenž nese příhodné jméno Giant Forest (Prales
obrů). Rozkládá se na ploše 730 ha a roste zde na
8400 obřích sekvojí s průměrem kmene větším než
30 cm. Giant Forest se nachází v národním parku
Sequoia. Tajemství dlouhověkosti sekvojí tkví
kromě silné nehořlavé kůry také v chemikálii zvané
tanin, kterou strom produkuje. Ta spolehlivě zahubí
jakýkoliv hmyz, jenž by chtěl na sekvoji cizopasit.
Pokud pomineme onu nedlouhou dobu, kdy pilám
dřevorubců podlehla zhruba čtvrtina obřích sekvojí,
lze tvrdit, že nejčastější příčinou záhuby stromu je on
sám. Sekvoje obvykle končí svůj předlouhý život
zhroucením vlivem vlastní hmotnosti. Vědci
předpokládají, že nejstarší obří sekvoje se dožívají
více než tří tisíc let. Z tohoto pohledu je Generál
Grant se svými dvěma tisíci ještě mladík.
Sequoa NP
Národní park Sequoia sousedí na severu s národním
parkem Kings Canyon, s nímž je spravován společně
jako jeden celek Sequoia and Kings Canyon
National Parks.
S posledními paprsky slunce vystupujeme po
vytesaných schodech na žulový útvar Moro Rock,

nacházející se uprostřed parku. Z náhorní strany měří sto metrů, ale do údolí padá stěnou
čtyřikrát vyšší. Jako první běloch se v doprovodu svých indiánských průvodců dostal na vrchol
skály jistý Hale Tharp. Tento dobrodruh strávil polovinu svého dlouhého života v přístřešku,
zbudovaném pod padlým kmenem sekvoje. Byl to vlastně on, kdo objevil místa, kde rostou obří
sekvoje a nechtěně tak zapříčinil více než třicet let trvající řádění dřevařských podnikatelů.
Ze skály je pěkný výhled na horské hřebeny a vrcholy ležící jižním a východním směrem.
Zajímavý pohled se nám naskýtá také na opačné straně, když shora shlížíme na rozložité koruny
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stovek a stovek sekvojí. Teprve odtud si uvědomujeme, že nejvzrostlejší jedle, smrky a borovice
působí mezi obry jenom jako směšné třísky. Poslední pohled věnujeme bílé pyramidě,
dominující severovýchodnímu obzoru. Je to Alta Peak, náš zítřejší cíl.

Sekvoj stálezelená (Sequoia sempervirens), s výškou 115.5 m byla objevená roku 2006 a

pojmenovaná Hyperion, je nejvyšším stromem na světě. Kůra je může dosahovat tloušťky až
30 cm, což strom činí odolným proti požárům. Červeně rezavě hnědá barva mladých výhonků
dala název anglickému označení sekvojí – redwood („červené dřevo“), horní snímek.
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Sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum), zvaný též mamutí strom, je nejmohutnější
strom na Zemi. Jedná se o jediný druh rodu sekvojovec (Sequoiadendron). Tyto obří dřeviny
dosahují výšky až kolem 85 metrů, jejich objem se může blížit 1500 m³ a hmotnost největších
zástupců může přesahovat 2000 tun.

Sekvojovce obrovské dosahují biblického věku, i když nepatří k nejstarším stromům (nejstarší
strom je borovice osinatá, která se dožívá až 4700 let). Přesto věk 2000–3000 let znamená věk
vskutku pozoruhodný. Zástupci tohoto druhu dosahují výšky kolem 100 m. Staré stromy mají
zpravidla dutý a vyhnilý střed kmene, takže domorodí indiáni v něm nalézali úkryt před zvěří i
nepohodou.
Nejstarší stromy nemusí být zároveň největší. Téměř všechny zralé sekvojovce vypadají jako
by jim odumřel vrchol. O příčinách tohoto jevu panují dohady, ale předpokládá se, že to buď
souvisí s obřími rozměry stromu jako následek poškození bleskem nebo kvůli ztížené možnosti
stromu čerpat dostatek vody s živinami do velké výšky. Kdyby sekvojovce nebyly zbaveny
špičky, byly by asi zároveň nejvyššími i nejobjemnějšími stromy na světě. Tento titul však patří
jejich štíhlejším příbuzným, sekvojím stálezeleným.
Sekvojovci obrovskému patří prvenství jako nejmohutnějšímu živému organismu na naší
planetě. Uvedený primát náleží exempláři s názvem Generál Sherman, který je vysoký 83,8 m
a obvod jeho kmene měří 31,3 m. Tento gigant, obsahující dnes podle odhadu přes 1500 m³
dřeva, vyklíčil před několika tisíci lety ze semene velkého jako špendlíková hlavička a dnes
váží kolem 2145 tun. Jeho nejvážnějším konkurentem je opět sekvojovec pojmenovaný
General Grant.
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„Dobře je vidět, jak velké jsou ve vztahu k běžnějším stromům ve srovnání, které provedl
americký dendrolog Rutherford Platt. Nejnižší větev „velkých stromů“ je podle jeho zprávy
téměř 50 metrů nad zemí; ale tato větev má 1.8 metrů v průměru a 50 metrů na délku – samotná
větev je větší než největší jilm na světě, držená vodorovně více než je výška jilmu nad zemí.
Dokonce i obyvatelům Kalifornie v 19. století i při jejich síle a houževnatosti trvalo docela
dlouho, než vymysleli způsob, jak takové impozantní tvory porazit. Historickým triumfem byl
výkon pěti mužů, kteří pracovali tři týdny na vrtání děr kolem kmene stromu o obvodu 30 metrů,
aby ho pokáceli. Ani je nenapadlo ponechat strom tam, kde stál.“
The International Book of Trees, Hugh Johnson

Nahoře Národní park Kings Canyon a dole pak Národní park Sequoia.
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Kings Canyon NP

„Když jsem vstoupil do této vznešené divočiny, den už téměř končil. Stromy s červeným,
žhnoucím vzezřením se zdály být tiché a zamyšlené, jako by vědomě čekaly na sluneční paprsky
dalšího rána. A já jsem zvolna procházel mezi nimi, stižený úctou a bázní.“
John Muir

Jochen a Pavel „Dědeček“ ráno v campu před výstupem na 3 414 m vysokou horu Alta Peak.
Sierra Nevada.
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Vstáváme do chladného rána. Přirozeným východiskem výstupu na Alta Peak je Wolverton,
ležící ve výšce 2220 metrů. Od našeho kempu Lodgepole je vzdálen osm kilometrů, a navíc
leží o 200 metrů výš. Až sem se každý dostane pohodlně autem.
Alta Peak Trail

Spodní část stezky vypadá ponejvíce takto.

Pohled do údolí Middle Fork Kaweab.
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Stezka Alta Peak Trail je přehlídkou velkých panoramatických výhledů, nejdramatičtějších
v posledních 2.5 km před vrcholem. Skalnaté prostředí kolem vrcholu je neobyčejně krásné, s
pozoruhodnostmi, které jsou jedinečné pro alpské prostředí, jako jsou některé fascinující alpské
květiny. Je tu i vzácná Balfourova borovice. I v nižších nadmořských výškách jsou lesy na
stezce bujnější a malebnější než jinde v parku, s většími stromy a sytějšími barvami. 22 km
dlouhá stezka je strmá a namáhavá. Krajina je zde nejzajímavější. Jak se blížíte ke skále Tharp's
Rock, stromy se začnou kroutit a kroutit a vypadají hodně jako borovice Bristlecone, které
rostou přibližně ve stejné nadmořské výšce pouhých 100 km na severovýchod. Stromy jsou
Balfourovy borovice, které jsou příbuzné borovicím Bristlecone, jsou také velmi dlouhověké,
staré až 2000 let.
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Nejtěžší kousek stezky je posledních pár set metrů, kde už není žádná odbočka a jde se jen
rovně nahoru. Stezka končí u velké hromady žuly. Abyste dosáhli vrcholu, musíte vylézt po
žule a krátce se vydat po nejistě úzké římse na vrchol velké desky, která je nakloněná jako
střecha.
Výškový profil (feet= stopa = 0.33 m). Výška hory je 3414 m.

Názory ostatních turistů, kteří stezku Alta Peak také absolvovali:
•

Túra byla namáhavá až k bodu zlomu. Můj bratranec na vrcholu zvracel a já a moje
sestra jsme během poslední míle túry téměř zkolabovali vyčerpáním. Z počátku se to
dalo zvládnout, ale poslední úsek na vrchol byl namáhavý až do bodu, kdy nám došla
voda a museli nám pomáhat táborníci, kteří dokázali vodu z potoka přefiltrovat.
Extrémní sucho, nic pro slabé povahy a měli byste si přinést více vody, než si myslíte,
že potřebujete.

•

Poslední 2 míle, zejména ta závěrečná, budou náročné zejména na psychiku. Nebudete
mít dostatek kyslíku a budete se ptát sami sebe, proč to děláte. Jde to velmi strmě a
pomalu.

•

Bylo to úžasné!! Rozhodně obtížná túra, když se dostanete na poslední míli a půl, je to
v podstatě jen rovně nahoru. Vzal jsem si s sebou pouze 6 l vody a zdálo se mi, že to na
tuto túru nestačí, ale existuje několik míst s tekoucí vodou, takže pokud máte filtr, můžete
si doplnit. Doporučuji tento výlet, i když to bylo šíleně namáhavé!
9

Skála Tharp´s Rock.

Severoamerická borovice Balfourova – pěti-jehličná, extrémně pomalu rostoucí a dlouhověká.
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Výhled z Alta Peak na jezero Pear.

Pohled na masiv hory Alta Peak
„Tisíce unavených, vynervovaných a přecivilizovaných lidí si začíná uvědomovat, že cesta do
hor znamená jít domů, že divokost je nutnost, a že horské parky a rezervace jsou užitečné
nejen jako zdroje dřeva a prameniště řek, ale jsou i pramenem života.“
John Muir
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Cestou jsme potkali samotáře, který oslavoval své kulaté narozeniny desetidenním trekem po
horách. Do civilizace se nedostal a jedl i ještěrky. Byl happy, pobytem v divočině si tak dal
dárek ke svým padesátým narozeninám.
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Zprava Radek, Tosca a Blanka.

Na vrcholu Alta Peak,
zleva:
Joe,
Jochen,
Tosca, Radek, Blanka.
Fotil Pavel. Byla tu
schránka s deníkem, kam
lidé psali své dojmy.
Radek
nás
vyzval
k návrhu
vhodného
moudra a bylo přijato to
mé:“ Člověk postavil
města, ale Bůh stvořil
přírodu“.

