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14.10.   Přesun do Capitol Reef NP  -  230 km 
 

Národní park Capitol Reef se nachází na jihu centrálního Utahu. 

 

 

Nikdo neví, jaké byly pocity lidí, kteří jako první spatřili strmé skalní stěny a vstoupili do 

úzkých soutěsek v mohutné kamenné hradbě stojící jim v cestě. Vzhlíželi s úžasem 

k pestrobarevným skalním formacím, nebo své veškeré myšlenky upínali pouze k ukojení hladu 

a žízně? Uchvátili je pískovcové útesy fantastických tvarů a barev, nebo je po dlouhé cestě 

pouští považovali za další překážku ve snaze o přežití? 

O odpovědích na tyto otázky se dnes můžeme stěží dohadovat, neboť tito lidé, kteří se zde 

objevili před deseti   tisíci lety, po sobě zanechali jen velmi málo stop. Zato příslušníci lidu 

Fremont, obývající kraj mezi lety 700 a 1300 našeho letopočtu, vyryli zřetelně svoje svědectví 

o životě uprostřed skal ve formě kreseb do stěn kaňonů. Po dalších staletích sem přišli Navajové 

a očarováni barevností krajiny ji dali jméno Země Spící Duhy. Koncem devatenáctého století 

tady našlo útočiště několik rodin Mormonů. Tito lidé si během let, které byly naplněny prací a 

odříkáním, vytvořili na březích říčky pod skalními stěnami svůj malý ráj.  

 

Capitol Reef, ležící v samém srdci Utahu, dostal svoje jméno po pískovcových skalních 

úvarech, které jsou pro něj nejtypičtější. Bílé kupolovité dómy připomínají kulaté střechy budov 

Kapitolu, stojící ve všech hlavních městech každého státu USA. A slovo reef znamená útes. 

Jako národní památka je Capitol Reef chráněn od roku 1937. V roce 1971 získal status 

národního parku a jeho rozloha dosáhla šestinásobku velikosti původního chráněného území.  
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     Skalní útvar „Navajo dome“. 

 

Na ploše devíti set osmdesáti čtverečních kilometrů se nachází několik unikátních přírodních 

divů, mezi nimiž dominuje Waterpocket Fold, sto mil dlouhý zlom v zemské kůře, táhnoucí se 

z jihu na sever. Tato obrovská jizva, která vznikla vyzdvižením zemské kry a následnou erozí 

obrovských pískovcových vrstev, je nejlépe viditelná z letadla. Na západní straně se zdvihá 

několik set metrů vysoká skalnatá hradba z červeného pískovce. Směrem na východ následuje 

mírně se svažující náhorní plošina, pokrytá bílými zkamenělými písečnými dunami. Ta potom  

přechází v další červenohnědý pás skal, který končí v širokém údolí, táhnoucím se po celé 

východní straně zlomu. Údolí je navíc podélně rozděleno několika hřbítky, pozůstatky 

odolnějších vrstev, takže připomíná obrovskou čtyřproudovou dálnici. Během desítek miliónů 

let odkryla eroze patnáct mocných pískovcových vrstev, jejichž stáří se datuje od 65 do 270 

miliónů let. 

 

Geologická jizva Waterpocket Fold. 
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Každá vrstva má svoji zvláštní barvu a když je člověk spatří naskládané v jednotlivých pásech 

nad sebou, uvidí stejně jako Indiáni před staletími duhu zakletou do skal. Přírodní síly a zejména 

čas vymodelovaly na území parku širokou škálu kamenných útvarů.  

Slickrock Divide 

 

Kromě zmíněných útesů a kupolovitých dómů lze tady spatřit rozsáhlé kamenné plotny zvané 

slickrock, dále kaňony, úzké soutěsky, štíhlé věže a několik skalních oblouků a přírodních 

mostů. 

 

Naše výprava přijíždí do parku od východu. Před námi je Navajo Dome. 
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V místě, kde z kaňonu, který protíná hradbu Capitol Reefu vytéká říčka Fremont River, se 

noříme do nitra skal.  

 

Freemont River. 

 

 

Fordka spolehlivě zdolává 

jednu zatáčku za druhou. 

Počáteční červenohnědou 

barvu skal střídá krémově 

bílá. Tento světlý kámen, 

nazývaný Navajský 

pískovec, vytváří ony 

typické kupole střech 

Kapitolu. Ta nejtypičtější 

nese jméno Capitol Dome 

a nachází se pár set metrů 

od silnice, po které 

projíždíme. Její tvar je tak 

pravidelný, že vypadá, 

jako by byla dílem 

lidských rukou.  

 

Capitol Dome. 

 

Vyjíždíme z úzkého 

kaňonu a ocitáme se 

uprostřed zeleně. Po obou 

stranách silnice 

v pravidelných řadách za 

sebou vyrůstají z nízkého 

pažitu ovocné stromy. 

Mezi sady stojí několik 

nízkých dřevěných staveb. 

Domky, stodoly a další 

hospodářské budovy 

bývaly součástí staré osady 

Mormonů. Tito 

nábožensky hluboce založení lidé byli pronásledováni pro své názory, a proto se vydávali na 

rozlehlý a neobydlený Divoký západ. Federální úřady jim zazlívali mnohoženství. To bylo také 

důvodem, proč Utah nemohl být dlouho přijat do Unie. Stalo se tak až v roce 1890, kdy byla 

bigamie v tomto státě oficiálně zakázána.   

Na louce vedle silnice stojí osamocený malý srub o půdorysu tři krát pět metrů. Je to stará škola, 

kde se v malé jednotřídce učili děti Mormonů. Jako jediná veřejná budova však byla využívána 

také pro konání obecních schůzí, voleb a rovněž k bohoslužbám, protože v osadě nebyl kostel. 

V dobách rozkvětu žilo v osadě Fruita, jak bylo toto místo v roce 1902 pojmenováno, deset 

rodin. Hlavním zdrojem jejich obživy byl prodej ovoce, známého široko daleko svojí kvalitou. 

V zájmu co největší soběstačnosti pěstovali Mormoni také obilí a chovali dobytek.  
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Jednotřídní škola pro děti Mormonů. 

 

S postupujícími léty však lidé začali osadu opouštět. V roce 1941 byla pro nedostatek žáků 

zavřena škola a v šedesátých letech odtud odešla poslední rodina. Místo však nezpustlo. O 

budovy a sady se stará správa parku. Na stromech stále dozrává ovoce a pod nimi se pasou 

krávy. Návštěvníci si sami mohou za malý poplatek načesat třešně, meruňky, broskve, hrušky 

nebo jablka, podle toho, kdy národní park navštíví. Je to zvláštní, že národní park zahrnuje 

vedle divoké přírody i fungující zemědělskou usedlost. Američané se však na věc dívají tak, že 

stará Fruita a přírodní divy okolo patří nerozlučně dohromady. Přispívá k tomu i skutečnost, že 

americká historie je velmi mladá. Každý stoletý srub už je považován za velice starou stavbu a 

podle toho je i chráněn. 

Po zhlédnutí naučného 

filmu v návštěvnickém 

centru zajíždíme do 

kempu. Stany stavíme 

na trávníku pod 

košatou osikou. 

Travička ve stínu, to je 

ve srovnání se všemi 

předchozími parky 

nevídaný luxus. 

Doposud naše stany 

znaly pouze písek, 

štěrk nebo v nejlepším 

případě jehličí a šišky. 

Ještě večer vyrážíme 

vysoko do stráně, kde 
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se nachází skrytý vstup do malého Cohab Canyonu. V záři posledních slunečních paprsků dne 

shlížíme z vrcholků skal dolů na starou osadu, schovanou mezi stromy, jejichž zeleň 

ostře kontrastuje s oranžovou a červenou barvou okolních stěn. 

 

Ovocná farma (nahoře i dole), jejíž součástí je i náš kemp. Silnice podél farmy má název Scenic 

Drive (alegorická příjezdová cesta). 
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Ráno 

následujícího dne 

vyrážíme na 

kolech po 

vyhlídkové 

asfaltové silnici 

Scenic Drive.  

 

Jako vždycky 

vymetená obloha 

slibuje celodenní 

opalování. 

Vezeme s sebou 

hodně vody. 

Hned od začátku 

je na co se dívat. 

Jedeme po úpatí  

vysoké rozeklané skalní hradby, z níž občas vystupují osamocené věže. Stěny skal jsou 

pruhované, podle toho, kterými vrstvami pískovce jsou tvořeny. Jejich barvy přecházejí od žluté 

přes oranžovou, červenou až po hnědou. Někde jsou barevné pruhy tak tenké, že skály vypadají 

jakoby oblečené do fotbalových dresů. Po dvou kilometrech se do souvislé skalní hradby 

zařezává úzký kaňon Grand Wash. Při jeho ústí vidíme dva vchody do podzemních slují, kde 

se ve dvacátých letech těžila v malém množství uranová ruda pro léčebné účely. Radioaktivní 

hornina se přidávala do vody, která ve formě koupelí měla pomáhat proti revmatismu a artróze.  

 

Odbočujeme z vyhlídkové silnice na 4 km dlouhou kamenitou cestu označenou směrem na 

Capital Gorge. Nápisy na cedulích nás varují před přívalovou vodou.  Stačí, aby se na nějakém  
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nevhodném, třeba i poměrně vzdáleném místě spustil prudký liják, jehož voda se soustředí do 

jediného koryta a v úzké soutěsce překvapí nic netušící návštěvníky. Během okamžiku může 

prudce tekoucí voda dosáhnout až tří metrů. Její nebezpečí tkví také v tom, že sebou unáší 

balvany. Na obloze však není ani mráčku, a tak se bez obav noříme do kaňonu. načky na skalách 

vypovídají, že při povodních tady voda dosahuje až pěti metrů. Tady bychom průtrž mračen 

zažít nechtěli. Dojíždíme na konec 

cesty, kde necháváme kola. Dál vede 

už jenom stezka. O půl kilometru níže 

vyryli v roce 1871 na stěnu kaňonu 

svoje  
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jména dva prospektoři, kteří zde hledali zlato. Po nich psali na pískovcové stěny jména i další 

Evropané a dnes je toto místo chráněno jako památka. Ještě o kousek dál v boční soutěsce se 

v řadě nad sebou nacházejí tři elipsovité přírodní nádrže, ve kterých se po dešti zachycuje voda, 

tekoucí z okolních strání. Toto místo dříve využívali lidé procházející kaňonem a doplňovali si 

tady zásoby v poušti tak vzácné tekutiny.  

 

V drsných podmínkách tu přežívá jalovec utažský. Spodní foto Golden Throve (2 146 m). 

 

 

Cesta se kroutí 

mezi kolmými 

červenými 

stěnami a po 

chvíli dojíždíme 

na její konec. 

Tady necháváme 

kola a pěšky se 

vydáváme ke 

skalnímu 

oblouku Cassidy 

Arch, 

pojmenovaném 

po legendárním 

desperátovi, 

který si spolu se 

svým komplicem, zvaným Sundance Kid, právě v této soutěsce ukrýval lup z přepadených bank 

a vlaků.  
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Vydáváme se na tříkilometrový výstup k pískovcové hoře Golden Throne (Zlatý trůn). Musíme 

obejít čtyři hluboce zaříznuté soutěsky, než staneme pod mohutným, zlatožlutým pískovcovým 

sukem, vyčnívajícím z okrově zbarvené náhorní plošiny. Dokola se otevírá nevídané panorama 

světa pruhovaných skalních stěn, bílých kupolí a temných propastí. 

Bentonite Hills.  

Na zpáteční cestu se vydáváme až v podvečer. Stráně a stěny, nasvícené zapadajícím sluncem, 

vypadají jako v jednom plamenu. Sjíždíme do údolí k našemu kempu a myslí nám běží slova, 

kterými kdosi popsal zdejší krajinu. „Smělé řeky, tekoucí strmými kaňony, ohromné bílé dómy, 

korunované zářivě modrou oblohou, krása zeleně v nesmírné poušti, tajemné útvary vytvořené 

vrtošivými silami – to vše je Capitol Reef.“                   
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Bryce Canyon NP   přesun  500 km 
15.10. 

500 km dlouhý přesun k dalšímu národnímu parku. Ještěže nemusíme naši fordu tlačit jako ti 

před námi (horní snímek). Jochen mně doporučuje zásoby, které si nakoupil v nákupním 

středisku VONS. Na spodním snímku jsou vidět indiánské objekty určené turistům. 
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Národní park Bryce Canyon je jedním z pěti národních parků ve státě Utah. Leží na jihu, v 

oblasti Koloradské plošiny. Park je známý desítkami až stovkami pískovcových skalních věží 

zabarvených dočervena a je pojmenován po jednom z mormonských osadníků, E. Bryceovi. 
 

Bryceův kaňon leží několik desítek kilometrů severovýchodně od dalšího z utažských 

národních parků Zion. 

 Vyhlídka na Amphitheater z místa Sunrise Point. 

„Pekelné místo pro toho, kdo tady zkusí pást krávy“. Tato slova pronesl Ebenezer Bryce, 

původem Skot, který se v roce 1875 spolu se svojí ženou a deseti dětmi usadil v kaňonu pod 

skalami, aby tady choval dobytek a kácel stromy. Po pěti letech, během nichž strávil spoustu 

času hledáním zatoulaných kravek v nepřehledném bludišti skal, se s rodinou odstěhoval do 

Arizony. Kromě opuštěného srubu a prašné silnice, kterou zbudoval, zůstalo po něm 

pojmenování Bryce Canyon. 

