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ÚVOD 

 
V Saskatchewanu, na kanadské prérii, jsme žili asi tři roky a 
protože to bylo mezi středem a západním pobřežím kontinentu, 
využili jsme příležitosti podívat se kolem. Už jsem jinde popsal 
naše cesty po Albertě, Montaně, Britské Kolumbii, naší velkou 
cestu na západ k Pacifiku a cestu zpět, tentokrát přes Státy 
("Oregon Trail"). Jižnější část Států nám ale pořád v našem 
turistické itineráři chyběla. Na Floridu a do New Jersey jsme 
sice jezdívali z Montreálu autem,  Severní Karolinu i jiné státy 
jsem znal ze služebních cest, ale pravý americký pistolnický 
západ - který mimochodem vůbec neleží "nejzápadněji", ale 
spíše ve středu a na jihu Států, jsem ještě neviděl. 
 
Saskatoonská knihovna má velké oddělení videopásek, kde 
jsou i ty geografické, nejen poučné, ale dokonce i velmi 
zajímavé. Zadarmo si tak můžete pocestovat po celém světě, v 
křesle, v ruce sklenici piva a ještě to večer stihnete zpátky na 
nějaký hloupý pořad v televizi :-). Takové cesty jsem si ale 
vždy nechával až na penzi. Na druhé straně jsem služebně sice 

zlítal půl severní Ameriky, ale to se nepočítá. I když nám například v Alabamě říkali "world travellers" (světoví 
cestovatelé) a podivovali se, že jsem brzo pochytil jejich zvyky, například odpovídat na každou otázku "Say what?" ( to 
je varianta českého "cožeéé?"), opravdově jsem to tam vlastně nepoznal. Jak už jsem totiž napsal jinde, všude jsou 
nejvíc zajímaví lidé a proto asi mojí nejoblíbenější knihou vždy byla ta od Steinbecka, "Na toulkách s Charliem".  
 

 
Na cestu 

 
Já jsem ovšem věděl, kam tentokrát s Aťou pojedeme a tak jsem domů přitáhl několik kazet o Velké čtyřce. Je to asi 
nejzajímavější soustátí ( to je výraz, co? Ještě si raději zkontroluji diakritiku :-) ve Spojených Státech. Jejich společné 
hranice (každý má dva sousedy ze té Čtyřky) tvoří jakýsi kříž, nalinkovaný přes hory a doly, jako podle pravítka a 
společný mají vlastně jen jeden bod, kde jsme také byli - ale to bych předbíhal. Nebudu se snažit zde popsat každý Stát 
něčím zcela typickým, mohu jen říci, že se nesmírně liší jeden od druhého - nejen krajinou, ale i kulturou a hlavně 
lidmi.  
 

Kromě společných hranic mají ještě jednu velkou 
výhodu: můžete je pohodlně projet v jednom velkém 
kruhu, což jsem také plánoval, tedy po směru hodinových 
ručiček. A ač to bylo na podzim - kdy Arizóna už není tak 
horká a v Kolorádu ještě nesněží - museli jsme očekávat 
poměrně velké tepelné rozdíly. Jako začátek jsem zvolil 
Phoenix (čti fíniks, česky Fénix) v Arizoně, kam jsme se 
pak také hodlali vrátit a protože to je už hodně na jihu, 
rozhodli jsme se tam doletět a  pronajmout si auto až na 
místě. 
 
Letěli jsme na dvakrát - přesedali jsme v Minneapolis - a 
cesta byla celkem nezajímavá. Když steward roznášel 
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jídlo, naše sousedka ho odmítla, ač bylo v ceně letenky - 
a vybalila si raději svoje. Steward chápavě prohlásil: "Vidím, že už jste s námi letěla", což ho mohlo stát i job, my ale 
ocenili jeho smysl pro humor. Až do té doby, než jsme se zakousli do sendvičů a pochopili, že vůbec nežertoval :-). 
Phoenix nás uvítal hned na letišti dlouhou frontou u celníků, kteří chtěli vědět, kde budeme bydlet. Původně jsme mu 
chtěl říci, že asi v bílém domě,  ale jelikož by to malé "b" neslyšel, Aťa mi doporučila, abych neblbnul, že celníci 
nemají smysl pro vtip. "Jak to, že ne, vždyť oni sami jsou vlastně velký vtip civilizace," povídám, ale pozor jsem si 
dal.  
 
Auto, které jsme pronajali, byl dobrý Pontiac Sunfire ( vhodné jméno: sluneční žár :-), tak dobrý, že jsme si později 
koupili, to už v Kanadě, tu samou značku. Vzpomněl jsem si při té příležitosti můj první pronájem (rental) auta v 
Miami na Floridě. "Jakou značku auta si přejete?" byla jejich první otázka. Ta druhá mě úplně ubila: "A jakou barvu?" 
Zde jsme takový problém neměli - auto bylo prostě bílé. Vzal jsem to, i když tu bravu nemám rád - poslední dobou při 
vrácení aut prohlížejí i  škrábance na autě a na bílém je vše vidět. Pojistka nebyla levná, zvláště pro někoho z daleka. A 
pak už jsem frčeli silnicí č. 17 na sever - chtěli jsme ještě stihnout za světla první zastávku, jež se jmenovala  
 

Montezuma Castle 
 

Abyste rozuměli, není to vlastně hrad a už vůbec 
nemá nic společného s Montezumou, ten žil až sto 
let po tom, kdy už byl palác opuštěn. Ten pravý 
Montezumův palác se totiž nachází v 
Tenochtitlánu, v Mexiku. Ten arizonský byl tak 
nazván omylem, jak už se to někdy stává. V dávné 
době obývali totiž tato místa příslušníci 
indiánského národa Sinagua, který zmizel beze 
stop. Podle jedné verze odtáhli do Mexika - patrně 
proto, že údolí vyschlo a nebyla tam potrava - a 
protože se myslelo, že to byli Aztékové, někdo to 
spojil s jejich králem Montezumou. Jiná teorie říká 
- protože se po nich nenašly ani hroby, jen pár 
kostí, že sem přišli nějací lidojedi a prostě je 
snědli - dokonce i National Geografic, jinak 
docela solidní časopis, tomu věnoval tuším jeden 
film. Kromě nich tu žili také vyhynulé národy 

Hopi a Anasazi, ale už v 17 století byli silně napadáni přitáhlými Apači a Yavapaky. Hypotéza o tom, že odtáhli, 
protože se nemohli s nepřítelem domluvit, se mi docela líbí. Mám totiž podobnou teorii pro pláň Nazca v Peru - jistě 
jste viděli ty dlouhé rovné čáry na náhorní planině - kde se, alespoň podle mě, celý národ (patrně s vyšší inteligencí) 
rozhodl raději odletěl do kosmu, než aby se nechal pobít jiným národem, jehož kultura ještě nepřesáhla dobu 
kamennou. Takže ty ranveje nejsou přistávací, ale jen k odletu : -)  
 
Co po Sinagujích  ale zůstalo, jsou jejich stavby. Montezumův palác ovšem není ani tak vystaven, jako vlastně 
vytesán, do vysoké, strmé skály, sice pěkně vysoko, ale přesto dost hluboko pod útesem. Obyvatelé se tam dostávali 
jen po laně či žebříku  - asi si to vystavili, když už tady řádili ti lidožrouti. Defakto se nikdy žádné spojení mezi nimi a 
Azteky nenašlo, ale i v Novém Mexiku jsme byli jedné vykopané vesnici, nazvané "Aztek", tak silně se ta pověra 
zakousla do vědomí těch, co přišli daleko později. V Arizoně najdete i jezero Montezuma, a pochopitelně i realitní 
kancelář Monetezuma. První popsal Montezumův "hrad" Španěl Antonio de Espejo (1583). Možná, že tu pověru 
dokonce zavinili Španělé, kteří kdysi pronikli  na svých cestách za Eldorádem i hluboko do Arizony, až ke Grand 
Kaňónu - a ten je prosím už na hranici státu Utah! Ale o tom si ještě povíme později.  
 
Samotné místo je národní památkou (od roku 1906) a bylo vytesáno v červené vápencové skále ve Valley Verde asi 
před 600 lety. Budova je ve výši 46 stop nad zemí (asi 15 metrů) a je pětipatrová, s dvaceti místnostmi. Nahoru se 
nedostanete, prý abyste to nepoškodili - jen do informačního střediska pod útesem a na cestičky dole kolem dokola. 
Najdete tam trochu informace, nějaké vypreparované chřestýše a zbytky jejich keramiky, s velmi moderním návrhem. 
A kaktusy - všude kolem a veliké - nu proč ne jsme v Arizoně a daleko větší na nás ještě čekaly. Místo, kterému se 
říká Montezuma Well, asi 11 mil (skoro 18 km) na severovýchod je obrovská studna, 147 metrů široká a 17m hluboká. 
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Sloužila prý jako zdroj vody obyvatelům, jejichž domky jsou ještě dodnes vidět. Tam už jsme ale nezajeli, nebyl čas. 
Bylo už stejně skoro k večeru a tak jsme zajeli do blízkého městečka Camp Verde a opravdu nelhali, bylo tam vše 
kolem dokola zelené. Našli jsme si motel a hned vedle byla restaurace označená býčími rohy, kde jsme si dali pravou 
kovbojskou večeři a hned nás napadlo, že noví obyvatelé tohle místo z hladu neopustí . . .  
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SEDONA 

 
Vyjeli jsme brzo ráno - měli jsme toho hodně 
naplánováno a znáte to: každá hodin a je drahá. 
Nejprve jsme tedy odbočili ze silnice č.17 přes č. 
179 na č. 89 na sever. Naším cílem bylo 
městečko Sedona a její červené skály. V celé 
Arizoně nenajdete krásnější místo, však se tam 
také usadili jen samí boháči a i sněžní ptáci (jak 
říkáme stěhovavým penzistů z Kanady) sem 
jezdí na zimu, mají-li na to dost peněz. Skály ve 
tvaru monolitů tam přehlížejí tzv. Oak Creek 
Canyon, pojmenovaný,  podle té Dubové řeky i 
když, jak jsme se přesvědčili, nebyla vůbec 
dubová, jen obklopená duby :-). Město je také 
sídlem umění a umělců vůbec. Nu proč ne, když 
je tam nejkrásnější příroda - ale to už jsem tu 
říkal. V mexickém předměstí Tlaquepaque 
najdete obchody se sochami, keramikou, obrazy 

a ano, i s importovaným zbožím. Město je zde od roku 1902, ale populární se stalo až v sedmdesátých letech. Na 
domech je vidět, jak jsou drahé a nedivil bych se, kdyby tam bylo díky zeleným lesům i příjemnější podnebí než ve 
zbytku Arizony. Ten je totiž vyprahlý vedrem a v noci zase pěkně studený - inu je to polopoušť, jen sem tam nějaká 
prérie. 
 
Původně tady vedl jen cattle trail, cesta pro dobytek, který se tu kdysi stěhoval na sever, za prodejem či k osidlování 
severních oblastí. Cílem bylo město Flagstaff, což bylo kupodivu i cílem naším, i když jsme pak z něho hned 
pokračovali dál. Zatím jsme ale ještě tak daleko nebyli a když jsme se nabažili rudě zbarvených skal (nevěřte tomu, 
těch se nikdy nenabažíte!), vyjeli jsem krásným údolím Oak Creek kaňonu, kde se na nás dívaly shora skály až 1200 
stop (350m) vysoké. Různých trailů do okolí je tam daleko více, ale to už bychom museli jít i pěšky nebo si vyletět 
balónem. 
 
Je to také nejvíce navštěvované místo v Arizoně, hned po Grand Canyonu.  A tak jedeme a najednou je před námi 
cesta nahoru, na horu, kde je  vyhlídkový bod. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se ta hora jmenuje, ale najdete ji 
snadno, podle silnice, která ji natřikrát spirálovitě obtáčí. A nahoře je tak úchvatný pohled, že tam ztratíte hodinu, ani 
nevíte jak a kdo se nekochá pohledem, promarní ten čas i peníze u krámků místních Indiánů. Jejich stříbrné i cínové 
šperky nejsou ani zdaleka tak drahé, jako jejich napodobeniny ve městě. Ale pak už se zase hrneme na Flagstaff 
(doslova přeloženo je to "tyč na vlajku"), protože tam musíme odbočit na východ po silnici č.180 až do Winslow. Na 
sever od města je tzv. Homolovi Ruins State Park, který prý není pojmenován po panu Homolovi a jeho rodině, ale 
po jednom z "pueblo" národů, který jsme ještě nejmenoval. Na a tam se dáme 10 km na jih přes jakousi minipoušť, 
abychom uviděli . . . 
 

Největší meteorický kráter světa. 
 

Nu jsou jiné, větší, ale ty už jsou tak od-erodované, že je vidět jen 
jejich zbytky a to ještě jen z letadla, například v Německu. I tady si 
původně mysleli, že šlo o sopku, až na to, že kráter leží na plošině a 
je vlastně celý pod úrovní země. Jinak je ovšem poměrně mladý - jen 
50 tisíc let - a je dobře v tom chátrání udržovaný :-). Původně patřil 
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soukromníkovi, který se tam marně snažil vydolovat onen meteorit, 
ale když zlámal řadu vrtáků, tak to raději daroval státu. Kráter má 4150 stop (asi 1,3 km) v průměru a je 570 stop (asi 
180 m) hluboký. Jeho okraj se zvedá nad okolní plošinu   jen o 150 stop (asi  45m) a to jen díky materiálu, který byl z 
kráteru výbuchem vyhozen. Jakým výbuchem? Nu ona se totiž při tom styku se žhavým meteoritem vypařila spodní 
voda a to značně prudce :-). Jak velký byl ten meteor? Pakatel, asi jen 30 m v průměru. Dovedete si asi představit, 
jakou školu by napáchal, kdyby byl tak veliký, jako Praha! 
 
Kráter je volně přístupný, ovšem s doprovodem - stěny jsou totiž strmé, místy až vertikální. Takže vás provádějí 
jejich rangeři kolem dokola po okraji, stále se obávajíce, abyste jim tam nespadli. Ono se také není co divit - to od té 
doby, co ta paní, která si vylila vařící kávu do klína úspěšně vysoudila od Mac Donaldů, kde si kávu koupila, milion 
dolarů. Nic jí nevadilo, že to vzbudilo i nepříliš lichotivý názor na její inteligenční kvo-kvo-kvocient.  
 
U kráteru je malé informační středisko, vlastně muzeum, kde jsou vidět i fotky astronautů, kteří se tu před letem na 
Měsíc trénovali - dno je totiž ploché a hodně kamenité. Vlastně se to středisko jmenuje Astronaut Hall of Fame a je 
tam skoro vše, až teda na raketoplán, ten by se jim tam nevešel. I ten měsíční modul je tu také volně vystaven, jak je 
tu možno vidět z fotky. Vysoký příliš nebyl, ale to není ani autor :-). Dají se tu sehnat i různé suvenýry, hlavně 
fosílie, tedy zkameněliny, i když ty jsou zcela odjinud.  
 
Nu a v tomhle středisku nás ještě navíc po prohlídce hodinu zdrželi - jediná silnice, co tam pouští vede, byla totiž 
zablokovaná - srazila se tam dvě auta. Jak je to možné, v poušti a na rovině, to nevím, ale ještě tam stála v zatáčce 
sanitka, asi 4 km od střediska, když jsme jeli pryč. 

Sunset Crater. 
 

A pak zase zpět do Flagstaffu a odtamtud na 
sever, silnicí č. 89 do Cameronu, tedy ještě asi 
100 km. Nejeli jsme tam ale přímo - udělali jsme 
si odbočku přes Sunset Crater, nazvaný po 
zapadajícím slunci, jehož barvu opravdu má. To 
už je ale opravdová sopka, i když vyhaslá a je 
vysoká 1000 stop (asi 305m). Kolem dokola jsou 
pole popele a tmavé, skoro černé horniny, tak jak 
jsme ji poznali už na Havaji. Sopka vybuchla v 
roce 1064 a pak ještě po 200 let "pracovala", ale 
věřte mi, vypadá to místy, jako by to bylo zcela 
nedávno.  
 
Kráteru dal jméno John Wesley Powell, první 
ředitel U.S. geologického průzkumu, a to podle 
barvy čepice vulkánu, která je - ale to už také 
víte. Nadmořská výška vrcholu je asi 2,5 km - a 
průměr má jeden a půl kilometru. Výbuch tehdy 

pokryl asi 2000 čtverečních kilometrů. Samotná láva vytékala ze západní a severozápadní strany vulkánu a pokryla as 
4,5 čtverečních kilometrů. Mrtvá pole lávy místy zarostla, ale můžete vidět na na některých stěnách i zkroucené 
spodní vrstvy lávy, jak na ní tlačily seshora ty nové vrstvy. 
 
Jinak to byla cesta smutná, celých 15 kilometrů našeho zklamání: nikde ani človíčka. Teda nepočítám-li jedno 
policejní auto, které tam pravidelně projíždí a jehož řidič na nás mával - jen tak, ani nás nestavěl, opravdu. Nikde ani 
ptáče nebo zvíře, tedy něco, jak asi vypadala země před pravěkem. Občas jsme vylezli z auta, ale i když tam nebyla 
vegetace bujnější, nic jiného tam nebylo k vidění. A tak jsme byli jen rádi,, když jsme konečně dojeli do  
 

Wupatki, 
 

- staré vesničky, kdysi obývané Indiány Hopi, asi 
v době, kdy se u nás vládl Přemysl Otakar II. Jiní 
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říkají, že to byli Anasazi či Sinagua - vyberte si 
tedy, kdo se vám lépe líbí víc. V této době už byla půda v okolí úrodná a přišlo období dešťů, takže se tam docela 
dobře "zemědělčilo". A tito lidé už také uměli stavět domy - celá vesnice je ve velmi dobrém stavu, snad i proto, že je 
to Národní Monument. Tzv. Large House má 100 pokojů, je tam i amfiteátr, kurt na hraní míčem  a ostatní, s 
podivnými názvy: Wukoki, Lomaki a Nalakihu. A vedle jako všude muzeum, které jsme stihli právě včas - ještě nám 
zbyla hodina na prohlídku nádherně zdobené keramiky a všeho, co se tam ještě našlo.  
 