Spokojený Radek Kunc.
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3.10. Přesun do Johusa Tree NP

-

520 km

Po vystoupení z našeho auta, která má klimatizaci, lapáme po dechu, neboť venku je něco ke
40°C. Když před sto padesáti lety přišli do Kalifornie mormoni a hledali místo pro svá nová
sídla, spatřili na své cestě nehostinnou pouštní krajinou podivné stromy. Tvar větví stromu jim
připomínal sepnuté ruce modlícího se člověka, a tak jej pojmenovali podle svého biblického
hrdiny Joshua Tree. Tento strom neroste nikde jinde na světě a je podle něho pojmenován
národní park, ležící uprostřed pouště, spalované téměř po celý rok horkým sluncem.

Všechny NP v USA mají tzv. Visitor Centre - Návštěvní centrum, kde je nutné si zakoupit
povolenku ke vstupu do NP a zajistit camping, který je nezbytné zamluvit mnoho týdnů před
vlastním kempováním. Ve většině návštěvních středisek bylo možné zdarma popíjet kávu z
automatu, platilo to i tady. Navíc však bylo třeba doplnit zásoby vody, neboť v kempu žádná
voda nebyla. Pro přežití je doporučován jeden galon (4.5 litrů) vody na osobu a den. Pokud se
někdo chystá na túry, jako my, měla by být dávka tekutin dvojnásobná. Panika-kde sehnat
kontejnery na vodu? Vybrali jsme všechny odpadkové koše, ale stejně to nedá ono
doporučované množství.
Jumbo Rock Camp, parcela č. 32
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Kemp Jumbo Rock leží v těsném sousedství stezky Skull Rock a je bezesporu nejkrásnějším
tábořištěm v národním parku. Mezi skalami je schováno neuvěřitelných 125 parcel pro
stanování. Jsou tak umně zasazeny do okolí, že nepůsobí vůbec rušivě. Z jednoho místa jsou
vidět tak dva tři sousední, víc ne. Na každé parcele je místo pro několik stanů, stůl s lavicemi a
nadzemní rošt nad ohništěm. Pomalu projíždíme kempem a vybíráme si to nejhezčí místo.
Několikrát vystupujeme a přeme se, které je lepší. Naše nerozhodnost způsobuje, že to, které
se zdálo nejhezčí, už zabírá jiná posádka. Nakonec se na nás usmálo štěstí a stany stavíme na
pěkném pískovém plácku, lemovaném z jedné strany několik metrů vysokou skalní hradbou.

Na tábor dopadají paprsky zapadajícího slunce, nedaleko roste rozložitý Joshua Tree. Před
večeři se jdeme projít a udělat několik snímků.
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4.10. Pouštní cyklotúra
Ráno vstáváme ještě za šera. Nedělá nám to žádné problémy. Jsme v Americe teprve čtvrtý den
a náš organismus, jedoucí stále podle středoevropského času, má dvě hodiny odpoledne. Slunce
ještě nevyšlo a kolem je ticho jako pod hladinou klidného jezera. Náhle se ozývá vysoký táhlý
zvuk. Je to kojot. Vzápětí se přidávají další a další kojoti. Ranním vzduchem se nese opravdový
koncert divočiny, který trvá dobrých deset minut.

Po snídani usedáme na kola a vyrážíme na cyklistický výlet. Každý má s sebou dva litry vody.
Předpokládáme, že by to mohlo stačit, neboť při snídani jsme se napili do zásoby. Cesta vede
zpočátku po asfaltu. Skaliska kolem kempu necháváme za sebou a kolem se prostírá les Joshua
Tree. Mezi stromy vyrážejí z písku řídké trsy trávy a občas i nějaký keř. Je to fantaskní
podívaná. Jedeme podivným lesem, ve kterém není žádný stín a mezi stromy je vidět na
kilometr dopředu. Porost se táhne do daleka. Vidíme jej i na svazích vzdálených horských
hřebenů. Na tu dálku už vypadá přeci jenom hustěji.
Po několika kilometrech jízdy po rovině přijíždíme na křižovatku. Tady odbočujeme doprava
na prašnou cestu. Pohodová jízda se mění na boj se záludným pískem. Kde není hluboký písek,
tam jízdu znepříjemňuje roleta.

Písčitá cesta, s občasnými roletami se stává obtížnou. Vpravo strom juka krátkolistá.
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V polovině okruhu se
nachází umělá nádrž
Baker Dam, určená na
zadržování
dešťové
vody. Byla postavená
po roce 1900 jistým
Bakerem
jako
zásobárna vody pro
jeho dobytek. Divíme
se, jak tu mohly krávy
v tom vedru vydržet,
ale pravdou je, že chov
dobytka
se
tu
provozoval až do třicátých let. V nádrži je zákaz koupání, ale nám to výjimečně nevadí. Bude
to asi tím, že je úplně vyschlá. Jenom dole pod betonovou hrázkou nádrže je v tůni trochu kalné
vody.

Z Hidden Valley už
zase jedeme po
asfaltové silnici. Na
křižovatce nedaleko
oblíbené
horolezecké skály
Cap
Rock
zvažujeme, zdali se
už máme obrátit
k táboru nebo si ještě
přidáme výjezd na
vyhlídku
Keys
View. Zásoby vody
se už sice povážlivě ztenčily, ale vítězí touha po objevování neznámého. Vyrážíme směrem na
Keys View.
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Vyhlídka Kews View. Na snímku je vidět pouze Radek. Blanku a Jochena zakrývají dva turisté.

Stanoviště nabízí pohledy na Palm Springs (oáza uprostřed pouště, vyhledávané rekreační
středisko americké smetánky a celebrit), zbytek údolí Coachella Valley, tektonický zlom San
Andreas, jezero Salton Sea a horský masiv nad ním. Nacházíme se v nadmořské výšce 1581
metrů a některé úseky nám daly v odpoledním vedru zabrat. Nahoře svačíme a hledíme do
údolí, ležícím patnáct set metrů pod námi.
Po návratu do kempu si beru láhev s dvěma litry vody a odcházím se mezi kameny opláchnout.
Po setmění sedíme před stany a bilancujeme náš den. Zažili jsme něco úplně nového a
mimořádně silného. Objevili jsme krásu zpočátku nevlídně vyhlížející pouště a zamilovali jsme
si ji. Nad hlavami, na křišťálově čistém nebi, bez světelného smogu, jak je možné jenom nad
pouští, nám ukazuje Radek i galaxii M31 v souhvězdí Andromedy. Všude kolem je ticho.
Boty, které jsme obvykle na noc nechávali před zapnutou částí stanu, ukládáme dovnitř, ke
svým nohám, protože se bojíme, aby se nám do nich nenastěhoval škorpion.
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Arizona
Moto: Ditat Deaus (z latiny znamená „Bůh obohacuje“).
Přezdívka: Grand Canyon State.
Hlavní město: Phoenix.
Státní strom: Palo verde (španělsky „zelená hůl“;
pouštní dřeviva, u které probíhá fotosyntéza v zeleném
kmenu a zelených větvích).
Hymna: má dvě odlišné verze. Oficiální státní hymnou je
„The Arizona March Song“ a alternativní státní hymna má název „Arizona“.

5.10. Přesun do Národního parku Grand Canyon -

590 km

Přijíždíme autem od jihu a míříme na South Rim (Jižní římsu), Grand Canyon. Kolem nás se
prostírá rovinatá krajina. Silnice, rovná jako přímka, vede rozsáhlým lesem borovic a jalovců.
Před vstupní bránou do NP.
Území národního parku má
rozlohu 4926 km2, kaňon je tu
443 km dlouhý, až 1600 m
hluboký a největší vzdálenost
okrajů činí 29 km.
19

Všichni jsme velice zvědaví co vlastně uvidíme, a tak zastavujeme u
návštěvnického centra v jehož blízkosti je vyhlídkové místo Mather
Point.
Před námi se otevřel sedmý div světa, Kaibab, tak se říká Grand
Canyonu v jednom z místních indiánských nářečí. V překladu to
znamená hora naruby, a to je nejpříhodnější pojmenování toho, na co
právě bez dechu hledíme. Původní obyvatelé indiánského kmene Hopi
považovali Kaibab za místo, kterým člověk prochází do posmrtného
světa. Nejstarší části kaňonu jsou staré celých 1 864 000 000 let!
Pod našima nohama padá kolmá stěna sto padesát metrů dolů, pod ní následuje prudký suťový
svah, který je ukončen další propastí. Stěny Velkého kaňonu se v gigantických stupních svažují
až na samé dno. Řeka Colorado není seshora vidět, neboť protéká úzkou hlubokou průrvou.
První pohled do kaňonu je pro každého nezapomenutelným zážitkem. Stejně tak i nám se tato
chvíle nesmazatelně zarývá do naší mysli.

Pohled z vyhlídkového místa Mather Point.
Navečer zajíždíme do Grand Canyon Village. Tohle nevelké turistické středisko na jižním
okraji kaňonu je celé skryté v lese a každý návštěvník v něm najde vše co potřebuje. Jsou tu
hotely i stanový kemp, restaurace i levné jídelny, velký obchod, návštěvnické centrum, banka,
pošta, nemocnice, opravna aut. A především kanceláře, nabízející turistům všelijaké povyražení
od výletu na koních až po vyhlídkový let nad kaňonem nebo splutí Colorada na raftu.
Dnešní noc strávíme v jednom z několika kempů v národním parku. Ten náš se jmenuje Mather
a leží v nadmořské výšce 2 200 m. Naše tři stany (Jochen svůj stan nestavěl, protože pršelo, a
spal na karimatce a ve spacáku pod naším autem) stojí na jedné ze 329 parcel pro kempování
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rozesetých mezi borovicemi. Sousední místa jsou naštěstí od sebe dostatečně vzdálená, a tak
každý návštěvník má dostatek soukromí.

Kempovací parcely v Mather kempu. Z hlavní cesty odbočuje asfaltová plocha pro parkování
vozidla. Na každé parcele je stůl s lavicemi, ohniště a místo pro několik stanů.

Brzy ráno odjíždíme kyvadlovým autobusem k výchozímu bodu naší stezky South Kaibab
Trail.
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South Kaibab Trail
Stezka dlouhá 7,6 km začíná v Grand Canyon Village na jižním okraji Grand Canyonu a klesá
1445 metrů k řece Colorado. Po celé délce má průměrný sklon 10 %. Na konci stezky pokračuje
stezkou River Trail dalších 4,6 km do kempu Bright Angel Campground a Phantom Ranch.
Následně se připojuje k stezce Bright Angel Trail, dlouhé 15.9 km, která vede zpět nahoru na
Jižní Římsu. Radek měl v plánu tuto trasu jet na horském kole!!! Tím, že Jochen spal pod autem
(v noci byl mráz a ráno byly okolo něho zamrzlé louže vody), a já se chtěl o něm více dozvědět,
tak jsem šel s ním. Ostatní, včetně cyklisty Radka, byli za námi. Při společném výšlapu na
dlouhé stezce se docela dobře povídá. Jochen byl Němec, který uměl česky, žil na druhé straně
hranice za Děčínem, v Saském Švýcarsku, a byl prvním turistou, kterého jsem viděl
s nordickými
hůlkami.
Vystoupal na nejvyšší
africkou
horu
Kilimandžáro (5895 m),
cestoval v Jižní Americe a
dělal doprovod německým
cyklistům, kteří šlapali
z Německa do Severní
Afriky. Byl to zkušený
cestovatel.
Vstup na stezku je možný
jenom
od
zastávky
kyvadlového autobusu.