 

Srub, ve kterém žila rodina Ebenezere Bryce, se nacházel pod lokalitou Amphitheater (c. 1881). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_parky_ve_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1tech_americk%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Utah
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koloradsk%C3%A1_plo%C5%A1ina
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADskovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mormonismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park_Zion
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První turisté začali zdejší oblast navštěvovat krátce po roce 1900. Na plošině nad skalami 

vyrůstaly malé hotely a počet návštěvníků vzrůstal. Úsilí o zachování zdejších přírodních divů 

vyústilo v roce 1923 vyhlášením národního památníku, jehož status byl hned další rok povýšen 

na národní park.  

 

Území národního parku zaujímá rozlohu 145 čtverečních kilometrů a leží ve výšce mezi 2000 

a 2800 metry. Díky této nadmořské výšce tady v létě panuje ve srovnání s okolními vyprahlými 

oblastmi poměrně příznivé klima. Nejvyšší letní teploty zřídkakdy překročí pětatřicet stupňů a 

čtyři, pět dní do měsíce i trochu zaprší. Typické je, že denní a noční teploty se od sebe velmi 

liší. Přes den se člověk klidně prochází v kraťasech a tričku s krátkým rukávem a v noci klepe 

kosu v péřovém spacáku. Zajímavostí je velký počet bouřek v červenci a srpnu, ale většina 

z nich se vybouří prakticky bez deště. V zimě je zdejší počasí o poznání drsnější. Území parku 

pokrývá až metr a půl vysoká pokrývka sněhu a teploměr ukazuje nezřídka mínus třicet.  

Přístup do parku je možný jedině ze severu po úzké asfaltové silnici, která vede po temeni 

borovicemi porostlé náhorní plošiny, jež je na východě ukončena římsou, dlouhou asi čtyřicet 

kilometrů. Pod jejím okrajem se rozkládají amfiteátry a kaňony poseté bizardními skalními 

útvary, jež září všemi odstíny barev od bílé přes béžovou, žlutou, oranžovou až po růžovou a 

červenou. Kromě štíhlých věží tu najdeme rozeklané stěny, zubaté hradby, okna a přírodní 

skalní mosty. Věže, nazývané hoodoos, jsou na sebe tak namačkány, že připomínají šiky 

bojovníků, řadící se k boji. Podle legendy indiánského kmene Paiute to jsou dávní lidé, kteří 

byli za svoji bezbožnost a neposlušnost zakleti duchem Velkého Kojota.  

Jak se tu vzaly tak nádherné útvary? Před šedesáti miliony let se na zdejším území rozkládala 

veliká jezera, která byla během času zanášena písečnými naplaveninami a bahnem. Tlakem 

dalších nánosů se spodní vrstvy proměnily v kámen. Před patnácti miliony let rozlámaly 

mohutné zemské síly jižní část Coloradské plošiny na několik desek a vyzdvihly je nad povrch. 

Vznikly tak obrovské schody, známé dnes pod názvem Grand Staircase. Erozí jedné z desek se 

obnažily růžové útesy a vznikl tak Bryce Canyon. 

Do parku přijíždíme odpoledne a naše první kroky směřují jako vždycky do návštěvnického 

centra. Je však krásné počasí, a tak se tu dlouho nezdržujeme. Rychle stavíme stany v kempu 
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North Campgroud, který se nachází pár desítek metrů od okraje skalního amfiteátru, a vyrážíme 

na výpravu. Pěšinou, která vede po samém okraji římsy, přicházíme na vyhlídku Sunrise Point.  

Slunce vykouzluje na skalních věžích pod námi takové barvy, že bychom byli ochotni 

odpřisáhnout, že jsou průsvitné.  

Sestupujeme dolů do kaňonu. Není to kaňon v pravém slova smyslu, takový, jaké jsme poznali 

v předcházejících národních parcích, ale spíše obrovský amfiteátr o průměru dobrých tří  

 

Ranní snídaně při minus 8°C. 
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kilometrů. Můžeme pozorovat všechna stadia vzniku a zániku rozmanitých skalních útvarů. Ze 

svahu nad námi vystupují útesy, zárodky budoucích skalních formací. Opodál už stojí vysoké 

štíhlé věže, které budí dojem věčnosti a nezničitelnosti. Směrem dolů jsou věže menší a menší 

a pod nimi se rozkládají už jen oblé hromady kamení. Vznik a zánik hoodoos tady probíhá tak 

rychle, že je můžeme doslova vidět i slyšet. Nahoře na okraji římsy, kde se kamenitý svah 

zakusuje do náhorní plošiny, jako pokřivené chůdy trčí do vzduchu obnažené kořeny borovic, 

které před desítkami let rostly ukryté v zemi. A počátkem jara za slunečných rán, která 

přicházejí po mrazivých nocích, lze slyšet nepřetržitý zvuk, způsobený padajícími uvolněnými 

kameny.  

Tvrdá cestička, po které scházíme dolů, je tak akorát široká, aby se na ní v pohodě vyhnuli dva 

jezdci na kolech. Ale kromě asfaltek nahoře na plošině cyklistika v parku vůbec nepřichází v 

úvahu. Podle regulí sem mohou jenom pěšáci nebo muly s nákladem obtloustlých turistů. 

Přitom ze sto padesáti kilometrů stezek na území parku využívají návštěvníci sotva jednu 

desetinu, ležící poblíž parkovišť. Na ostatních odlehlejších trasách lze potkat přinejlepším pár 

lidí za den. 

Pohled 

ze stezky 

Queen´s 

Garden Trail. 

 

Skalní 

útvar Thor´s 

Hummer. 
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Procházíme kolem skupiny skal, nazvané Queen‘s Garden, jimž vévodí kamenně nehybná 

Královna Alžběta. Dalším zajímavým útvarem je Thor‘s Hammer, Thorovo Kladivo, které se 

jednou zcela jistě oddělí od topůrka a zřítí se. Nahoru na římsu se vracíme zrovna, když 

zapadající slunce začíná měnit skály v pohádková zjevení, oděná do červených a rudých plášťů. 

V noci je zima a ráno se navíc zdvihá vítr. Ale ani osmistupňový mráz nám nemůže zabránit 

v tom, abychom spolu s dalšími lovci okamžiků nestáli při východu slunce na Inspiration Pointu 

a nepokoušeli se zachytit ty nejlepší snímky dne.  

Východ slunce z vyhlídky Inspiration Point. 

 

Balíme a opouštíme kemp. Ruby‘s Inn je pár obchůdků a restaurací, stojících na louce kousek 

za hranicí parku. V jedné malé restauraci se schováváme před zimou. Venku za sklem svítí 

slunce a žlutá vyschlá tráva se vlní ve větru. Okolo se zdvihá hradba zelených borovic a nad 

vším se klene čisté tmavě modré nebe. Uvnitř bistra je teplo, z rádia se line country a na stole 

před námi stojí sladký koláč a půllitr horké kávy. Této chvíli už opravdu nic nechybí. 

Dvacet kilometrů na severozápad se nachází Red Canyon. Tam míří naše výprava ihned po 

snídani. Vedle 

silnice se tyčí 

červené skály, 

téměř navlas 

podobné těm 

z Bryce Canyonu. 

A to nejlepší se 

rozkládá za nimi. 

Neposkvrněná 

divočina, do které 

za chvíli vyrazíme 

na kolech.  

 

 

 

 

    Zastavujeme na parkovišti vedle malé budovy informačního centra. 
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Teple se oblékáme, protože je jenom pár stupňů nad nulou. Podle mapy vypadá náš okruh 

jednoznačně. Dva kilometry západním směrem po silnici, potom odbočit na sever po prašné 

cestě až k ústí Casto Canyonu, jím vzhůru na cestu Berry Spring Creek Road a po ní na jih na 

asfaltku, kterou se dostaneme opět k autu. 

Začátek jde přesně podle plánu. Z asfaltky odbočujeme na kamenitou cestu, která se vine mezi 

vyprahlými pastvinami a lesíky na úpatí kopců, zdvihajících se po pravé ruce.  

 

Míjíme Losee Canyon. V jeho ústí se rozkládá primitivní tábořiště. Podle stop v písku, 

dřevěných ohrad a trámků, sloužících k uvazování koní, je toto místo využíváno nejspíše 

kovboji.  
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K našemu Casto Canyonu jedeme ještě asi dva kilometry. Vstup do sevřeného údolí je po obou 

stranách lemován vysokými červenooranžovými skalami.  

                                              Snímek z Casto Canyon trail. 

 

Tady opouštíme širokou cestu. Kaňonem se vine už jenom úzká písčitá pěšina. Jede se po ní 

poměrně dobře. Jenom když přejíždíme vyschlé řečiště plné kamenů, musíme trochu zabrat. 

Náhle potkáváme menší stádo krav, které je z naší přítomnosti zjevně vyvedeno z míry a 

obloukem ve stráni se nám vyhýbá. Avšak další stádo, na které narážíme, je už početnější a o 

poznání tvrdohlavější. Nechce opustit pěšinu. Nakonec v souboji inteligence s hrubou silou 

vyhráváme, krávy uhýbají a my na svých kolech pokračujeme vzhůru kaňonem.  

V korytě řeky se začínají objevovat malé louže vody, pokryté ještě ledem. Míjíme pár zákoutí 

se svěží zelenou trávou, rostoucí na paloucích mezi borovicemi. Lemované scenérií skal a 

písečných strání vypadají tyto malinké oázy jako by je sem někdo přenesl přímo z podhorských 

luk Skalistých hor. Ze sevřeného kaňonu vyjíždíme do širšího údolí. Po chvilce šlapání 

přijíždíme na místo, kde se cesty větví. Na ceduli je napsáno Casto Canyon Spring. To by mělo 

znamenat, že jsme někde na horním konci kaňonu. A blízko bychom už měli narazit na prašnou 

cestu Berry Spring Creek Road, která nás dovede zpátky. Údolí a zároveň i stezka se tady větví. 

Vybíráme si širší pěšinu. Očekávaná prašná cesta stále nikde. Počáteční jistota, že jedeme 

správně, je ta tam. Orientovat se musíme podle slunce. Na severu se vypíná kopec, lemovaný 

pásem šedohnědých skal. Jediné, co v tuto chvíli víme, je to, že musíme někam na opačnou 

stranu.  

 



94 
 

Jsme na cestě už více než dvě hodiny a podle plánu už bychom se měli vracet k autu. Další 

odbočka, tentokrát bez ukazatele a další dilema. Jedna stezka vede na sever a druhá na východ. 

V mapě nic takového není. Nakonec ale na pěšině směrem na východ objevujeme stopy jízdních 

kol a vydáváme se po ní. Vytouženou prašnou cestu čekáme za každou zatáčkou. Když už to 

trvá nějak podezřele dlouho, začne se stezka točit na jih. Otvírá se nám výhled na všechny 

strany a nikde nepoznáváme nic, podle čeho bychom se mohli orientovat. Dojíždíme k ceduli, 

na níž je napsáno Mexican Hat. Kousek napravo na kopečku stojí pěkná skála ve tvaru 

mexického klobouku, ale mapa o tomto místě opět taktně mlčí.  

 

Okolní terén 

je velmi 

zajímavý. 

Četná návrší, 

řídce porostlá 

borovicemi, 

jsou od sebe 

navzájem 

oddělena 

nehlubokými 

údolíčky. 

Technická 

obtížnost 

jízdy se náhle 

zvyšuje. 

Stezka vede 

z jednoho 

kopečku na 

druhý, traverzy plné zatáček se střídají s prudkými sjezdy a výjezdy. Nejhorší jsou příčné 

přejezdy hlubokých koryt, ve kterých stezka mění směr. Kolikrát si říkám, proč stezka nevede 
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pohodlně mezi návršími a záměrně si vybírá ta nejnemožnější místa. Dvě příslušnice něžného 

pohlaví v našem týmu, které zřejmě příliš neholdují technické jízdě s možností každou chvíli 

udělat salto, už dávno sesedly a kola tlačí. Když už se v tom plácáme delší čas, pomalu klíčící 

podezření se mění v jistotu. Nejenom že jsme zabloudili, ale navíc jsme narazili na speciální 

bikový trail, stavěný na obtížnost, takový, jakých se ve Státech najde spoustu.  

S tímto vědomím nám nezbývá nic jiného, než pokračovat a vychutnat si při tom nenadálou 

situaci. Snažím se překonat nástrahy trati, nespadnout. Některé pěkné úseky se mi daří, ale na 

těch nejtěžších končím vždy stejně, a to pádem přes přední kolo nebo přinejlepším na bok, 

samozřejmě s nohami pevně zaklesnutými v nášlapných pedálech.  

Stavitel stezky si dal opravdu záležet. Nevynechal žádnou možnost, aby své následovníky mohl 

potrápit. Pokud je někde na dohled vidět padlý strom, stezka si přes něj namíří. Na kmenech 

jsou zřetelné stopy po zubech převodníků, jako doklad, že tu občas někdo projede. Stezka se 

motá a nezřídka se vrací i zpátky, aby žádný pěkný terénní útvar nebyl vynechán.  

