Pondělí 8.8.
WASHINGTON
Moto: Al-ki (v indiánské hantýrce Chinook) – Postupně
Přezdívka: „Stále oblíbený stát“ /“Věčně zelený stát“
Hlavní město: Olympia
Státní strom: Jedlovec západní
Státní píseň: „Washington, můj domov“

První obrázek byl pořízen těsně před hranicí USA a druhý při vjezdu do státu Washington
Po snídani odjíždíme
od Pavla do USA. Velice
brzy zabloudíme, neboť
moje satelitní navigace
(SATNAV)
není
nastavena a VP rovněž
neví kudy kam. Oba
však víme, že náš směr
je na jih, a protože
„Všechny cesty vedou
do Říma“, tak se brzy
chytáme značek směr
USA. Na hranici bylo
několik
pruhů
a
všechny plné. Moje
první chyba na silnicích
v US se stala právě
tady. Auto přede mnou
zajelo k budce kontroly
dokladů a já jsem zajel
až za něj (tak, jak je
zvykem v Evropě), a to
jsem neměl. Když nám
pasový
kontrolor
odebral pasy, tak mne
řádně
podusil„Nevidíte tu značku,
která
přikazuje
STOP?“- byla asi 10 m
zpět a pokračoval: „Je
tu pro vaše bezpečí,
v případě, že v autě
před vámi vybuchne
bomba, tak jste na
cucky!“ Když na to přijde, tak měl pravdu. Naše další chyba byla ta, že jsme spolu s pasy nedodali
naše ESTA víza VP si byl jist, (na základě z pasové kontroly na letištích), že si nás pasová kontrola
najde ve svém PC, nestalo se, a byli jsme posláni na odstavné parkoviště a do přilehlé budovy. Zajel
jsem tam, ale opět jsme nevzali ESTA víza, protože nás přeci najdou ve svém PC. Kolik chyb jsme ještě
mohli udělat? Nejenže bylo třeba vystát dlouhou frontu před úředníkem, ale i dlouhou frontu před
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WC. Za nové vízum bylo třeba zaplatit $ 8.00. Silly old men! Po návratu z cesty do USA pravidelně
dostávám do své emailové pošty upomínku, že moje ESTA stále platí. Není co divu, protože nebylo
nikdy použito!
K naší první
destinaci –
Mt.Rainier – bylo
třeba projet
městem Seattle
(populace město684,451;
s předměstím-3.5
miliónů)

Protože mezistátní
dálnice 5 ve státě
Washington
prochází městem,
tak i zde byla tlačenice a auta dlouho stála. Za nějaký čas jsem si všimnul, že vnitřní pruh jede
mnohem častěji, a poté co jsem nastudoval dopravní značku, která říkala, že v tomto pruhu jsou
povolena vozidla s dvěma a více pasažéry, tak jsem tam přejel, byli jsme přeci dva. Jízda zde byla
mnohem rychlejší, vlastně jsem jenom musel hlídat tachometr, abych nepřekročil povolenou
rychlost. První zastávku jsme udělali u nákupního centra za městem. U vchodu do centra stála
ostraha a byli jsme tázáni, zdali nemáme u sebe zbraně. Koupili jsme mapy států Washington a
Oregon, plynový vařič, dokoupili potraviny a dali si první americkou kávu. Netrvalo dlouho a z dálnice
jsme brzy odbočili směrem k našemu prvnímu národnímu parku USA, Mt. Rainier National Park.

Vjezd do campu Mounthaven, těsně před hranicí Národní parku Mt. Rainier. Camp byl tmavý
(mohutné a vysoké stromy) a vlhký (jemně pršelo)
První den jsme ujeli 330 km.
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Úterý 9.8.

Vstupní
brána
Nisqually Gate do
Národního parku
Mt. Rainier

V případě, že se
chystáte navštívit
více
národních
parků Ameriky, je
výhodné si koupit
vstupenku
do
všech parků, tak
zvaný
Agency
Annual Pass (roční
lístek). Je jich více
druhu, ale pro nás turisty je určena pouze jedna - America the Beautiful – Agency Annual Pass. Ten
budete předkládat při každém vjezdu do parku spolu s pasem nebo řidičákem. Naše vstupenka přišla
na $ 80.00 a zakoupili jsme si ji hned za touto bránou u prvních strážců parku.