Začíná serpentinami „The Chimney“ (komín) a pokračuje prudkým a úzkým sestupem (šířka
1.2 m).
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UUH AAH POINT (citoslovce údivu „úh ách“) asi 1.5 km od začátku trasy. Jmenuje se tak
proto, že se nabízí první výhled na východní část kaňonu. Výhledy se mění každou minutu.

Křižovatka několika stezek na „Cedar Ridge“, který je 2.4 km od startu.
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Skeleton Point, 4.8 km od začátku, je místo odkud lze poprvé vidět řeku Colorado (pohled na
dalším snímku). Poslední místo, kam je doporučen sestup v jednom dni.
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Panoramatický pohled ze stezky na skálu O´Neil (1100 m nad řekou Colorado). Kapitán O´Neil
(1860-1898) padl jako dobrovolník regimentu Rough Riders v bitvě u San Juan.

Horní
část tvoří
pískovec
a spodní
část pak
vápenec.
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Prudký sestup 300 m. V letním období je v kaňonu velké teplo a je třeba mít s sebou dostatek
pitné vody. My jsme měli každý dvě láhve.

Stezka se přibližuje k řece Colorado. Na
druhé straně řeky je vidět Pahnotm
Ranch.
Krátký tunel končí mostem přes řeku.
Slunce pálí a sestupujeme k řece.
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Voda Colorada je neskutečně studená, přitéká totiž z asi 100 km vzdálené přehrady Lake
Powell, kde vytéká z její spodní části a téměř celou trasu protéká zastíněným kaňonem. Sluneční
paprsky vodu nestačí zahřát. Uprostřed řeky je velmi silný proud. Zprava: Jochen, Pavel,
Blanka a já. Fotila Tosca. Radek byl nedaleko Colorada „eskortován“ i se svým kolem za
porušení návštěvního řádu NP.
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Když jsme s Jochenem přicházeli k řece, tak se proti
nám svižným tempem hnala nahoru sličná strážkyně
NP. My jsme samozřejmě nevěděli o co jde.
Radek vzpomíná: „Jízda na kole je v národním parku
povolena výhradně po silnicích a ty vedou pouze na
horním okraji kaňonu. Představa jízdy mezi auty není
příliš vábivá, a proto se většina výpravy rozhoduje pro
pěší sestup do kaňonu. Já se tvrdošíjně držím svého
původního záměru sjet Grand Canyon na kole. Stezka
vedoucí dolů je dosti široká.
Začínám sjíždět první kolmou stěnu. Stezka je v ní
vytesána a tvoří několik serpentin. Brzdy mačkám skoro
pořád na doraz, ale současně dávám pozor, abych se
nedostal do smyku. Pokud chci projet úzkými a ostrými
zatáčkami, téměř v každé musím zastavit a celé kolo
natočit ve směru další jízdy. Jakmile se dostávám pod
stěnu, serpentiny končí a sklon stezky se zmírňuje.
Plynulost jízdy občas narušují velké schody nebo
příčně položené kameny. Přes překážky kolo přenáším, ale s postupujícím časem, jak se moje
technika jízdy zlepšuje, si některé troufnu projet. Povrch cesty je pokryt vrstvou jemného
červeného prachu, který se brzy usazuje na celém kole, a navíc vyřazuje z činnosti nášlapné
pedály. Ani mě nevadí, že je nemám zapnuté. Nad propastí je lepší umět rychle seskočit z kola
než se do ní řítit s botami dobře držícími v pedálech.
Turisty zatím nepotkávám. První třetina sestupu ubíhá v pohodě. Na pěší kamarády jsem získal
náskok, a tak ve výšce 1740 metrů zastavuji a rozhlížím se. Z okraje Jižní Římsy, která visí téměř
půl kilometru nade mnou, padají dvě žlutě zbarvené kolmé stěny, oddělené jen krátkým
suťoviskem. Pod nimi následují prudké červenohnědé svahy, řídce porostlé keři a přerušované
kamennými stupni. Jedna z tisíců s ničím nezaměnitelných scenérií.
Další část je dobře sjízdná s výjimkou série serpentin, které vedou kolmou vápencovou stěnou.
Tady potkávám dvě skupiny na mezcích. Asi půlhodinu čekám, než průvod mezků přejde.
S výhledem na kalný tok Colorado River mi tohle zdržení vůbec nevadí. Přijíždím na širokou
terasu. Nacházím se na plošině Tonto, která v nadmořské výšce tisíc dvě stě metrů protíná jižní
stěnu Grand Canyonu. Prochází po ní pěšina Tonto Trail, která s minimálním převýšením
traverzuje vysoko nad řekou Colorado.
Poslední třetina cesty je asi nejsnažší. Stezka, pokrytá jemnou červenou šotolinou z okolních
svahů, dovoluje popustit brzdy a užít si trochu rychlejší jízdy. Když zbývá poslední kilometr,
jsem varován, že dole v jedné z posledních zatáček stojí strážce parku. Není pochyby, že čeká
na mě. Kousek od cíle to už ale přece neotočím. Poslední stovky metrů k řece Colorado nesu
moji Rock Machinu na rameni. Ve čtyřicetistupňovém vedru jsem doprovázen nesmlouvavě se
tvářící rangerkou Peggy Kolar, která mě eskortuje na Phantom Ranch.
Později, během neformálního rozhovoru se ukazuje, že je to celkem sympatická holka, jejíž
předkové pocházejí ze severních Čech. S kolem však zpátky na stezku nesmím. Nezabírá ani
návrh, že ho ponesu na rameni. Zpátky na Jižní Římsu stoupám tedy pěšky a kolo mě následuje
v helikoptéře. Samozřejmě, že za úplatu.
Pocity mám značně protichůdné. Sjezd na dno Grand Canyonu se sice zdařil, ale sportovní
hodnota výkonu je nižší, protože kolo mi zpátky nahoru nese někdo jiný. Trochu mě mrzí, že
jsem se dostal do rozporu s nařízením správy parku, i když nesmyslným a diskriminačním. Kola
jsou tím postavena na úroveň automobilů a cyklisté vyháněni ze zdravého přírodního prostředí
mezi kouřící náklaďáky a autobusy. Nemůžou jezdit po cestách, kde je dovoleno jezdit koním a
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mezkům, jejichž kopyta způsobují silnou erozi. Ve Spojených Státech, a zejména tady na
jihozápadě, existují silné snahy vypudit bikery ze stezek a cest v přírodě na komunikace
s automobilovým provozem. Tento tlak je podporován i obecným povědomím Američanů, kteří
většinou považují pohyb za něco nepatřičného. Ochrana přírody musí být samozřejmě
prioritou, ale je třeba spravedlivě posuzovat, od koho jaké škody hrozí.
Na horní okraj se dostávám, zrovna když nad Grand Canyonem zapadá slunce. Stíny vykreslují
každý vrchol, hřeben a skalní výběžek. Stojím nad propastí a poslouchám tichou symfonii,
zvolna se nesoucí okolním prostorem. Přemýšlím o slovech Johna Wesley Powella, který hudbu
Velkého Kaňonu vnímal takto: „…větrný orchestr v korunách borovic za soumraku, volání
kojotů a nebeská píseň poustevnických drozdů v amfiteátrech bohů“.

V místě, kde se my čtyři ochlazujeme ve studené řece, doplňují raftaři své zásoby, které si
zakoupili v ranči Phantom.
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Jak často vidíte kvést kaktusy v přírodě? Na to, že jsem se ráno nacházel 2200 metrů nad
mořem, se zamrzlými loužemi okolo mě, tak zde to vypadá trochu jinak…slunce a teplo jako na
poušti a k tomu patří i květy kaktusů.

Přicházíme k ranči jménem Phantom. Jaké to tu to asi bude?
Pozemek Phantom Ranch a oblasti kolem něj byly používány různými indiánskými kmeny po
tisíciletí. V nedalekých jeskyních byly objeveny četné artefakty, včetně zuhelnatělých figurek
z rozštěpených větviček starých 4000 let.
Nejstarší zaznamenaná návštěva evropských dobyvatelů se uskutečnila v roce 1869, kdy John
Wesley Powell a jeho společnost tábořili na pláži u soutoku Bright Angel Creek a řeky
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Colorado. Byl to Powell, kdo dal Bright Angel Creek jméno, když postavil jeho čisté, jiskřivé
vody do kontrastu s rozbouřenými, slanými, bahnitými vodami potoka, který on a jeho muži
prošli dříve a pojmenovali Dirty Devil.
Americká architektka Mary Colterová navrhla na tomto místě projekt ve stylu, který se stal
známým jako National Park Service Rustic; využíval se místní kámen a hrubě opracované
dřevo. Byla to také ona, kdo stavbu pojmenoval „Phantom Ranch“, převzala jméno z
nedalekého Phantom Creek a Phantom Canyon. Ranč byl otevřen 9. listopadu 1922.

V roce 1930 prezident
Franklin
Roosvelt
založil ve Phantom
Ranch
tzv.„Civilní
ochranářský
sbor“
(více v příloze). Tábor
818 působil právě zde.
Stavěli lepší cesty a
mosty.
Rozšiřovali
kempingové
plochy.
Nabízeli
služby
turistům,
služby
aktuální i dnes.
Ve 30. letech 20. století popularita ranče nadále rostla, jeho izolace a uvolněná atmosféra
přitahovaly mnoho bohatých a pozoruhodných hostů, z nichž někteří zůstávali celé dny nebo
dokonce týdny. Spisovatel Adrian Harbin po návštěvě v roce 1937 napsal: „Phantom Ranch je
jedním z nejklidnějších míst na Zemi. Čas ke koupání nebo sprchu před večeří. Toto jídlo se
podává v rodinném stylu a pokud chcete stát po osmi mílích v sedle, večeře bude podávána u
vysokého stolku ve stoje.“
Ale zpátky do dnešních dnů. Tak především je to místo, kde se setkávají tři stezky: South
Kaibab, North Kaibab a Bright Angels Trail. Jak jsme mohli vidět, zastavují zde i rafty plující
dolů po proudu Colorada.
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Pitná voda pochází z potoku tekoucího k Phantom Ranchi údolím Bright Angels.

Pracovník Phantom Ranche, v rozhovoru popsal kaňon takto:“ Bude se k vám chovat tak, jak
se k němu chováte vy. Pokud se k němu budete chovat s respektem, kaňon vás bude
respektovat. Pokud jej odmítnete respektovat, nakopne vás to přímo do zadku“.