 

Kolem nás se rozprostírá naprostá 

divočina, jejíž krásu máme možnost 

obdivovat díky občasnému čekání na naše 

děvčata. Jak stezka přejíždí kopce a 

hřbety, otvírají se nám nové a nové 

výhledy. Připadá nám, že to nikdy 

neskončí. Po třech hodinách však stezka 

sjíždí do údolí, kde narážíme na ceduli, na 

níž stojí překvapivý nápis Losee Canyon. 

To že se stočíme takhle zpátky, nikdo 

z nás nečekal. Ale důvod je nám nyní 

jasný. V Casto Canyonu jsme se 

pohybovali mnohem pomaleji, než se nám 

zdálo. Díky tomu jsme mysleli, že jsme 

mnohem dál, a to bylo vedle nesedící 

mapy příčinou toho, proč jsme odbočili o 

kus dříve.  

Ke kovbojskému kempu v ústí kaňonu, 

kde jsme se nacházeli před pěti hodinami, 

to má být podle ukazatele už jenom tři 

míle. Opět projíždíme mezi červenými 

skalami, vyrůstajícími přímo ze dna 

vyschlého řečiště. Po právě absolvovaném 

bikovému trailu máme pocit, že 

pohodovou písečnou pěšinu, vedoucí po 

dně kaňonu, bychom projeli i se 

zavřenýma očima.  

 

Indiánská atrakce určená turistům (snímek pořízeny cestou do Bryce Canyon NP). 

 

Vyjíždíme z kaňonu do otevřené krajiny. Kolem nás se táhnou známé vyprahlé pastviny. 

Divoká pustina, vyschlá koryta řek na dně kaňonů, stáda krav, ztracená mezi skalami a zvířená 

oblaka prachu, to všechno mizí za námi. Ale pocit, že tohle byl pravý a nefalšovaný Divoký 

Západ, ten nám zůstane. 
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Zion  NP   přesun  125 km 
 

16.10. 

 
Národní park Zion se nachází na rozhraní tří geografických oblastí (Koloradské plošiny, Velké 

pánve a Mohavské pouště) a pro své pozoruhodné geologické útvary a neobvykle pestrou 

paletu rostlin a živočichů patří k vyhledávaným turistickým cílům.      

Pohled na Zion Canyon kaňon z vyhlídky Angels Landing při západu slunce. 

 

„Nic nemůže předčit podivuhodnou krásu Zionu, jež v ušlechtilosti tvarů nemá žádné srovnání. 

Výmluvnost jeho forem s jedinečnou silou povzbuzuje představivost a podněcuje vzrušenou 

odezvu mysli.“  

Když v roce 1880 geolog Clarence E. Dutton napsal tato slova, byl jižní Utah divokou krajinou, 

plnou neprozkoumaných kaňonů a náhorních plošin. O podivuhodném údolí kdesi na 

Jihozápadě věděla jen hrstka Indiánů a bílých osadníků a pár odvážných mužů, kteří zdejší 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Koloradsk%C3%A1_plo%C5%A1ina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_p%C3%A1nev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_p%C3%A1nev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mohavsk%C3%A1_pou%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
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divoké a 

nepřehledné 

končiny 

prozkoumávali. 

Avšak díky 

vědeckým 

pracím a 

reportážím 

v časopisech se o 

něm začala 

pomalu dozvídat 

i širší veřejnost. 

Mnoho lidí zprvu 

odmítalo věřit, že 

nějaké takové 

místo může 

vůbec existovat. 

Ale 

mnohobarevné 

útesy, lemující 

hluboké kaňony 

byly skutečné. 

Již v roce 1909 

získalo zdejší 

území statut 

národního 

památníku a o 

deset let později 

vznikl Zion 

National Park.  

 

 

Angels Landing 

(Přistání 

andělů). 

 

 

Během dlouhých 

věků své činnosti 

se prokousala 

náhorní 

pískovcovou plošinou tisíc dvě stě metrů hluboko a vytvořila tak Zion Canyon. Tomuto 

přírodnímu skvostu směle konkuruje místo, které se nachází třicet kilometrů na severozápad. 

Řetěz horských hřebenů svírá několik kaňonů, kde se ukrývá jeden z nejmonumentálnějších 

oblouků v Utahu, Kolob Arch. Celá tato oblast, nazývaná Kolob Canyons, byla připojena k 

Zionu v roce 1937 a rozloha národního parku tak dosáhla téměř šesti set čtverečních kilometrů. 

 

Co se týče geologické stavby, průvodci s oblibou tvrdí, že Zion začíná tam, kde končí Grand 

Canyon a končí tam, kde začíná Bryce Canyon. Ve skutečnosti to znamená, že zdejší 
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pískovcové vrstvy, které vznikaly usazováním písku a bahna na dně jezer a moří, jsou staré 150 

až 250 miliónů let.  

Zion a jeho okolí obývají lidé už dva tisíce let. Nejdříve tu žili Anasaziové. Po jejich náhlém 

odchodu kolem roku 1200 kraj osídlili Indiáni kmene Paiute. Ti opředli kaňon pověrami a 

odmítali zůstávat v jeho nitru po setmění. Pro mormonské pionýry, kteří sem přišli po roce 

1860, to byl malý biblický Sion, připomínka posvátného pahorku v Jeruzalémě. Po něm také 

dostal Zion své jméno. Mormoni byli krásou přírodních skalních chrámů tak uchváceni, že jim 

dali náboženská jména.  

 

Od těch dob z modré oblohy do údolí shlížejí Three Patriarchs (nahoře) a Towers of Virgin 

(dole). Na dalším snímku pak je skála Altar of Sacrifice. 

 

Zástup věřících, Západní a Východní chrám, Panenské věže, Obětní oltář, Velký bílý trůn, 

Přistání andělů a další hory se jmény, majících svůj původ v bibli. Současní lidé zde hledají 

oddech a inspiraci. Zda se jim to podaří, záleží jen na nich a na tom, kolik kroků se vzdálí od 
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svého auta, jestli si hodí na záda batoh a vydají se stezkami, stoupajícími strmými svahy a 

vytesanými do pancířů pískovcových stěn. 

 Nejpůsobivější vstup do Zionu je od východu. A tudy také v jednom pozdním říjnovém 

odpoledni přijíždí i naše malá výprava. Silnice zvolna klesá a noří se mezi krémově bílé 

pískovcové hřebeny a kopce. 
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Jak se dostáváme, níž a níž, převlékají se okolní stráně do tmavších odstínů. Začíná převládat 

červená a hnědá a původně dominující bílá zůstává jen v nejvyšších partiích. Na hranici parku 

střídá barvu i silnice, jejíž šedý povrch se v souladu s okolím mění na hnědočervený. Po chvíli 

nás očekává první velký zážitek. Přímo nad silnicí se zdvihá kuželovitá hora, jejíž úbočí v barvě 

smetany je pokryto nepředstavitelně hustou pravoúhlou sítí vodorovných rýh a svislých žlábků.  

Tento div nese příznačné jméno Checkerboard Mesa, což v češtině doslova znamená 

Šachovnicová stolová hora. 

 

Úzké údolí, nyní už spíše kaňon, 

kterým sjíždíme, končí vysokým 

prahem, padajícím kolmo dolů. 

Silnice řeší tuto přírodní překážku 

tak, že se zavrtává do tunelu, který po 

téměř dvou kilometrech ústí v příkré 

skalnaté stráni ještě pár set metrů 

nade dnem Zionského kaňonu. 

Serpentinami klesáme dolů a 

nestačíme ani pořádně obdivovat 

nově otevřenou scenérii. Naproti 

nám, s hlavami vztyčenými tisíc 

metrů nad údolím, nás vítá Zástup 

věřících a další obrovité hory v jeho sousedství.  
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Strmý kaňon, do kterého nás vyplivl uzoučký tunel, je na horním konci přehrazen stěnou, do 

níž je s geometrickou přesností vyříznuta široká klenba Great Arch, Velkého oblouku. Jeho 

rozpětí přesahuje určitě sto metrů. 

Naše první kroky vedou do návštěvnického centra, kde se informujeme na možnosti 

cyklistických túr na území národního parku. Mladý ranger nám odpovídá, že dnem údolí vede 

13 km dlouhá asfaltová silnice. Pokud bychom se nechtěli motat mezi auty, tak je tu nově 

otevřená cyklistická a pěší stezka o délce celých tří kilometrů. A padesát mil za hranicemi parku 

jsou další možnosti. Za dané situace se rozhodujeme, že kola tentokrát necháme odpočívat a 

zítra vyrazíme na pěší túru. 

Stanujeme pod košatými osikami v kempu South Campground. Noc je teplá a příjemná. Jak by 

ne, když se nacházíme ve výšce 1 200 metrů, tedy o více než kilometr níže než včera v mrazivém 

kempu v Bryce Canyonu.  

 



102 
 

Ráno vyjíždíme na vyhlídkovou silnici Scenic Drive vedoucí Zionským kaňonem.  

 

Údolí je lemováno červenými stěnami, nad nimiž jako bílí obři vyrůstají pískovcové hory, 

jejichž výška směle konkuruje nejvyšším tatranským vrcholkům. V místě, kde stěny kaňonu se 

k sobě přibližují na vzdálenost sto metrů, silnice končí. Dále už vede jenom stezka s hladkým 
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červeným betonovým povrchem. V tomto případě se nejedná o žádné podbízení změkčilým 

návštěvníkům, ale o krok vstříc vozíčkářům, kterým je takto umožněno dostat se trochu dál od 

auta.  

Po kilometru a půl, kdy se kaňon zužuje na nějakých dvacet metrů, chodník končí. Dál do nitra 

kaňonu vede už jenom koryto říčky Virgin River. Většina lidí se na tomto místě obrací na 

zpáteční cestu. Najdou se však i odvážlivci, které voda nezastaví a pokračují dál. Jejich cílem 

je místo zvané The Narrows. V této soutěsce se tři sta metrů vysoké stěny kaňonu k sobě přiblíží 

na pouhých šest metrů a nebe se scvrkne na úzký proužek vysoko nad hlavou. Dostat se až sem 

vyžaduje tvrdou náturu. Voda většinou sahá do výše stehen, ale jsou i úseky, která člověk brodí 

ponořený po prsa nebo dokonce je musí přeplavat. Řeka je dosti studená a na občasných 

suchých vyvýšeninách se nikdo moc neohřeje, protože na dno kaňonu se sluneční paprsky 

dostanou jen zřídkakdy. Více než kde jinde tady hrozí nebezpečí přívalové vody. Pokud někdo 

hodlá projít celým kaňonem, trvá to dva dny. V tomto případě se obvykle chodí po proudu řeky. 

Východiskem túry je vzdálený Chamberlain Ranch, kam trekaře dopraví kyvadlový autobus. 

Každá výprava si musí koupit permit, který stojí pět dolarů na osobu a noc, a po zdolání trasy 

se nahlásit strážcům parku, aby byla jistota, že uvnitř nikdo nezůstal. 

 

Výprava do studeného kaňonu nás však moc neláká a raději zůstáváme na slunci. Vracíme se 

autem asi napůl cesty nazpátek a vedle silnice zastavujeme. Na protější straně údolí se téměř 

půl kilometru vysoko zdvihá Angels Landing. Vrchol této obrovské kazatelny je naším dnešním 

cílem. Abychom si i my trochu užili chladné vody, nehledáme můstek a brodíme řeku. Na 

druhém břehu se napojujeme na stezku, která v serpentinách stoupá strání, porostlou keři. Po 

chvíli přicházíme pod stěnu z červeného pískovce. Jsme zvědavi, jak si stezka s touto překážkou 

poradí. Stavitelé však problém vyřešili docela lehce a vytesali chodník jako ochoz přímo do 

skály.  

Slunce začíná připalovat, a tak vítáme, že se můžeme ponořit do stínu v Ledničkovém kaňonu. 

Zanedlouho jej však musíme opustit a vlásenkovitou stezkou se vylézáme přímo na úzkou šíji.  
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Výstup po vlásenkovité stezce k Angels Landing. 

 

Ocitáme se na podlouhlé plošině, která je ukončena ostrou hranou, za níž zeje pár set metrů 

prázdnoty. Na vrchol, který se už zdá být na dosah ruky, vede úzký hřeben. Obzvlášť 

exponovaná místa stezky jsou zajištěná řetězy a jak potkáváme lidi, vracející se z vrcholu, 

vznikají malé zácpy. Nikdo však není netrpělivý, všichni se navzájem zdraví a povzbuzují. 

Čekáme, až se stezka uvolní a zanedlouho se i my ocitáme se na vrcholu. Je tu dosti místa, takže 
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si můžeme v pohodě sednout a oddechnout. Sotva vytahujeme svačinu, už se kolem nás rojí 

tlupa čipmanků, malých pruhovaných veverek. Nabízíme jim kousky chleba a obdivujeme 

obratnost s jakou se pohybují po skalách. Každou chvíli zmizí za hranou v kolmé stěně, ale za 

okamžik se vrací. Zřejmě ani stovky metrů nad zemí netrpí závratí. Hbitých zvířátek neustále 

přibývá, jako by vyrůstali přímo ze skály. Nakonec nám lezou do batohů a kradou jídlo přímo 

z krabice.  

Z místa, kde přistávají andělé, je kouzelný rozhled na všechny strany. Údolí zůstalo hluboko 

pod námi, ale nejvyšším vrcholkům to neubralo nic na jejich vznešenosti. Stále ještě zakrývají 

téměř půlku oblohy. Dole se po uzounké stužce silnice plouží malé barevné krabičky 

automobilů a v protější hladké stěně svítí malinké blešky. Jsou to horolezci, kteří se hektary 

vertikálního pískovce pomalu probíjejí k vrcholu.  