Pravda, ono se řekne pueblo, tj. vesnice, ale tohle místo bylo asi tím nejobývanějším v Arizoně v té době. Kolem žilo 
asi deset tisíc "Hopitů" (pan Tolkien promine). Pravda, našly se zde pozůstatky života, který tu byl už před deseti 
tisíci lety, ale žili tu tehdy spíše sporadicky, v menším množství a rozptýleně. Pak ale přišel výbuch vulkánu, ano, 
toho Sunsetského. Rodiny se odtamtud musely odstěhovat a hle, tady, kousek na sever, našli naopak úrodnou půdu a 
navíc takovou, která si udržela vlhkost dostatečně nadlouho, aby se tu dalo leccos pěstovat. Nu a pak odešli lidé i 
odsud - a to se zase nemůžeme divit - když odejde voda, odejdou i lidé.  
 
Ale pak už začalo slunce klesat a tak jsme radši vyrazili do Cameronu. Jaké ale bylo naše zklamání: kromě 
zakouřeného motelu a pár obytných trajlerů, obývaných Indiány, zde nebylo zase nic jiného než poušť. Vlastně ne - 
byl tam obchod s uměleckými artefakty a velice příjemná restaurace, kde jsem si dali pořádnou večeři. A orchestrion 
tam hrál jazz z doby ještě před válkou a nám se najednou ani nechtělo jít spát . . .  
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GRAND CANYON  

 
Na kraj kaňonu jsme dojeli poměrně brzy ráno - nu však jsem to tak 
naplánoval :-). Pochopitelně jsem si předem prostudoval mapu. 
Kaňon je 277 mil (446 km) dlouhý a v průměru 10 mil (161 km) 
široký, ale abyste se dostali na druhou stranu, musíte to objet po 
silnici ( tj. až 250 mil, 402 km). My se jeli podívat z jižní strany, 
která je poněkud nižší, než ta severní, co je už v Utahu; ta má 
některé výšky až 9000 stop (2750 m) nad mořem, ale kaňon sám je 
"jen" 5700 stop (1737 m) hluboký. Na jihu je také delší přístupná 
hrana rokle a tedy i procházky, takže 90 procent návštěvníků radši 
bere tu jižní stranu. Vidíte, zrovna mě napadlo, že kaňon, to je 
vlastně rokle! Teda tahle je opravdu pořádná roklička, jestli to 
chcete vědět, a dojem na vás udělá také grand-iózní. Ovšem zkuste 
říci česky "Grandiózní rokle" - že to tak nezní, jako Grand Kaňon, 
ne? Nevím, kolikrát by se sem třeba vešla naše Macocha na plochu a 
kolikrát na výšku, ale o to tu vlastně nejde. Každé místo má svoje 
vlastní kouzlo a srovnávat to může jen blb.  
 
Přijeli jsme tedy po silnici č.64 do místa zvaného Desert View 
(Pouštní pohled, vlastně vyhlídka), kde je také východní vstup do 
Parku. Blízko je pozorovatelna, Watchtower, odkud můžete vidět za 
kaňonem známou Painted desert (Malovanou poušť, ne zákusek!) a 
ty stěny kaňonu tím směrem jsou opravdu krásné, mnohobarevné. 
Trochu víc na sever je pak Navajo point a Comanche point - obojí 
pojmenované po indiánských kmenech. Zatímco Navajo Indiáni tu 

blízko ještě žijí, Komanče jsem tam žádné neviděl. Pak přijde ještě indiánský Zuni Point a Moran Point. Našel jsem 
na Netu obraz "Moran's Indian Paradise", což ale vůbec neznamená "Ráj moranských Indiánů", jak by se zdálo, leč 
obraz od Thomase Morana z roku 1911, nazvaný "Indiánský ráj". Thomas vůbec hodně maloval indiánské motivy a 
vsadím se, že tohle místo pojmenovali zrovna po něm. A celkem vzato to s indiány také něc o společného má. 
Grandview Point , který leží dále, ovšem ne, až zase indiánský Yaki Point . A celá pointa tohoto seznamu? Po 
30kilometrech jízdy na západ od Desert view jsme totiž dojeli konečně do nejznámější částí parku. Tam také 
parkujeme a dál už jen pěšky. Nejprve ale přijedeme na rozcestí, kde pokračuje naše cesta, zvaná nyní East Rim 
Drive (Cesta po východním okraji), ale na západ :-). Od ní se odděluje South Entrance Road, která vede na jih, k 
jižnímu vstupou do Parku. Tu si ale necháme na později - nejprve chceme vidět ten - já vážně nevím kolikátý to je - 
div světa, a to rychle, pokud tady ještě je.  
 

Historie. 
 

První z Evropanů, který Grand Canyon uviděl ( r. 
1540), byl Španěl Francisco Váscues de 
Coronado a v muzeu tu mají jeho obraz. Sedí tam 
na koni, v brnění, s helmicí na hlavě, vypadá jako 
Don Quichote. I úkol měl poměrně kichotovský: 
najít sedm zlatých měst Ciboly.  
 
Že nevíte, co to bylo? Nu já to také nevěděl, ale 
teď už to vím. Vyjeli si sem totiž z koloniálního 

Page 1 of 4



Mexika, vedeni legendou ještě z dob, kdy 
Arabové dobyli v osmém století Portugalsko. Podle ní v roce 714 utekli katoličtí biskupové a jejich ovečky (míněno 
věřící) za Atlantik, do země zvané Antilia, kteréžto jméno, jistě ne jen náhodou, bylo dáno původně i západoindickým 
ostrovům. Na ostrovech se sice žádné zlato nenašlo, ale jakýsi Cabeza de Vacaqv a jeho kompañeros (jinak ovšem 
byli všichni trosečníci, kteří pak dlouho bloudili po Mexiku a Texasu), než se konečně dostali do Mexico City, kam 
původně chtěli. Tam pak vypověděli, že cestou viděli El Dorado, jinak zvané Cibola (r. 1539).  
 
Ještě ten rok tam poslal mexický Viceroy Antonio de Mendoza expedici, kterou vedl Fray Marcose de Niza, jenž po 
návratu tvrdil, že u Háwikuh, blízko Navajo pueblos uviděl zlaté město, větší než Mexico City. V roce 1540 
následovala druhá expedice, kterou vedl Francisco Vázquez de Coronado, ano, ten už zde zmíněný, který sice došel 
až do Háwikuhu, ale zlaté město tam nenašel. Každý jiný by si řekl "Ouha!", ale ne Francisco. Nu možná, že si řekl, 
rozhodně si to neřekl Viceroy a tak se nebohý Francisco vydal se v roce 1542 opět na sever. Opouštěl Mexiko City s 
300 vojáky, 4 knězi a několika stovkami mexických Indiánů, patrně aby to všechno zlato unesli :-). Na místě 
dnešních USA pak prošel San Pedro River Valley, došel až do Salinas a po Kansan River do dnešního Kansasu, do 
Quiviry. Cestou se zastavil i u Grand Canyonu, čímž ho doslova objevil. Naštěstí ten byl ale příliš hluboký, jinak by 
asi Francisco došel až do Kanady. Takhle se ovšem raději obrátil a ve zdraví vrátil.  
 
Po Franciscovi se dlouho nic nedělo, až v roce 1869 dokázal John Wesley Powel, se svými společníky sjet tisíce mílí 
dlouhou štreku Grand kaňonu n a člunu. V muzeu u propasti vám ukáží film; to už měl John jen jednu ruku - o 
druhou přišel v občanské válce v bitvě u Shiloh - a navíc potíže s posádkou člunů. Jedne z nich tam dokonce pořád 
vystavují a asi bude pravý - ne jako ta sekera George Washingtona, o které se také tvrdí, že je pravá, jen topůrko už 
vyměnili třikrát a železo jednou :-). Část posádky už tu zlou cestu nemohla snášet a oddělila se, tam, kde se ještě 
mohli vyšplhat na vrchol kaňonu - a nikdo už o nich nikdy neslyšel. John a ostatní naopak vydrželi a po zdolání 
prudkých peřejí se konečně dostali na klidné vody, které je zanesly až k Virgin River v Arizoně. Jak se John udržel ve 
člunu na těch hrozných peřejích jen ; jednou rukou, to už se mě ale neptejte.  
 
Pak se ještě pořád zase nic nedělo, až v roce 1903 president Teddy Roosevelt prohlásil, že to tu Američané musí 
udržet v dobrém stavu, hlavně pro jejich děti, ale trvalo to ještě třicet let, než se to místo stalo národním parkem. Kdo 
byl hlavně proti tomu? Budete se asi divit, ale hlavně stavitelé vodní přehrady. Nakonec ji sice postavili, a to tam, kde 
to nevadilo - ale tom si zase povíme jindy. V roce 1975 Kongres USA dokonce zdvojnásobil plochu parku na 
dnešních 1,2 milionů akrů (485 tisíc hektarů), takže dnes už tam patří i Glen Canyon, Marble Canyon a Lake Mead . 
A co je novinka: 84 tisíc akrů dali do správy Havasupai Indiánům.  
 

Co umí řeka. 
 

Ta řeka se jmenuje Colorado River a pramení - 
kde jinde než - v Coloradu. Pak teče jihozápadně 
přes Utah do Arizony, kde za ta léta vydlabala 
tento Grand Canyon, ale to jí ještě nestačí, zahne 
si do Nevady - defakto tam tvoří státní hranici - a 
hurá dolů do Kalifornie, pak ještě kus teče v 
Mexiku a konečně se vrhá do Kalifornského 
zálivu. Na severu se jí vyrovná co do délky a síly 
jen Columbia River. V muzeu vám také ukáží, jak 
to vše vzniklo. Jak se zvedaly Skalisté hory, 
údajně srážkou kontinentů, dostávala řeka větší 
spád a místo do stran ze zahryzla do dna a 
vymílala a vymílala. Stěny pak ještě navíc 
erodovaly, to vše padalo do řeky a kamení 
pomáhalo vymílání koryta ještě více. Dnes už asi 
tolik nemele. 
 

Stěny kaňonu, respektive jejich vrstvy nám pak přesně určí jeho stáří - a nakonec i zemské, protože odhalují 
(doslova :-)  až dva bilióny let ze života naší matičky Země. Úplně nahoře leží Permium, 180 miliónů let staré, níže je 
Coconino pískovec, i se zkamenělými stopami lizardů, tedy ještěrů, ještě níže je Hermit a Supai, se zkamenělinami 
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amfibiánů (obojživelníků) a   přesliček. Na dně je pak černý kámen z doby precambrijské, který je už starší než 
veškerý život na Zemi. 
 
Pohled dolů - a opravdu často stojíme na platformě přímo nad propastí - to je něco, co se nedá dost dobře popsat; 
koneckonců je to patrně ta nejhlubší rokle světa. Přesto tam v okolí žijí různá zvířata. Na té první fotce nahoře uvidíte 
černou tečku; to ej prosím orel, ano, žádná chyba v negativu, UFO nebo jiný trik. Létal si tam vesele, ale obávám se, 
že zase tak dobré oči neměl, aby spatřil na dně nějakou malou myšku - lovil spíše top, so se různě tetelilo na skalách. 
A tak tam stojíme a cítíme se jakousi nepatrnou částí toho všeho, jinými slovy grandiózně malí. 
 

Návštěvnické centrum. 
 

Naše auto jsme tedy zaparkovali u střediska, kde 
je malá výstavka a již zmíněný film o prvním 
zdolání řeky - a tam se také můžete zapsat na 
jízdu na mulech (ne, nemyslím ty arabské kněze) 
dolů až na dno kaňonu. Podmínky pro jízdu jsme 
splňovali: nikdo z nás nebyl zrovna těhotný, 
vážili jsme méně než 200 liber a byli jsme vyšší 
než 4 stopy sedm palců ( zřejmá to diskriminace 
proti trpaslíkům) a v celkem dobré fyzické 
kondici. Ano, to jsou úředně stanovené 
podmínky pro jízdu dolů. Protože by nám to ale 
zabralo většinu dne a snad i proto, že ta stezka je 
zatraceně úzká a pod sebou máte jeden a půl 
kilometru ničeho, rozhodli jsme se raději pro 
příjemnou procházkou nahoře na kraji, i tak dost 
bohatou na závrať. Ty karavany jsme pak 
pozorovali raději seshora a i když zrovna nikdo 

nespadl, bylo to dost zajímavé.  
 
Koukám teď na mapu a vybavuji si další "indiánská" místa: Yavapai Point, Hopi Point, Pima Point a najednou to 
končí s Hermit restem (tj. Odpočinkem poustevníka); ale zda tam tehdy nějaký odpočíval, to už si nevzpomínám. 
Názvy vám ovšem nic neřeknou o tom, co tam uvidíte - je to pokaždé jiné, tu zákrut nalevo, tu napravo. Scenérie se 
tedy mění, ale dojem zůstává: opravdu, je to hrozně big! Viděl jsem celý kaňon jednou z letadla, když jsem letěl do 
Irvine v Kalifornii. I ze vzduchu je to opravdu mohutné, ale tady odsud z okraje propasti je to ještě jiné, jaksi víc 
reálné. Uklouzneš a během 18 vteřin - kdyby nebyl odpor vzduchu, jinak to trvá déle - proletíš tisíc miliónů let a 
zabiješ se někde až tam dole, kde začal život :-). No není to úžasné? 
 
K Hermitovi jsme už sotva došli, ale zpátky to navzdory unaveným nohám šlo rychle. Vsedli jsme tedy do auta a 
vydali se tou odbočkou na jih. Dojeli jsme do městečka zvaného Tusayan, kde jsme zamířili do místního IMAX 
( široko- a vysoko-úhlého kina), kde dávali dokumentární film o kaňonu. Byl to vlastně nafilmovaný let motorovým 
Rogalovým křídlem - tady se řadí do kategorie aeroplánů "ultralight", tedy ultralehkých, ale přece jen těžších než 
vzduch :-). Tam jsme teprve uviděli, jak to vypadá, vzhlížíte-li ze dna kaňonu nebo letíte-li mezi stěnami, nízko nad 
vodu a skoro v doteku skal. 
 

Město Page 
 
To nám pochopitelně zabralo zbytek odpoledne a pak jsem vyrazili dál po naší cestě zpět na východ, abychom dojeli 
na hranici Utahu. Jeli jsme po č.89, do města Page. Napravo byl Glen Canyon, nalevo Marble Canyon, ale to už jsem 
pro tu tmu moc neviděli. Našli jsme si nějaký motel a jen jsem vyndal kufr z auta, už u mě byl jeden Indián a prosil o 
peníze, prý "aby mohl zatelefonovat vzdálené matce do Nového Mexika". Tož jsem mu pomohl mamince udělat 
radost - pokud na ní nechtěl prachy - a jak jsme se ubytovali, vyrazili jsme hned na večeři do města. 
 
Ale ještě než jsme nasedli, už tady byl u nás jiný Indián, také s matkou v Novém Mexiku a i at měla telefon. Nu co, 
mám slabost pro každého, kdo má matku, natož ve vzdáleném Novém Mexiku a dal jsme mu tedy také něco, i když 

Page 3 of 4



mě poněkud zarazil jeho nedostatek fantazie. V downtownu jsme zasedli v nějakém bistru, abychom si dali něco 
menšího, když se přijechalo auto a z něho vylezli tu dav Indiáni. Zasedli u vzdáleného stolu a klidně tam prožírali ty 
jejich telefonní hovory. Dokonce asi bylo těch hovorů víc, podle toho, co všechno si objednali. Ale znáte mě: kdyby 
za mnou zase přišli a řekli to samé, dám jim zase něco - ale tentokrát už jen v kanadské měně, aby to zas hned 
neprojedli . . .  
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ZION.  
 
Ráno jsme, osvěženi, opustili město Page, které bylo původně postaveno pro dělníky, co tu pracovali na přehradě v 
Glen Canyonu na řece Colorado River. Dnes slouží jako startovní bod pro výlety do rekreační oblasti zvané právě 
Glen kaňon. Nejznámější je jezero Lake Powell - ano, pojmenovaná by tom odvážlivci Powellovi, co prvně sjel Grand 
Canyon. On sám dal oblasti jméno Glen Canyon, patrně podle skotského výrazu pro rokli. (Po kom byl  ale 
pojmenován Glen Miller, to už nevím :-). 

   
Jezero jako na "powell". 

 
 

Oblast Glen Canyon je ohromná, táhne se až ke Canyonlands na 
východě - o těch ještě později - a jen samotné jezero je 186 mil ( 300 
km) dlouhé, plné skal a ostrůvků, také skalnatých. Motorové čluny 
jsou tam povoleny, též vodní lyže a rybaření. Kaňon začíná už  u 
města Page a jezero v něm vlastně vzniklo, když se postavila ona 
přehrada (Glen Canyon Dam, 1964), která také napájí široké okolí 
proudem, ale pro změnu jen elektrickým. V kaňonu se řeka, která je 
tam od barvy tyrkysově zelené až tmavomodré, různě rozděluje a 
protéká kolem nízkých i vysokých - ale vždy rudých - útesů, které 
různě obtáčí, podtáčí nebo jimi i proplouvá, tam, kde jsou ve skalách 
všelijaká "okna". Půda byla zakoupena od indiánského národa Navajo 
( se španělskou výslovností - někde mezi "navaho" a "navacho"). My 
jsme tam bohužel neměli na vodní výlety čas a tak jsem přejeli jen 
vysoký most přes řeku - ještě v městě Page - a na druhé straně už jen 
deset kilometrů jízdy a byli jsme v tahu - pardon, v Utahu ("Utah" se 
mimochodem čte "juta", po národu Utahů). 
 

Řeka Colorado.  
 
Jezero leží na řece,  která je sice také trochu Colorado ( španělsky 
"barevná"), ale  spíše až níže, v Grnd Canyonu. Asi bude 
pojmenovaná spíše po místě, kde pramení a to je - kde jinde? - ve 
státě Colorado. Jak jste si asi v šimli, nepočešťuji originální názvy, 
snad i proto, aby nedošlo k nedorozumění - například zrovna 

Kolorádo - co by   vlastně  to kolo rádo? Já být kolem - nu ale raději toho nechám :-). 
 
Celá řeka je 1450 mil ( 2330 km ) dlouhá, dodává vodu 25 miliónům lidí a zavlažuje 3.5 miliónů akrů ( 1,5 miliónů 
hektarů ) farmářské půdy. Její basin (povodí, doslova "mísa") dodává nejvíce vody na světě a navíc i uměle zavlažuje 
vzdálená místa,  například Salt Lake City s okolím, část Nového Mexika, část Wyomingu i část Kalifornie. Řeku už 
irigovali ( nebo dirigovali?) a používali Anasazi, pak španělští misionáři a pochopitelně i Mormoni.  
 