Západ slunce nad Phantom Ranchem.
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V hlavní budově zakoupíte jídlo a pití. Budovu doplňují malé domky umístěné mezi černými
topoly a americkými osikami. Celý ten turistický cirkus zásobují neúnavní mezci.
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V této zelené oáze jsme pojedli něco ze svých zásob. Sestup z Jižní Římsy k řece Colorado nám
trval asi 3 hodiny.

Přešli jsme Stříbrný most a začali stoupat po stezce Bright Angle Trail zpět na 15.9 km
vzdálenou Jižní Římsu. Bylo odpoledne a teplota na slunci byla hodně vysoká. Prošli jsme
zelenou oázou „Indian Garden“, která je od Jižní římsy vzdálena 7. 8 km. Je tu kemp a pitná
voda, která přitéká od kolmé skály nad touto zelení. Z Indian Garden vede stezka Tonto Trail
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na jejíž trase je vyhlídkový bod Plateau Pint, vzdálený 1.2 km. My jsme po ní ale nešli, protože
bylo již dost pozdě a čekal nás 8 km výstup na Jižní Římsu.

Mezci se využívají nejen k transportu nákladů, ale i k dopravě turistů
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„Žádná fotografie nebo osobní popis nedokáže připravit návštěvníka na jeho první dojem při
spatření Grand Canyonu. Silnice vedoucí k okrajové římse kaňonu neposkytne ten nejmenší
náznak úžasné podívané, která jej čeká. Nesčetné množství barev, neuvěřitelné hloubky,
obrovská velikost této propasti uchvacovala lidstvo po staletí. Ohromný sešup o stovky metrů
k Indian Gardens a potom další sešup k řece Colorado, je téměř nepochopitelný pro naše
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mozkové buňky. Je to 1.5 km hluboká a 15 km široká propast z naší vyhlídky na South Rim
směrem na druhou stranu kaňonu, na North Rim.
Jeskynní malby a další důkazy o indiánské kultuře zde objevené pocházejí až z doby 1000 let
před naším letopočtem. První zdokumentovaný objev kaňonu provedl průzkumník jménem
Cardenas, kterého vyslal španělský dobyvatel Coronado při hledání legendárních sedmi Zlatých
měst v letech 1540-1542.

Zpátky na South Rim, asi v 19.00 hodin. Úžasný zážitek po 28.1 km na stezkách Grand Canyonu.
Všechno tak krásné a jedinečné. Vrcholky hor utopených ve stínu kouzelně ozařují paprsky
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zapadajícího
slunka.. Jsme
příjemně
fyzicky unaveni,
mířímě zpět do
kempu
a
vychutnáváme
si vzpomínky,
které
nám
zůstanou
na
celý život. GC
NP je zcela
unikátní
a
vyniká
mezi
mnoha jinými
národními
parky,
které
jsme navštívili.
Tento prastarý
a mamutí kaňon
zůstává živým
monumentem
neustále
se
měnícího
přírodního
dramatu.

CD, která jsem si zakoupil v GC
1.

R Carlos Nakai Canyon Trilogy
( flétna )
2. Nature´s Symphony
(flétna, piano, kytara a bubny;
společně s nahrávkami zvuků vody,
bouřky, dešťů a živočichů v kaňonu)
https://www.youtube.com/watch?v=6g4VTSGo26k
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Utah
Moto: Industry (píle, tvrdá práce).
Přezdívka: The Mormon State (stát mormonů).
Hlavní město: Salt Lake City.
Státní strom: Topol osikovitý.
Hymna: „Utah…This is the Place“ (Utah je to správné
místo).

7.10. Přesun do Monument Valley Navajo Tribal Park

-

700 km

Monument Valley
Nachází se na státní hranici Utah-Arizona a svou velikostí se blíží České republice. V
nadmořské výšce 1500-1800 m panuje pouštní klima s chladnými zimami a horkými léty.
Údolí, ležící na území národní rezervace Navajo, je posvátná oblast indiánského lidu. Navajové
mají vlastní parlament, vládu a policii. Platí tady rovněž místní zákony. Problém s alkoholem
je značný a na příklad v prodejnách potravin nebylo možné zakoupit láhev piva.
Za druhé světové války sloužili Navajové v americké armádě výhradně jako radisté. Na
radiových vlnách se dorozumívali ve své mateřštině a nepřítel se domníval, že jde o složitou
šifru, a po celou dobu se ji marně snažil rozluštit.
Dále nechávám vypravovat Radka:
„Stojíme na vyhlídce nad údolím a shlížíme na legendární scenérii Divokého západu. Dole
mezi skalními útvary se vine písčitá cesta. V klasických westernech po ní hrčely dostavníky,
současnosti se po ní vydávají automobily s návštěvníky na vyhlídkový okruh. Zítra se po ní
chceme vypravit na kolech.
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V Monument Valley se nachází jediný kemp. Leží v těsném sousedství návštěvnického centra,
od kterého také začíná okružní cesta údolím. Dlouho váháme, na kterém plácku si postavíme
stany.
Zprvu
vybíráme
mezi
hrbolatým
a
kamenitým,
ale
nakonec
se
rozhodujeme
pro
písečně bodlinatý.
Po nezbytné úpravě
terénu stojí po chvíli
na okraji pouštní
planiny naše čtyři
stany
poblíž
návštěvního centra.
Příští den ráno jsme
odtud vyjeli na
kolách přímo po
písčité cestě mezi
skály.
(Dnes, v roce 2022, je kemp více jak 1 km daleko od návštěvního střediska a skalních
monumentů)
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Nastává slunečné říjnové ráno. Na parkovišti, obklopeném dřevěnými budkami s honosnými
nápisy, jako například Frank‘s Travel Agency, se objevují stroje, vyvolávající zkoumavé
pohledy u postávajících naháněčů domorodých cestovních kanceláří. Pět horských Rock
Machine, jeden trekingový Author a jejich čeští pasažéři jsou připraveni zdolat dvacet sedm
kilometrů dlouhou okružní cestu, vedoucí Monument Valley. Ne, že by se necítili na větší porci,
ale individuálním návštěvníkům je pohyb v parku omezen pouze na určenou trasu. Pokud někdo
chce vidět více, musí si koupit vstupenku a nasednout do jednoho z vozidel Indiánů. Domorodý
řidič potom k povolenému okruhu přidá dvě smyčky, kam bez průvodce není přístup povolen.
Údolím projíždějí i skupinky na koních. Ty už nejsou omezeny na prašné cesty, ale mohou
cválat, kudy se indiánskému průvodci zachce.

(Dnes, v roce 2022, je zde asfaltová cesta, po které jsou návštěvníci přepravováni pouze
autobusy, pod dohledem indiánských průvodců).
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Žádný z naháněčů domorodých cestovních kanceláří nám svoje služby nenabízí, a tak opravdu
nezbývá nic jiného, než se do údolí vydat na bicyklech. Počáteční sjezd ubíhá rychle, neboť vede
po tvrdé cestě. Dole na rovině to však začíná být horší. Naše pneumatiky se boří do jemného
písku a jízda se zpomaluje. Do údolí jsme vyrazili jako první a nějakou chvíli trvá, než nás
dostihne první auto a zahalí oblakem červeného prachu.

Na prašné cestě v Monument Valley lze potkat tři druhy vozidel. Nejčastěji to jsou běžné
automobily, které si na výmolech ničí pérování a zvířeným prachem zanášejí vzduchové filtry.
Špatná kvalita vozovky naopak nevadí terénním vozům, které svoji převahu nad nástrahami
„trati“ dávají najevo rychlou jízdou. Poslední skupinu tvoří vyhlídková vozidla. Za tímto
označením se skrývají nejroztodivnější vehikly, ve kterých Indiáni za dvacet dolarů celé
dopoledne natřásají svoje zákazníky, dychtící po nezapomenutelných zážitcích. Jsou to různě
upravené náklaďáčky s lavicemi na korbě, valníky opatřené sedadly a řazené za sebou jako
vlak, nebo jakési malé autobusy s odříznutými bočními stěnami a střechou. Pokud fouká vítr a
víří jemný písek, překryje se prostor pro pasažéry igelitovou plachtou.
Pomalu se posunujeme dál a naší první zastávku děláme pod štíhlými kamennými Three Sisters.
Toto místo se nazývá John Ford‘s Point. Nese jméno po slavném americkém režisérovi, tvůrci
mnoha westernů, který právě odtud nejraději snímal svoje záběry. Stačí jeden krok dopředu a
člověk vystoupí ze světa skutečnosti. Ocitne se uprostřed kulis Divokého západu, tak jak jej
vytvořila fantazie filmových tvůrců.
John Ford natočil v Monument Valley sedm filmů, z nichž nejvýznamnějším se stal Dostavník
z roku 1939. Během natáčení Dostavníku utratil v údolí dvě stě tisíc dolarů. Navajové mu
z vděčnosti dali jméno Natani Nez, Velký voják, a udělali z něj čestného náčelníka svého kmene.
Dnes tady stojí primitivní obchůdek, pobitý překližkou, v němž mladá navajská dvojice prodává
indiánskou bižuterii a jiné upomínkové předměty. Mezi „pravými“ indiánskými výrobky ze
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skleněných jabloneckých perliček leží na velikých pultech i několik náramků a náhrdelníků
z leštěných nebo vyřezávaných barevných kamenů, které budí dojem většího podílu ruční práce.
K radosti Indiánů zde utrácíme pár dolarů.
Po chvilce jízdy se dostáváme k Hoře boha deště. Kousek od cesty stojí otlučený obytný přívěs
a vedle něho se krčí kruhová, necelé dva metry vysoká chýše, zvaná hogan. Toto původní
indiánské obydlí z větví a hlíny dnes slouží už jenom jako stylové místo pro přespání turistů. Na
celém území parku žije pouze několik rodin Indiánů. Přes svoji krásu je to tvrdé místo pro život.
V údolí, které leží šestnáct set metrů nad mořem, se první sníh objevuje už v listopadu a teploty
v zimě klesají na deset stupňů pod nulou. Naopak letní teploty nezřídka dosahují čtyřiceti
stupňů. Po většinu roku tady panuje sucho, jenom v srpnu a září skrápí zdejší vyprahlou krajinu
bouřkové lijáky.