Jsme deset tisíc kilometrů od domova a dnes odpoledne definitivně opustíme Utah, zemi kaňonů 

a kamenných divů. Většina z nás se sem už nikdy nevrátí, ale touha spatřit to všechno ještě 

jednou zůstane v našem nitru napořád.      
                         
Výše uvedený text velice pěkně připravil Radek Kunc. Já bych pro úplnost doplnil další dva 

zážitky. Ten první se týkal nás všech, a sice při vstupu do tohoto skalního ráje jsme vysoko, 

v několikaset metrové stěně, sledovali horolezce, kterak si na noc připravovali stavěli lůžko na 

psaní. A ten druhý zážitek se týkal pouze mě. Já jsem totiž trpěl závratí a neabsolvoval poslední 

fázi výstupu na Angels Landing. Místo toho jsem pokračoval ve výstupu po stezce směrem 

k jižní okrajové římse kaňonu.  Pálilo slunce a nebylo kam se schovat do stínu. Pitná voda brzy 

došla. Na holé skále nebyly žádné značky, kromě drobných mužiků z kamenů. 

Zpět k autu jsem se vrátil později než skupina, a tak jsem si musel vychutnat jejich mlčenlivý 

nesouhlas s mým počínáním. Zaslouženě. V nohách jsem však měl o několik km více než oni. 
  

 

              Tento snímek jsem vytvořil několik desítek metrů nad vrcholem Angels Landing. 
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A tímto směrem jsem se ubíral stezkou k jižní okrajové římse kaňonu. Dostal jsem se asi do tří 

čtvrtin hory přede mnou, čas mne tlačil a bylo třeba se vrátit k autu. 

 

 

Horní snímek je můj a spodní snímek je ilustrační. Jsou na něm vidět dva lidé.   
 

 

 



107 
 

Nevada 

Moto: Vše pro mou zem 

Přezdívka: Stříbrný stát 

Hlavní město: Carson City 

Největší město: Las Vegas 

Státní strom: Bristlecone pine (Pinus monophyla) 

Hymna: Home means Nevada 

 

17.10. 

Las Vegas 

Celá oblast Las Vegas je především známá svým nočním životem. Jejím srdcem, ovšem již 

mimo hranice vlastního města, je ulice Las Vegas Boulevard, respektive jeho část Las Vegas 

Strip dlouhá 6,8 km. V této části se nachází většina hotelových komplexů, které jsou zároveň i 

obřími kasiny. Je zde 18 z 25 největších hotelů na světě. 

Do motelu v Las Vegas, kde jsme měli rezervaci, dorazila naše parta navečer. Cestou 

z národního parku Zion jsme si nakoupili potraviny a pojedli na pokoji v motelu. Poté 

následovala procházka večerním městem. 

Já jsem si dobře rozuměl s Jochenem, a tak jsme vyrazili společně ve dvou, zatímco zbytek 

skupiny šel s Radkem. Las Vegas je v poušti a bylo to znát i večer, ulice i budovy sálali značné 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas_Strip
https://cs.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas_Strip
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kasino
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teplo. Nebylo kam spěchat, měli jsme celou noc a prošli hlavní ulici The Strip (Pás), směrem 

na sever a poté zpátky, zhruba šest kilometrů tam a zpět. 

          Las Vegas Boulevar. 

Doprava na hlavní ulici ve dne. 

Stále bylo na co koukat, jedna atrakce za druhou, všude davy lidí, přízemí každého hotelu 

tvořily herny přeplněné hráči. Pouštní město se pyšnilo vodopády, barevně osvětlenými 

vodními nádržemi a fontánami s hudbou a loďkami, desítky různých restaurací a vůní, stovky 
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turistů a hazardních hráčů. Všichni byli v pohodě a bavili se. Trvalo dlouho, než jsme uviděli 

nějakého strážce zákona. 

New York hotel a Casino. 

Přízemní herna v Casinu. 

Ke konci Stripu byla jedna z postranních ulic zastřešená a čas od času tu policie zastavovala 

automobilový provoz. Sledovali jsme, co se bude dít. Na obrovskou filmovou plchu, umístěnou 
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pod zastřešenou ulicí, se promítal film z podmořského života barevného korálového útesu, 

včetně žraloků. Akce trvala několik málo minut a poté byl automobilový provoz obnoven. 

Nikdo nespěchal. 

Navštívili jsme několik hráčských doupat a sledovali, jak hráči hrají v jednom kuse, nonstop, 

až prohrají všechny mince, které čerpali z automatů do svých plastových kontejnerů. Někteří 

z nich ani mince nepotřebovali, neboť hráli na své debetní karty. 

Hotel Wynn. 



111 
 

 

Někdy kolem půlnoci jsme si dali 

hamburgera, otočili se a šli nazpátky. Asi 

ve tři hodiny ráno, když už jsme toho měli 

dost, jsme zašli v přízemí nejbližšího 

hotelu do herny, která i v tuto dobu byla 

stále plná hráčů, a tam se posadili do 

kožených křesel umístěných v rohu herny 

před podiem, na kterém hrála černošská 

kapela jazzové melodie. Byly tam desítky 

pohodlných křesel, ale kromě nás, žádný 

jiný posluchač. Hráli a zpívali tedy 

vlastně jen pro mě a pro Jochena. V daném prostředí, 

v dané situaci, po všech těch zážitcích 

z monumentálních národních parků, jsme si tu 

skvělou hudbu náležitě vychutnávali. Na takové 

momenty nelze zapomenout. 

McKinley Morganfield ( 1913 – 1983), známý 

jako “Muddy Waters“,  bluesový muzikant 

považovaný za "otce“ Chicago blues. 

https://www.youtube.com/watch?v=rRex0LHuRyA 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1913
https://cs.wikipedia.org/wiki/1983
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blues
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chicago_blues
https://www.youtube.com/watch?v=rRex0LHuRyA
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Horní snímek-výhled od našeho Super 8 Motelu.  

Dolní snímek – teplota navečer před motelem je 65°F což 

odpovídá 18°C. 

Fred McDowell (1904 –1972), známý pod uměleckým jménem 

“Mississippi Fred McDowell“, byl americký bluesový zpěvák a 

kytarista. 

Několik let po návratu z USA jsem si zakoupil dvě CD s hudbou 

dvou skvělých jazzmanů a pouštím si ji když udeří vysoké letní 

teploty. Jejich hudba a zpěv mě přiblíží atmosféru onoho skvělého dobrodružství v roce 1999.  
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Mount Whitney      
 

„Bohatství divočiny neleží ve dnech dávno minulých, dokonce ani v přítomnosti, ale právě v její 

budoucnosti.“              - Aldo Leopold – 

 

Divočina pokrývala kdysi celou Severní Ameriku. Přešla staletí a dnes už z ní můžeme spatřit 

pouze malou část. Ale právě v tomto zbytku nalezneme to nejcennější, co americká příroda 

nabízí. Na území Spojených států byly vyhlášeny desítky národních parků a chráněných oblastí 

a systém ochrany přírody se stal vzorem pro ostatní země.  

Ne však vždycky tomu tak bylo. Ještě před sto padesáti lety zdejší země úpěla pod koly vozů 

nových osadníků. Všude kolem bylo to, co hledali. Půda, kterou stačilo jen brát. Lidé byli 

odhodláni zkrotit Ameriku a cítili se k tomu předurčeni osudem. Zůstávala však po nich 

poničená zem. V horách se těžilo zlato, z prérií mizela stáda bizonů a v tichých sekvojových 

hájích duněly sekery chtivých dřevorubců. Přírodní divy byly ohroženy. V této době se však 

zrodilo hnutí, vedené ideou, jak přírodní skvosty zachovat. Žádná těžba, ale ochrana. Nápad to 

byl zdánlivě neuskutečnitelný, ale právě takové mívají naději na úspěch. Odvážná myšlenka 

padla na úrodnou půdu a volání jednotlivců bylo vyslyšeno. V roce 1872 vznikl na obrovské 

ploše wyomingské divočiny první národní park, Yellowstone. A po něm následovaly Sequoia 

a Yosemite v Kalifornii, Grand Canyon v Arizoně a další. Dnes po celých Spojených státech 

existuje systém národních parků, kde mohou všichni pozorovat a vnímat přírodu stejně, jako 

jejich předci před více než jedním stoletím. 

Vydejte se s námi na americký západ. Vystoupíme na tři horské vrcholy a spolu s nimi poznáme 

i tři národní parky. Hoďte si na záda pomyslný bágl a staňte se svědky objevování krás divočiny. 

Všechny tři národní parky najdeme v horách Sierry Nevady. V jižní části se nachází dvojice 

parků Sequoia a Kings Canyon, které spolu bezprostředně sousedí. Na jejich území je chráněna 

nejen vysokohorská příroda, ale především obrovské sekvojovce, největší živé organismy na 

světě. Ve střední části pohoří leží Yosemitský národní park, uprostřed něhož se nachází bez 

nadsázky nejkrásnější údolí na světě, lemované tisícimetrovými srázy kolmých žulových stěn. 

Sierra Nevada je rozeklané, šest set kilometrů dlouhé horské pásmo se zubatými vrcholky, 

vypínajícími se proti obloze. Jeho jméno mu dali před více než dvěma sty lety španělští vojáci, 

kteří jako první Evropané uviděli vysokou hradbu hor, pokrytou bělostnou sněhovou 

pokrývkou. Svému veliteli hlásili, že spatřili Una gran sierra nevada, Velké sněžné pohoří, a 

toto jméno již horám zůstalo.  

Korunou Sierry Nevady je Mount Whitney, 4 418 metrů vysoký štít, ležící na východní straně 

hor. Od roku 1864, kdy byla změřena jeho výška, nese jméno po kalifornském geologovi Josiah 

Dwight Whitneyovi. Tehdy to byla nejvyšší hora Spojených Států. Po připojení Aljašky sice 

ztratila svůj primát, ale nic nepozbyla na své kráse a přitažlivosti. Dnes je nazývaná nejvyšší 

horou vnitřních Spojených Států a výstup na její vrchol je snem té části Američanů, které ještě 

zcela nepohltila automobilová civilizace.  
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Na trase z národního parku Death Valley k pohoří Sierra Nevada, poblíž městečka Lone Pine. 

Hora Mount Whitney se nachází nad písmenem „A“.  

 

Nejkrásnější pohledy na Mount Whitney se otevírají právě od Lone Pine ležícího v údolí Owens 

Valley pod východními svahy Sierry. Hřeben s nejvyšší horou tvoří hranici mezi Národním 

parkem Sequoia, který se rozprostírá k západu a chráněnou oblastí Inyo National Forest na 

východě. 

 Pohled na pohoří Sierra Nevada. Mount Whitney je zcela vlevo vzadu. 
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Městečko Lone Pine má okolo 2050 obyvatel. 

 

Mount Whitney ironicky leží pouze 120 km od Badwater, nejnižšího bodu v Severní Americe, 

který je v národním parku Death Valley 86 metrů pod hladinou moře. Je to nejvyšší hora ve 

Spojených státech s výjimkou státu Aljaška, kde je sedm vyšších vrcholů, včetně hory Denali, 

do roku 2015 zvaná Mount Mc Kinley (6190 m). 

Pohled na hory ze silnice Whitney Portal. 
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Jakmile odbočíte na Whitney Portal Road, objeví se kulaté skalní útvary Alabama Hills s 

rozeklanými vrcholky mocné Sierra Nevady, které tvoří pozadí pro barevné skály a kopce. 

Silnice Whitney Portal vede přímo do hor. 
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Pohled na Mount Whitney ze silnice Whitney Portal. 
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Údolím před horou vede přístupová stezka k našemu cíli. 

Je osmnáctého října odpoledne a naše auto Ford Vagon z půjčovny zastavuje na parkovišti na 

Whitney Portal, ve výšce 2 550 metrů. Právě tady končí silnice, vedoucí 22 kilometrů západně 

od městečka Lone Pine. 
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Kouzelný Whitney Portal. 

 

Whitney Portal je vstupní branou k Mount Whitney. Začíná zde totiž výstupová stezka nejen 

pro turisty Mount Whitney Trail (dlouhá 17.6 km), ale je to také hlavní cesta pro horolezecké 

trasy, jako je East Face a Mountaineer's Route, kterou poprvé vylezl John Muir v roce 1873. Z 

Whitney Portal vede kolem jezera Lone Pine, Outpost Camp, Mirror Lake, Trail Camp, Trail 

Crest, navazuje na John Muir Trail a končí na vrcholu hory. 