Protože jihozápadu USA často hrozila velká sucha (proto  jsou tma ty pouště :-), bylo důležité s vodou dobře 
hospodařit a tak se začaly stavět přehrady.Nejprve to byla Hoover Dam, roku 1931. A nejen to, přehrady také 
zabraňují zátopám a jako bonus pak dostanete ještě elektřinu a výborné rekreační oblasti u vody. Má to ale i svoje 
méně příjemné stránky - do jisté míry to mění ekologii a habitat, hlavně ryby to ze začátku hodně poškodilo. To se ale 
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brzy zjistilo a dělají se nápravy - dnes už se zase na Powellském jezeře vesele rybaří.. Podobně jako na řece Columbii 
(viz naše kniha "Na západ k Pacifiku", se tu ryby chovají v líních a vysazují a je jich tolik, že i orlové se zase vrací 
tam, kde se znovu objevila jejich oblíbená dieta. Ovšem i nároky na  vodu se zvyšují, jak rostou různá města (hlavně 
Los Angeles v Kalifornii). I agrikultura se rozrůstá a má velkou žízeň.. Navíc jsou pak zase o vodu, která zavlažuje 
pole nebo napájí vodovody, zase ošizeny elektrárny. 

V Utahu. 
 
biblického národa Mormonů - která se velmi nápadně podobá bibli - ano, i Ježíše tam má. Byla sice v jemu neznámém 
jazyku, ale anděl Boží mu ji přeložil. Patrně to nebyl ten samý, který našpital do ouška Mohamedovi tajemství koránu. 
Jedno je jisté: celou tu historii o tabulkách pak dosvědčili Smithovi jeho příbuzní a přátelé, kteří je viděli - ale 
kupodivu už ne toho anděla :-). Vzniklá církev Mormonů, kteří se také považují za křesťany - založená 1830 v New 
Yorku - si říká The Saints of the latter days, což ovšem může znamenat cokoliv, jen ne dixieland "Když svatí 
pochodují". 

Jsou to lidé střídmí, střízliví  a i jinak nepříliš hovorní. Naše firma Univac měla v městě Slaném (rozuměj Salt Lake 
City) odbočku, kde se také vyráběly naše počítače. Já tehdy pracoval v Montreálu a náš šéf jednou dva zástupce oné 
odbočky pozval na večeři do jedné z věžovitých restaurací v montreálském downtownu.. Na můj dotaz, zda pijí 
alkohol, sledují televizi a tancují mi řekl jeden z těch mormonů, že jen v omezené míře. Tož jsem se ještě zeptal, co 
dělají, když se chtějí rozšoupnout. "Hrajeme šachy", odpověděl mi ten druhý a to prosím myslel úplně vážně :-). Ano, 
jejich  mnohoženství je dnes už jen pohádka máje - ústava USA je v tomhle přísná.  
 

Mormonský masakr. 
 

V roce 1850 vznikla Teritorie Utah a guvernérem se stal právě 
Brigham Young, ale teprve roku 1896 se toto území stalo 
samostatným státem USA. Vzpomínám na jednu knihu R.L. 
Stevensona - náš táta je měl všechny - kde popisuje cestu karavan 
krytých vozů pře Státy, s krutými Mormony číhajícími za skalami 
na nebohé cestovatele.. Bohužel to neodpovídá pravdě - naopak 
vláda USA musela nasadit do Utahu vojsko, aby Mormony chránilo. 
Jak ta stevensonská fáma vlastně  vznikla? 11 září 1857 (takže to 
bylo vlastně první "911" - pokud to nevíte, tak se začalo říkat 
teroristickému útoku na New York) totiž bylo u Mountain Meadows 
pobito emigrantů z Arkansasu, celkem 120 mužů, žena dětí, kteří 
cestovali v krytých vozech po Utahu. Vina se dávala Indiánům nebo 
Mormonům.  To druhé se zdá pravděpodobnější, neboť se našel - 
zatím neověřený - dopis jednoho z vrahů, který se přiznává, že tam 
zabíjel na rozkaz od Brighama Younga. Je ovšem podezřelé, že se 
dopis našel těsně před olympijskými hrami v Salt Lake City. A 
ředitel mormonského muzea v Salt Lake City rozhodně popírá, že 
by Young dal nějaký rozkaz k masakru.  
 
Teritorie, kde žili jen Mormoni, si ovšem nepřála příslušníky jiné 
církve a nebylo náhodou, že v Arkansasu byl měsíc před osudnou 
cestou zabit apoštol Mormonů Parley P. Pratt. A zatímco se kolona 
vozů ubírala přes Kansas, Colorado a jižní Wyoming, Mormoni 
dělali USA politické potíže a president USA Buchanan vyhrožoval 

Youngovi, že provede vojenskou invazi do Utahu a že ho vymění na místě guvernéra za někoho, kdo není Mormon. 
Navíc už tehdy Young prohlásil svou doktrínu, že "některé hříchy lze smýt jen prolitím krve". Karavana ale už byla u 
Utahu a místní  osadníci jí odmítli prodat potraviny. A když jejich krávy začaly žrát na pastvinách, které si Mormoni 
rezervovali na zimu, bylo zle. Došlo k přepadení - mezi útočníky byli i někteří Indiáni kmene Peiote - ale obránci se 
nedali lehce. Udělali vozovou hradbu a bránili se pět dní. Pak jim bylo nabídnuto, že když složí zbraně, budou v 
bezpečí dovedeni do blízkého Cedar City, ale obránci nabídku nepřijali. Nakonec byli všichni, až na 17 dětí, pobiti a 
zanecháni, jen tak, nepohřbeni, na místě masakru. 
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Osadníci vinili Indiány, zatímco Indiáni říkali, že Mormoni byli tehdy Mormoni, pomalováni jako Indiáni. Vyšetřující 
armádní důstojník ve své zprávě poukazuje na to, že byly malé bitky s Mormony už předtím, ve státech. Missouri a 
Illinois. Nakonec byl obviněn adoptovaný syn Younga, Lee, Mormoni ho exkomunikovali a byl popraven na místě, 
kde ke zločinu došlo. Věří se, že Indiáni, kteří se přepadu zúčastnili - a jejichž kosti se také  na místě činu našly - jen 
dostávali rozkazy od Mormonů. Mormonská verze je ovšem jiná: prý Indiáni chtěli ukrást cestovatelům koně, ti se 
nedali, Mormoni  se pak přidali k bitce a aby je nikdo z obránců neprozradil, pobili všechny ve výpravě. V žádném 
případě ale neměli vrahové nějaké rozkazy od představených církve. Těžko říci, doba tehdy byla jiná a těm mrtvým je 
už jedno, zda se dozvíme  pravdu.  
 
Dnes je situace jiná: Salt Lake City je sice pořád ještě většinou mormonské a ano, jejich náboženští představení mají 
silnou moc , ale jinak jsou mírumilovní a jejich misionáři jsou příkladem pomoci trpícím po celém světě. To je 
pochopitelné: jak se lidstvo vyvíjí, i krutý Bůh Starého zákona se stává demokratem zákona Nového. A historii 
nezměníme - vždyť  i ten Starý zákon si necháváme dnes spíše jen na  památku.  

Zionský park. 
 

Masakr se udál blízko místa, kam jsem směřovali my. Měli jsme ale 
daleko příjemnější cíl: skalnatou oblast Zion (čti zajon), po česku 
Sion, ale tomu v bibli se příliš nepodobá. Je to národní rezervace 
úžasné krásy. Nejprve ale musíme projet tunelem a pak hroznými 
serpentinami dolů, po hodně strmém svahu, kde pořád vidíte tu 
děsnou propast dole. Silnice číslo 9 se ovšem jmenuje honosně Zion-
Mount Carmel Highway. Původně se jí říkalo "nemožný projekt", ale 
přece ji v roce 1930 dokončili a je prostě úžasná a zavede vás do 
tunelu. Vlastně jsou to dva tunely, jeden je 1,1 mílí ( 1,7 km) dlouhý, 
druhý je o něco kratší - a když vyjedete, jste jako v jiném světě. 
Najednou se ocitnete v kaňonu, s vysokými útesy na obou stranách a 
ti velikáni si nezadají s obry v kanadských Rockie Mountains, ano, 
Skalistých horách. Skály jsou šedé,  místy oranžové až červené, s 
čárami, jak se pod od-erodovaným povrchem objevily hlubší vrstvy 
(např. v místě Hurrican Fault). 
 
Takže cesta kaňonem je velice scénická a skály mají různé názvy, 
jako Velký bílý trůn, Přistání Andělů (nu proč ne, křídla mají, že ano!) 
a podobné monolity. Stěny útesů nad vámi tyčí místy až 3000 stop 
(přes 900 m) , to už je pořádný kaňónek, ne? Nahoře se táhne plateau, 
zvané Kolob Terrace, ale tam jsme pochopitelně nelezli. Konečně 
jsme přijeli k místu odpočinku, restu, odkud se můžete vydat na různé 
traily. Vybrali jsme si jeden dlouhý, co obtáčí kus údolí a po kratším 
šplhání jsme už šli pořád jen  vodorovně. I z tak malé výšky je pohled 

dolů také impozantní jako pohled nahoru.  
 
Pak jsme došli k vodopádu, který vytváří nádherný závoj a cesta vede přímo mezi ním, vytesána do skály, takže máte 
zajímavý pocit, jako když zároveň jste a nejste ve sprše. V tomto kaňonu také žili už Anasazi a Peioti (ti říkali kaňonu 
"I-u-gone")  a to celý rok, i když zima tu asi byla krutá. Ale známky ze zimy, které jsme uviděl v jednom časopisu, 
ukazují enormní krásu tohoto místa, když je krajina pod sněhem. Utah má totiž nejlepší prašan ve Státech, což 
ponouklo Roberta Redforda, který prý začal lyžovat až ve filmu "Downhill racer", aby v Utahu založil lyžařské 
středisko Sundance. A při té příležitosti tam má i svou divadelní školu  - pro jiné, on už to nepotřebuje,  vystudoval  tu 
nejlepší, Julliard. 

Na dně kaňonu teče Virgin River, panenská řeka, která vypadá jako potok, ale má sílu řeky Colorado, když dokáže 
vyhloubit tak hluboký kaňon. prostě něco jako definice panny z bratří Čapků: " Panna je nerozřezaná pornografie". Na 
jedné stěně nad restem se začalo něco pohybovat - strmý útes tam zdolává čtveřice horolezců. Vytáhnu dalekohled, 
jsou jinak tak malí, že  je skoro ani není vidět. A když po třech hodinách odcházíme, ještě tam stále na skále 
napodobují pavouky.   
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 Traily.  

Park má 229 čtverečních mil (146 tisíc akrů, 
našich 37 miliónů hektarů),. plných překvapení a 
majestátní krásy. Silnice v parku jsou otevřeny 
celý rok, ,ale vozidla širší než 7 stop nebo vyšší 
než 11 stop  musí být skrze tunel eskortovány - 
proč, to jsem dost dobře nepochopil, asi aby jim 
tunel neucpal :-). Vzpomínám, jak se jednou v 
Bostonu, stát Massachusetts, ucpal jeden z jejich 
dvou paralelních tunelů ( no co je, stavět začali  
jeden  z  obou stran  a skončili se dvěma  :-) a 
museli pak celou řadu aut vytlačovat buldozerem 
ven - ty tunely jsou totiž jednosměrné, rozuměj 
úzké. I já jsem jim tam jednou udělal zácpu - jen 
proto, že jsem neměl drobné na toll, tedy poplatek 
za jízdu, tedy "tunelné". Nešťastný výběrčí - na 
rozdíl od toho ze hry Milana Uhdeho - mávl 
rukou a nechal mě jet. tenhle tunel v Zionu má 

dokonce okénka, vytesaná do skály, taková,  jako ukazovali ve filmu "Eiger sanction", s Clint Eastwoodem ( film je 
mimochodem daleko lepší než ta kniha). Také my jsme byli eskortováni, ač jsme nic neprov edli - ono se tam jezdí 
vždy tunelem jakoby s karavanou, asi abychom v něm nezabloudili :-).  

Trejly - je jich tam 65 mil ( asi 105 km)jsou také na parku to nejzajímavější  a už jejich názvy nám leccos řeknou: 
Emerald Pools (Smaragdová jezírka, tam jsme byli), Hidden canyon (Skrytý kanón,  pardon, kaňón),  Narrows ( Úzké 
stezky) či Canyon Overlook (Vyhlídka  na kaňon). Nebo zase Weeping rock, Plačící kámen, tam jsme také byli, ale 
moc neplakal spíš byl jen ubrečený, bylo totiž zrovna dost sucho. V parčíku pod vodopádem ležel pes, kterého 
návštěvník zanechal ve stínu, s papírovým kalíškem vody. I my jsme měli žízeň, ale naštěstí s sebou vozíme drinky v 
ledničce a dva se vždy vejdou do kabely přes rameno. Tak nám to doporučil náš Aleš, který je zkušený horolezec. 
Dehydratace je na trejlech asi ta nejhorší věc.  

Na koních se na trejly smí jen od března do listopadu. Zato na stěnách 
mohou horolezci bivakovat i přes noc, mají-li povolení a vydrží-li tu 
zimu. . Mnohé sklily tvoří také něco jako sousoší - na pískovcové 
straně kaňonu se vyskytují tak zvané hoodoos, jak jsme je viděli v 
Dakotě i jinde. Jsou to útvary ve formě šachových figurek, ohlodané to 
fantastických tvarů. Často vypadají třeba jako obrovské houby nebo 
zase stolice ( na sezení!) a cokoliv jiného vaši fantazii napadne. Na 
rozdíl od nich mají velké monolity jména veskrze biblická, jako třeba 
už jmenované  Angels landing, Three Patriarchs (Tři patriarchové - 
kteří to jsou? to nevím, ono jich bylo jinak víc :-) nebo Temple of 
Sinawa ( kostel koho? No přece prehistorických Indiánů v Arizoně, o 
těch jsem ještě nepsal - a nebudu, to je vše co o nich vím :-) či  hory 
Bridge M ountain nebo Watchman (Hlídač, který ční 2555 stop - 780 
m - nade dnem kaňonu), zatímco West temple je vysoký 7810 stop 
( 2380 m). Kromě toho jsou tu i různé oblouky, arches, největší je 
Great  Arch of Zion , široký 700 stop (213  m) a vysoký 600 stop (182 
m) a po něm hned je  Kolob Arch, klenoucí se přes 310 stop (skoro 
100 m ). Pravá bonanza oblouků nás ale čekala jinde, ve východním 
Utahu, v parku Arches, kam jsme se podívali na naší cestě později.   
 
V informačním středisku dávají film "Treasure iof the Gods" (Poklad 
Bohů), právě o Zionu. Také příroda je tu bohatá - je tu totiž poměrně 
klid a ani turisté se nesnaží zvedat decibely, když to zrovna není nutné. 
Příroda je tu divoká a chráněná, nejen flora, ale i fauna a například 
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cougar, též mountain lion je tu běžný - a může být i nebezpečný turistům. Původně ležel Zion na dně oceánu a skály 
kolem jsou vlastně usazené sedimenty. Pak moře odešlo, přišla řeka a ta už to údolí pěkně vykrájela, takže se tu usadili 
brontosauři a když ti vyhynuli, později i lidé. Na útesech také uvidíte něco jako "hanging gardens", visící zahrady, 
možná jako ty Semiramidiny nebo královny ze Sáby,  zde je ovšem nedělali zahradníci, ale přímo příroda. Jméno Zion 
dali údolí pochopitelně Mormoni, má to vyjadřovat něco ve znamení "nebeského města Božího", jinak se celému kraji 
říkalo Dixieland, patrně v domnění, že bude úrodné jako ta pravá Dixie na jihu Států, hlavně na bavlnu. Ta se tu 
nedařila, zato se sem hrnuli fotografové všeho druhu a nelze se jim divit. Podobně jako v  národním parku Arches sem 
chodí už ráno, kdy stíny lezou po  skalách růžových od slunce a nelitují ani toho, že musí vstávat hodně brzo, aby sem 
dorazili včas. Dá se tu ovšem kempovat, ale jeden z dvou kempů, co tu jsou, má jen záchody jako jsme měli na vojně a 
není tam voda; ta je ovšem v říčce, ale kdo by počítal. Motely leží ovšem už venku z údolí, ale  my jsem se, protože se 
už stmívalo, vydali ještě autem  do Cedar City, kde jsme pohodlně přespali a zdály se nám krásné, zionské sny.  
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BRYCE CANYON .  

 
Přenocovali jsme v Cedar City, tedy v Cedrovém městě, ale kupodivu tam mají většinu domů zděných, inu on už je 
to nějaký čas, co ho založili mormonští horníci, které sem lákala bohatá železná ruda. Ne, že by se jim tady zrovna 
dařilo: řádily tu povodně, zimy byly dost tuhé a nově postavená transkontinentální železnice sem přivážela levnější 
rudu z východu. Z horníků se stali zemědělci, ale ani úrody tu nebyly nijak zvláštní a město začalo prosperovat teprve 
s vývojem turistického ruchu, po roce 1920. Ještě dnes ale jeho populace není příliš veliká, asi 15 tisíc obyvatel; málo 
na to, aby si vůbec mohli říkat "city", to spíše tak leda "town". A uprostřed města stojí památný Iron Mission State 
Historical Monument - což lze překládat různě, třeba jako Železný monument státní historické mise, nebo Státní 
monument železné historické mise či Historický státní monument s misií ze železa, ale ani jedno by nebylo správné :-). 
Trik je v tom, že angličtina má často stejné tvary pro podstatná i přídavná jména - chyba je v tom, že jich dávají 
zatraceně moc za sebou a mission zde zřejmě znamená výpravu. 
 

Cedar City. 
 

Těch turistických atrakcí je kolem hned několik: Bryce Canyon 
National Park, Cedar Breaks National Monument a námi už navštívený 
Zion. Město je to malé, ale to jim nevadí, aby tu neslavili jako ve 
velkoměstě: v červnu je tam  shromáždění Indiánů kmene Paiute a v 
tom samém měsíci ještě stihnou pořádat Utah Summer Games, letní 
sportovní hry. V červenci je tu Highland Heritage Festival na poctu 
skotských přistěhovalců, a protože ještě kus měsíce zbývá, tak si ještě 
dají Midsummer Renaissance Fair, něco jako malý středověký veletrh 
a navíc ještě také American Folk Ballet Summer Festival. Každá ta 
událost trvá s přípravou nejméně týden, podobně jako jejich zimní 
Winterfest v prosinci. 
 
Asi 50 km na východ od města je Brian Head Ski Resort. Teda 
abychom to správně přeložili: Brian je sice mužské jméno, ale jeho 
hlava to není, ani se ta hlava nedává závodníkům na lyžích jako trofej - 
je to jen totiž název hory a Brianovi  to buď jen patřilo nebo to po něm 
pojmenovali, dnes už ani nevíme po kom, protože tam není jeho 
příjmení :-). Tam se ovšem dá sportovat i v létě a v červenci je tam 
zase Children International Folk Festival, kde se předvádějí národní 
tance, ano, uhodli jste, z celého světa. 
 