Naše horská kola se dál statečně brodí pískem a dojíždíme k vyhlídce na Totem Pole. Asi čtvrt
míle od nás se vypíná štíhlá stometrová skalní jehla s průměrem pouhých osm metrů.
Pokračujeme k dalším vyhlídkám, které nesou jména Artist‘s Point a North Window a odkud se
nám otvírají nové a nové pohledy na skalní monumenty.
Před sto šedesáti miliony let tady všude okolo bylo moře. Řeky na jeho dno naplavovaly jemný
písek, který se posléze pod obrovskými tlaky stmelil v pískovec. Po vysušení moře byla potom
celá oblast vyzdvižena a pískovcové vrstvy vlivem geologických sil popraskaly. Vše ostatní už
dokonala voda, vítr, mráz a především čas.
Cesta se v kruhu stáčí zpět pod Three Sisters, odkud se vracíme stejnou cestou, po které jsme
přijeli. Na závěr zdoláváme jediné dnešní stoupání, které nás přivádí zpátky k návštěvnickému
centru. Pokryti červeným prachem zastavujeme před naším autem. Budíme veselý smích u
domorodců, kteří nemohou pochopit, že se někdo dobrovolně vydá do údolí na kole, když tam
přece může jet klidně autem.
Dnes to byl neobyčejný výlet se spoustou nádherných scenérií. Přesto však v nás toto místo
zanechalo divný dojem. Necítili jsme se tady volní a svobodní, jako v jiných národních parcích.
Náš pohyb byl omezen pouze na povolený okruh. I když jsme byli kolikrát u vytržení nad divy
přírody, všude kolem byla přítomná komercializace. Snaha vytáhnout z návštěvníka dolary byla
až příliš zjevná. Navíc je zdejší příroda představována jako westernová krajina a návštěvník
pak skutečnou krásu ani nevnímá. Je mu podsouvána jenom fikce, viděná skrz smyšlené filmové
příběhy.“
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8.-14.10.

Přesun do Canyonlands NP

313 km

Národní park Canyonlands se nachází v jihovýchodním Utahu, poblíž města Moab. V současné
době se rozkládá na 136 621 hektarech. Rozděluje se na čtyři základní části: The Needles, Island
in the Sky, soutok řek Green River a Colorado a The Maze.

Na jeho území příroda vymodelovala takovou škálu skalních útvarů, jakou si Středoevropan jen
stěží může představit. Lze tady spatřit skalní města plná štíhlých věží, skalních hradeb a hrotů,
odvážně klenuté oblouky a okna, mohutné stolové hory a štíhlé stometrové věže. To, co však
dělá Canyonlands jedinečným, jsou stovky a tisíce kaňonů všech velikostí, které se táhnou až
někam za obzor a podle nichž je národní park pojmenován. Kaňony vytváří celé složité
labyrinty a na jejich stěnách je možno spatřit dvanáct různých pískovcových vrstev,
podávajících přehled o tři sta miliónech let geologické historie tohoto kousku Země. Oblast
byla osídlena lidem kmene Anasazi už v dobách před Kristem.
Úkryt
původních
indiánů pod
skalním
převisem na
okraji kaňonu.
Island
in the Sky.
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Pokud bychom však měli mluvit o pastvinách, nesmíme si pod tímto pojmem představovat
louky s vysokou trávou, pohupující se větru, tak jak to známe od nás. Pastviny v oblasti
Coloradské náhorní plošiny jsou vlastně polopouští, řídce porostlou trsy bodlinatých rostlin a
keříků. Aby se z těch pár stébel trávy, které rostou mezi bodláky, mohla uživit nějaká zvířata,
pase se na velikých rozlohách vyprahlých pastvin pouze několik krav.
Na území národního parku se stékají řeky Colorado a Green River, které rozdělují park na
vzájemně od sebe oddělené části. Severní oblast, nesoucí příznačné jméno Island in the Sky,
Ostrov na obloze, je tvořená nesmírně rozlehlou stolovou horou a hlubokými kaňony na jejím
úpatí.
Na západě se rozprostírá oblast Maze. Tento neskutečný labyrint kaňonů a skal je považován
za nejobtížněji dostupné území Spojených států. K hranicím Maze se lze dostat až po sto deseti
kilometrech
strastiplné jízdy
po prašných a
nerovných
cestách,
po
kterých se lze
pohybovat
pouze terénním
automobilem
s náhonem na
všechny čtyři
kola.
Na jihovýchodě
leží oblast The
Needles,
čili
Jehly. Je typická
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svými skalními oblouky a pruhovanými věžemi, jejichž špičaté vrcholky se zařezávají do
oblohy jako ostré nože. The Needles byly kdysi kovbojským centrem jižního Utahu.
Čas honáků krav je již dávno pryč, ale divoký kraj neosiřel. Míří sem bikeři, terénní čtyřkolky,
vyznavači pěší turistiky nebo prostě jen milovníci samoty. Je to lokalita, kam směřujeme také
my. Kolem nás defilují úchvatné scenérie a celých padesát kilometrů si můžeme ukroutit hlavu.
Na jihu, takřka na dosah ruky, se vypíná osamocené pohoří s nejvyšší horou Abajo Peak,
vysokou tři a půl tisíce metrů.

Oblast Needels.
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Hora Abajo Peak je součástí hor Abajo, které jsou začleněny do národního lesa Manti-La-Sal
o rozloze 4900 km2.

Zastavujeme u známé indiánské památky Newspaper Rock. První rytiny tu byly vytvořeny asi
před 2000 lety, zanechali je lidé z kultur Archaic, Anasazi, Fremont, Navajo, Anglo a Pueblo.
Postavy lidí, zvířat, ptáků a hadů spolu s různými symboly tady vyprávějí příběhy staré stovky
let. Rytiny se nazývají petroglyfy.
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Přejeli jsme hranici národního parku, ale náš plánovaný camp Squaw Flat byl obsazen, takže
nám nezbylo nic jiného než se vrátit před hranici parku a postavit stany v soukromém kempu.

Canyonlands Needles Outpost camp. Naše místo je na horním snímku vlevo.

Na malém plácku je sice více bodlin jak písku, ale
jsme rádi, že máme kde složit hlavy. Po večeři vylézáme
na skalní terasu nad táborem a pozorujeme, jak slunce
zapadá za stolové hory kdesi za Colorado River. Krvavě
rudý západ a ticho pouště dokreslují atmosféru tohoto
místa. Zůstáváme tady, dokud celé okolí nepohltí
inkoustově černá tma.
Ráno ihned po snídani vyjíždíme do oblasti Needles. Z
nejbližší skalní vyvýšeniny se nám otvírá krásný pohled
na hřeben stovek červenohnědých skal a hrotů,
ozdobených krémově bílými vodorovnými pruhy. Tak
tam někde tímto bludištěm povede naše dnešní
cyklistická túra.
Sedáme na kola a po prvním asfaltovém kilometru se
dostáváme na šotolinovou cestu, která míří do nitra skal.
Po dalších pěti kilometrech přijíždíme do jakéhosi
uzavřeného amfiteátru. Kolem parkuje několik aut a my
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pátráme, kudy cesta vede dál. Potom spatřujeme něco, čemuž se zprvu zdráháme uvěřit.
Do prudkého svahu vedou asi půlmetrové kamenné schody a na nich černé šmouhy od
pneumatik. Tudy?!? To snad ne. Ale je to opravdu jediná možnost, jak pokračovat dál. Na jízdu
není ani pomyšlení. Tak vytříbenou techniku, abychom tyhle velké schody dokázali vyskákat,
nikdo z nás nemá. Skoro celý kopec tedy tlačíme, až takřka nahoře se dá trochu jet. Jsme asi
padesát
metrů
nad
parkovištěm na místě zvaném
Elephant Hill (Sloní kopec).
Olejové skvrny na kamenech
prozrazují dvě věci. První je
ta, že opravdu se tudy jezdí
v terénních vozech a druhá,
že občas při tom někdo
prorazí olejovou vanu.
Cyklista
Radek
sleduje zápas auta Jeep 4x4
na stezce.
Ve stoupání na Elephant Hill nás dojíždí dvojice aut. Tuhle podívanou si nenecháváme ujít a
pohodlně se usazujeme okolo cesty. Obě auta zastavují a zkoumají, kudy a jak by mohli
stoupání zdolat. Muž z druhého auta je zřejmě odvážnější než dvojice mladých žen v prvním
autě, a ukazuje kudy se to má jet. První pokus děvčatům nevychází, ale na druhý už vysoké
přírodní schodiště za vítězného jekotu vyjíždějí. Rychle se přesunujeme na opačnou stranu
kopce, kde sledujeme, že i ve sjezdu si vedou stejně dobře.

Po vršku Sloního kopce vede písková cesta a my doufáme, že obtížím je konec. Jenže když je
někdo jednou na kopci, bude z něj muset někdy sjet. A nás to potkává po pár set metrech. Stejný
svah a stejné schody, ale tentokrát naštěstí dolů. Následující pasáž vede úzkým kaňonem mezi
červenými skalami s bílými čepicemi. Přijíždíme na rozcestí. Tady začíná malý, asi
desetikilometrový okruh s přikázaným směrem jízdy ve směru hodinových ručiček. To aby se
v úzkých místech nepotkala protijedoucí auta. Volíme samozřejmě cestu v protisměru a noříme
se do dalšího kaňonu. Jedeme převážně korytem vyschlého potoka a v sypkém štěrku nemůže
být o nějaké pohodové jízdě ani řeč. Opouštíme koryto a pokračujeme ve vyjetých kolejích,
plných jemného písku. Zrovna když se na jednom takovém písečném úseku brodíme po ráfky,
potkáváme dvě protijedoucí terénní čtyřkolky, vířící oblaka prachu. Ocitáme se na dalším
rozcestí. Náš okruh pokračuje doleva.

49

Vpravo vede odbočka k vyhlídce značené jako Confluence (soutok řek Colorado a Green
River). Přes značný časový skluz se vydáváme k soutoku. Tato asi pětikilometrová trasa se vine
mělkým údolím, obklopeným nevysokými skalami. Téměř celá cesta vede hlubokým pískem.

Technika jízdy v tomto terénu je jednoduchá. Musí se šlapat na plný pecky, aby cyklista vyvinul
alespoň takovou rychlost jako kráčející člověk. Menší rychlost v hlubokém písku znamená
zablokování předního kola, ztrátu rovnováhy a svalení se na bok. Moje horské Rock Machine
zvládá tuto pasáž velice dobře. Hůře je na tom jediné crossové kolo, ale jeho majitelka jej
statečně tlačí.
Ve stínu několika stromů na konci strastiplné písečné cesty zanecháváme naše zaprášené stroje.
Ještě půjčujeme lepení na duše a montpáky jednomu mladému Američanovi, který asi kilometr
odtud píchnul duši o nějaký trn. Vydáváme se pěšky na poslední úsek. Přelézáme nevysoký
hřeben a ocitáme se na vyhlídce. Tři sta metrů pod námi se vlévají světle hnědě zabarvené vody
Green River do mohutnějšího hnědého Colorada. Nad soutokem se vypínají rozlámané
červenohnědé stěny kaňonu. Dole na písčitém břehu kotví dva gumové čluny. Jsou to raftaři,
kteří absolvují několikadenní putování po Coloradu
Soutok řek
Green River a
Colorado.
Vracíme se ke kolům,
kde na nás čeká
Američan. S rozzářenou
tváří nám děkuje a vrací
soupravu na lepení duší,
která ho zachránilo od
úmorného minimálně
desetikilometrového
tlačení kola. Znovu se
pouštíme
do
boje
s pískem a zpátečních
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pět kilometrů na rozcestí trvá pouhých pětatřicet minut. Odtud se vydáváme dále po našem
okruhu.