 Modrou oblohu nepokrývá ani jediný mráček a na 

slunci je příjemně. Chladný stín pod stromy nám 

však připomíná, že jsme téměř ve dvou a půl tisících 

metrech. Máme v plánu vystoupit na Mount 

Whitney ve dvou dnech. Ještě dnes hodláme dojít 

do Outpost Campu ve výšce 2 950 metrů a tam 

přenocovat. Druhý den chceme nalehko vystoupit na vrchol, vrátit se ke stanům, sbalit je a 

sestoupit zpátky k autu.       
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MÍSTO NADMOŘSKÁ VÝŠKA VZDÁLENOST 

1. Whitney Portal 2 550 m 0.00 km 

2. Lone Pine Lake 2 934 m 4.48 km 

3. Outpost Camp 3 082 m 6.08 km 

4. Mirror Lake 3 153 m 6.40 km 

5. Trailside Meadow 3 379 m 8.00 km 

6. Trail Camp 3.557 m  9.60 km 

7. Trail Crest 4 060 m 13.12 km 

8. Muir Trail Jct 3 995 m 13.92 km 

9. Vrchol 4 299 m 17.60 km 

Lone Pine Lake. 
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Počet lidí vystupujících na Mount Whitney je regulován. Dole v Lone Pine je rangerská stanice, 

kde každý musí zažádat o permit. Na stezce na Mt. Whitney se může pohybovat maximálně sto 

padesát osob, přičemž povolení k výstupu na vrchol má pouze padesát denně. To přesně 

odpovídá předpokladu, že na výstup se má počítat s třemi dny. 

Je nás celkem šest. O okrasu našeho družstva se starají Blanka a Tosca. Obě dvě mají hlavní 

zásluhu na tom, že po třech týdnech, strávených cestováním po národních parcích amerického 

jihozápadu, mužská část 

výpravy příliš nezvlčela. 

Z chlapů je nejostřílenější 

Pepa, zvaný Joe. Pár let žil 

v Anglii a svoje dovolené 

trávil v sedle kola. Má 

projeto kupříkladu celé 

Norsko. Skupinu dobře 

doplňuje Pavel řečený 

Dědeček, který má vždycky 

v zásobě připravenou 

nějakou podařenou 

historku. Exotickým 

členem je Jochen. Je to 

Němec, který umí slušně 

česky a je proslulý tím, že 

se myje až ráno a má stále hlad. A pak jsem tu já, který má celou akci na starosti a taky na 

svědomí.  

 

Na cestu si balíme jen to nejnutnější. Dva malé stany, spacáky, karimatky, termoprádlo, čepice, 

rukavice, dlouhou šňůru, vařič, jídlo a galon vody. Auto zabezpečujeme proti medvědům. Ono 

vlastně moc zabezpečit nejde, protože když si huňáč usmyslí dostat se do auta, tak mu v tom 

nikdo nezabrání. Vtip je ale ve způsobu, jak ho přesvědčit, že právě to vaše auto není 

nejvhodnějším místem, kde by mohl najít něco k snědku. Jídlo je totiž jediný důvod, proč 

medvědi otevírají auta a z našeho pohledu si při tom nepočínají právě nejšetrněji.  

 

Už dole v Lone Pine nám rangeři vnutili útlou brožurku, kde je psáno, jak se chovat v divočině. 

Nemalá část textu je věnována medvědům. Říká se tu mimo jiné i toto: “ Od 25. května do 31. 

října musí všichni turisté, kteří plánují přespat v kempech, nosit kanystr odolný proti 

medvědům. Lze jej i pronajmout v Interagency Visitors Center jižně od Lone Pine nebo v 

obchodě Whitney Portal Store za symbolický poplatek. Černí medvědi jsou běžní podél Mount 

Whitney Trail. Noční pozorování těchto medvědů není nic neobvyklého. Při cestování v noci se 

turistům doporučuje používat jasné čelovky a pronikavý pískot. Vydávání mnoha podivných, 

hlasitých zvuků upozorní medvědy na lidskou přítomnost. Pokud je to možné, měli by turisté 

cestovat ve větší skupině, protože medvědi se ke skupině přiblíží mnohem méně než k jedné 

osobě.“ 

V ohromných prostorách Sierry žije početná populace medvědů černých. Grizzly byl tady 

vyhuben nebo vytlačen do jiných teritorií a dneska žije pouze na severozápadě Spojených Států, 

v Kanadě a na Aljašce. V Kalifornii člověk proniká hluboko na území, kde žijí medvědi a 

narušuje tak jejich přirozená loviště. Jakmile medvěd ochutná lidskou stravu, začne se jí 

domáhat. Tak dochází k útokům na auta, stany a batohy turistů. A když medvěd někomu 

sundává batoh ze zad, zpravidla to neodnese pouze roztrhaná košile. Rangeři obvykle takového 

výtržníka polapí a odvezou na nějaké daleké místo a tam ho vypustí zpátky do volné přírody. 

Když se medvěd vrátí k normálnímu způsobu získávání potravy, je všechno v pořádku. Pokud 
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se však vrátí mezi lidi a začne opět škodit, čeká ho rozsudek smrti. Rangeři proto apelují na 

turisty, aby dodržovali pravidla úschovy potravin v divočině a chránili tím medvědy před 

následným utracením. 

 

Dbalí rad rangerů a 

všemožných doporučení 

se chystáme přemístit 

všechno jídlo a pití, které 

si nebereme sebou, do 

železných beden na kraji 

parkoviště. Takové nebo 

podobné bedny lze najít 

v Sierře v každém 

kempu a na každém 

parkovišti, kde lidé 

nechávají auta, když 

jdou na vícedenní túru. 

Bedny jsou vyrobeny 

z tlustých železných 

plátů a zavírání je opatřeno složitou zástrčkou, kterou medvěd neumí otevřít. Ne že by se 

podceňovala medvědí inteligence, ti jsou mazaní až moc, ale na otevření bedny jsou potřeba 

prsty a ty medvěd příliš šikovné nemá. Bedny nemají žádný zámek. Jednak proto, že huňáč by 

si stejně s většinou zámků poradil a potom jsme v místech, kam se mnoho zlodějů stejně 

nedostane. 

Všechny bedny na parkovišti jsou už 

obsazené, ale jedna z nich je naštěstí 

zaplněná jen z poloviny. Stěhujeme 

tedy do ní naše zásoby. Z auta 

vyklízíme i mýdla a zubní pasty, 

protože medvěd má spadeno i na 

voňavé věci a dovede je svým dobrým 

čichem velmi snadno odhalit. Do 

bedny putují i lahve na vodu. Fikaný 

medvěd totiž ví, že uvnitř podobných 

obalů lze vždycky něco dobrého najít. 

Před túrou si vaříme ještě lehké jídlo. 

Když umývám nádobí v potoku vedle 

parkoviště, vidím, jak dva borci 

vytahují z vody takřka půlmetrovou 

rybu, pravděpodobně lososa. Před 

čtvrtou vyrážíme. 

 

 Stezka se zpočátku noří do 

jehličnatého lesa s podrostem 

listnatých keřů. Nad námi se zdvihají 

prudké svahy a nad nimi téměř kolmé 

stěny z vyhlazené bílé žuly. Stezka 

však stoupá téměř neznatelně. Někdy 

nám připadá, že jdeme zcela po 

rovině. Nejlépe je to poznat 
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v serpentinách nad sebou. Jednotlivé zatáčky leží sice pár metrů nad sebou, ale dojít k té příští 

vždycky zabere pár minut chůze. Inu, Mount Whitney nemůže být zcela zadarmo. Když už 

výstup trekařům nenabízí žádné lezecké obtíže, tak se ve slušné nadmořské výšce alespoň 

pořádně projdou. 

Po čase stezka přece jenom začne stoupat a po překonání prudkého prahu přicházíme na 

podlouhlou rovinatou plošinu, obklopenou bílými skalami a starými borovicemi. Plošinu 

pokrývá žlutohnědá, mrazem spálená tráva. Po okraji teče malý potok a je zřejmé, že před sebou 

máme zaniklé jezero, zanesené štěrkem a pískem. Na opačném konci již neexistujícího jezera 

se nachází Outpost Camp. Kromě pár plácků, vyčištěných od kamení a dřevěné boudy se 

záchodem, stojící opodál, nic nepřipomíná kemp. Stavíme stany a oblékáme na sebe všechno 

naše oblečení. Teplota se začíná blížit k nule. Po večeři chceme omýt nádobí, ale voda je tak 

studená, že do ní nejde strčit ani ruka. Před spaním ještě na šňůry zavěšujeme bágl 

s potravinami ze skály dolů pod převis. Příliš netoužíme podělit se o naše zásoby s medvědem. 

Outpost Camp, spodní ze dvou kempů je vzdálen 6.1 km od začátku stezky. Snímek nad ním byl 

pořízen u horského jezírka Lone Pine, které je 4.5 km od staru. 
 

Celková vzdálenost tam a zpátky  35 km 

Průměrný čas tam a zpět 12-16 hodin * 

Nadmořská výška stezky na začátku 2550 m 

Nadmořská výška Mount Whitney 4421 m 

Výškový rozdíl 1871 m 

Kategorie namáhavá 

 

* Pro rychlé turisty je výstup zvládnutelný za cca 5 hodin, průměrný turista cca 7 až 8 hodin.  Pomalé 
tempo může znamenat 10 hodin na vrchol. Obecně platí, že sestup trvá asi o 2 až 3 hodiny rychleji. 
Abyste se dostali zpět na Whitney Portal před soumrakem, v létě ve 20:00, často to vyžaduje start před 
východem slunce.  
 

Druhý den vstávám ještě za šera a hned před stanem potkávám osamělého, rychle kráčejícího 

člověka. Zdravíme se a ptám se ho, jestli jde na vrchol. Přitaká a povídá, že ještě do večera chce 

být zpátky u auta. Jeden z mála, který dokáže vystoupit na kopec a zpátky za jeden den. A to je 

v této pokročilé roční době, kdy v sedm večer už je tma jak v ranci, dosti ojedinělý případ.  

Batoh s jídlem přežil noc v naprostém zdraví, a tak si máme z čeho uvařit snídani. Kemp 

opouštíme po skupinkách. V osm ráno jsme už všichni na cestě. Po překonání hranice tří tisíc 
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metrů opouštíme pásmo, kde ještě rostou nějaké stromy. Kolem už jsou jenom skály a mezi 

nimi roste sporá travička. 

 

    

   Prudké stoupání v serpentinách nad Mirror Lake.  Vlevo od malého jezera je Trail Camp.  

 

 Po dvou hodinách přicházíme do Trail Campu. Na holých skalních plošinách kolem jezírka 

stojí pár stanů a kousek stranou opět dřevěná boudička. Horolezci, jak si říkají všichni 

Američané 

vystupující 

na vrchol, 

ještě 

většinou 

nevstali. 

Jenom pár 

postav se 

protahuje 

na sluníčku 

a zdraví 

nás. 

 

Trail camp 

nad linií 

lesa. 
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Takto to tu muselo 

vypadat při východu 

sluníčka. 

 

Nad kempem se zdvihá 

prudká holá stráň, v níž 

se mezi sutí a kameny 

ztrácejí vlásečnice 

serpentin. Napravo se 

tyčí zubatý hřeben, 

padající 

půlkilometrovými 

kolmými stěnami do 

doliny, ve které právě 

stojíme. Ten poslední 

vrcholek je naším 

dnešním cílem. 

Východní stěnou na něj 

stoupat nebudeme, tudy vede jen pár lezeckých cest klasifikace 5.10. Musíme vystoupit do sedla 

a přejít na západní svahy hor, které už nejsou tak srázné. 

         Nad táborem Trail Camp. Vrchol hory je před námi vzdálen ještě osm kilometrů. 

 

Po svačině se vydáváme do nekonečných serpentin. Ve třech tisících a šesti stech metrech už 

dýcháme pořádně zhluboka. Asi dvě stě metrů nad Trail Campem to znenadání přichází. 

Příznaky výškové nemoci. Hlava mě začíná bolet, nohy obtížně zvedám a mysl zahaluje 

zvláštní mrákotný stav. Není divu, když včera dopoledne jsme v Death Valley podnikli 
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„aklimatizační“ túru ve výšce 

osmdesát šest metrů pod mořem. 

Tempo se rapidně snižuje. Přicházíme 

na místo, kde stezku pokrývá hladký 

led. Naštěstí tento úsek není dlouhý a 

někdy kolem poledne se dostáváme do 

malého sedla na hřebeni. Toto místo 

ve 4 170 metrech se jmenuje Trail 

Crest.  

 

Před námi jsou poslední čtyři 

kilometry. Čtyři kilometry ve výšce 

nad čtyři tisíce. Pro 

neaklimatizovaného Středoevropana 

žádná procházka růžovým sadem. 

Traverzujeme západní, už celkem mírné svahy zubatého hřebene, jemuž dominují dva štíty, 

štíhlý Mount Muir a rozložitý Mount Whitney.  

Směrem k Trail Cress zdoláváme 99 serpentin. Z každé otočky je jiný výhled. Prudký výstup ve 

skalní stěně je opatřen zábradlím. 
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Cesta se po chvíli větví. Doleva dolů odbočuje stezka John Muir Trail, která po 340 km končí 

v Yosemitském údolí. Poutník se na ní dostane do nejvyšších a nejkrásnějších partií Sierry 

Nevady. Přechod stezky trvá tři týdny, přičemž se ani jednou nesestoupí z divočiny do 

civilizace. Cestou není možné ani doplnit zásoby jídla, vše se musí nést na zádech. Její 

dobrodružnou přitažlivost zvyšuje fakt, že oblast je plná medvědů a člověk může jejich 

přičiněním ještě o jídlo přijít.  

        Osamocený vytrvalec, kterého jsem potkal na stezce Johna Muira vypadal happy. 