V univerzitním kampusu (něco jako česká kolej, patří k Southern Utah 
University) předvádějí hned tři Shakespearovy hry - na víc už asi 
nemají dost studentů. Hry velkého barda se totiž vyznačují značným 

množstvím herců živých - a později mrtvých - a to vše v replice starodávného stratfordského divadla Globe. Večer se 
pak tam tančí alžbětinské tance, hrají alžbětinský serenády, zpívají alžbětinské serenády a čtou alžbětinské sonety. 
Prodávají se tam také nejnovější módní doplňky ze 16 století. O to vše jsme ovšem přišli, protože jednak byla našem 
cílem spíše ta krása kamenná a jednak proto, že jsme tam byli v době, kdy se už nehrálo :-). ostatně viděli jsme kdysi 
podobný festival na Floridě, navíc s opravdovým i turnaji na koních, kde o sebe navíc závodníci lámali dřevce.  
 

Cedar Breaks National Monument 
 
leží na východ od města, navíc výhodně na cestě k Bryce Canyonu, takže jsme se tam také stavili. Je to tři míle (4,8 
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km) široký a 2500 stop (762 m) hluboký amfiteátr z červeného kamene, vyhloubený na útesech, které jsou až 10 tisíc 
stop ( 3 km) nad mořem a je tam už docela řídký vzduch. A je na co se dívat: hrubé stěny ohlodaných skal svítí do 
dálky svou nezvykle červenou barvou, která se mění v různých odstínech až na rudou, téměř purpurovou a nahoře 
pak jsou zelené alpské pastviny. A nejedná se o polámané cedry: breaks jsou vlastně jen badlands - ale o těch už jsme 
se tu také bavili. Nu a navíc to nejsou cedry, ale junipery z rodiny jalovců! Jenže to víte, Mormoni si prostě řekli, že 
to jsou cedry a vymlouvejte jim to, když jejich bible hovoří o cedrech, i když libanonských. Takže to celé cedrové 
město bude asi jen "Jalovcová Lhota". Ale radši se podívejme kolem: tu se tyčí hřeben, tu hrana ( je v tom nějaký 
rozdíl?), tu zase věžička, sloup či prostě skály, sem tam porostlé těmi junipery.  

Vydali jsme se také na jeden trail - jsou tu dvojího druhu: buď sejdete prudce dolů a pak si vykroutíte hlavu 
koukáním nahoru, nebo se děsíte na úzkých stezkách vysoko nahoře a celé to moře propastí a propastiček obcházíte 
nahoře, dokud nedostanete závrať. Jednu chvíli se tam na protější skále, obklopené kolem dokola ničím, objevil 
jezdec na koni, prostě scéna jako z filmu, dokonce v kovbojském oděvu, scéna jako z Hollywoodu, neuvěřitelná! Jak 
se tam ale dostal, to se mě neptejte, asi tam vedla na druh straně stezka, ale od nás to prostě vypadalo jako osamělá 
skála. Stezka to ale musela být každopádně pěkně strmá, obzvláště pro koně. 
 
Z nejznámějších míst bych jmenoval Chessman Meadow (Loučka šachisty? A kterého?), Alpine Pond (Alpské 
jezírko, pojmenované patrně po frankovce Alpa?), Spectra Point Trail( patrně s nádhernou duhou) a Point Supreme 
( prostě nejvyšší bod). Autem se dá zajet též na Brian Head Peak, teda na onu Brianovu "hlavu", kde máte 360 
stupňů široký rozhled. Nu a breaks jsou právě ty vyhlodané skály, s úvary všech možných tvarů a najdete je skoro 
všude v Severní Americe, ale většinou šedé, až nudné, ne jako tady, barevné a krásné. Jinak se také říká "breaks" 
různým meandrům a skalám v povodí řeky, např. Missouri breaks, kde ve stejnojmenném filmu hrál výborný Jack 
Nicholson zloděje koní. Indiáni jim zde ale říkali výstižněji : Kruh malovaných útesů, ale kdo to pomaloval, to se jich 
neptejte, patrně to počmárali turisté.  
 

Bryce Canyon Park. 
 
Ano, ten "canyon" je český kaňon, ale žádnou velkou řeku jsem tam neviděl, je to spíše řada asi tak 14 amfiteátrů - 
ostatně zde celou erozi obstaral hlavně vítr a déšť,a méně už různé přítoky řeky Paria River, které tam tekou. Je to 
něco jako skalnaté město, ohromné a krásné, vyhlodané do 37 tisíc akrů ( 15 tisíc ha) náhorní plošiny Pausaugunt 
Plateu. Na celé zeměkouli asi nenajdete tak krásně barevné skály, ty všechny odstíny červené, žluté, oranžové a 
hnědé barvy oxidu železa, tu a tam pokryté brčálově zelenými borovicemi, to aby byl ten dojem ještě hluší. Skalní 
útvary se podobají věžím, sloupům, špicím, dokonce i osobám ( těm se říká "hoodoo" a Indiáni věří, že to jsou 
zkamenělí obři). Park je obklopen lesem, který se nazývá Dixie National Forest. Víte, jak vzniklo slovo dixie? 
Původně to byl vojenský kotel, ano, na vaření, později se ale tak říkalo všem jižním státům, které se odtrhli od 
Spojených Států v roce 1861. Jméno patrně vzniklo jako zdrobnělina jména Dixon, což je fonetický přepis jména 
Dick's son, podobně jako Nixon je z "Nick's son", tedy syna Nicolase, česky Mikuláše, po polski Kopernika. 

 
Místo kdysi objevil Ebenezer Bryce (čti brajs) , neboť se mu 
zrovna zatoulaly kravky do meandrů skal a při jejich hledáni tam 
našel nejen ty kravky, ale i ty skály. Není divu, že prohlásil: "tohle 
je ale sakramentské místo pro hledání ztracených krav". Vlastně 
nevím, je vůbec u Mormonů dovoleno klít? Nu možná, že to nebyl 
Mormon. Tak dlouhé jméno se ale neujalo, stejně jako ono 
indiánské "červené skály, které stojí jako muži v kaňonu ve tvaru 
mísy". Indiáni totiž měli legendu, že zde žili tvorové podobní 
zvířatům, kteří se uměli přeměňovat v lidi - byli ale zlí a proto byli 
zakleti do kamene, jako Lotova žena. Ta už asi neexistuje: jelikož 
byla proměněna v sloup solný, asi se už dávno rozpustila deštěm. 
Kaňon je tak spektakulární, že tam chodí lidé i na měsíční 
procházky, míněno při úplňku, ne jednou měsíčně :-). Traily 
začínají ve výšce 8000 stop (2438 m); celkem je to 50 mil pěšky a 
některé jdou až na dno kaňonu, zatímco jiné se drží pořád ve výšce. 
Různé vyhlídky jsou tu přímo nad propastí, takže se cítíte jako v 
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balónu.. Také se tam můžete proletět helikoptérou, ale představa, 
že byste se nabodli na některou tu špici, není jistě příjemná. Celý kaňon se dá objet autem po 36 mil ( 58 km) dlouhé 
silnici a vyhlídky jsou od ní velmi blízko. A říká se, že když je hezký den, je vzdálenost, kam dohlédnete, omezena 
jen zakřiveností Země. Uvidíte například Kaibab Plateu, co je 90 mil na jih dole v Arizoně nebo i hranice nového 
Mexika. 
 

Fairyland Point, 
 
česky Pohádkové místo, je vyhlídkový bod, kam se dostanete po příjezdu do Parku ze severu ( jinudy to snad ani 
nejde). Je to asi 10 km odbočka, ale už tady vám to vezme dech a ne jen tou nadmořskou výškou :-). Stojí to na Boat 
Mesa, tedy na takovém plateu, přehlížejícím Fairyland Canyon, vysoko 7758 stop ( 2365m). Některé útvary mají i 
jména, například Sinking Ship (potápějící se loď) nebo Aquarious Plateu (ne, není tam akvárium, Aquarius je jak 
známo Vodnář!). Tam také začíná Rim Trail, stezka po hřebenu, po kterém se můžete projít celých 30 kilometrů. 
Jestli si tímhle ale neuženete závrať, tak už ničím. 
 
My se raději vrátili na hlavní cestu, kde jsme pokračovali na Sunrise Point. Všechny ty body mají krásná, jména, 
tenhle je například nazván po východu slunce. Hned vedle je návštěvní středisko, ale tam se nezdržujeme: mapu 
parku už máme a tak hurá za tou podívanou. Tam také jsou ty první traily dolů do kaňonu: Fairlyland Loop (smyčka) 
a Queens Garden Trail. Následuje Sunset point (ano, je to západ slunce) a  

Navajo Loop, 
 
nejpopulárnější trail vůbec. Tam jsme se vydali, protože stezka tam 
byla dost široká - celé dva metry - a hodně se zatáčela, tedy nemohla 
být ani tak moc strmá. Ano, dolů se nám šlo dobře - dokonce tam 
místy byly schody - a dole pak vlezete mezi dvě vysoké skály, také 
jen dva metry do sebe. Jen na jednom místě se musíte vyhýbat 
borovici, která se tam zakousla do skály. Ještě pár kroků a jste na 
dně kaňonu, s potokem a rozhledem po okolí, míněno pod ně a 
halvně nahoru. Dno je poměrně zelené, ale nepřekypuje bohatou 
zelení - jak by také mohlo, potok je vyschlý. Ujdeme tak asi 
kilometr a vylezeme kousek nahoru, abychom se jinudy, po jiné 
stezce, vytesané ve strmé skále, vrátili na útes. Jenže ouha: stezka je 
už jen jeden metr široká a stáčí se v jednom místě o 270 stupňů, 
takže kolem sebe vidíte jen těch 300 či kolik metrů dolů. 
 
A tam právě dostane Aťa závrať. Tlačí se ke skále a volá na mě 
dolů, že nemůže dál jít. Chápu to, jsem také poněkud nejistý, ale 
zapomenu na vše a vyběhnu za ní nahoru. Co ale pak? Poradím jí, 
aby se otočila čelem ke skále a sám se postavím blíže k okraji, 
abych jí případně zabránil v pádu. Pochopitelně jsem také čelem ke 
skále, abych nedostal závrať i já, protože to je opravdu proklatě 
blízko k okraji a já jsem nikdy nebyl horolezec. Kupodivu to pracuje 
a tak se metr po metru pak spolu propracujeme až do místa, kde se 
stezka opět rozšiřuje. Až teprve nahoře jsme se mohli podívat dolů a 
bylo to opravdu úděsné: někdo nám zapomněl říct, že je ta stezka 
tak riskantní. Po pravdě řečeno, na žádné naší cestě jsme nebyli oba tak blízko nebezpečí jako tam. Nahoře nás ale 
zase odměňuje pohled na Thorovo kladivo ( patrně skandinávského boha Thora, viz fotka vpravo), které ale vypadá 
spíše jako palcát - při té hrůze jsme si ho ani neměli předtím čas prohlédnout!  
 

Inspiration point. 

A zase zpět k autu, ale dál už je to stoupání i pro auto daleko obtížnější. Cesta vede pořád nahoru a tamvás už 
například nepustí s trajlerem, protože zatáčky jsou tam poněkud, no, řekněme ostré :-). My ale žádný trajler neměli a 
tak jsme dojeli až k Inspiration Pointu a krátkou zajížďkou pak ještě i na Bryce Point. Tam je vlastně teprve kaňon 
řeky Bryce, po němž také celá ta oblast dostala jméno. Dole pod námi je kamenné, tiché město, Silent City, plné 
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stovek a tisíců kamenných útvarů. Hned vedle je zase  Paria View, doslova Výhled pro páriu (že by jen pro ty chudší 
turisty? :-). Pak už jedeme pořád po hřebenu, až ke Swamp Canyonu ( močálovému), Piracy Pointu ( piráty tu ale 
neuvidíte, jak je den dlouhý, není tu voda) a Fairview Pointu (Hezká vyhlídka). Zde můžeme také vidět, jak se 
vegetace mění s nadmořskou výškou. Všechny tuto "pointy" ohraničují údolí Bryce Canyonu, což je vlastně jeden 
velký kotel, plný špičatých skal, které z něho koukají jako syrové špagety.  
 
Natural Bridge je zase oblouk ve skále, most připomínající, jak by řekla naše zeměpisářka. Ale co jej to proti těm, co 
jsme uviděli později v Arches! Pak přijde Agua Canyon ( ano, agua je španělsky voda - asi tu jsou někde schovaní ti 
španělští piráti :-). Ponderosa canyon je to zřejmě pojmenován po jednom druhu borovice, zvaném "ponderosa pine". 
Pokud vám už došla vaše španělština, pak teda ponderosa znamená "těžký" a tak se také   jmenoval onen televizní 
ranč, ač by se tak spíše měl jmenovat ten herec, co tam hrál Hosse . . .  
 

Rainbow Point  

je ovšem pojmenován po duze, na rozdíl od 
Finian's Rainow, což je muzikál, pojmenovaný 
po hrnci ( znáte přece Divotvorný hrnec, ne?). 
To je ale jen jeho česká verze, ta původní je 
pojmenována po irském přistěhovalci Finianovi, 
co tam má hlavní roli, protože ten hrnec hledá. 
Podle irské pověsti leží totiž na konci každé 
duhy hrnec plný zlata a hlídá ho jeden 
leprechaun, bratranec našeho vodníka. ten se 
ovšem více zajímá o ženy - ten český vodník byl 
asi také dost dotěrný, protože z toho byla Soňa 
celá Červená :-). Ale to už jsem mírně odbočil - 
koneckonců ten den tam v tom místě nebyla ani 
duha, ani ten hrnec. My jsme tehdy také 
odbočili, ale až když jsme se pokochali 
pohledem: je to totiž nejvyšší místo parku ( 9015 
stop, tj. 2748 m) a odtamtud se chtě nechtě 

musíme zase vrátit zpět. 
 
Byl to náš starý známý John Wesley Powell, který v roce 1871 začal vědecký výzkum Utahu. Ještě před třetihorami 
(před 60 milióny let) tu usazovalo moře na dně sediment, načež se stáhlo na jihovýchod. Dalších dvacet miliónů let 
sem pak řeky přinášely písek, bohatý na železo a tak vznikla ona červená vrstva. Před 10 milióny let se navíc pohnula 
zemská kůra a některé oblasti se zvedly. Tato byla jednou z nich, tav. Colorado Plateau, posazené pěkně kolem 
místa, kde se stýká Velká čtyřka. A není malé: nejvíce zabírá z Utahu, skoro celou polovinu.   
 
Schodovitě odkrytá zemská kůra byla vystavena účinkům deště a větru. Ostré svahy pochopitelně zvyšují rychlost 
dolů tekoucí vody a tak ta eroze pokračovala a pokračuje dodnes. Přitom se odkryly i různé, starší i zcela spodní 
vrstvy a výsledek je to, co dává Bryce Canyonu jinde nevídanou krásu. Vůbec jsme na své cestě po Velké čtyřce 
viděli asi ty nejkrásnější scenérie, co je možno ve Státech vidět. A bylo jich také i více, než kde jinde. V místě kdysi 
žili indiánské kmeny Pauites , kteří také dali místům svoje jména - některá se udržela dodnes: Pausaugunt - Bobří 
domov, Paria - bahnitá voda, Panguitch - voda bohatá na ryby a Yowimpa - hora s borovicemi. Později ale byli 
Indiáni přemístěni - přesněji řečeno vytlačeni, ano, právě Mormony. A co tam roste kromě borovic? Neznám jejich 
česká jména, tak si to přeberte: gentian, bellflower, yarrow, gilla, sego lily a manzanita, všechno chráněné rostliny, 
jako ty v Alpách. 
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ARCHES.  

 
Druhý den ráno jsme vyjeli a po celý den jsme cestovali na východ Utahu, abychom se dostali do opačné části státu. 
Cesta to byla zajímavá a vzdálenost také nemalá - asi 300 mil (480km) vzdušnou čarou, po silnici si tak o dvacet 
procent více. Původně jsem chtěl jet na sever a narazit na silnici číslo 70, která pak jede pořád na východ, ale občas se 
rozhodnu jinak a tak jsme to vzali "zkratkou", což nám ukázalo Utah v lepším světle - krajina tam byla kopcovitá, ale 
hory prorostlé vřesem a já nevím čím ještě, sem tam jezírko a vůbec to nevypadlo, že by na nás z křoví vyrazili 
Mormoni. 
 
To byla totiž taková fáma - dokonce R.L. Stevenson o nich kdysi naspal hrůzostrašnou povídku. Četl jsem ji ještě 
jakožto dítě školou povinné, stejně vybájenou, jako jeho český princ Florizel z "Nových Arabských Nocí". Ale četlo se 
to dobře a pořád ještě čte, v tom se právě pozná dobré umění. Co na nás vyrazilo, byly dvě srnky typu mule deer 
(protože mají dlouhé uši jako mula), které stály na silnici vedle sebe a asi si něco důležitého si povídaly. Moje 
manželka Aťa naštěstí takové situace zná a tak rychle zabrzdila. Každá ze srnek se rozběhla na opačnou stranu silnice - 
dovedete si asi představit, kdyby se snažila je objet.  
 

Utahem. 
 

První před námi tu ovšem byli už v roce 1776 otcové Escalante a 
Dominguez, jak vidno tedy oba páteři a dokonce Františkáni. Byli tady 
ještě s osmi jinými a hledali cestu do Monterey, v Kalifornii (místo 
známých sýrů Monterey Jack). Na své cestě objevili Zelenou řeku 
(Green River), někde v místě, kde je Národní dinosauří Monument, čímž 
se nemíní socha, ale celá oblast na severovýchodě Utahu. Great Salt 
Lake, rozuměj to jezero, ještě ne město, zase objevili roku 1824 trapeři 
James Bridger a Etienne Provost, ti si dokonce myslili, že je to Pacifik.  
 
Město Salt Lake bylo založeno až v roce 1847 Mormony, které vedl 
Brigham Young, stále ještě dnes uznávaný jako největší z Mormonů (o 
nich je víc v mé knize "Oregon Trail"). Ti sem ovšem přišli proto, aby 
zde nalezli potřebný klid k provozování jejich náboženství a až na jeden 
masakr se tu chovali docela dobře. Kromě jiného zde zavedli i irigaci 
neboli zavlažování, dokonce jako první v Severní Americe. V roce 1852 
jich tu už bylo asi 15 tisíc a tak vznikla teritorie Utah. Brigham byl 
ovšem i prvním guvernérem, státem se stali až v roce 1896. Na sever od 
Salt jsou Wasatchské hory a v údolí pod nimi se nalézá většina 
utašských měst a tedy i obyvatel.  
 