Vjíždíme do úzkého kaňonu, zvaného Devils Lane čili Ďáblova ulička. Cítíme, jak se naše
technika jízdy zlepšuje a v pohodě zdoláváme středně obtížné schody, vedoucí do tmavé
průrvy. Následuje soutěska mezi černými skalami, která je tak úzká, že se divíme, jak tudy
můžou projet auta. Za ní opět zápasíme s pískem a uprostřed Devils Lane odbočujeme po našem
okruhu ke kempu Devils Kitchen (Ďáblova kuchyně).

V Ďáblově kuchyni se táboří pod převisy, které jsou tak velké, že kromě stanů se pod nimi
schovají i dvě tři auta. Okolní skály vypadají jako obří houby. Po chvíli oddechu vyrážíme na
poslední úsek. Není tady žádné odpočinkové místo. Schody a plotny jsou střídány pískem, a tak
to jde stále dokola. Cítíme, jak nám ubývají síly. Hluboký písek a výjezdy po skalnatých
stupních nás pěkně vysály. Stejně důkladně jsme i my vysáli poslední zásoby tekutin. V oblasti
není nikde žádný pramen, ale dobrých lidí s kanystrem vody ve svém autě je naštěstí dostatek.
51

(Pozn.: Musím poznamenat, že výše uvedený popis připravil Radek Kunc po svém návratu pro
časopis Cykloturistika a poskytl mi jej pro mé psaní. Po 23 letech, kdy se k tomu vracím,
si z celého příběhu nejvíce pamatuji to, že po návratu od soutoku řek Green a Colorado jsem
se od skupiny oddělil a jel po jiné stezce. Došla mi však pitná voda a nevím, zdali bych dokázal
dojet na pevnou cestu a dohledat možný zdroj vody. A byl jsem to právě já, kdo narazil na mladé
Američany, kteří se svým Jeepem parkovali ve stínu a poskytli mně dostatek pitné vody, a tak
mě vlastně zachránili před kolapsem).

Naprosto vyčerpávající jízda v písku a horkém slunci bez pitné vody.
Na pevné šotolinové cestě se nám už jede dobře. Je to však poněkud nudná jízda. Chybí nám
neustálé vyvažování a balancování, prudké změny tempa šlapání, náhlé změny směru, dřina
v hlubokém a sypkém písku a velké schody přes cestu čili všechno to, na co jsme si během dne
zvykli.
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Konečně jsme zpátky u našeho auta. Byla to nezapomenutelná trasa. A vůbec nám nevadí, že
nám trvala celých šest hodin, během nichž jsme urazili pouhých třicet šest kilometrů. Ba právě
naopak, cítíme naprosté uspokojení. Kvůli takovým zážitkům jsme sem přece jeli.
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V severní části Národního parku Canyonlands se na ploše sedmdesáti čtverečních kilometrů
rozkládá rozsáhlá stolová hora, příznačně nazývaná Island in The Sky, Ostrov na obloze.

Island in the Sky.
Stolová hora je ohraničena řekami Colorado a Green River. Jejich vody se spojují v jeden
mohutný tok v samém srdci Canyonlands. Přibližně v poloviční výšce mezi hladinami řek a
náhorní plošinou se rozkládá rovinatá terasa, která ve tvaru podkovy obepíná stolovou horu ze
západu, jihu a východu. Její povrch je tvořen silnou vrstvou tvrdého bílého pískovce, po němž
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terasa nese název White Rim, Bílá římsa, po které vede vyhlášená okružní cyklo-trasa White
Rim Trail o celkové délce 130 kilometrů.

Náš původní plán projet celou Bílou římsu za tři dny už má malou trhlinu. Po zakoupení cyklo
průvodce okolím městečka Moab se totiž dozvídáme, že technická obtížnost téměř poloviny
trasy dosahuje stupně 4 plus. A co tento stupeň obnáší, to jsme již zjistili v Needles. Tam totiž
celá naše túra měla obtížnost 4 plus. Jenom v oblasti Elephant Hill a Devils Kitchen to byla
pětka, čili nejtěžší stupeň klasifikační stupnice. V průvodci je znázorněn i výškový profil a ten
na cestě White Rim Trail slibuje i prudké, i když ne příliš dlouhé stoupáky. Zajímavé, při
pohledu seshora to vypadá na úplnou placku. A podle popisu jsou tam navíc i místa, kde se kola
brodí pískem.
Do konečného rozhodnutí, zda se do tohoto podniku pustit nebo ne, rozhodujícím způsobem
zasahuje strážkyně parku v návštěvnickém centru oblasti Island in the Sky. Při vyřizování
permitu, neboli povolení k přenocování v národním parku, nám sděluje, že kempy, které jsme
při své okružní cestě chtěli použít, jsou obsazené. Platí tady totiž pravidlo, že kemp může být
obsazen pouze jedinou skupinou. Nepomáhá ani argumentace, že jeden kemp, kde jsme chtěli
přenocovat, mají rezervován pouze dva lidé a nás je šest, takže se určitě v pohodě vejdeme. U
rangerky jsme ale bez šance. Ve Státech se totiž veškeré řády a předpisy dodržují do posledního
puntíku. Volné jsou pouze dva kempy na západním úpatí stolové hory Island in the Sky, které
jsou od sebe vzdálené osm kilometrů.
Za dané situace se rodí plán, podle kterého první den dojedeme do Taylor Campu, který leží
v bočním Taylor Canyonu. Další den se vrátíme na začátek kaňonu, kde leží naše druhé
tábořiště, Labyrinth Camp. Tam necháme veškerý náklad a na lehko vyrazíme po White Rim
Trail tak daleko, abychom se do večera stačili vrátit. A třetí den pojedeme nazpět stejnou cestou,
kterou jsme přijeli.
Po dvaceti kilometrech natřásání na hrbolaté a prašné cestě zastavuje naše fordka na plácku,
kde parkují už dvě jiná terénní auta. Stojíme nad serpentinami, které úzkým kaňonem vedou
k řece Green River. Nakládáme na kola stany, spacáky, karimatky a především dvanáct litrů
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vody na každého. Je půl čtvrté odpoledne, když naše skupina vyráží vstříc do neznáma. První
část jde hladce. Po deseti minutách se zmáčknutými brzdami se ocitáme na dně kaňonu a s řekou
po pravé ruce se vydáváme po proudu dolů.

Green River teče líně a přestože šotolinová cesta je plná výmolů, jedeme poměrně rychle. Údolí
je po obou stranách lemováno svislými skalními stěnami, dostávajícími v odpoledním slunci
temně rudý nádech. Potkáváme i rodinku velice plachých ovcí tlustorohých. Samice stojí
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neohroženě pár metrů od cesty a soustředí na sebe pozornost
potencionálního nepřítele. Nechává svoje mládě uniknout do
bezpečí a potom jej suťovou strání následuje.
Cesta věrně sleduje tok řeky, která se údolím kroutí
v obrovských meandrech. Po třinácti kilometrech přijíždíme
k ústí Taylor Canyonu, kde leží Labyrinth Camp, místo
našeho zítřejšího noclehu. Celé tábořiště tvoří čtyři malé
dřevěné kůly, zaražené do země a vyznačující hranici
kempu, a také nezbytná záchodová budka. Záchod je
postaven z prefabrikovaných dílů v barvě okolních skal. Na
stoprocentní čistotu toalet jsme si už tady zvykli, takže ani tady uprostřed pouště nás to
nepřekvapuje. Zajímavější je však skutečnost, že obsah kadibudek je pravidelně vyvážen a
likvidován za hranicemi parku. Nic nesmí narušit křehkou rovnováhu pouštní biosféry. A navíc
zde platí předpis, že do
záchodu se nesmí házet žádné
odpadky. Kdo si sem co
přiveze, musí si to také odvézt
zpátky.
Celá zdejší ochrana přírody
není založena pouze na
ochraně rostlin a živočichů, ale
především na péči o jejich
přirozené životní prostředí.
Snad největší důraz je kladen
na ochranu písečného povrchu,
takzvané kryptobiotické půdní vrstvy, kde v dokonalé symbióze žije společenství baktérií a
zvláštních druhů mechů, lišejníků, řas a hub. Tato vrstva je silná pouze jeden až dva centimetry
a její funkce spočívá v tom, že chrání povrch před větrnou erozí, zadržuje vláhu, a především
přeměňuje vzdušný dusík na dusíkaté sloučeniny, tolik potřebné pro růst ostatních rostlin.
Pokud však
na ní šlápne
člověk, trvá
mnoho let,
než se rána
zacelí.
A
k tomu, aby
dosáhla své
dřívější plné
funkčnosti,
potřebuje až
dvěstěpadesát let.
V kempu
necháváme
zásoby vody
na příští dva
dny a takto
odlehčeni se
vydáváme Taylorovým kaňonem vzhůru. Hned od prvních metrů se nám staví do cesty hluboký
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písek. Tři kilometry s ním bojujeme ze všech sil, ale některé úseky opravdu nejdou projet, takže
zabořeni po kotníky v jemném písku musíme kola tlačit.

Kaňon se kroutí a v jeho polovině se před námi náhle objevuje impozantní sousoší vysokých a
štíhlých skal Moses a Zeus, osvětlených zapadajícím sluncem. Tohle nenadálé zjevení na nás
působí, jako když nás pokropí živou vodou. Šlapeme do pedálů co to dá, snad i cesta je o trochu
lepší a zanedlouho zastavujeme v Taylor Campu, asi kilometr od Mojžíše a Dia.
Na tvrdém a kamenitém povrchu stavíme stany a dáváme si zaslouženou večeři. A pak už jenom
sedíme a mlčky pozorujeme tmavnoucí oblohu a skály. K nejbližšímu lidskému obydlí bychom
museli ujet sto kilometrů pouští. Hvězdy nad hlavou jsou tak blízko a my si uvědomujeme, že
nesedíme jenom na tvrdém kamení, ale zároveň i na naší Zemi, a spolu s ní si připadáme zcela
ztraceni v nekonečných dálavách vesmíru

Sousoší Mojžíše a Dia.
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Celou plochu tábořiště Taylor Camp obsadila naše parta se čtyřmi stany. Nikdo jiný už
nedorazí. Naše stany jsou docela daleko od sebe proto, že každý hledal to nejlepší místo mezi
kameny. Toaletní budka voní voňavkou a na naprosto čisté betonové podlaze by se dalo spát
(samozřejmě, že na karimatce a ve spacáku).
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Druhý den nás probouzí slunce, které se vyhouplo nad stěny kaňonu. Děláme ještě malý pěší
výstup ke stometrovému kamennému prorokovi Mojžíšovi a o něco menšímu bohu Diovi a po
desáté hodině už sjíždíme na kolech zpátky k řece. V Labyrinth Campu necháváme veškerou
nadbytečnou bagáž a vydáváme se po White Rim Trail.
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Mapka nahoře ukazuje
naši polohu a řeku Green.
Snímek dole ukazuje
Taylor kaňon.
Křižujeme
koryto
vyschlého potoka, u něhož
odbočuje pětikilometrová
stezka
ke
kráteru
Upheaval Dome. Jak
vznikla tato díra do země
o průměru tří kilometrů a
hloubce
třistapadesát
metrů není úplně jasné.
Jedni tvrdí, že je to
pozůstatek
pádu
obrovského
meteoritu,
druhá teorie vysvětluje
vznik kráteru rozpuštěním mohutného ložiska soli a odplavením pískovcových vrstev na
povrchu.