Při jízdě na horu Mt.Rainier jsme často projížděli okolo Nisqually River obdivovali její sílu. Přestože
listopadové povodně 2006 byly již dávno pryč, tak dopady byla stále zřetelné
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Povodeň způsobil tzv. Pineapple Express (doslova přeloženo jako „ananasový expres“), což je volný
termín pro meteorologický fenomén vyznačující se silným prouděním atmosférické vlhkosti, tzv.
„atmosférickou řekou“, kdy dochází k vytváření úzkých koridorů, ve kterých se pohybuje obrovské
množství vodních výparů. Za 36 hodin zde spadlo 460 mm vodních srážek. Všechny campy a silnice
zmizely.
Při jedné zastávce u řeky jsme si všimli červených borůvek, ne nebyly to brusinky, ale skutečné
borůvky, jenže červené (zatímco u nás známe jenom modré borůvky); výška rostlin okolo 50 cm.
Mt. Rainier (4,392 m) je první a nejvyšší sopkou v The Cascade Range (Kaskádovém pohoří), které
jsme chtěli vidět. Hora Rainier je pokryta 25 ledovci je součástí národního parku o rozloze 956 km 2.
NP navštíví každoročně okolo 1.8 miliónů turistů. Hora samotná je vyhledávanou výzvou pro horolezce
a každým rokem se uskuteční více než 10,000 pokusů o její zdolání, přičemž asi 50% z nich je
úspěšných.
Lesní porost zastupují především jehličnany a
dominujícími druhy v Kaskádovém pohoří jsou
především: jedlovec západní, zerav obrovský,
douglaska tisolistá, jedlovec kanadský, různé
borovice, smrky a další konifery. Chladné,
mokré zimy a teplá suchá léta (především
díky vlivu oceánu) prospívají stálezeleným
druhům, zatímco mírné teploty a výživné
půdy podporují rychlý a trvalý růst.
Mapa Kaskádového pohoří s hlavními
sopečnými vrcholy (je zde více než 160
aktivních vulkánů)
V pohoří žijí černí medvědi, kojoti, rysi
červení, pumy, bobři, jeleni, losi, kamzíci
běláci a řada vlčích smeček přicházejících
z Kanady. Je zde také okolo 50 medvědů
grizzly, a to v kanadské části hor a ve státě
Washington.
Severo-západní pohoří, včetně pobřeží,
podrobně prozkoumal anglický námořní
kapitán George Vancouver (1757-1798), a to
především v průběhu expedice v letech 17911795.
Hora Rainier je pojmenována po admirálovi
Peter Rainierovi a byl to on, kdo pojmenoval
další velkou sopku po admirálovi Lordovi
Hoodovi. Sopku Sv. Heleny objevil Vancouver
v roce 1972 a pohoří pojmenoval po 1.
Baronovi ze St. Helens, jenž byl britským
diplomatem. Nepojmenoval však celé pohoří,
ale jednoduše jej nazýval „Východní sněžné
pohoří“.
První španělští objevitelé nazývali pohoří
Sierra nevadas , což znamená „Sněžné hory“.
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Národní park Mount Rainier

Pohled na Mt.Rainier od severozápadní stran,y z města Tacoma
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Pohled na Mt. Rainier ze stezky

Náš druhý camp byl u řeky Cowlitz (viz předchozí mapa, str. 18). Tento camp nebyl asi v blízkosti
turistické trasy, protože poplatek byl celkem nízký $16.50. Naše parcela byla obvykle určena rybářům.
Nápis na toaletě neměl nic společného s čistotou (bylo čisto všude): “Každý den je pro tebe darem od
Boha, čiň se, aby tvůj den vzkvétal do kouzelného květu.“ Pěkné, že?
Trochu mi to připomínalo citát od Sandy: „Největším darem v našem věku je už to, že se ráno
probouzíme“.
V průběhu mých cest po USA jsem dost často přicházel do kontaktů s různými citáty. Když se to tak
vezme, tak i v Britanii milují citáty. Myslím si tedy, že citáty ve velkém množství, zcela určitě do
anglosaské kultury patří. Důkazem toho může nakonec být i populární slovník citátů „The Penguin
Dictionary of Quotations“, prvně vydaný v roce 1960 a od té doby mnohokráte tištěný.
Ke dnešnímu dni jsem ujel 580 km.

20