Redfordiana. 
 
Známý herec Robert Redford v Utahu filmoval nejprve film Downhill 
Racer, mimo jiné o sjezdu na lyžích, kde se prý prvně naučil lyžovat. To 

se mu ale tak zalíbilo, že sem pak jezdil pořád a natočil zde i příběh Jeremiáše Johnsona, trapera, který měl za 
manželku Indiánku kmene Flat Heads (Ploché hlavy, podle toho, že uměle kompresovali hlavy dětí - asi jako to dělá 
dnešní školní systém :-). Bohužel to byl omyl: ten kmen hlavy nekompresoval, ale okolní kmeny ano a jejich děti tedy 
měly hlavy  naopak špičaté. Prvním cestovatelům sem se pak zdály hlavy tohoto kmene jaksi "ploché", odtud ten  
název. Osobně dávám přednost jejich jinému jménu a sice Salishové. Nu a v jednom místě filmu říká Jeremiah své 
ženě: "I do not speak Flathead, woman", míněno, že nemluví jejich řečí, kteroužto ovšem byla francouzština, zavedená 
zde misionáři. Připadalo mi to tehdy legrační: emigroval jsem totiž právě ze separatistického Quebeku, hlavně proto, 
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že jsem nechtěl mluvit tím jejich jazykem :-).  
 
Robertovi se v Utě či Utahu tak zalíbilo, že si tam hned zakoupil v Park City na hlavní třídě restaurant, nazvaný Zoom 
(doslova zaostření, míněno patrně při filmování) a lyžařský resort a dal mu název Sundance - jistě chápete proč: hrál 
totiž jednoho z nich ve filmu "Butch Cassidy and the Sundance Kid", ano, toho samého. Jmenovali se původně jinak: 
"Butch Cassidy" byl Robert Leroy Parker a "Sundance Kid" byl outlaw Harry Longbaugh.  
 
"Sundance" je mimochodem spektakulární část náboženského ceremoniálu prérijních Indiánů,  skoro všech: Arapaho, 
Arikara, Asbinboine, Cheyenne, Crow, Gros, Ventre, Hidutsa, Sioux, Plains Cree, Plains Ojibway, Sarasi, Omaha, 
Ponca, Ute, Shoshone, Kiowa a Blackfooti. Oslavuje nekonečný kruh život a a smrti, ale Kid dostal to jméno  jen 
proto, že pocházel z místa zvaného Sundance,  ve Wyomingu. Sluneční tanec také pěstoval Sitting Bull a jím sdružoval 
Indiány k odporu proti bělochům. To už bylo po jeho návratu z Kanady, kam utekl se svými bojovníky po bitvě u 
Little Big Horn. Bitvu sice vyhrál, ale válku prohrál. Nakonec jej v rezervaci zastřelila indiánská policie, když  se 
bránil zatčení.  
 
Robert ve svém resortu vytvořil i školu pro mladé, nadané herce (Sundance Film Institute) a každý rok tam pořádá 
Sundance Film Festival. Nu a v Utahu je i proslulé Squaw Valley, proslavení hlavně prašanem a jestli jste v prašanu 
ještě nelyžovali - rozumí se v tom, kde v něm jedete po kolena ve sněhu - přišli jste o mnoho.  
 

Moab. 
 
Po osmi hodinách cestování jsme dorazili do městečka Moab, kde jsme měli přenocovat, abychom si další den 
prohlédli národní přírodní park s podivným názvem Oblouky. Moab je městečko malé, ale roztomilé. Povečeřeli jsme 
lehce, v místní restauraci zvané Submarine neboli Ponorka, kde prodávají podlouhlé veky obložené všemožnou i 
nemožnou kombinací masa smaženého, ožehlého na roštu, uzenin, sýrů a zelenin všeho druhu. Mně osobně více 
zaujaly na stěnách zvětšené obrázky, jednak z londýnského, ale hlavně z pařížského Metra, ovšem z doby Verneovy, 
tj. ve formě rytin. 
 
Moab je proslavený akcemi Butch Cassidyho a Zane Grey sem situoval mnoho svých westernových novel - měl dobrý 
důvod, bylo to známé shromaždiště různých gangů a desperádů. A když se v místě ještě našel uran, město se stalo 
známým, ale jen tak dlouho, pokud uran trval. Ten už sice došel, ale ještě se tam prý nachází nafta a potaš. Hlavní 
průmysl je ovšem turistika, nu proč si to nepřiznat. 
 

Oblouky neboli Arches. 
 
Spali jsme dobře, ale nějak jsme se nemohli probudit už v pět hodin, jako to dělají ti fotografové, co chtějí vidět skály 
v tom pravém světle a tak jsme se tam dopravili až kolem deváté. O nic jsme ale nepřišli: pohled to je úžasný v 
jakékoliv denní době a dostanete se všude, dokonce jsou tam traily vhodné pro děti i penzisty. Počasí je tam příjemné; 
tedy během jara, v létě někdy dosahují teploty až 43 stupňů, ano, čtete dobře, samotného Celsia. dehydratace je 
nebezpečná, proto neste vodu s sebou (alespoň 4 litry) a také v noci jsou tam mrazy, i v létě. Dříví se sbírat nesmí, je 
ho tam i tak málo, každý si tedy musí přinést své palivo, nejlépe tekuté, pro kamínka anebo lahvové, tj. whisky či jiný 
alkohol. 
 
Název Arches je ovšem správný: mají tu na 2000 zaregistrovaných oblouků ( musí mít alespoň jeden metr široký 
otvor) a nikde na světě není tolik oblouků vyrobených matkou přírodou. Počítám v Prachovských skalách jich tolik 
není :-). Skály jsou z rudého, místy až oranžového pískovce, ohlodaného větrem a deštěm do tvarů téměř hladkých a 
neskutečně krásných, jako kdyby tu byla škola mostařů. Však se na ně chodí časně z rána dívat malíři a fotografové, 
když je ještě slunce nízko a jeho růžové paprsky hrají na skalách podivné stínohry. 
 

Na první pohled tam hned uvidíte, co dokázalo 
100 miliónů let eroze Celé plateau je nazvané 
Entrada Sandstone a je vysoko až 5200 stop (tj. 
1600 metrů, před erozí patrně ještě výš :-). 
Prochází se to pochopitelně pěšmo, takže je to na 
celý den a jste pak pěkně unaveni. Brožura 
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upozorňuje, že pískovec se ulamuje a i jinak že je 
snadnější vyšplhat se nahoru než slézt dolů. To jsem si zjistil sám na sobě už v jednom lomu v Jizerských horách,; od 
té doby už nikdy nešplhám sám. Další varování: vyvarujte se zapasování se do štěrbiny, ze které pak nemůžete ven. 
Psa si tam také neberte: v autě by se vám v létě uvařil a ven do parku nesmí.  
 

V parku 
 
nejsou pochopitelně jen oblouky. Nejvíce mě zaujal, téměř ve středu parku, tzv. Balanced Rock, kulový kámen na 
podstavci. Obešel jsem ho několikrát a opravdu byl asi vybalancovaný, nespadl. V oblasti nazvané Windows (okna), 
patrně na počest Billa Gatese (klidně to ale mohli nazvat "Gates" neboli Brány), je "woken" nejvíc. Dokonce je zde 
Double arch, tedy dvojokní, jako by je tu postavil nějaký přírodní architekt (jeho rozměry jsou 163x157 stop, tj.
(50x47m). V pozadí pak zase vidíme souskalí, které se nazývá Slonové a jak vidno zde z fotografie, opravdu to vypadá 
jako zkamenělé stádo. Turret Arch zase vypadá jako věž a vůbec se jim tu dávají jména různá, podle podob nebo 
podobně. 
 
Do Ďábelské zahrady se ovšem zase musí autem a teprve odtamtud se můžete projít, opět pěkný kus cesty, abyste 
uviděli Landscape Arch. Je 306 stop (93 metrů) dlouhý a je nejdelší n a světě. Uprostřed se nedávno odlomila spodní 
vrstva, takže je tam proklatě tenký, ale počítám, že nějakých těch pár sto let ještě vydrží. Ze silnice je už vidět i 
Skyline Arch, (tj. nebeský), ale do nebe nesahá, je "jen " 50 stop (15m vysoký).  
 

Delicate arch  
 
(delikátní, jemný) je ovšem na vrcholu kamenné mesy, planiny, ale tam byste se dostali jen dlouhou obcházkou a 
patrně ještě obtížným "horolezením"; naštěstí je vidět už ze vzdálenosti asi 800 metrů. Na tu dálku se ovšem zdá dost 
malý - ale jeho okno je 35 stop (10 m) v průměru, to už je slušný otvor, ne? Kdo chce, může se tam vypravit ráno, kdy 
slunce vychází za obloukem a získá tak kouzelné fotky - nemusím snad podotýkat, že musí stát na západ od oblouku, 
ne?  
 
Jedna stezka v parku se jmenuje Park Avenue, ale 
vůbec se nepodobá té v New Yorku, místo 
obchodů jsou tam jen skály. Silnice parkem je asi 
15 km dlouhá, celý park má 73 tisíc akrů (295 km 
čtverečních). Už dávno před indiány Uty sem 
zajížděli Anasazi a Fremonti, aby tu lovili pouštní 
zvířata - neboť kolkolem těchto kamenných 
gigantů je písek a zase jen písek. 
 
Kon cem 19 století sem přišel první settler, John 
Wesley Wolfe, veterán občanské války, který tu 
se synem Fredem strávil dvacet let farmařením. 
Jejich ranč, s blízkým visutým mostem, je 
zachována Je to vlastně typická stavba 
amerického západu: srub, má i sklep, a hned vedle 
je corral, ohrada na koně.  
 

Jak to vzniklo. 
Jednoduše řečeno, kdysi tady bylo jen moře. Voda se ale časem vypařila a zůstaly tu silné vrstvy soli, na kterou se 
usazoval písek, tvořící ten - ano, pískovec. To ovšem sůl pod ním nevydržela, popraskala a posouvala se. Vrstvy 
pískovce nahoře se také začaly lámat na ohromné balvany a bloky. Navíc se ještě připojil pohyb zemské kůry, která 
vytvořila praskliny a dešťová voda do nich časem natekla, zmrzla a vrstvy popraskaly ještě víc.  
 
Oblouky totiž vznikají čtverým způsobem: jednak činností vln, to jsou oblouky na mořském pobřeží, pak činností 
větru, kde kamenný blok začne erodovat někde uprostřed, díky prasklinám nebo měkčímu materiálu a dále erozí 
vodou, kde jí prostě stojí v cestě nebo jsou dokonce částí proudu a nakonec jakožto propadlé jeskyně, kde některá 
část se stropem zůstane stát. 
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A co tu žije či roste? Evergreeny, stromy věčně zelené, jako třeba juniper (jalovec), srnci už zmíněného typu mule 
deer, zajíci, lišky, tzv. kangaroo rats ( krysy skokani), zlatí orlové, jay  (sojka) a bluebird (salašník modrý). 
 

Cryptobiotická kůra. 
 
Na kameních uvidíte něco jak barevný nátěr, ale není to mech. Říká 
se tomu cryptobiotická půda, a skládá se z lišejníku, řas a kyanových 
bakterií. Pokrývá většinu pouště, hlavně tedy kamení. Chrání jeho 
povrch proti vysušení a erozi, dodává půdě dusík a tak umožňuje růst 
mnohým rostlinám. S nimi by jinak zahynula i zvířata. Proto je třeba 
ji chránit a chodit jen po předem určených pěšinkách. Pouští je v 
Utahu opravdu až dost a jsou vůbec hrozně zajímavé: člověk by 
neřekl, co vše tam může žít - a pak ty barvy!  
 

Canyonlands. 
 
Ty leží ještě více na jih, ale tam už jsme nezajeli. To bychom na 
samotný Utah museli mít daleko více dní: je tam ještě Capitol Reef, 
Rainbow bridge, Flaming Gorge a Natural Bridges, Timpanogos a 
již jmenovaný Dinosauří Monument Park. Proto jsme také už 
nezamířili na sever do Salt Lake City, ale dali přednost pokračovat 
na východ do Colorada - podzim byl v   plném swingu a nevěděli 
jsme, kdy v Coloradu začne padat sníh. 
 
Co je vlastně v Canyonlands? Je to pochopitelně park plný kaňonů. 
Blízko vtéká Green River do Colorado River a ta pak protéká 
Cataract Canyonem. Park vypadá trochu jako Grand Canyon, ale 
značně menší, proto pro nás ztratil přitažlivost :-). Jak to vím? Už v 

Saskatoonu jsme si půjčil video, kde to vše bylo. Silnicí se tam dostanete skoro všude. Jedna část se jmenuje Needles 
(Jehly), ale i takové už jsme viděli v Bryce Canyonu. Příroda je tam milosrdná, což je vidět i z toho, že vstup se - na 
rozdíl od Ďábelské zahrady v Arches - nazývá Island in the Sky, aneb Ostrov v nebi. Zde žili už dávno Anasazi a stěny 
jsou plné indiánských pictografů,  česky malůvek. Ještě níže pak už začíná Glen Canyon na Colorado river, o kterém 
jsme si už říkali dříve, když jsme vstupovali do Utahu.  
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COLORADO. 

 
Protože jsou Arches už skoro na hranici s Coloradem, ještě odpoledne jsem se sebrali a přejeli hranice. Ani jsme se 
nezdržovali v informačním středisku: mapy jsme měli a kam jsem chtěli ještě ten večer dorazit, to nám bylo také 
jasné. 
 

Hned za hranicemi je opět jeden park, Colorado National Monument. 
Má 20 tisíc akrů ( 8o km čtverečních) a jsou tam kaňony až 1000 stop 
( 304 m) hluboké. Většinou se jede proklatě nízko ke srázu - příručka 
pravila, že silnice je zcela úzká a vůbec nepřeháněli. Nu a máte-li pod 
sebou kolmý a navíc hluboký sráz, necítíte se příliš v bezpečí, zvláště 
když tam není ani zábradlí. Dojeli jsme na konec cesty a po pravdě 
řečeno, byli jsme už z těch kaňonů, strží, propastí a srázů dost unaveni. 
A nikde ani živáčka, jen tam dole, hluboko pod námi jel nějaký džíp.  
 
Stačili jsme se pak zase vrátit na silnici a asi po deseti kilometrech jsme 
dojeli do města Grand Junction aneb Velké spojení, ale čeho? Inu řeka 
Gunnison tam vtéká do Colorado River. To už jsme ale neviděli. Byla 
tma, takže jsme docela rádi zalezli do motelu a tam do postele, však 
jsem se něco na těch Obloucích něco nacobrtali. 
 

Grand Junction. 
 
Zapomněl jsem napsat, že se tam ještě něco spojuje a sice železnice z 
Denveru a ta ze Salt Lake City. Město leží v Grand Valley - je tam 
vůbec něco, co není grand? - a je to bohaté naleziště meruněk a 
hrušek :-). Na východě je údolí ohraničeno tzv. Grand Mesa, což je asi 
největší hora na světě, míněno z těch, co mají placatý vrcholek. V 
městě je také Dinosauří muzeum, Historická výstava sadů ( ano, tak se 
to opravdu jmenuje!), Muzeum západního Colorada a Umělecké 

centrum pro západní Colorado. 
 
My se tam ale dlouho nezdrželi. Předpovědi počasí byly špatné a zamrznout někde v horách by znamenalo vzdát 
celou zbývající polovinu naší dovolené. A navíc nějak dopravit rentované auto zpět do Arizony. Udělal jsem smutné, 
ale jak se později ukázalo, rozumné rozhodnutí: nepojedeme do Denveru, ale zamíříme si to Koloradem dolů na jih. 
Toto rozhodnutí jinak moc neměnilo naše plány: rezervace v hotelu jsme žádné neměli a řekli jsme si, že za ten den, 
co ušetříme, se pak dole podíváme kousek do Texasu a Mexika.  
 
Vyjeli jsme tedy brzo ráno, silnicí č. 100 na jih, směrem na 
Silverstone. Bylo to asi jenom dvě stě kilometrů, ale pane, ta 
stoupačka! Ta oblast se jmenuje San Juan Natioanl Forest a jak 
uvidíme, je tady hodně jmen španělských - ale to není divu, vždyť se 
dostali i ke Grand Canyonu v Arizoně! Sledovali jsme nejprve 
Gunnison River, no prosím, ale už od Montrose se to začalo stoupat.  
 
Ještě před Montrosem jsme ale projeli Deltou, městem, které sice 
nezažilo zlatý boom, rozkvět, ale přesto - anebo snad právě proto - se 
udrželo na živu. Bylo to díky zemědělcům, kteří jsou, jak známo, sůl 
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země. Jméno dostalo podle svého tvaru, trojúhelníku. Země byla 
patrně odedávna dobře pohnojena, však se tam našlo plno brontosauřích kostí :-). Dva největší brontoše na světě našli 
právě tam. Byl to supersaurus a ultrasaurus - každý z ních prý vážil víc než 80 tun a byli vysocí každý asi pět 
poschodí! Blízko je pevnost s nevysvětlitelným jménem Uncompaghre, původně založená (1826) pro obchod s 
Mexikem - míněno tehdejším, kdy asi sahalo víc na sever.  
 
Nu a pak jsme projeli Montrose. Pokud vám to jméno nic neříká, tak Earl Montrose byl skotský vojevůdce, který 
bojoval na straně Karla I. proti Oliveru Cromwellovi. Když Karel ztratil hlavu - doslova, na přání Olivera, který o tom 
demagogicky přesvědčil parlament - odešel Montrose do Norska. Když ho pak Karel II, tehdy ještě v exilu, učinil 
svým zástupcem ve Skotsku, vrátil se do tento do Skotska, ale byl přemožen a popraven. Byl to vedle Cromwella a 
Prince Ruperta asi nejlepší vojevůdce občanské války.  
 
Město Montrose vzniklo jako zásobovací bod pro stříbrné horníky z blízkých San Juan Mountains, ale dnes je to 
spíše středisko farmaření a rančování. A abych nezapomněl: mají tu muzeum Indiánů kmene Uta (tedy Utů? ). Jen tak 
mimochodem: Utah se vyslovuje "juta", nikoliv "utáh". Asi 10 km na východ od Montrose se rozkládá Gunnison 
National Monument, vlastně kaňon stejnojmenné řeky. Nejznámější částí je Black Canyon, černý a hluboký (2700 
stop, tj., 820m), ale jen 40 stop (12m) široký. Už víte, proč se mu říká černý? Slunce tam totiž zazáří jen velice 
krátce. Přidejte k tom u to, že ani tam nemá silnice žádné zábradlí, je to jistě cesta jen pro otřelé hazardéry - říkají o 
ní, že je také hrbatá jako valcha :-). Takže jsme tam ani neodbočili. 
 