Kráter Upheaval Dome.
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V okolí vyschlého potoka nás zdržují vrstvy naplaveného písku, ale naštěstí to netrvá dlouho.
Míjíme další kemp s názvem Handscrabble Bottom, který leží ukrytý v úzkém pruhu listnatých
stromů, rostoucích v tomto místě podél řeky. Široké údolí Green River se náhle zužuje v úzkou
soutěsku. Cesta tuto překážku zdolává tak, že prudce vystoupá pod skalní stěnu a 150 metrů
nad hladinou řeky úzké místo překoná. A nám nezbývá nic jiného než ji na nejlehčí převody
následovat. Za skalní hranou se údolí opět rozšiřuje a nám se nabízí pohled na stolové hory,
tyčící se před námi. Sjíždíme ke trojici tábořišť Potato Bottom, které leží poblíž řeky. Slunce
praží a je už takové vedro, že se na chvíli schováváme do stínu velké osamocené olše.

Na této mapě jsou vidět zmiňované lokality: řeka Green, kempy Labyrynth, Taylor,
Handscrabble Bottom, Potato Bottom, dále pak skály Mojžíš a Zeus a kráter Upheaval Dome.
Měřítko: 1 cm – 1 km.
Za tímto místem se Green River poznenáhle začíná zakusovat do úzkého kaňonu. Naše cesta se
od řeky odklání a nyní vede po rovné bílé pískovcové plošině. Tady začíná vlastní Bílá římsa.
Až sem jsme jeli po vrstvách, které byly v pradávnu naplaveny na ní. Údolí je tady hodně široké.
Od červených skal, lemujícím naši stolovou horu, jsme teď vzdáleni alespoň dva kilometry.
Cesta, vedoucí po bílých
pískovcových plotnách,
se
stává
technicky
náročnější. Občas se
nám staví do cesty
kamenné schody a
krátké prudké výjezdy.
Slibovaná
technická
obtížnost 4 plus, kterou
podle průvodce by tento
úsek měl mít, to však
zdaleka není.
Na White Rime Trail se
potkáváme i s pěšími
turisty.
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Zastavujeme
a
děláme přestávku.
Ve
vzdálenosti
necelých patnácti
kilometrů směrem
na jihovýchod ční
nad Bílou římsu
příď
gigantické
lodě. Je to nejzazší
výspa stolové hory
Island in the Sky.
Za tímto místem se
cesta White Rim
Trail otáčí k severu.
Po
skalnatém
povrchu
pěšky
přicházíme
na
vyhlídku nad Green
River, která v tomto
místě teče zaříznutá
asi ve sto metrů
hlubokém kaňonu.
Stojíme
na
nejvzdálenějším
místě
našeho
třídenního
putování. Je totiž už
půl
čtvrté
odpoledne, a my se
musíme vrátit.
Na zpáteční cestě se
sluncem v zádech
obdivujeme
skalnatou pustinu
kolem nás. Cestou
několikrát
zastavujeme,
abychom si vše
vychutnali. Náš Labyrinth Camp je už ve stínu, když si stavíme stany. V kalné a chladné řece
smýváme pot a prach právě končícího dne a chystáme se k poslední noci v srdci pouštní
divočiny.
Ráno bouráme tábor a s naloženými koly jedeme tou samou cestou, kterou jsme před dvěma
dny přijeli. Stoupání od řeky na náhorní planinu je sice vysilující, ale pohání nás vědomí, že
tam nahoře na nás čeká náš pojízdný přechodný domov. Na vrcholu s úlevou slézáme a sedáme
si do stínu naší kdysi bílé fordky. Teď už ji pokrývá vrstva červeného prachu, stejně jako nás a
naše kola. Ten prach ze sebe ještě dneska umyjeme, ale vzpomínky na dny, strávené v kraji
kaňonů, už nesmyje nic.
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Výjezd (vytlačení kola) nahoru není snadný. Pálí slunce a nemáme vodu.

10 km stoupání od řeky Green k našemu parkovišti bylo nekonečné a zničující.
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Pohled zpátky do kaňonu.

Nejběžnější jalovec v Arizoně a Utahu. Jalovec utažský (Juniperus utahensis) roste pomalu, s
věkem je mohutnější a zkroucenější. Američtí Indiáni používali kůru na šňůry, sandály, tkané
tašky, došky a rohože. Jedli také "bobule" čerstvé nebo v koláčích. Ptáci a malí savci také
konzumují množství jalovcových „bobulí“. Jalovcům se zde také říká cedry.
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Arches NP
Národní park Arches se nachází ve východním Utahu, severně od města Moab.
Stojíme na začátku široké ulice, nesoucí jméno Park Avenue. Pravou stranu bulváru tvoří
souvislá stěna, z jejíhož horního okraje vyrůstají odvážně vztyčené bloky. Jsou tak tenké, že
budí dojem, jako by se měly každou chvíli zřítit. Na levé straně, v kontrastu ke vzdušné
architektuře naproti, stojí mohutné stavby pravidelných tvarů, jejichž majestátní důležitost
narušuje pouze několik štíhlých mrakodrapů, vyrůstajících hned z okraje ulice. Je osm hodin
ráno, ale neslyšíme žádný hluk velkoměsta. Kolem nejezdí žádná auta a nespěchají žádní lidé.
Není na tom však nic zvláštního, neboť toto místo se nenachází v New Yorku, ale tři tisíce
kilometrů na západ, v Národním parku Arches v Utahu.

Pohled ze stezky Park Avenue.
Tato scenérie čeká na každého návštěvníka asi kilometr za Visitor Centrem, který je zároveň i
vstupem do parku.
U nízké budovy návštěvnického centra se od časného rána srocují ti, kteří chtějí přenocovat
v Devils Garden (Ďáblově zahradě), jediném kempu na území národního parku. Tak jako ve
většině
kempů
v národních
parcích, i tady funguje systém
First come, first serve / Kdo dřív
přijde, ten dřív mele, přesněji
řečeno stanuje. Jediný rozdíl je
v tom, že jinde se nejdříve uhání
do kempu zabrat místo, tady se
však poukázky na kempovací
parcely přidělují hned u vstupu do
parku. Je to dáno tím, že kemp se
nachází až v nejvzdálenější části
Návštěvnické centrum.
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parku a návštěvníci
by profrčeli celým
parkem jako o závod
ve snaze urvat kýžené
místo. Takhle mají
relativně dost času
vychutnat si všechny
místní přírodní divy,
které se okolo cesty
nacházejí.
Jeden
z mnoha
snímku
v tomto fotografickém
ráji.
Ani
my
jsme
neponechali
nic
náhodě, přivstali jsme
si a trpělivě čekáme
ve frontě. Zájemců je
jako obvykle mnoho a
míst málo. Ostatní
zatím využívají chvíli
volna
k doplnění
zásob vody a také k
prohlídce
návštěvnického
centra,
kde
se
dozvídáme
hlavní
údaje o zdejší oblasti.
Národní park Arches,
v překladu Oblouky,
je tvořen náhorní
plošinou, dosahující nadmořské výšky přes sedmnáct set metrů. Tento skvost mezi skalními
městy, vyčnívající z okolní polopouštní krajiny, je pouhých 40 km od národního parku
Canyonlands. Skalní útvary jsou vytvarovány do nejrozmanitějších tvarů. Nalezneme zde jehly,
věže, hrady nebo dlouhé skalní hřebeny. Nejtypičtější pro tuto oblast jsou však bezesporu skalní
oblouky, okna a brány, kterých se zde nachází přes dva tisíce. Miliony let eroze vytvářely tyto
struktury v pouštním podnebí, kde vyprahlá půda obsahuje biologické půdní krusty a výmoly,
které udržují život a které slouží jako přirozené vodní nádrže. Jiné geologické formace zahrnují
kamenné vrcholy, ploutve a balancující skály.
Podnebí je tady obdobné jako všude jinde ve vyšších polohách na jihozápadě USA. V létě tady
panuje neúprosné vedro, neboť denní teploty překračují čtyřicet stupňů. Na podzim dosahují
teploty maximálně třicítky, ale v noci už může být pod nulou. Je to doba hlavní turistické
sezóny. V zimě je krajina pokryta sněhem a po ní nastává krátké jaro. Sporé dešťové srážky
jsou rovnoměrně rozděleny na všechna roční období.
Přes horké a suché podnebí žije na území parku mnoho druhů zvířat. Největší z nich jsou jelenec
ušatý, ovce tlustorohá, kojot a puma. Nejčastěji jsou však vidět ještěrky a králíci. Žije tady i
dost chřestýšů.
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Po půlhodině našeho čekání ve frontě konečně přichází ranger a rozdává poukázky
k přenocování. Jakmile je dostáváme, naskakujeme do auta a serpentinami stoupáme do parku.
T