 

Vrcholový hřeben se zdá být nekonečně dlouhý. Z úzké štěrbiny máme možnost nahlédnout do 

východní stěny. Je kolmá a její povrch je rozbrázděn nespočtem spár a odštěpů. Celá stěna 

vypadá, jako by se skládala z obrovských skříní, postavených na sebe. 

Stezka začíná opět stoupat. Lezu z balvanu na balvan a okolí už moc nevnímám. Dědečkovi, 

který kráčí kousek vzadu, už taky nohy nejdou moc zdvihat. Pouze na vitální Toscu jako by 

výška vůbec nepůsobila. Ta si svoji krizi odbyla ráno ve stoupání pod Trail Campem. Ale než 

výškou to bylo spíše způsobeno hladem a žízní. Od té doby vypadá, jako by si vyšlapovala po 

Krkonoších.  

Někdy kolem půl druhé odpoledne dorážíme na vrchol, na němž stojí malá chatka za žulových 

kamenů. U ní se zapisujeme do vrcholové knihy. Na bílých balvanech ve výšce 14 494 stop si 

dopřáváme půlhodinovou přestávku na posilnění. Znenadání se u nás objeví malý ptáček 

podobný vrabcovi. Kouká, jestli nám neupadne nějaký drobek. Pak tu jsou dva, tři a nakonec 

dvacet. Oblíbili si Dědečka, kterému sedají na ruce. Pokud necháme svačinu chvilku bez 

dohledu, už do ní ptáci klovají. 

Polomrákotný stav, ve kterém jsme kráčeli poslední dvě hodiny nás opouští a začínáme se 

rozhlížet kolem. Na východě, souběžně se Sierrou, se táhne od jihu na sever dohněda zbarvený 

hřeben Inyo Mountains. Holé svahy pohoří vypadají odtud jako bez života. Sierra Nevada jim 

sebere takřka veškerou vláhu, ale přesto na několika místech ve větších nadmořských výškách, 

kde v létě nepanují tak veliká vedra, rostou normální jehličnaté lesy.  
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Za tímto pohořím, 

ještě dál na východ, 

vidíme hřeben 

Panamint Range. A 

za ním leží Údolí 

Smrti, vražedně 

horké místo. 

Kopce na jihu se 

ztrácejí v mlžném 

oparu. Západní 

obzor přehrazuje 

hřeben Great 

Western Divide, 

Velký západní 

předěl, který 

s několika svými 

čtyřtisícovými  

 

 Naprosto vyčerpán, ale happy, usedám zaplaven endorfinem na lavici a sleduji horizont přede 

mnou. 

 

vrcholy tvoří jakousi páteř Sierry. Za tímto hřebenem, ve výšce kolem dvou tisíc metrů, leží 

pověstné háje obřích sekvojovců.  

Rozeklaný hřbet Great Western Divide přechází v obrovské moře hor a štítů, táhnoucí se 

nepřerušovaně stovky kilometrů dál na sever. Tak tam někudy vede stezka John Muir Trail. 

Teprve teď si uvědomujeme, jak obtížný musí být tento přechod nekonečné velehorské 

divočiny Sierry Nevady. 
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Když se vydáváme na zpáteční pochod, doráží na vrchol Pepa a kousek pod vrcholem 

povzbuzujeme ještě Jochena. Je mu padesát devět, má bolavou kyčel, ale bojuje jako lev. Bez 

vrcholu se nechce vrátit. Jenom Blanka na vrchol nedošla. Zůstala sedět v sedle Trail Crest a 

tam na půl cestě mezi zemí a nebem si dlouhé hodiny vychutnávala božské pocity vysokohorské 

samoty. A navíc se svým výškovým rekordem, který si právě utvořila, byla velice spokojená. S 

posledními paprsky slunce, dopadajícími na Outpost Camp, balíme stany a před setměním 

dorážíme k autu. Až za úplné tmy přichází i Pepa s Jochenem.  

Joe potkal nahoře dva starší manžele, už mnoho let si užívající svůj důchod. Podle svého zvyku 

se dal s nimi do řeči. Vyprávěli mu, že se na vrchol vydávají každý rok. A když vrcholu 

dosáhnou, jsou si jisti, že mají síly ještě na další rok života. Je dobré, když člověk stále kráčí za 

nějakým cílem.                                                                          
 

Zeleně značená 

stezka Johna 

Muira, na kterou 

se napojuje naše 

červeně značená 

stezka Mt. 

Whitney. 

 
 

Výše uvedený text 

od Radka ještě sám 

doplňuji o dvě 

vzpomínky: 

 

 

1. 

Sestup z Outpost 

Campu na 

parkoviště za tmy. 

Klopýtání přes 

kameny a kořeny 

bylo bez čelovky 

dost pomalé. 

Jochen, já i malá 

skupina, kterou 

jsme došli, jsme 

měli jen jednu 

společnou. 

Nepamatuji si kdo 

z nás byl ten 

šťastlivec, jenž 

nesl světlo. 

 

2. 

Žaludeční potíže, které mě v oblasti kempu vyhnali mezi stromy. Hned jsem se cítil lépe, ale 

nesmírně zesláblý a naprosto bez energie. Ani já, ani Jochen jsme však neměli nic sladkého. 

Naštěstí mne obdaroval hrstí sladkých bonbonů náhodný turista. Sestup do základního tábora 

ve Whitney Portal byl tak pro mne mnohem snadnější. 
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Národní park Yosemite 
 

20.10.    Přesun do národního parku Yosemite ve střední Kalifornii  -   250 km  

              Tuolumne Meadows – Yosemite Valley              -     95 km 

 

22.10.    Přesun do San Francisca                -   300 km 
 

 

„Každý potřebuje krásu stejně jako chléb, místa, kde si může hrát a modlit se, kde příroda 

může léčit a těšit a dávat sílu jak tělu, tak duši“.  

 

Tato slova pronesl John Muir, napůl 

přírodovědec a napůl vizionář, když hájil 

svoji myšlenku, aby pohádkově krásné údolí 

Yosemite bylo prohlášeno národním 

parkem. Tento muž, původem Skot, 

přicestoval do Kalifornie v roce 1868. 

Hledal pravou divočinu a byl poslán do hor 

Sierry Nevady. Když spatřil Yosemitské 

údolí, cítil, jako by se znovu narodil a toto 

místo mu bylo předurčeno osudem. V tu 

dobu bylo již údolí chráněno výnosem 

vlády, ale horám kolem Yosemitu to velkou 

úlevu nepřineslo. Stále se tady těžilo dřevo a 

stáda ovcí ničila horské louky. Postavil se do 

čela hnutí za uznání Yosemitu národním 

parkem a v roce 1890 bylo jeho úsilí 

korunováno úspěchem.  

 

 

Národní park Yosemite se rozkládá ve střední části pohoří Sierra Nevada na ploše více než tři 

tisíce čtverečních kilometrů. Převážná část parku je tvořena divokou skalní krajinou, 

vymodelovanou erozivním působením ledovců. Na území parku se nacházejí tři malé sekvojové 

háje. Les tady roste i v 

polohách nad tři tisíce 

metrů. Dno samotného 

Yosemitského údolí leží 

1200 metrů nad mořem, 

ale nejvyšší hory 

dosahují téměř 

čtyřtisícové výšky. Štítu 

Mount Lyell, 

nejvyššímu na území 

parku, chybí k této 

hranici pouhé tři metry.  

Celá ta nádhera, kterou 

dneska můžeme 

obdivovat, začala 

vznikat asi před dvěma 
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sty milióny let. V tu dobu pacifická zemská deska narazila na severoamerickou, vklouzla pod 

ní a působením velkého tlaku se začala tavit. Tekuté magma vystupovalo těsně pod povrch a 

tuhlo do obrovských žulových bloků. Před padesáti milióny let bylo Yosemite zalesněnou 

vysočinou, kterou líně protékala řeka Merced River. 

 Pohoří Sierra Nevada však působením kolize zemských ker neustále rostlo. Řeky se zařezávaly 

hlouběji a mělká údolí se měnila v kaňony. Před třemi milióny let eroze úplně odkryla žulové 

podloží. V tu dobu bylo Yosemite Valley úzkým a klikatým kaňonem, po jehož stranách 

vyrůstaly rozeklané stěny a samostatné skalní věže. Z visutých bočních údolí se řítily mohutné 

a vysoké vodopády. Pak přišla dlouhá zima. Ledovec zaplnil celé údolí, pouze kupole Half 

Domu, která v té době bývala ještě celá, vyčnívala nad okolí. Dlouhé doby ledové byly střídány 

krátkými otepleními. Ledovec, který se střídavě tenčil a zase mohutněl, neúnavně obrušoval a 

vyhlazoval boky údolí. Před deseti tisíci lety nastalo jaro. Ledovec roztál. Na dně údolí po sobě 

zanechal mělké jezero, z něhož vyrůstaly tisícimetrové, hladce vyleštěné stěny z bílé žuly. Nad 

tím vším čněl Half Dome, jemuž ledovec ukrojil celou severozápadní část. 

      

Half Dome 

 

Od doby ústupu ledovců do příchodu bílých lidí se v údolí změnilo jen málo. Pouze původní 

jezero bylo postupně zanášené štěrkem a kamením, které říčka Merced River připlavovala 

z hor. Dno údolí pokryl les a louky, kde se pásla vysoká. Původní obyvatelé měli na údolí 

pramalý vliv. Žili v souladu s přírodou a běh života jim určovala roční období. Lidé z kmene 

Miwoků, posledních Indiánů, kteří údolí obývali, viděli svůj domov jako obrovská ústa, 

lemovaná dokola čnějícími zuby skalních stěn. Proto jej nazvali Ahwahnee, což v jejich řeči 

znamenalo Zející ústa. Sami sobě říkali Ahwahneechee, Lidé ze zejících úst. Věřili v Ducha, 

který byl součástí všeho, co je obklopovalo. Pro svoji obživu lovili zvěř, chytali ryby a sbírali 

žaludy černého dubu. Neměli žádné nepřátele. 

Tento ráj na zemi však nemohl trvat věčně. V roce 1848 byly v odtokové strouze pily na řece 

American River objeveny blyštivé žluté valouny. Propukla zlatá horečka. Do hor přišlo tisíce 

zlatokopů a dalších dobrodruhů. Někteří z nich se dostali až k velikému údolí uprostřed 
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nebetyčných skal. Byli to první bílí lidé, kteří spatřili Yosemite Valley. Krásu toho, co se před 

nimi náhle objevilo, však vůbec nevnímali. Hledali zlato a byli připraveni ho vyrvat ze země 

všemi prostředky. V jejich stopách následovali dřevorubci a farmáři se stády ovcí. Indiáni, kteří 

hory obývali, se stali překážkou, kterou bylo nutno odstranit. V roce 1851 se batalion vojáků 

vypravil do Yosemitského údolí za účelem vyhnat z něho rudochy a přesídlit je do rezervace 

pod horami. Bylo zabito několik Indiánů, ale části kmene se podařilo schovat v horní části údolí. 

Bílým mužům se nikdy nepodařilo Indiány z údolí úplně vytlačit a ti zde žili až do roku 1931, 

kdy se přestěhovali do nové indiánské vesnice.  

Yosemitské údolí se začalo rychle měnit. Už v roce 1855 se tady objevili první návštěvníci. 

Mezi nimi byl i malíř Thomas Eyers, který pořídil první kresby údolí. Jeho obrázky sem 

přilákaly další lidi a podnítily snahu o zachování tohoto nádherného místa. A v roce 1864 

prezident Abraham Lincoln zvláštním výnosem vzal Yosemite pod ochranu vlády Spojených 

Států.  

Cesta do údolí znamenala dříve vysilující pouť dostavníkem po hrbolatých cestách. Vynález 

automobilu přinesl změnu. Byla postavena silnice do Yosemite Valley a údolí bylo náhle zcela 

na dosah. Počet návštěvníků začal vzrůstat. Stavěly se hotely, zřizovaly nové kempy a otevíraly 

obchody. Dnes navštíví Yosemite přes čtyři milióny turistů. Naprostá většina z nich přijede 

vlastními auty. Údolí se plní výfukovými plyny. V plné sezóně jsou silnice ucpané, parkoviště 

beznadějně přeplněná a kempy na dlouhou dobu dopředu obsazeny. Všude se pohybují davy 

lidí. Ráj se mění v peklo. Tohoto stavu je si vědoma i správa parku a zamýšlí vrátit údolí jeho 

původní podobu. Znamenalo by to zbourat celé městečko, které tady za těch sto let vyrostlo, a 

zamezit přístup aut. Zda se jim to podaří, se můžeme jen dohadovat. Pro budoucnost údolí je to 

však jediná možná cesta. 

 

Je slunečný a na pokročilou podzimní dobu i nezvykle teplý den. Právě jsme opustili nížinu 

kolem jezera Mono Lake a stoupáme po silnici číslo 120, která je jedinou příjezdovou cestou 



133 
 

do Yosemite od východu. Po dvě stě padesáti kilometrech směrem od jihu je to zároveň první 

silnice, která se odváží překročit hřeben Sierry Nevady.  

Asi v polovině cesty míjíme cyklistu, který zdolává dvoukilometrové převýšení na kole, 

ověšeném mnoha brašnami. Vzpomínám na řadu cestopisů a článků, ve kterých čeští nebo 

moravští bohatýři zdolávali nekonečné dálavy ve všech koutech Zeměkoule. No, takoví pašáci 

tedy nejsme. Auto nás pohodlně vyváží na 3031 metrů vysoké sedlo Tioga Pass, které leží přímo 

na východní hranici parku.  