Pomalu jsme projížděli oblastí Colorada, zvanou Little Switzerland - malé Švýcarsko. Jistě uhodněte, proč. Městečko 
Ouray je pojmenováno po jednou náčelníkovi Utahů (ale ne těch českých :-), který si sem jezdil do horkých pramenů 
něco léčit, patrně revma. Nu ono to moc neléčilo, ale špatné lázně to asi nebyly a tehdy ještě navíc zadarmo. Stříbro 
se tu našlo roku 1875 a brzo zde vznikly i noviny Solid Muldoon, patrně podle majitele a dokonce je prý četla i 
královna Viktorie, ta v Anglii. Pak přišla v roce 1893 tzv. panika (krize, vzniklá poklesem amerických zlatých zásob), 
ale nález zlata v této oblasti opět situaci stabilizoval. Tak bohatý nález, že za vydolované peníze pak rodina majitele 
jednoho dolu koupila známý diamant Hope. 

Silvertone.  
 
Po Ouray jsme pak pak po tzv. Million dollar Highway (tak se nazývá asi šest mil.tj.10 km dlouhý úsek, podle 
některých tak nazvaný, protože byl tolik drahý, podle jiných proto, že kamení, kterým ji pokrývali, v sobě obsahovalo 
zrníčka zlata :-) vyšplhali se s naším autem na jeden ohromný kopec a pomalu jsme sjížděli do hornického městečka 
se stříbrným názvem Silvertone. Ovšem nedolovalo se tady jen stříbro, ale později hlavně zlato. Poslední z dolů sice 
už také nepracuje, ale je ještě dnes přístupný turistům a tak jsem si tam vyjeli. Jako vnuk horníka se ale musím 
přiznat, že jsem předtím v dole ještě nikdy nebyl, natož ve zlatém. Ač to bylo zajímavé, nevycházel jsem ale z dolu s 
pocitem, že bych tam chtěl horníka dělat, ani kdyby mi dali medaili. To jsem ovšem nechtěl ani v době totálky, kdy 
na ně na škole verbovali. Vzpomínám, že jsme si jako kluci odpovídali otázku "Já jsem horník, kdo je víc?" logickým 
"No přece dva horníci!"  
 

Důl ten se jmenuje Old Hundred, což je jméno 
100ho žalmu z Bible, kdysi zhudebněného 
jakožto protestantský chorál, který si exulanti 
přivezli do nové vlasti. Byl znám už z 
šestnáctého století a je možné, že si ho už tehdy 
ti Moravané zpívali u letohrádku Hvězda, když 
věděli, že už je všemu konec. Později ho hrála 
kapela amerických Moravians v bitvě u 
Gettysburku, což jsem kdysi objevil v archivech 
a napsal na to téma také jednu povídku.  
 

Stará stovka  
 
jak se tento důl jmenuje po česku, byla založena 
jakýmsi Němcem, který, nábožný jsa dost, jméno 
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toto biblické pro ni jest sám vymyslel. Dolovalo 
se tam, pokud to šlo. Když došla žíla, kámen se rozdrcoval na prášek a pomocí rtuti se zlato dostávalo z drti - vidíte, 
dokonce se to i rýmuje :-). Jenže navzdory všemu veršování, proces to byl drahý. Podle kamene s minitečkami zlata, 
jež skoro ani nevidíte, co nám tam ukázali, nám to bylo hned jasné. Pak přestali dělat i to, nejen proto, že jsou rtuťové 
páry jedovaté, ale hlavně proto, že zlato prostě zmizelo.  
 
Důl je vykután ve výšce 12 tisíc stop (3600 m) v hoře Galena Mountain (14 tisíc stop;; 4,2 km) a teplota v dole je po 
celý rok 47 stupňů Fahrenheita (8 ° Celsia). Dali nám pláštěnky - v takových dolech na vás pořád odněkud kape - a 
přilbice, to abychom nikde nenarazili, ano, přímo hlavou. Vyrubané štoly byly totiž poměrně nízké a světla bylo 
nepříliš, proto jsme měli s sebou baterky; dříve tot byly pochopitelně kahance. Jen tak mimochodem: víte, jaký je 
rozdíl mezi štolou a šachtou? Šachta je svislá, štola vodorovná, nu a hunt je ovšem vozík, kam se ruda nakládá, ale to 
už mě kdysi naučil děda. Náš průvodce nám ukázal, jak se vrtaly otvory pro nálože dynamitu, jak se patrony 
navzájem propojily, ale ono známé "fire in the hole!", tedy výkřik, že je šňůra zapálena, jsme už neslyšeli. Ne že by 
to vybuchlo, ale spíše proto, že patrony byly prázdné.  
 
tyto metody pro mě byly ovšem nepoužitelné: říkal jsem si totiž, že až budu v penzi, tak se dám na rýžování a že se 
mi   tam nějaké to kilo zlata bude hodit. Tvrdí se, že ještě tak třetina všeho zlata na zeměkouli nebyla nalezena; 
problém je, že se neví, kde přesně je. Když jsem vyjeli ven z dolu, zakoupili jsme ještě nějaké kamenné suvenýry - ne 
tedy zlaté, ty tma nemají. Tak například velké krystal kvartze, který je průsvitný, čistý jako sklo a vidíte skrz něj 
všecko dvakrát, a pak nějaké ty ametysty - těch máme jich v Kanadě plno a prodávají se tam i celé velké duté pecky, 
až 10 cm v průměru.  
 

Jak to vzniklo. 
 
Nejprve se v Silvertonu našlo stříbro a od roku 1871 městečko veselo prospívalo. Pak přišla 1882 železnice a od té 
doby až do roku 1918 se tu vytěžilo na 65 miliónů dolarů, tehdejší měny. Zastavili jsme se na oběd v hotelu Grand 
Imperial, který kdysi hostil stříbrné barony a dnes už má slavné jen to jméno. Pořád ovšem bylo ještě vidět, jak to 
tam vypadalo: barman byl je v oděvu z oné doby a pianista se také činil, i když na něj nikdo nestřílel. Pak jsme si 
ještě skočili přes ulici do kafé na zmrzlinu. Zcela nechtěně jsme také vyslechli rozhovor místních dam,.z nichž jedna 
tvrdila, "Silverton byl vždy známý hlavně svýma prostitutkami a to se ani dnes nezměnilo". Nu ona použila jiný 
výraz, ale ten si asi domyslíte.  
 
Hned za rohem byla připravená starodávná lokomotiva na cesto do Duranga. Ano, ta železnička D&SNGRR (= 
Durango and Silverton Narrow Gauge Railorad) pořád ještě pracuje a je prý to snad nejkrásnější železniční trasa v 
Severní Americe. Železnička jí neříkám jen proto, že je tak westerňácky roztomilá, ona má i menší rozchod kolejí a 
mám dojem,že místy pracuje jako zubačka, třeba jako ta naše z Tanwaldu do Polubného. Viděl jsem ji pak ve filmu, 
celou tu cestu, a musím uznat, že to bylo krásné. Ta trasa se objevila i v několika westernových filmech, např. v tom s 
Jimmy Stuartem a Audie Murphym. Ač je ta trasa dlouhá 50 mil (80 km) a vede horami, stavba trvala jen 11 měsiců - 
vidíte, co všecko dokáže zlato? Jednu dobu to vypadalo, že železnice zanikne, ale znovu ji oživilo - alespoň finančně 
- natáčení už zmíněného filmu Butch Cassidy and the Sundance Kid.  
 
My jsme tím vlakem ovšem nejeli. Ona ta lokálka sice jezdí od května do října, to bylo OK, ale museli bychom se 
tam vrátit z Duranga pro auto a zpátky ten den už žádný vlak nejel. Anebo si nechat auto za námi do Duranga přivést. 
Nu alespoň jsem se dal vyfotit u mašinky.  
 

Přes hory do Duranga.  
 

Cesta přes hory (San Juan Range) do Duranga 
asi nebyla, i když jí říkají scénická, tak zajímavá, 
jako ta vlakem. Jmenuje se San Juan Skyway a 
jedno místo se dokonce jmenovalo Očistec, 
Purgatory, což je opravdu zvláštní název pro 
lyžařské sjezdovky :-). Dole teka řeka Animas, 
jejímž údolím vláček jede, my ale viděli hlavně 
břízy a jilmy, které už v té sobě vynikaly 
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žlutými, místy až oranžovým listovím - od čehož 
patrně Colorado dostalo svoje jméno. Jedna hora tam ob zvláště přitahovala moji pozornost: jmenuje se Engineer 
Mountain (Inženýrova Hora) - měří 12972 stop (3953m), to už je slušná výška. Zda ji pojmenovali podle geometra 
nebo jen mašinfíry ( těm se tu říká také engineer), to nevím.  
 
Blízko je také opuštěný ghost town Eureka, těch je vždy nejvíc právě v hornických oblastech. Když dojde ruda, dojde 
i práce a peníze se stěhují hned pryč. A horníci také, ti z toho většinou ani moc nemají - o všecko je připraví herny, 
chlast a dívky nejstaršího povolání na světě. Ne, tím nemyslím politiku, i když je to co do morálky hodně podobné :-
). 
 
Přespali jsme v Durangu ( přeložil bych to jako něco, co přetrvává) a hele - v radiu hlásili, že přes noc napadla v 
Silvertonu celá stopa sněhu! Tak to jsem tedy měli štěstí, jak napadne sníh, důl a podzemní tura se zavírají, až do jara. 
Nu a vracet se do Silvertonu jen pro auto a sjíždět jím pak dolů do Duranga? Ne, měli jsme tedy opravdu z pekla 
štěstí. Na západ od nás pramení známá Rio Grande, ale tam nepojedeme - tu později "překrosneme" ještě několikrát a 
to tam, kde už bude opravdu "grande", veliká . . .  
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FOUR CORNERS. 

 
Město Durango vlastně založila železnice a sice společnost Denver & Rio Grande Railway a to v roce 1880. Zažilo 
pak zlatý i stříbrný boom a dnešních 12 tisíc obyvatel je ovšem jen zlomek toho, co bylo předtím. Dnes je město 
známo hlavně tím, že na sever vede ona "milionová silnice", kterou jsme ovšem projeli severojižním směrem. Má 
značné stupání i klesání, takže si asi dovedete představit, jaká by to byla jízda ve sněhu. Když dostanete skluz, z auta 
se najednou stanou obyčejné sáňky. Zažil jsem to kdysi v horách Adirondaku, ve státě New York a naštěstí jsme se 
zastavil o sněhovou bariéru, ne o strom nebo telegrafní sloup. Město je proslulé svým rodeem, hlavně tzv. Durango 
Cowgirl Classic, které je jen pro děvčata. Také si odtamtud můžete vyjet do hor džípem nebo s nafukovacím člunem 
na divokou vodu.  
 

Mesa Verde. 
 

Druhý den jsme měli na plánu hned několik 
zastávek: Mesa Verde v Coloradu, Four Corners 
na hranici, Mexický klobouk v Utahu, Monument 
Valley a Canyon de Chelley, obojí v Arizoně a 
na noc jsme pak chtěli přenocovat v Novém 
Mexiku. Vyjeli jsme tedy na západ a hned asi po 
36 mílích jsme zastavili. Mesa Verde, doslova 
Zelený stůl, jinak tedy n náhorní planina sama 
nebyla tak zajímavá (jde jen do výše 2000 stop, 
600m), kdyby nebyla prošpikována kaňony řeky 
Mancos River, ve kterých jsou také různé 
jeskyně a převisy. Není divu, že se tu kdysi 
usadili předkové dnešních Indiánů, tj. Hopi a 
Pueblo people.  

Nejprve tu byli Modified Basketmakers (doslova 
Modifikovaní výrobci košíků - proč, to se mě 

neptejte, já je nemodifikoval :-), asi tak po roce 500 n.l. Tehdy ještě stavěli podzemní pithouses, jámy pokryté 
střechou s větví, teprve později začali budovat hliněné domy kolem nádvoří zvaných pueblos, navíc se společnými 
ceremoniálními domy, zvanými kiva. Kolem roku 1200 se z neznámých důvodů přestěhovali sem do kaňonu, kde si 
vytesali obydlí v útesech (cliffs). Kolem roku 1275 přišlo sucho, které trvalo 25 let a vyhnalo je zase jinam. Dnešní 
jejich potomci žijí v Novém Mexiku a Severní Arizoně. Nejvíce je nápadné, že ti lidé měli zřejmě vyspělejší kulturu 
než jejich potomci.  
 
Park má asi 52 tisíc akrů (210 km čtverečních). Z nejznámější míst je tam Balcony House, kam se dostanete jen po 32 
stop (asi 10m) dlouhém žebříku a je to typická ukázka pueblo architektury. Na tento trip se ovšem musíte přihlásit 
předem a lezete tam za asistence přiděleného rangera (tak se říká pracovníkům všech parků, nejen lesníkům). 
Největší sídliště je ovšem Cliff Palace, viditelný nejlépe z nedokončeného Chrámu slunce, Sun Temple. Také zde 
potřebujete průvodce. Ostatní tůry jsou už bez něj, jako třeba na Far View Ruins, Fewkes Canyon Ruins, Petroglyph 
Point Trail, Square Tower House a jiné.  
 
Při naší cestě také ležel Hovenweep National Monument - ano, to není překlep, ale nenechte se zmýlit podobností: 
weep sice znamená v angličtině naříkat, ale jak jsem se dočetl, to slovo je ze sloníku Utahů a znamená "opuštěné 
údolí". Z toho či onoho důvodu jsem se tam nezastavili, ostatně prý tam jsou hlavně ruiny různých pueblos, kterých 
ještě uvidíme habaděj. 
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Four Corners. 
 

Prohlédli jsme, prolezli a pak už jsme si to zase drandili na západ, k 
místu Four Corners, kde se stýkají všechny čtyři státy: Arizona, 
Utah, Colorado a Nové Mexiko. Jak je to možné? Inu je to v poušti, 
tak si to prostě takhle nalinkovali. Na rozdíl od Evropy, kde se 
hranice pracně vybojovávaly a šlo o každou vesničku, v Severní 
Americe mají často státy hranice rovné jako podle pravítka - tem kde 
to tak není, tvoří většinou hranici nějaká řeka. Ale jen zde se scházejí 
hned čtyři státy v jednom bodě, nikde jinde. Zde si mohli dovolit 
generózně nalinkovat přímo kříž a spánembohem. Nikdo tu ostatně 
nežije, jen Indiáni kmene Navajo ( čti navaho, skoro navacho), 
kterým to místo vlastně patří - on ho totiž nikdo nechce. V roce 1912 
zde vytvořili nejprve cementový, později mosazný památník, s 
prostým označením kolmými přímkami, protínajícími kruh. Aťa toho 
hned využila a předvedla místňákům, jak lze být ve všech čtyřech 
státech najednou.  
 
Neplést si to prosím s Four Corners v Jižním Baltiku, kde se spojili 
dva ostrovy (dánský a německý) a dvě další oblasti (polská a 
švédská), aby tam vytvořili rekreační přímořské středisko. Zde v 
Americe je to místo spíše pochmurné a kromě několika stánků s 
nepříliš předraženou indiánskou bižuterií je zde jen jedna budka, co 
prodává Coca Colu. Piknikové stoly tu ovšem stojí ale vódy nět a 
záchod jen přenosný, jak už nás předem upozornila brožura. Naštěstí 
na pošti můžete vykonávat potřebu kdekoliv, jen je na vás odevšad 

vidět :-). V okruhu 30 mil kolem také nenajdete nic víc než samoobslužnou benzinovou pumpu. A je to tak správně, 
když jsi v poušti, tak si moc nevyskakuj. Ovšem místo je přece jen turistická rarita a když už člověk musí ty hranice 
přejet, tak proč ne tady, že ano. A málem jsem zapomněl: mají tam kolem hodně praporů. 
 
Zde také v roce 1993 řádila cholera, která už zabila několik lidí. Nevědělo se, jak se lidé nakazili, dokonce se 
podezřívala i určitá hnojiva. Teprve po delší době našli lékaři o co jde: byl to zcela nový virus typu hantavirus, který 
přenášely pouštní myši (deer mice) a zasahoval hlavně plíce. Onemocnění se dnes nazývá Hantavirus Pulmonary 
Syndrome (HPS) a ještě v roce 2003 se vyskytlo několik případů ve Spojených Státech.  

Vyrazili jsme pak hned do Utahu, jen proto, abychom se nemuseli vracet stejnou cestou zpět Silnice pouští je 
normálně nezajímavá, ale zde byly pahorky, vyschlá koryta potoků, sem tam i křoví a pak hlavně ona osamělá skála, 
vysoká 200 stop, balancující na vrcholu placatý balvan, 60 stop ( 18m) široký a 12 stop (3,5m) vysoký, takže z dálky 
vypadá jako mexický klobouk. Tak se to také jmenuje, Mexican Hat - nevím, proč ne prostě jen Sombrero - a je vidět 
už z auta. Nu a než se nadějeme, přejíždíme hranici do Arizony.  
 

Údolí monumentů  
 
Vlastně se to jmenuje Navajo Nation's Monument Valley Park a ano, je to nejvíc fotografované místo v Severní 
Americe. Objevili ho pak totiž i filmaři a skoro každý film s John Waynem je odtamtud. Teprve když jste tam byli, 
tak oceníte, že si tam pro to museli vybudovat ty hollywoodské ranče - to místo by totiž neuživilo ani jednu krávu. 
Skály jsou to ale mohutné, o to nic, pěkně oderodované a hlavně fotogenické. Odbočku, kterou se tam dostanete jsme 
ale mou vinou minuli - je celkem nenápadná a když Aťa naznačila, že by tam něco mohlo být, řekl jsem jí, že to asi je 
zase jen nějaké indiánské místo se suvenýry - monumenty ze silnice tak dobře nevidíte. Až asi pět kilometrů dále, kdy 
už bylo jasné, že jsme to přejeli, jsme se vrátili. Přehlédl jsem totiž poznámku v průvodci, že tam vede 
"nepojmenovaná cesta". Jako obvykle, měli víc než pravdu :-). Pochopitelně se to neobešlo bez kritiky mojí 
doposavad perfektní navigace, ale to víte, i mistr navigátor se utne.  
 