Three Gossips.
Stavby na Park Avenue vytvořila příroda z cihlově červeného pískovce a celý široký bulvár je
poset balvany a řídce porostlý nízkými keři. Vede tudy naučná stezka, která se po jedné míli
opět napojuje na silnici. Většina pěšáků stezkou prochází od jihu na sever. Jednak proto, že je
to z kopce a také, že se tímto směrem pokračuje dále do nitra parku. Dole na konci Park Avenue
se otvírá pohled na
vysoké skály, jímž
dominuje přes sto
metrů vysoké sousoší
Three Gossips, česky
Tři Drbny. Tyhle tady
mlčky klevetí už
statisíce let a zdá se, že
jen tak brzo neskončí.
Napravo od nich se
tyčí další impozantní
skála Sheeprock (1333 m).
Dnes stojí osamoceně,
ale kdysi bývala boční opěrou obrovského oblouku, který byl tak dlouho obrušován větrem a
vodou, až se pod vlastní tíhou prolomil. Přímo učebnicová ukázka pozvolného, ale neúprosného
působení přírodních sil. Jak vlastně oblouky vznikají a proč jich je na území Arches nejvíce?
Pod mocnou horní vrstvou pískovce, která v dávné minulosti dosahovala tloušťky jednoho a
půl kilometru, se nachází silná vrstva soli. Je pozůstatkem prehistorického moře, které se zde
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rozlévalo před třemi sty milióny let. Po jeho vysušení byla mohutná vrstva soli překrývána
pískem, který na ni nanášely větry a povodně. Během miliónů let byla zdejší oblast ještě
několikrát zaplavena moři a jezery, na jejichž dně se usazovaly další sedimenty. Nánosy písku
a prachu se časem přeměnily v pískovec, který svojí obrovskou hmotností tlačil na spodní
vrstvu. Tlak způsobil její plasticitu, to znamená, že vrstvy soli začaly pomalu téci. Nepříliš tuhé
podloží mělo za následek popraskání horních pískovcových vrstev. Do prasklin vnikla voda a
během dalších miliónů let se vytvořily dlouhé skalnaté valy, sestávající z nestejně tvrdých
mezivrstev pískovce. Neúnavným působením vody, větru a mrazu byla hornina neustále
erodována. Pokud se měkčí vrstvy nacházely ve spodní části valů, začala vznikat skalní okna.
Ta se časem zvětšovala a oblouky nad nimi se neustále ztenčovaly. Nakonec se prolomily a
zanechaly po sobě široké průrvy. Z jiných valů se vytvářely samostatné skalní věže a jehly.
Tento proces je neustále v činnosti. Tam, kde se dneska klenou velkolepé oblouky, zbude
jednou
jen
hromada
kamení
a
naopak
ze
souvislých
skalních zdí se
vytvoří oblouky
další,
které
budou možná
ještě krásnější,
než
jaké
můžeme
pozorovat dnes.
Jen doufejme,
že je bude mít
kdo obdivovat.
Zatím jsme však
neviděli
ani
jediný oblouk, a
tak vyrážíme za
nimi.
Tower of Babel.
1427 m vysoká
skála tyčící se
nad
našim
vozidlem,
je
pojmenována
po mýtu z knihy
Genesis. Obě
impozantní skály se těší značné oblibě mezi horolezci.
Okolo Tower of Babel pokračujeme dále na sever. Při jízdě autem si můžeme ukroutit hlavu.
Máme na Arches jeden jediný den a kola hodláme vytáhnout až navečer.
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Napravo se otvírá široký výhled na moře
zkamenělých bílých dun a rozhledu na levou stranu
brání dlouhá Great Wall.
Ještě jednou Tower of Babel, pod kterou vedla naše
silnice.
Na dalším snímku je pak Balanced Rock.
Přijíždíme k Balanced Rock. Na úzkém podstavci tady balancuje téměř desetimetrový balvan.
Od zimy roku 1975–76, kdy se o kousek vedle zřítil jeho menší kolega, už tady se zemskou
přitažlivostí bojuje sám. Jak asi dlouho?
Za Balancujícím kamenem odbočujeme po úzké asfaltce doprava. Po čtyřech kilometrech
silnice končí ve Windows Section. Z okolních oranžovohnědých stěn na nás zírá několik
obrovských skalních oken. Severní a Jižní okno tvoří dvojici stejně velikých oblouků,
zasazených vedle sebe do mohutného kamenného žebra. Obě okna mají oválný tvar a jsou
patnáct metrů vysoká a třicet metrů široká.

Windows Section a na dalším snímku vidíme Turret Arch.
Naproti nim zeje Turret Arch, který spolu s vedlejší věží připomíná středověký hrad. My se
vydáváme k Double Arch. Teď po ránu je to vděčný fotografický objekt, neboť se přímo do něj
opírá slunce. Double Arch je neobvyklá kombinace dvou oblouků za sebou. Vypadá jako
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velikánská jeskyně jedním hlavním vchodem a druhým bočním, a navíc s propadlým stropem
uprostřed.
Mohli bychom tu
jistě strávit celé
dopoledne, ale
dneska nás opravdu
honí čas. Opět
nasedáme do auta a
míříme do kempu,
kde si musíme
vybrat vhodné místo
pro naše čtyři stany.
Tohle už máme
nacvičené. Čím
dříve přijedeme, tím
bude větší výběr.

V kempu v Devils
Garden máme štěstí
a nacházíme volné
místo přímo pod
skálou, a navíc
stíněné
několika
jalovci. Na sloupku
před
tábořištěm
zanecháváme
útržek
z obálky
s číslem
našeho
auta. Do obálky
strkáme
deset
dolarů a vhazujeme
ji u vchodu do
speciálního železného boxu. Tímto máme naše kempovací místo rezervované až do zítřejšího
poledne a můžeme se klidně vzdálit.
Důvodem našeho spěchu však nebylo zabrat pěkné místo v kempu, nýbrž spatřit náš hlavní
dopolední cíl, nejdelší skalní oblouk na světě Landscape Arch. Je totiž natočený
k severovýchodu, a proto se musí vidět ráno nebo časně dopoledne. Jakmile na něj dopadá
slunce z boku nebo zezadu, ztrácí polovinu ze svého impozantního vzhledu.
Výchozí bod stezky, vedoucí k Landscape Arch, je od našich stanů vzdálen pouhý kilometr, ale
my si podle místních zvyklostí i na tuto vzdálenost bereme auto. V batůžku na túru máme jen
foťáky, jídlo a vodu. Celá oblast Devils Garden je tvořena velikým množstvím rovnoběžných
kamenných žeber. Tyto dlouhé valy vyrůstají těsně vedle sebe a jejich kolmé stěny sahají do
výše dvaceti až padesáti metrů. Některé jsou i stovky metrů dlouhé, přičemž jejich šířka je jen
pár kroků.
Landscape Arch lze spatřit už z dálky, ale málokdo si jej odtud všimne. Stojí za ním totiž další
val, který má stejnou barvu jako oblouk a tím jej činí téměř neznatelným. Teprve až když člověk
dojde téměř pod něj a zdvihne oči, doposud zabodnuté do pískové pěšiny, spatří tento div v celé
jeho kráse. Přímo nad ním se proti obloze klene dlouhý a tenký oblouk.
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Jeho rozpětí je 94 metrů a v nejužším místě je pouhé dva metry silný. Jsme rádi, že jej můžeme
takto spatřit. Vše nasvědčuje tomu, že nastala konečná fáze jeho života. V roce 1991 se
z nejužšího místa odloupla deska dlouhá osmnáct metrů, široká tři metry a přes metr silná. Až
se jednou Landscape Arch zřítí, a ta doba možná už není daleko, přijde zdejší krajina o část
svého kouzla. Žádný jiný podobný oblouk se v oblasti nenachází a bude trvat statisíce let, než
příroda zase takový vytvoří.
Teprve pod obloukem si dopřáváme první dnešní přestávku. Konečně máme čas posnídat. Po
ukojení hladu se vydáváme k dalším obloukům. Stezka, po které se vydáváme, vede buďto
stinnými koridory mezi skalními hřbety nebo přímo po jejich temenech. Přicházíme k oblouku
Partition Arch, který je tvořen jedním velkým a dalším malým oknem.

Nahoře Landscape Arch a zleva-Radek, Tosca a Pavel. Spodní snímek ukatuje Partition Arch.
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Malá odbočka nás zavádí k Navajo Arch, který vypadá jako malý tunel ve skále.

Přicházíme k nejvzdálenějšímu místu naší túry, k oblouku Double Arch. Tento skvost tvoří dvě
kruhová okna, přičemž menší je vespodu a větší nad ním.
Po návratu do kempu stavíme teprve stany, obědváme a chystáme se na podvečerní vyjížďku.
Vedro a dlouhá, téměř čtyřhodinová pěší túra však zdecimovala naše mužstvo natolik, že nikdo
nemá na kolo ani pomyšlení. Pouze moje kolo dostává příležitost projet se po Arches. Startuji
po čtvrté odpoledne s vědomím, že slunce zapadá před šestou a v tu chvíli už musím sedět pod
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Delicate Arch. Tento oblouk je snad nejznámější a nejfotografovanější na světě. Pro svůj
unikátní vzhled se dokonce stal i symbolem státu Utah.

Padesát metrů od silnice na mne zírá Skyline Arch. Do roku 1940 to byl celkem nevýznamný
oblouk. Pak se však z něj uvolnil veliký blok skály a jeho velikost se zdvojnásobila. Okno ve
skále nyní dosahuje délky 21 a výšky 11 metrů.
Slunce se naklání k obzoru nějak rychleji, než bych si přál, a tak po kraťoučké přestávce opět
sedám na kolo a roztáčím pedály tak rychle, jak to jen dokážu. Po dvanácti kilometrech se na
parkovišti setkávám s pohodlnější částí výpravy, která sem přijela autem. Opodál se nachází
dřevěná bouda, která nese honosný název Wolfe Ranch.

Wolfe ranč.
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John Wesley Wolfe se zde usadil v roce 1898 se svým nejstarším synem Fredem. Nepříjemné
zranění nohy z občanské války přimělo Wolfeho, aby se přestěhoval z Ohia na západ a hledal
sušší klima. Vybral si tuto oblast, pro její vodu a pastviny, o rozloze více než 40 ha podél říčky
Salt Wash, což bylo dost pro menší stádo krav. Wolfovi vybudovali na Salt Wash malou
přehradu a postavili malý dřevěný srub. Na ranči žili sami deset let. Poté se k nim přistěhovala
dcera s mužem.
Nemáme však moc času na rozjímání a rychlým krokem se vydáváme po pískovcových
plotnách vzhůru. K našemu poslednímu dnešnímu cíli je to ještě dva a půl kilometru.
Dostáváme se mezi oblé skalní valy a hřbety, které připomínají obrovské zkamenělé slony.
Obcházíme jeden takový hřbet a na jeho konci zůstáváme jako přikovaní stát. Pár desítek metrů
před námi se z hladké skalní plošiny vypíná štíhlý, odvážně klenutý oblouk z oranžového
pískovce. Dopadají na něj paprsky zapadajícího slunce a na obzoru za ním se tyčí vrcholky
vysokých hor. Stojíme přímo před Delicate Arch. Je sice vysoký „pouze“ čtrnáct metrů, ale
skutečnost, že stojí zcela osamocen, z něj dělá krále všech oblouků.

Na plotně před tímto nejznámějším obloukem sedělo několik desítek fotografů včetně nás a
všichni jsme čekali na nejvhodnější okamžik západu slunce. Připadáme si jako v chrámu. Nikdo
nemluví, ostatně veškerá slova by tady zněla zbytečně. Zůstáváme ještě dlouhou chvíli i potom,
co zapadlo slunce. Další nezapomenutelný moment z národních parků USA.
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