 

Tuolumne Meadows 

 

Po pár mílích zastavujeme 

ve výšce 2 600 metrů na 

Tuolumne Meadows. Je to 

velká, otevřená subalpská 

louka, kterou zdobí klikatící 

se řeka Tuolumne a 

obklopená majestátními 

vrcholy a kopulemi. 

 

„Odejděte tiše kterýmkoliv 

směrem a ochutnejte 

svobodu horala. Utábořte se 

mezi travami a hořci 

ledovcových luk, ve 

skalnatých zahradních 

zákoutích plných miláčků přírody. Vylezte na hory a získejte jejich dobré zvěsti, přírodní klid 

do vás bude proudit, když slunce proudí do stromů. Větry do vás nafouknou svou vlastní svěžest 

a bouře svou energii, zatímco starosti opadnou jako podzimní listí.“ — John Muir 
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Kvůli pokročilé roční době je tato oblast už vylidněná. Kemp a návštěvnické centrum jsou 

zavřeny, nikde ani noha. Ostatně v některých letech je tento úsek silnice už v říjnu kvůli sněhu 

uzavřen a provoz na něm začíná až zase v květnu.  

Dneska však žádný sníh nehrozí. Obloha má nejmodřejší barvu, jakou vůbec může mít, a proto 

pěšky vyrážíme na ohlazený žulový kopec Lembert Dome, který svým tvarem připomíná přilbu. 

Seshora je prvotřídní rozhled. Pod námi se rozkládají Tuolumne Meadows, pokryté nazlátlou 

trávou, a z okolních lesů vyrůstá řada žulových kopců, podobných tomu, na kterém právě 

stojíme. Jižní a severní obzor přehrazují ostré štíty hor. 

 

Lembert Dome (snímek nahoře). Tenava Lake (snímek dole). 

 

Vracíme se k autu a pokračujeme směrem k Yosemitskému údolí, od kterého nás dělí ještě sto 

kilometrů. Spěcháme. Máme obavy, aby se na nás ještě dostalo místo v kempu. Krásu okolí 

proto vnímáme jenom skrz sklo oken naší fordky. Přesto však musíme na dvou místech zastavit. 

Prvním je Tenaya Lake, jezero uprostřed skalních stěn jakoby vystřižené z té nejkýčovitější 

indiánky.  
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Na horním snímku ještě jednou Tenava Lake. 

Další tři snímky jsou z Olmsted Point. 

 

Osamocená borovice na skále přitahuje určitě 

tisíce fotografů. 
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A pak Olmsted Point. Obři tady kdysi hrávali biliár. Alespoň tomu nasvědčují velké kamenné 

plotny, poseté kulatými balvany. 

Tenava Canyon. 

Na jih odtud se z hlubokého Tenaya Canyonu zdvihají hladké žulové svahy Clouds Rest, což 

v překladu příznačně znamená Odpočinek mraků.  
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Half Dome od pohledu z Tenava Canyon. 

 

V jeho sousedství vidíme Half Dome, který se tyčí nad východním koncem Yosemite Valley.  

Náš dnešní cíl se už zdá být blízko, ale autem se musí ještě hodný kus objet. Cestou opět 

předjíždíme toho samého cyklistu, kterého jsme míjeli ve stoupání na Tioga Pass. U cesty 

zrovna stojí nějací turisté a tleskají mu. My se v duchu přidáváme.  

         Vyhlídka Valley View na malbě od Alberta Bierstadta (1864). 

 

Snad každý návštěvník, přijíždějící do Yosemite Valley, zastaví na jedné ze dvou vyhlídek, ze 

kterých se otvírá nejznámější pohled na údolí. My přijíždíme severnější cestou a je nám 

přisouzena vyhlídka Valley View. Okouzleni hledíme do údolí, o kterém se říká, že je 
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nejkrásnějším na světě. Zleva se jako obrovská kazatelna vypíná téměř tisíc metrů vysoký El 

Capitan a naproti němu, doslova jako nevěstin závoj, padá kolmou stěnou vodopád Bridaveil 

Fall. Pravou stranu údolí lemují kolmé stěny Cathedral Rocks a celé panorama uzavírá 

monumentální Half Dome. 

      Camp 4. 

Místo v jednom ze čtyř kempů získáváme bez problémů, hlavní nápor turistů už zřejmě polevil. 

Všude visí letáčky, které upozorňují na přítomnost medvědů. Nikdo z výpravy to nebere vážně. 

V Sequoia parku taky strašili příhodami s medvědy a nic se nedělo. Jenom já si myslím svoje a 

v duchu jim přeji, aby se s nějakým bručounem setkali. Po večeři nasedáme do auta a jedeme 

se vysprchovat. Jediný, kdo s námi nejede, je Jochen. Ani se nedivíme. Za ty tři týdny už jsme 

si na jeho návyky zvykli. Je to Němec a ti se přeci myjí až ráno. Je už tma a kemp osvětlují jen 

sporé ohníčky nebo přenosné lampy. Když už téměř vyjíždíme na silnici, ve světle reflektorů 

vidíme, jak u jednoho auta stojí velikánský chundelatý pes a předními tlapami něco přebírá. 

Kdo asi tady nechává svého psa tak volně pobíhat? Tu nám však dochází, že to není pes ale 

medvěd. Právě někde sebral pytlík s odpadky a hledá uvnitř něco k snědku. Parádní podívaná. 

Po chvilce mu však začíná světlo auta vadit a kolébavým během mizí ve tmě mezi stromy. Ale 

setkání s medvědy ještě nemá končit. Kousek od sprch se Pepovi přímo pod nohy připletou dva 

mývalové a jak se vracíme zpátky, potkáváme na parkovišti dalšího medvěda, majícího zálusk 

na nějaké auto se schovanými dobrotami.  

Celý večer se hovor točí kolem medvědů. Vyprávíme Jochenovi svoje čerstvé zážitky, ale on 

má na naše povídačky vlastní názor a nevěří nám. Myslí si, že mu chceme schválně něco 

namluvit za to, že se nejel s námi sprchovat. Když žádný další huňáč na návštěvu nepřichází, 

jdeme spát. Po chvíli spánku nás však budí neobvyklý rámus. Nočním kempem se nesou 

šťavnaté nadávky v polštině a k tomu funění a zvuky, jako když se někdo pere. Za chvíli je 

jasné, odkud to přichází. To Jochen ve stanu 

zápasí s mývalem. Ráno nám to všechno pěkně 

popsal. Bylo už po půlnoci a celý kemp včetně 

něho tvrdě spal. Náhle jej probudily podezřelé  

zvuky, jako když se někdo dobývá k němu do 

stanu. Pln očekávání vykouknul z ložnice ven, 

ale namísto krásné víly spatřil mývala, kterak 

mu krade batoh. Po delším zápase svůj majetek 

uhájil, ale proč nadával polsky, to nám Jochen, 

německý občan, a navíc mluvící obstojně česky, 

nebyl schopen vysvětlit.  

 

Medvídek mýval. 
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Máme před sebou poslední volný den v Americe a dilema, co podnikneme, už je vyřešeno. 

Vzhledem k cykloturistickému zaměření výpravy se nabízela okružní cesta údolím. Dokola 

vedoucí jednosměrka je na několika místech propojena a v kombinaci s třinácti kilometry 

cyklostezek, oddělených od automobilového provozu, by to vydalo na pěkný výlet. Na kole 

bychom mohli projet celé údolí a zblízka obdivovat všechny skalní stěny a vodopády. Bylo by 

to sice hezké, ale ve srovnání s našimi cyklistickými zážitky v Canyonlands nebo poblíž Bryce 

Canyonu, by to asi nemělo tu správnou šťávu. A navíc bude všude plno lidí. A velkému davu 

jsme během pobytu v národních parcích nějak odvykli. A tak se většina z nás rozhoduje, že se 

vydá na pěší túru ven z údolí, a to rovnou na Half Dome. Samotná cesta kolem dvou vodopádů, 

a hlavně pak výstup po třistametrové hladké skále o sklonu šedesáti stupňů za pomoci 

ukotvených ocelových lan by vydaly na celý další článek. Ale to by už asi s cyklistikou mělo 

pramálo společného.  

Sedíme na vrcholu Half Dome a pod námi se rozkládá 

Yosemitské údolí. Vidíme ho téměř tak krásné, jako jej před 

více než sto lety vnímal John Muir. Civilizaci v údolí 

připomíná jen úzká stužka silnice, která přetíná neveliké 

louky, prostírající se na jeho dně. Všechny stavby, 

parkoviště a kempy jsou milosrdně skryty pod zelenými 

korunami stromů.  

Vzpomínáme na uplynulé dny, strávené na americkém 

jihozápadě. Před očima nám defilují obří sekvoje a podivné 

Jozuovy stromy. Opět slyšíme výt kojoty, hledíme užasle 

do propastí a obdivujeme bizardní věže, odvážně klenuté 

oblouky a stolové hory. V duchu sedíme na kole a probíjíme 

se prachem obtížně sjízdných cest. Za ty krátké tři týdny 

jsme viděli a zažili víc než jindy za celý rok a někdo možná 

za celý život. Cítíme, že kromě pár fotek, nám z toho 

zůstane i něco navíc.  Text Radovan Kunc 

 

Zástup turistů u lana směrem na horu Half Dome. 

 

 

 

 

Jochen a já jsme byli ti co s Radkem na tuto vyhlídku nešli a místo toho se toulali údolím 

Yosemit.  
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Navštívili jsme 188 

metrů vysoký 

vodopád Bridaveil 

Fall, prošli se 

údolím pod horou 

Half Dome a zašli 

do návštěvnického 

centra. Tam jsme 

sledovali promítání 

filmů o všech těch 

nádherných koutech národního parku a velice zajímavý 

dokument o černých medvědech co se vloupají do 

zaparkovaných automobilů, protože tam cítí něco dobrého. 

V jednom videu vystoupil rovněž ranger, který nám sděloval, 

že národní park Yosemite je jednou z nejvíce oblíbených 

lokalit v USA, ne-li ve světě. Ročně sem přijíždí několik 

miliónů návštěvníků a pokud se nechcete tlačit jeden na 

druhého, tak nejlepším obdobím k návštěvě je jaro. 

Při odchodu z 

centra jsem měl 

to potěšení 

asistovat při 

skládání vlajky.  

Ráno ji ranger 

vyvěsí a večer ji 

sundávají. 

Vlajka se skládá 

do úhledného 

malého balíčku. 

Dělá to jeden 

člověk a prapor 

se samozřejmě 

nedotkne země. 

Státní vlajka v národním parku Denali před nejvyšší horou Severní Ameriky Denali (dříve Mc 

Kinley) 6168 metrů. Národní park se nachází ve vnitrozemí Aljašky. 
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Americká vlajka v národních 

parcích je neustálou 

připomínkou americké 

schopnosti překonat těžkosti a 

nepřízeň osudu, stejně jako 

mnohostrannou historii 

národa, se vší její krásou a 

nedokonalostí. Její ikonické 

hvězdy a pruhy podtrhují boj 

země za nezcizitelná práva na 

život, svobodu a hledání 

štěstí.  

 

El Capitan, 915 metrů vysoká 

žulová stěna. 

 

 

22. října ráno jsme sbalili 

stany a vyjeli do San 

Franciska. Na louce pod 

horou El Capitan se však něco 

dělo, a tak jsme opět zastavili. 

Barevnou páskou tu byla 

vytyčena větší plocha, u které 

byla větší skupina strážců 

parku a jakýsi filmový štáb.  

Kameramana, jenž bedlivě 

pozoroval vrchol hory jsem se 

zeptal, co tu bude natáčet. 

Odpověděl, že čekají na 

seskok paragliderů, což je na 

území národního parku zakázáno a že jedním ze skokanů je i manželka televizního režizéra, a 

proto tu jsou TV kamery. Bohužel nás tlačil čas a museli jsme odjet. 

Na letišti v San Franciscu mě u jednoho stánku upoutala titulní strana místních novin, na které 

byla fotka hory El Capitan. Noviny jsem si zakoupil a dočetl se, že manželka televizního 

režiséra při seskoku zahynula, neboť se jí neotevřel padák. Skokani porušovali zákon a 

očekávala je nejen vysoká pokuta, ale i zabavení padáků. Mladá paní nechtěla přijít o svůj drahý 

padák, a tak si vypůjčila jiný a ten se jí neotevřel. 

 

Jinak tato stovky metrů vysoká magická stěna z hladké žuly a převisem ve své horní části silně 

přitahuje ty nejlepší horolezce na světě. Pro mne však byl naprosto výjimečným pouze jeden z 

nich, a to Jim Bridwell (1944-2018). Proč? Když v roce 2018 zemřel, tak v The New York 

Times vyšel jeho nekrolog a já se dozvěděl, že dlouhé roky žil v Yosemitech. Byl mé věkové 

kategorie a poslouchal stejnou hudbu jako já. V době, kdy on byl v té nejlepší lezecké formě a 

překonával rekordy v lezení na „El Cap“ jsem i já objevoval   úplně nový svět – Anglii. On byl 

„hippík“ a já jsem takové jako on tehdy potkával každý den. Viděl jsem v televizi jejich 

demonstrace proti válce ve Vietnamu, které nakonec vedly k její ukončení. Jim Bridwell, muž 

zvláštního ražení, byl legendou „hippických horolezců“, kteří se v 70. letech usadili 
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v Yosemitském údolí v Kalifornii. Říkali si „Stonemasters“ (kameníci), žili z ruky do huby, 

nosili dlouhé vlasy, pouštěli hlasitou hudbu a konzumovali různé zakázané laskominy. Ale 

pozor, fyzicky byli asi nejzdatnějšími hipíky na světě. 