Údolí (30 tisíc akrů. tj. 121 km čtverečních) je 
plné skalnatých velikánů - oni jim říkají 
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monumenty, ale myslím, že si nezadají s 
pyramidami. Jsou vysoké 400 až 1000 stop (120 až 350m) a nad nimi je jen modrá obloha a mraky. Pochopitelně 
záleží i na úhlu, jaks e do nich slunce opírá, ale krásné jsou v každé hodině i každé roční době. 
 

Jak to vzniklo. 
 
Původně zde bylo malé moře, pak ale začalo dno, vytvořené sedimenty, vystupovat a erose pak odemílala skálu, to 
podle toho, jak byla která vrstva tvrdá. Tak vznikly červené plošiny (mesy) a údolí (buttes). A vítr a vod , zde tedy 
spíše vítr a teplota (v noci je tu silná zima) hlodaly a hlodaly, až zbyla jen ta údolí a monolity. Ty šikmé stěny dole 
jsou ovšem násypy, vytvořené z kamení, které se už těch pár milionů let odlamuje a sype dolů. Tak vznikl typický 
tvar "monolitu", skoro bychom řekli klobouku (ale ne toho  mexického). Jsou z červeného pískovce a ty největší - 
rozuměj nejvyšší - jsou v Mystery Valley, tj. Údolí záhad. Z dalších lze vzpomenout Mitten buttes a Merrick Butte. 
Nejznámější monolity se nazývají Totem Pole Rock a El Capitan.  
 

Indiáni kmene Navajo.  
 
Ve středisku si můžete zakoupit film či pronajmout džíp na projížďku, případně i koně na totéž. Hlavní cesta údolím 
se nazývá Valley drive a můžete si ty obry pochopitelně vyfotit, ale jen zezdola, nahoru byste museli šplhat strmé 
skály. Nepřestal jsem filmovat ani zpátky, to už v obchodě, ale indiánské děvče za pultem se na mě dívalo 
nepřívětivě, tož jsme raději přestal. 
 
Předchúdci místních Indiánů zde už žili v době ledové, mezi 12 a 6 tisíci lety před Kristem (ne, ten tu nežil :-). Pak 
zde žili Kayenta Anasazi, kteří záhadně zmizeli kolem roku 1300. Po nich sem přicházeli lovit Paiutes, kteří to místo 
nazývali dlouze ale přesně "údolí beze stromů uprostřed skal". Kolem roku 1700 přišli Španělé a později sem přitáhl 
Kit Carson s Indiany kmene Ute a přesídlil místní Indiány Navajo do nějaké rezervace. Většina z nich ale utekla zpět 
sem, a pomáhala zlatokopům hledat stříbro. patrně hledali dobře, nic už tu nezbylo.  
 

Canyon de Chelly. 
 

Navajo Indiáni bojovali v druhé světové válce až v Pacifiku. Někdo 
chytrý totiž přišel na to, že jejich, tehdy ještě nesepsanému jazyku, 
nikdo na světě nerozumí. A tak se radiová komunikace americké  
armády tam vedla v jejich otevřeném jazyce, který ovšem japončíci 
považovali asi za nějaký kód a navíc nevěděli, jak to zapisovat a 
dělali chyby. Tak ze Navajové zasloužili o vítězství v Pacifiku a celá 
řada jich tam také padla. Ti zbývající dostali vysoká vyznamenání za 
zásluhy - někteří teprve nedávno, pokud nezemřeli na starý věk :-).  
 
Minuli jsme Monument Pass, což je sice průsmyk, ale vypadá spíše 
jako průjezd - kde by se tam také vzaly hory. Dál pak už je pořád 
Arizona, kterou jsme se vraceli zpět přes kaňon de Chelly, už ne do 
Colorada, ale do Nového Mexika. Jméno "De Chelly" je z 
navašského slova "Tsegi," (kamenitý kaňon), které se postupně 
změnilo ze španělské verze do anglické a dnes se to vyslovuje 
"d'shay" neboli "d'šej". Také zde žili Anasazi a jsou zde nádherné 
malůvky. I oni si stavěli příbytky pod útesy, někdy nahoře, někdy na 
dně kaňonu. Po nich přišli Hopi a nakonec Navajos,   kteří tam žijí 
dosud. Canyon je 26 mil (41km) dlouhý a navazuje na něj Canyon 
del Muerto - kaňon smrti, 25 mil (40km) dlouhý. Skály jsou až 1000 
stop (300m) vysoké, neobvykle hladké. Nejznámější ruiny jsou 
White house, Antelope House a Mummy Cave, Jeskyně mumií, kde se 
našly - ano, uhodli jste, vysušené mumie. Na rozdíl od Egypta zde 
mumifikovala příroda sama, takže nezčernaly jako kdysi jakýsi 

Gottwald. 
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Cesty vedou po obou stranách kaňonu, ale na traily už musíte mít průvodce. V 
severovýchodní Arizoně dosud žijí indiáni kmene Hopi, patrně potomci Anasazů, 
autorů oněch pictografů. Zbožňují ducha Kachinu, což má být esence všeho 
reálného, tedy ne jen toho živého. Tak např. figurky na pictogramech často 
reprezentují kachinu, nemluvě už o dřevěných panáčcích, které tam ještě dnes 
prodávají pro štěstí jako suvenýry. A pak se už blížil večer, a tak jsme zase šupajdili přes hranice, ale do Nového 
Mexika, do města Farmingtonu. Udelali jsme tedy pořádné kolo kolem Four Corners - a projeli si znovu i všechny 
čtyři státy.  
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NOVÉ MEXIKO.  

 
Probudili jsme se tedy už v Novém Mexiku, přesněji řečeno v městě zemědělství, ano, doslova, ve Farmingtonu. Kde 
kdysi bývali hlavně outlaws a falešní hráče karet, kteří kdysi vládli městu, jsou to dnes hlavně uhelné doly a sady - 
jaká to kombinace! - které zabezpečují obyvatelstvu obživu. Od padesátý h let dvacátého století se tu těží i nafta a 
zemní plyn.  
 
Nové Mexiko je jinak na pohled chudý stát; už jsem tu popisoval Indiány odsud, kteří v Arizoně natahují ruku na 
čtverák, aby mohli "zavolat mamince" do Nového Mexika. Není se jim co divit - většina státu je poušť- Když zde 
před deseti tisíci lety žili Anasazi, bylo to zřejmě ještě území oplývající mlékem a strdím. tedy tím strdím si nejsem 
tak jist; abych pravdu řekl, nevím ani, co to je, ale zato mléka a krav je tady pořád ještě dost. Viděli jsme je u plotu, 
když jsme jeli tou pouští, jak s hromadily u koryt, do kterých jim majitelé něco sypali - vlastně ani nevím co, možná 
nějakou řezanku nebo šrot. Dělával jsem řezanku jako kluk u strýce: točilo se u toho takovým velkým kolem a 
muselo to být hodně ostré, snad  i ruku by to uřízlo. jak to dělají dnes, to nevím. 
 

V roce 1300 nebo tak nějak kolem - oni ještě neměli kalendář - 
Anasazi jak známo zmizeli neznámo kam. Další se tady objevili v 
roce 1540 Španělé, které vedl Francisco Vasquez de Coronado. Už 
jsem tu o něm také psal - to je ten co hledal oněch sedm ztracených 
měst Ciboly, jinak též zvaných Eldorádo. Rok na to Juan de Oñate 
zabral tuto zemi pro Španělsko (zatímco "Cabral Brazilii zabral", jak 
říkala naše dějepisářka na gymplu). Asi se to Indiánům nelíbilo, 
protože v roce 1680 vznikla velká Pueblo rebelie, která po potlačení 
Don Diegem de Vardas v roce 1692 ( přesně dvě stě let po objevení 
Ameriky, to mu to vyšlo, co?) a země znovu přešla ke Španělsku.V 
devatenáctém století španělská dominace zkolabovala a toho využili 
američtí osadníci, kteří sem lákalo otevření trailu Santa Fé.  
 
Po válce s USA ovšem Španělsko předalo území Američanům - asi s 
radostí, v domnění, že zde není k nic proclení :-). V občanské válce 
se zde svedly dvě bitvy. Dopadlo to nerozhodně: první vyhrál Jih, 
druhou Sever. Ale protože kdo se směje naposled, ten se směje 
nejlépe, válku vyhrál Sever. Roku 1878 zde vypukla tzv. Lincol 
county war, ve které bojoval v pětidenním gunfightu známý Billy the 
Kid, o kterém si ještě napíšeme později. Nepokojů využili Indiáni a 
nedali pokoj, dokud se jejich vůdce, náčelník Apachů Geronimo 
nevzdal. Vlastním jménem Goyathlay (ten kdo zívá), byl chiefem tj. 
náčelníkem kmene Chiricahua a když je chtěli odstěhovat do Nového 
Mexika, odešel se svými lidmi do toho starého a napadal osadníky. V 

ropce1886 se vzdal generálovi Crookovi. Jak už jeho  jméno napovídá (crook = křivák), ten je chtěl  odstěhoval na 
Floridu. I utekl Geronimo opět , a vzdal se až novému generálovi, Milesovi. Ten s nim i ovšem nezacházel o nic lépe, 
odstěhoval bojovníky také na Floridu, ale dokonce  bez jejich rodin. Geronimo se znovu snažil  utíkat,  ale nakonec 
skončil v Oklahomě jako úspěšný farmář.   
 
Železnice sem přišla v osmdesátých letech a s ní cestovatelé všeho druhu, dnes bychom řekli "ekonomická 
emigrace". Státem se Nové Mexiko stalo až v roce 1912. A v roce 1945 zde prvně zkoušela atomová bomba, na 
White Sand Missile Range blízko Los Alamos. A abych nezapomněl: hodně lidí tu umí španělsky, hádejte proč asi?  
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Aztek. 
 

My se ovšem ve Farmingtonu moc nezdržovali - náš první cíl byl 
Aztek Ruins National Monument. Jako obvykle, nomen omen, 
jméno plete. Pochopitelně tu žádní Aztékové nežili, jen Anasazi, ale 
je to jedno z největších puebel ( pueblo se skloňuje v češtině jako 
město, ale znamená to jen vesnici :-). Naše dějepisářka by nám asi 
hned vyrobila mnemotechnickou pomůcku: "Anna sází, tedy byli 
zemědělci". Největší budova, Západní ruina (West Ruin) byla 
postavena kolem roku 1100, měla 500 pokojů a některé dosud stojí. 
Ne, nešlo o hotel, ale spíše o takové to socialistické bydlení. 
 
Osobně mě nejvíc zaujala kiva - to je ceremoniální dům v podzemí, 
se sloupy a okny , prostě takový chrám, řekli bychom. Jaké 
náboženství měli, to se neví, jisto je, že nebyli katolíci - tehdy sem 
ještě totiž Španělé nedorazili :-).  
 
Drandili jsme si to dál jihovýchodní silnicí č.44, ani do Chaco 
Culturel National Historical Parku jsme už nezabočili. Jednak to 
bylo příliš daleko do silnice (asi 20 mil) a také jsme neměli čas. 
Mám-li být ale upřímný, už jsem byl z těch ruin také nějak 
zruinovaný. Ale ani to není ten pravý důvod: přečetl jsem si totiž v 
bedekeru, že cesta tam je jen prašná a za deště hluboce bahnitá. 
Normálně bedekrům moc nevěřím, myslím teda ty jejich 
senzačnosti. Jednou jsme jim uvěřil v Mexiku a pak jsme bloudili 
na člunu za noci močálem, hustým a zeleným jako hrachová 

polévka, jen abychom uviděli nádherné papoušky a opičky. Ty jsme sice neviděli, ale zato pár aligátorů, dost blízko u 
našeho člunu. A když jsme konečně dorazili na druhý konec močálu, to už u mořském zálivu a blízko konečné stanice 
autobusu, odmítli jsme jet zpět, ač jsme to měli předplaceno. Marně nás prosil náš průvodce, abychom s ním jeli, že 
se bojí jet v noci sám zpět - už jsme nevěřili ani jemu.  
 
Když mi ale příručka řekne, že to někde obtížné, pak ji raději věřím na sto procent. V Čakoparku prý není ani nocleh, 
benzinová pumpa, dokonce ani ne potrava. A vůbec bych se nedivil, kdyby tam a ještě v noci strašilo. Nenechám se, 
Anasázi, od vás přivést do nesnází! 
 

Los Alamos 
 
Nu ale bulo pořád ještě před obědem a my jsme měli ten den přejet téměř celý stát, navíc diagonálně. Na druhé, 
východní straně silnice se nalézalo, asi tak ve vzdálenosti 30 mil, Los Alamos. Prosím neplést s Alamem v Texasu, 
kde bojovali John Wayne a Richard Widmark - vlastně co to povídám, Davy Crockett a Jim Bowie . To mi připomíná: 
viděli jste někdy opravdový bowie knife? Ten originální je totiž dlouhý skoro jako mačeta, ne taková ta krátká dýka 
našich trempů a ano, vynalezl ho ten samý Jim. Američané tam tehdy prohráli a proto to asi teď oslavují. Jen tak 
mimochodem, Cizinecká legie také oslavuje jednu svou porážku - bylo to v Mexiku a na oslavu nosí ve skleněném 
futrálu regimentální protézu, totiž dřevěnou ruku kapitána Danjou na památku bitvy u Camerone, kde z 62 legionářů 
zbyli jen tři, kteří se pak ještě s nasazenými bodáky hnali - a proč ne ? - do útoku. na mexikánce, kterým se tio tka 
líbilo, že  je  nechali na živu a proto víme, jak to tam  tehdy bylo. Nu a vidíte, v knize Beau Geste (Pevnost mrtvých)   
zbyl z celé pevnosti dokonce jen jeden legionář, ale to bylo jinde a jinak. 
 
Ne tak v texaském Alamu roku 1836: tam sice nebyli žádní legionáři, ale Američané a zemřeli tam všichni do 
jednoho, jen ženám a dětem dovolil genaralissimo Santa Anna odejít před poslední bitvou, ve které 189 Texasanů 
vzdorovalo tisícům Mexikánů.   Zajímavý je i seznam padlých, ve kterém figurují 3 Nelsoni, 4 Tayloři, 4 Smithové, 
jeden Washington, jakýsi Charles Zanco z Dánska a John, původem Negro, ano, černoch. Mexikánců tam ovšem 
padlo asi 1600. 
 
Ale zpět k tomu novomexickému Los Alamos - to jsou mimochodem topoly - kteréžto místo už v roce 1942 federální 
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vláda určila pro tajný projekt Manhattan. Zpočátku se zdálo, že jde asi jen o onen známý drink: fyzikové z celého 
světa se tam nastěhovali i rodinami, ale ani oni, ani armáda nevěděli, co mají dělat. A tak prostě pracovali na projektu 
"Little boy" a "Fat man" ( Malý chlapec a Tlusťoch), což by byly jistě také hezké názvy pro drinky, kdyby nešlo o 
atomové bomby. Také si na to přibrali víc lidí a pak už se tolik nepopíjelo, ale tvrdě pracovalo. V roce 1945 tam 
pracovalo kolem 3000 lidí a dnes jich je tam kolem 7000. Jak je to možné, když už válka dávno skončila? To se 
zeptejte jich samotných, my tam nešli, stejně by nás tam nepustili. 
 

Albuquerque.  
 
Dohasili jsme si to až do Albuquerque, jinak hlavním to městě státu Nové Mexiko, kde kdysi bydlely jen bohaté 
španělské rodiny, ale během té Pueblovské rebelie se rychle odstěhovali. Až to znovupřipojení ke Španělsku je sem 
zase přilákalo, ale  ne ty hidalgy a dony, ale už jen señores a señoras. V roce 1790 už zde bydlelo 6000 lidí, většinou 
farmářů. Zde totiž už také teče proslavená Rio Grande, řeka veliká a plodná. Zde také roku 1846 pozvedl generál 
Stephen Kearny americkou vlajku a v roce 1862 bylo město dva měsíce obléháno Jižany - ti ovšem měli vlajku 
americké Konfederace, jistě ji znáte.  
 
Zatímco staré město je převážně španělského stylu, nové město, 2 míle na východ, už je zcela americké. Nesmíme 
zapomínat, že v městě je velká firma Sandia National Laboratories, která dělá nejen testing zkoušení, ale hlavně 
výzkum - od raket až po nukleární, většinou už tedy jen  jen mírové, aplikace. Jednou dělali pro naši firmu seismické 
zkoušky ohromných tlakových komor, protože nikdo jiný v Americe tak velká zařízení nemůže zkoušet - chce to 
ohromný vibrační "stůl".  
 
Zastavili jsme se   v Albuquerque  jen na oběd, protože jsme měli ještě dvě třetiny cesty před sebou. A také jsme 
nejeli ani do 16 mil vzdálené misie Sv. Augustina de Isleta z roku 1613, za oné rebelie spálené a později používané 
jen jako corral pro koně. Nebo zajít do prvního solárně vytápěného muzea na světě - míněno asi v zimě, v létě jsou 
tak přece všechna vytápěna sluncem, ne? Nejzajímavější by byla lanovka Sandia Peak Aerial Tramway - teď už to 
mohu prozradit, ano, Sandia se jmenuje to pohoří, a podle něj i ta světoznámá firma. Leží v Cibola National Forest , 
ale těch ztracených sedm měst Eldoráda tam nehledejte - opět se jedná u těch jmen o podobnost čistě náhodnou, 
vlastně náhodnost čistě podobnou, tak jako v Americe na hodně místech.  
 

Pouští. 
 
Měli jsme na vybranou: šupajdit si to vesele na jih podél Rio Grande anebo to vzít napříč, až do Carlsbadu. 
Pochopitelně jsem vzali tu druhou cestu a pak dál do proslaveného El Pasa. Popojeli jsme tedy kousek (asi 100 km) 
na východ po silnici č.40, kde jsme narazili na č. 285 a hurá na jihovýchod. Ano, pouští, kde je jen sem tam  nějaká 
skála vzadu na obzoru, teda než dojedete do Rosswellu. Cestou můžete odbočit a zastavit se ve Fort Sumner, kde leží 
pohřben Billy the Kid, ale o tom až v poslední kapitole této knihy.  
 