Dokládají to jejich úspěchy při lezení na Aljašce, v Andách, a především doma v Yosemitech. 

 

Na snímku z roku 1975 zleva: Billy Westbay, 

Jim Bridwell a John Long. 

 

Tito tři hipíci v kalhotách do zvonu, 

barevnými košilemi a cigaretami v ústech, 

byli první, kdo zlezl vrchol „El Capa“ zvaný 

„The Nose“ (podle převisu) za jeden den. To 

bylo v roce 1975. V roce 1960 to trvalo 

celému týmu horolezců sedm dní. 

Jim byl horolezeckým instruktorem a jeho 

trvalé bydliště byl Yosemite Camp 4. Byl 

také jedním z prvních členů pátracího a 

záchranářského týmu. Předával své 

dovednosti strážcům parku výměnou za 

volný pobyt v kempu. Byl známý tím, že své 

lezecké zážitky zdokonaloval halucinogeny. 

 

Yosemitští horolezci z větší části žili ve 

veselé chudobě, s výjimkou krátkého 

okamžiku v roce 1977, kdy letadlo 

přepravující tisíce liber nezákonné 

marihuany havarovalo v jezeře Lower 

Merced Pass, 

téměř 9000 stop 

nadmořské výšky. 

Skupina 

Stonemasters 

vtrhla dovnitř a 

zachránila náklad, 

část vykouřila a 

zbytek prodala. 

John Long o Jimy 

Bridwellovi řekl, 

že „po celou dobu 

působil jako jakýsi 

ombudsman, 

ředitel přepravy a 

ředitel logistiky.“ 

 

 

Odpočinek v několik set metrů vysoké žulové stěně.               
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Jim Bradwell provedl asi 100 prvovýstupů a lezení „byl jeho život,“ řekla jeho manželka Peggy.  

"Bylo mu jedno, jestli jsi dobrý horolezec, jestli jsi špatný horolezec, jestli to byl tvůj první 

výstup. Vždy byl ochotný pomoci. Byl to skvělý učitel." 

 

Spolulezec Dean Fidelman (62) řekl San Francisco Chronicle, že Bridwell byl člověk, za 

kterým byste šli, kdybyste se při výstupu dostali do problémů. "Byl to ten typ chlapa, který 

z vás vytáhl to nejlepší... ale byl to také dítě 60. let, tvrdý opilec, který jako součást své cesty 

podstupoval kyselé výlety a kouřil nefiltrované velbloudy téměř až do konce svého života.  Žil 

život s velkou vášní." Bridwell, který miloval dravé ptáky a dostal přezdívku „Pták“, začal lézt 

v 60. letech minulého století. V 70. letech byl součástí psanecké skupiny yosemitských 

horolezců, kteří nastupovali na nejtěžší, nejstrmější a nejnebezpečnější terény, používali 

minimální vybavení a mířili na styl, přesnost a rychlost. Byli však experty na volné lezení, práci 

ve velkých stěnách a byli hrdí na dobývání těch nejnáročnějších cest. Namísto technického 

oblečení upřednostňovali bílé kalhoty do zvonu nebo malířské kalhoty, pestrobarevné veselé 

košile a čelenky k zadržení dlouhých vlasů. Bridwell často psal nebo mluvil o lezení jako o 

formě osvobození, i když za to draze platil. Při nehodách utrpěl zlomeniny žeber a vyražené 

zuby. Občas si vydělával peníze jako lyžařský průvodce nebo vykonával jiná zaměstnání, ale 

často se jen tak šplhal po skalách. Když cestoval po světě, tak často nechával manželku a syna 

doma. Na profilu časopisu Rolling Stone řekl v roce 1986 „Není mnoho lidí, kterým se tak 

dlouho dařilo selhávat." V roce 1982 byl Bridwell ve skupině, která podnikla 500 km trek kolem 

Mount Everestu, nikoli nahoru.  

 

 
 

V roce 2015 poskytl Jim Bridwell časopisu Palm Springs stručné vysvětlení svého životního 

konání, své krédo: „Nebezpečí tě drží ve střehu. Dobrodružství a vzrušení jsou dvě věci, které 

dnešní civilizaci chybí.“ 
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San Francisco – loučení s Amerikou 
 

O San Franciscu se tvrdí, že nikdy nebylo vesnicí. V roce 1776 byla na dnešním území města 

založena misijní stanice a o sedmdesát dvě léta později, během zlaté horečky, už tady přistávaly 

lodě z celého světa. Během krátké historie ovlivnilo jeho vývoj mnoho národů. Španělé tuto 

oblast objevili, Mexičané zde založili město, Angličané, Francouzi, Němci a Číňané je osídlili 

a Američané a Rusové o ně bojovali. San Francisco se stalo velikou směsicí různých kultur a 

svůj kosmopolitní charakter si udrželo dodnes. 

Město se rozkládá na severním konci kopcovitého poloostrova, ze západu omývaného vlnami 

Tichého oceánu.  Na východě jej smáčí vody zálivu San Francisco Bay. Z poloostrova vedou 

na pevninu čtyři mosty. Ten nejdelší měří více než 13 kilometrů a auta po něm jezdí ve dvou 

patrech nad sebou. Nejznámějším mostem je však paradoxně ten nejkratší, necelé tři kilometry 

dlouhý Golden Gate Bridge, klenoucí se nad úžinou Golden Gate, která spojuje záliv 

s oceánem. Tato stavba se stal symbolem města. Je bránou, vítající lodě, které sem připlouvají 

a zároveň posledním pozdravem těm, kteří se vydávají na širý oceán. Její konstrukce je tak 

odvážná a zároveň podmaňující, že pokud se děj nějakého filmu odehrává v San Francisku, 

určitě si filmaři najdou místo na dlouhé záběry tohoto unikátu. Golden Gate Bridge byl postaven 

v roce 1937. Celá jeho vozovka je zavěšena metr tlustými ocelovými lany na dvou nosnících, 

které jsou vysoké 227 metrů a svým tvarem připomínají obrovské písmeno H, postavené 

několikrát nad sebou.  

Most Golden Gate však není jedinou dominantou San Francisca. Uprostřed obchodní čtvrti se 

tyčí štíhlý a ostrý jehlan mrakodrapu Trans America Pyramid. Kousek vedle pulsuje svým 

zvláštním životem barvitá čtvrť Chinatown, kde nyní žije na šedesát tisíc Číňanů, potomků 

čínských přistěhovalců, kteří před více než sto lety zastávali tu nejtěžší práci v rodícím se 

průmyslu. Další zajímavostí je stařičká městská doprava Cable Car. Na první pohled to jsou 

celkem normální, asi tak padesát let staré tramvaje. Unikátní na nich je však jejich pohon, který 

zajišťují tažná lana, schovaná pod povrchem ulice. Srdcem všeho je podzemní strojovna, ve 

které se lana ze všech ulic sbíhají. Tento dopravní systém, jehož vybudování si vyžádala 

mimořádná strmost mnoha ulic v San Franciscu, byl přes třiceti lety rekonstruován a tím 

zachráněn i pro další generace. Velmi navštěvovanou atrakcí se stal malý ostrůvek Alcatraz, 

ležící v průlivu Golden Gate. Stojí tady bývalá pevnost, která do roku 1963 sloužila jako 

federální věznice pro nejtěžší zločince. Za více než sto let, během kterých obývali její cely samí 

nedobrovolní hosté, si získala velmi špatnou pověst. V jejích zdech trávili dlouhá léta známí 

gangsteři jako například Al Capone a George „Machine Gun“ Kelly. Z Alcatrazu se údajně 

žádnému vězni nepodařilo uprchnout. Kromě tuhého režimu a silných zdí na tom měly zásluhu 

i studené proudy kolem ostrova, které žádný plavec nemohl překonat. 

Cizinec, který San Francisco nezná a jezdí po něm za pomoci mapy, se může setkat s řadou 

překvapení. Systém pravoúhlých ulic, které protínají město bez ohledu na prudké kopce, je 

velice záludný, zvláště pak pro cyklistu. Stane se občas, že neznalý člověk si to podle plánku 

někam namíří a cestou nechtěně vystoupá na všechny kopce na trase, přičemž jiná stejně dlouhá 

varianta může vést takřka po rovině.  

Sanfranciským zálivem probíhá zemský zlom, to znamená, že se tady stýkají dvě zemské kry. 

Pacifická deska se tlačí na sever a severoamerická směřuje naopak na jih. To má za následek, 

že oblast postihují pravidelně velká zemětřesení. To největší přišlo 18. dubna 1906 a spolu 

s následujícím požárem zničilo tři čtvrtiny budov ve městě. Zajímavá památka na tento osudný 

den se nachází asi třicet kilometrů na severozápad. Dodnes tam na louce stojí dřevěný plot, 

který byl opačným pohybem zemských ker při zemětřesení rozlomen a obě jeho části se od sebe 

vzdálily na pět metrů. K těmto posuvům dochází neustále. Za deset milionů let se prý bude San 

Francisco, které leží na pacifické desce, nacházet někde na Aljašce. 
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Bílý mikrobus Ford, který byl věrným a spolehlivým společníkem na naší téměř pět tisíc 

kilometrů dlouhé cestě, stojí na okraji širokého bulváru Great Highway. Na jedné straně ulice 

se táhne zástavba nízkých domků, tolik typických pro okrajové čtvrtě San Francisca, a na druhé 

straně ji odděluje padesát metrů široká písčitá pláž od Tichého Oceánu. Nad vším se převaluje 

pobřežní pacifická mlha. Zbývají nám poslední tři hodiny volna, než se odjedeme ubytovat do 

motelu. Každý z nás tu chvíli tráví po svém. Někdo se prochází po pláži, jiný se vydává do 

blízkého parku. Dva nezlomní cyklisté, Pepa a Jochen, vyndávají z auta svoje kola a v jejich 

sedle se vydávají rozloučit s Amerikou. Předejme jim tedy slovo, ať nám o svých zážitcích něco 

řeknou: 

„Naším cílem 

je most 

Golden Gate 

Bridge. Cesta 

vede 

výstavními 

čtvrtěmi a 

parky, 

rozkládajícími 

se na pobřeží 

oceánu. Po 

deseti 

kilometrech 

přijíždíme 

k našemu cíli. 

Most je však 

stále zahalen 

do husté mlhy. 

Potkáváme 

spoustu 

cyklistů i 

pěšáků. Fouká silný 

boční vítr a jízda ve 

výšce šedesát sedm 

metrů nad hladinou je 

vzrušující. 

Na informační tabuli 

jsme si přečetli, že 

most se může 

rozkmitat až o osm 

metrů. Co by takový 

rozkmit udělal 

s cyklisty na kolech, 

nechceme ani vědět. 

Z mlhy pod námi se 

neustále ozývají lodní 

sirény. Teprve na 

severním konci se rozjasňuje a most se nám zjevuje v celé své majestátnosti. Golden Gate 

Bridge na samém pokraji Pacifiku se tak stal symbolickou tečkou za naším putováním. 
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Na zpáteční cestě potkáváme šerifa, jenž se opíral o své auto. Zastavíme a já se ptám, zdali jej 

mohu vyfotit, ale on řekl, že vyfotí nás. A tak se stalo. Díky šerife!“ 

 

Druhý den ráno startuje naše letadlo z mezinárodního letiště. Brzy přelétáme hřeben Sierry 

Nevady a dostáváme se nad Coloradskou plošinu. Jasná obloha a čirý vzduch způsobuje, že 

 

 



147 
 

nám připadá jako bychom pohlíželi na obrovskou, do nejmenších detailů vyvedenou plastickou 

mapu. V červenohnědě zbarvené krajině, rozkládající se deset kilometrů pod námi, vidíme 

neuvěřitelné množství skal a kaňonů. Musíme být někde nad jižním Utahem, ale nemůžeme 

přesně určit kde. Napříč divokou skalnatou krajinou se prořezávají dvě klikaté řeky, které se do 

sebe vlévají. To musí být Colorado a Green River. Teď už je to jasné, shlížíme přímo na 

Canyonlands. Zřetelně poznáváme stolovou horu Island in the Sky a kolem ní se vinoucí 

prstenec Bílé římsy. Tak tam někde v klínu skal, daleko od civilizace, jsme nedávno seděli pod 

hvězdnatou noční oblohou a připadali si zcela ztraceni ve vesmíru. Bílou římsu jsme ale 

neobjeli úplně celou. A to je dobrý důvod, proč se sem ještě jednou musíme vrátit.  

     

V době naší 

návštěvy San 

Francisca tam 

stále žil zpěvák ze 

60 - tých let Scott 

Mc Kenzee. Jeho 

píseň San 

Francisco mi 

vždy bude 

připomínat krásné 

Yosemity, 

hippíky a 

Ameriku před 

rokem 9/11/2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 

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

 
(Převážnou část textu jsem převzal od Radka Kunce, jenž jej v roce 2000 připravil pro časopis 
CYKLOTURISTIKA). 

 
 

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