Do Roswellu bylo jen pouhých 200 km, ale málem jsme tam nedojeli: docházel nám benzin a co teď? Jak jsem mohl 
vědět, že na cestě nejsou pumpy moc blízko? V Kanadě vám to všude, kde jsou dále než 40 km, napíšou u silnice na 
tabule předem. Už už jsme málem dorazili poslední kapku, když se u silnice objevila benzinová stanice, teda spíše 
taková kůlna. Natankoval nám jakýsi bělovousý dědek, a hned se s námi dal do řeči. Napadla mě slova Ježkovy 
skladby Klobouk ve křoví: "... jakýpak měl svízel, že byl v poušti sám?" Ale ani jsme se nemuseli ptát, všechno nám 
ten oldtimer - pamětník - vypověděl. Že je sice milionář a že má velká stáda krav, ale že jeho žena - parádnice - chce 
žít jen v Albuquergue a utrácet. On že by tam mohl žít také, ale kdo by se tu staral o ty krávy, že jo. A měl pravdu: 
bylo jich tam asi pět - těch tisíc ostatních zřejmě zrovna drželo někde ve stínu siestu :-). 
 
Bylo nám to celkem jasné, padli jsme prostě na novomexického pábitele. Nechal se ochotně vyfotit i nafilmovat, to 
ano, a jako ve známé TV show vykřikl "Billy's Corner, New Mexico, population one" ( tedy počet obyvatel že je tam 
"jeden"). Zeptal jsem se ho,  proč nepočítá toho černocha, který se tam podezřele motal, ale řekl mi na to, že ten tu 
"jen tak pomáhá".  
 

Roswell  
 

Ujeli jsme asi třicet kilometrů a tam už byl 
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Roswell. V tom místě v roce 1940 zkoušel Dr. 
Goddard první rakety, které byly prababičkami těch, co pak vynesly člověka do kosmu. Ale Roswell vám jistě 
připomíná i něco jiného z kosmu. Pokud vám to nic neříká, tak tam blízko bylo právě to místo, kde v červenci 1947 
havarovalo marťanské UFO. Proč marťanské? Inu lidé si ještě pamatovali onu divadelní hru Osona Wellese na námět 
H.G. Wellse (Válka světů), o válce s Marsem  a tak si to spojili. To tehdy Američané, kteří neslyšeli začátek hry, 
oznamující, že jde jen o fikci, zpanikařili a způsobili tlačenici na silnicích od New Yorku až po Floridu.   
Ale vážně, o co v Roswellu šlo? Hlavně o to, že kromě trosek UFA - které odvezli policisté od letectva - tam prý bylo 
i pár mrtvých "Marťanů". Před několika lety dávali v televizi údajně dokumentární film, kde byl tehdy pořízen, když 
dělali jejich pitvu.  
 
Představitelé Air Force, tedy letectva, jako obvykle váleli: nejprve oznámili, že to byl "létající talíř". Pak to hned 
popřeli, že to nebyl talíř, ale balón s radarovou anténou a že nelétal, ale spadl :-). To lidi uklidnilo, až kolem roku 
1970, kdy se po obloze kolem celého světa začala slétat hejna létajících talířů a hrála si tam na slepou bábu, pak se 
opět mnozí k této příhodě vrátili. V červnu 1997, kdy padesát let přísného utajení prošlo, vydala US Air Force 
nemastno-neslaný report, kde přiznává, že šlo o figuríny, shazované s balónů, to aby se zjistilo - co, to neřekli. Že 
padají až na zem? Nu asi, co také jiného na padajících figurínách poznáte! 
 
Svědek, který tvrdí, že nosil mrtvolky marťanů do skladiště, si ovšem těžko mohl zmýlit figuríny s mrtvolami a ty 
marťanské s lidskými. Takže o něm se v reportu raději nemluví :-). Air Force ovšem dnes nemůže najít ani ten balón, 
který tak důležitě schovávala a který kupodivu nikdy nikdo neviděl - ani na obloze, ani na zemi. Svědek Glenn 
Dennis, který Marťany také viděl, prý se podle reportu nich spletl: zabloudil prý do blízké vojenské nemocnice a tam 
prý uviděl  ohořelá těla pilotů z jiného akcidentu. Jaká to vhodná  náhoda! Jenže tentýž svědek  dělal v pohřebním 
ústavě, kde piloty pohřbívali - jak by si je asi mohl splést? A to nejlepší nakonec: všechna těla Marťanů byla velmi 
malá - jak si někdo může splést trpaslíky s dospělými lidmi? Naskýtá se jediná možnost: někdo dal do balónu 
omylem místo figurín těla mrtvých a shodil je dolů - aniž by si navíc  ještě všiml, že to jsou trpaslíci. Ještě k tomu 
přidejme Sněhurku a pohádky je konec.  
 

Carlsbad 
 

V Roswellu mají také UFO Muzeum a Research 
Center, ale řekli jsme si, že se zeptáme, jak to 
skutečně bylo raději až na naší příští cestě na 
Mars. Naším cílem byl teď Carlsbad Caverns, 
tedy jeskyně. To už bylo ale pořádně večer, tak 
jsme povečeřeli v příjemné restauraci, a brzo 
zalehli.. 
 
Druhý den ráno jsme šli do jeskyní - vlastně 
jeli,  je to totiž   70 km stranou od města - a 
mohu vám říci, že to jsou jistě ty největší na 
světě k vidění. Je to 46 tisíc akrů (18  tisíc 
hektarů) , kilometry a kilometry chodeb 
(přibližně 46km), z nichž lze  vidět jen tu 
přístupnou část. Staré jsou také pořádně: 3 až 5 
miliónů let, kam se na ně hrabe nějaké to 
pueblo. Otevřeno je celý rok, kromě Štědrého 

večera -. teplota v jeskyních totiž bývá stejná po celý rok. Je to navíc živá škola geologie, biologie a archeologie. 
Nepočítáme-li těch šest miliónů netopýrů, kteří každý večer vylétají ven na lov - prý je to spektakulární podívaná - 
byla to také pro nás velmi dlouhá cesta v podzemí. 
 
Hned u vchodu - to je otvor 90x40 stop (27x.12m) veliký, se nás ujala průvodkyně a odkud prý kdo jste, povídá. 
Když došlo na nás, říkám z legrace: z Karlsbadu. A ona na to: "Jé , vy jste odsud a já vás ani neznám!" Ale já říkám: 
"Ne, z toho staršího, evropského" :-). Už předem jsme věděli, že je na cestu nejlepší mít boty s gumovou podrážkou - 
jen Big Room je 1,5 km kolem dokola, podobně i tura National Entrance a i ta  třetí, King Palace. Stalagmity a -ktity 
jsou tam uskupeny ve všech možných útvarech: jako závoje, záclony, závěsy, velké prádlo a vůbec. Natočil jsem si 
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odtamtud film a kupodivu to camcorder docela dobře zabral, umí totiž nejen zaostřovat, ale i měnit citlivost podle 
okolního jasu - teda v tomto případě tmy.  
 
Desítky a desítky různých uskupení s možnými i nemožnými jmény jako "sloní uši" a podobně vás zcela uchvátí. 
Osvětlení je opravdu nápadité a ty barvy - všechny možné odstíny - to potěší malířovu duši. Už ani nevím kolik hodin 
jsme tam pobyli - vyrazili jsme  brzo ráno a odjížděli pozdě odpoledne. A pak jsme nasedli do n ašeho rentovaného 
Sunfire a vyrazili jsme na jihozápad podlel Guadelupe Mountains, zdálky vypadajících jako malé kanadské Rockies. 
Do El Pasa jsme ovšem dorazili až večer.  
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STARÉ MEXIKO A TEXAS.  

 
To už jsme ale byli v Texasu. I kdybychom to nevěděli, poznali bychom to určitě ráno, protože před motelem byla na 
stožáru texaská vlajka, která je hodně podobná té naší sokolské, jen tam má v modrém poli bílou hvězdu. Naskýtá se 
otázka, kdo to od koho okopíroval - v Texasu je totiž  velká česká menšina.  
 
Můj známý se tam vypravil do místa zvaného Praha. Opatrně tam zašel do hospody a ptá se barmana anglicky: "Mluví 
tady prosím vás někdo česky?" a ten se obrátil na štamgasty a povídá, už česky: "Hele, kluci, jestli prej tady někdo 
mluví česky?"  
 

Když už jsme byli v El Pasu, napadlo nás podívat se na den do 
Mexika, tj. do Starého Mexika, i když mu tak nikdo neříká. Hned za 
vodou je totiž Ciudad Juares, které je také hlavním městem provincie 
Chihuahua (čti čiuaua, téměř čivava). Leží za řekou, přes kterou je 
most a za nim je hned celnice, to už na Avenida Juarez. 
 
Kdo to b yl Benito Juarez, Byl to zapotecký Indián ( slovem Zapotec - 
ne Zátopek!  - se označují domorodí Indiáni z oblasti Oaxaca, z jižního 
Mexika), a  později všeobecně uznávaný jako nejslavnější mexický 
prezident. Dal se na kněze, ale pak si to rozmyslel a vystudoval práva. 
Tuto kariéru sledoval dál a v letech 1847 až 1853 by guvernérem 
Oaxaky. Pak byl poslán do vyhnanství, protože kritizoval korupční 
politiku Antonio Lópeze de Santa Anna, ano, toho, co obléhal texaské 
Alamo. Exil strávil v americkém New Orleansu, kde pracoval v 
továrně na doutníky.  
 
V roce 1855 se vrátil, přidal se k opozici, liberales, a když ta vyhrála, 
stal se navíc viceprezidentem Mexika.  Tentokrát ale povstali 
conservadores, a teprve když občanská válka skončila, mohl vtáhnout 
do Mexiko City (1861) a začít budovat jednotné Mexiko ( čti 
"méhiko"). Císař Napoleon III., který pokračoval v sérii politických 
chyb svého slavného strýce ( tak např. umožnil Bismarkovi sjednotit 
Německo), si vzal na mušku Mexiko a poslal tam s vojáky 
neschopného arcivévodu Maximiliána habsburského coby vládce. 

Tehdy tam ovšem byla nejen ona Cizinecká legie, ale i Češi z Rakouska, kteří vlastně naučili hrát Mexikány na trubku 
( a ve známé La Palomě jasně zaznívá česká "Hřbitove, hřbitove"). 
 
Vlastenecký Juarez pak ovšem zase  vedl odboj proti Rakušákům a ač mu nabídli amnestii a dokonce místo předsedy 
vlády, nepřijal to. Místo toho raději Austrijáky porazil, Maximiliána dal zastřelit a v roce 1867 byl poslední cizí voják 
vyhnán z Mexika. Juarez byl v podstatě demokrat a jeho heslo "Mír je respektování práv těch druhých" je dnes 
napsáno i na vlajce Oaxaky.  
 

Rio Grande 
 
V Mexiku zvaná El Rio Bravo del Norte, tato řeka, jak už jsme napsali, pramení v Koloradu, v Saint Juan Mountains a 
ústí v Brownsville v Texasu, do Mexického zálivu. To  "rio" ovšem znamená řeku, že ano. Je dlouhá 1885 mil, tj. asi 
3000 km a my ji známe právě hlavně z kovbojských a westernových románů. Kdysi hrdá, dnes zkrocená přehradami, 
ta řeka je celkem nesplavná a je dnes používaná hlavně pro zavlažování. V době sucha má často pod normál a dokonce 
si to vynutilo smlouvu mezi USA a Mexikem, aby měly oba státy dostatečně vody. Tak například města El Paso s 
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Juarezem se přes sto let dohadovala a dnes je tam pro jistotu řeka odbočena do betonového kanálu. Také přehrady 
vytvořily různé přírodní rezervoáry, zatímcoa třistakilometrový úsek na řece se dokonce stal parkem s honosným 
názvem Rio Grande Wild and Scenic River.  
 

Ciudad Juares 
 

El Paso a Ciudad Juares je vlastně město-dvojče (twin city), ale 
každé z těch "batolat" leží jinde. jedno v USA, druhé v Mexiku. 
Dohromady mají asi dva milióny obyvatel. Sem přišli uprchlíci po 
prohrané Pueblo rebélii a založili tu dnešní Ciudad Juarez. El Paso 
zase vzniklo původně jako ranč, Ponce de Leon, v roce 1827. Většina 
turistů si myslí, že viděli Ciudad Juarez ("ciudad" znamená 
mimochodem 'město'), zatímco viděli jen Avenidu Juarez, kde jsou 
hlavní obchody.  
 
Cuauhtemoc Market, tržiště,  je něco, co se prostě musí vidět; najdete 
tam vše od kuřat po levné šperky a k tomu vám ještě vyhrává v 
poledne mariachi kapela. Misión de Los Guadalupes je zase zajímavá 
historická rarita a hned vedle stojí katedrála s 30 metrů vysokými 
věžemi. A krytý City market, jiné tržiště, je zase dobré místo k 
procvičování vaší zručnosti ve smlouvání. Avenida 16 de Septiembre 
je plná restaurací a obchodů. A co je to za datum? Inu když v roce 
1808 napadl Napoleon I. Španělsko a dosadil tam svého bráchu 
Josefa za krále, viděli kreolové v Mexiku i svou příležitost odtrhnout 
se od Španělka. 16 září 1810, otec Hidalgo ještě s několika jinými 
zazvonil na zvony svého kostela a tak začala desetiletá válka o 
nezávislost. Ten zvon je teď uložen v Mexico City a každý rok se ten 
den na něj zvoní a oslavuje se. Viva México! 
 

Celníci. 
 
Přes most do Mexika se dostane i pěšky, za 25 centů, ale my jsme nasedli do malého autobusku, řízeným donem 
Franciscem, Mexikáncem, který sice žil v El Pasu, ale každý den takhle s turisty pendloval do mexika na okružní jízdu. 
Byl to sdílný chlapík, jen mu vadilo, když jsem na cestě zpátky vykládal historky mých střetnutí se celníky, kterých se 
převelice bál. Američtí turisté se jim vesele smáli - ale  jen dokud jsme  nepřijeli zpět na americkou celnici. Nevím 
proč, nakoupili si tam tajně jen levný alkohol - ale asi by jim ho nedali na hranicích v případě dopadu všechen vypít. 
To je výhoda demokracie: každého obyčejného občana musí celníci  pořádně  prošacovat  a tak se nedivme, že na 
pašeráky drog už pak nemají čas.  
 
Jedna z těch mých historek se týkala jednoho mého návratu z Evropy do Kanady. Celnice - žena, ne budova  - v 
Torontě mě zpovídala víc než pan farář a hned: "Máte něco k proclení?" 
"Ne", řekl jsem po pravdě. 
"A co vezete?" 
"Knihy," povídám a usmívám se. Tož prohrabala kufr, našla jen  samé knihy.  
Asi nebyla na osvětu, protože otráveně pokračovala: "A co takhle salámy nebo sýry?" 
"Ne, děkuji, už jsme jedl," prohlásil jsem, protože jsem zapomněl, že úředníci žádného státu nemají smyl pro humor. 
Musel jsem jí pak otevřít pingl i tašku, obrátit si kapsy a teprve, když jsem se nabídl, že si sundám i ponožky, nechala 
mě jít.  
 

Dentista por niños.  
 
Ciuda Juarez mi nějak připomněl mou cestu do jiného mexického města, Tihuany. Kdysi jsem tam jel ze San Diega v 
jižní Kalifornii - byl jsem tam služebně a byl to jen takový popud, že jsem se ráno probudil, skočil do auta a jel. Cestou 
mě sice byly divné různé cedule u cesty vyzývající "nechte si specielně pojistit své auto" a také  proč, moje bylo 
rentované. Nevěděl jsem ale, že ta pojistka v Mexiku neplatí.. Až pak, když jsem viděl, že na jednom náměstí v 
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Tihuaně, na tom, kde je ten kostel, celý natřený na růžovo, stáli mladící s kladívky v ruce a nabízeli mi, že mi ochrání 
auto. Pod nohama měli všude rozházené střepy a teprve když jsem byl zpět v San Diegu jsem se dozvěděl, že tam mají 
dvojí funkci: když jim zaplatíte, pak ovšem vaše auto ochraňují, ale když ne, tak na to tam mají to kladívko :-). 
 
V jedné ulici jsem málem ztratil zadní osu, tak veliká jáma tam byla - to víte, v tom zmatku kolem nemáte ještě čas 
sledovat vozovku. Vozovka je ovšem velice lichotivý název - ty díry se jen zasypávají hlínou a navrchu bez udusání 
jen polejou asfaltem, takže jsou tam za pár dní znova. A když s vám něco porouchá, pak je nejlepší si pronajmout 
někde hned byt na celý měsíc: jediné, co každý den uslyšíte v opravně, je tradiční mañana, neboli "zítra". 
 

Zaparkoval jsem teda tak jinde a to ještě tak, 
abych na mé auto stále viděl a dal jsem si 
kokakolu u jednoho stánku. Mladý prodavač se 
ani nezdržoval tím, aby m i dal drobné zpět a byl 
patrně nahluchlý - musel jsem mu to třikrát 
opakovat. Poodjel jsem teda na periferii města, 
kde člověk vidí opravdový život - nebo to, co se 
tam za život považuje - ale tam je to často ještě 
nebezpečnější, ani policie se tma neodvažuje. Tak 
jsem si například všiml, jak se v jisté vzdálenosti 
za mnou pořád zdržuje nějaká na pohled ještě 
nezletilá dívka a za ještě poněkud vzdáleněji  
nějaký chlap. Do téhle pasti jsem ale nevletěl a 
opět jsem raději odjel jinam.  
 
Konečně jsem našel něco, co mě připomnělo, že 
tam nežijí jen pašeráci a jiní drobní podvodníci, 

ale i normální lidé. Na rohu ulice visela totiž na domě cedule "Dentista por niños", dětský zubař. Později jsem se 
přesvědčil, že v Mexiku jsou i ta normální města a že Tihuana není to pravé, typické Mexiko a byl jsem tomu docela 
rád.  
 

Vzpomínka na Acapulco. 
 
Dvě věci napadají člověka, když se na Mexiko dívá jen povrchně: je opravdu hodně barevné a místy hodně chudé. Ta 
chudoba je ovšem relativní. Jednou jsme si v Acapulcu, na druhé straně Mexika, vyjeli na okružní jízdu parníčkem, do 
kterého se nahrnuli dělníci ze vzdáleného  Mexico City se svými rodinami. Obyvatel kdysi slavného, hollywoodského 
Acapulca, dnes zchátralého a zanedbalého, to když hvězdy zhasly (žila tam kdysi například i Dolores del Rio a také 
iránský šach) poznáte, že se tváří nevesele. Na tvářích té nové, průmyslové generace se ale zračila radost ze života a 
upřímné nadšení, že se jim výlet podařil a - to se možná mýlím - žádné obavy z budoucnosti. Však už dnes bere  
Mexiko vesele, podle smlouvy NAFTA, práci kanadským dělníkům. 
 
Už tehdy se ale mluvilo o tom, že zapatisté budou zase dělat rotyku a nahoře na kopci, kde jsme si prohlíželi pevnost, 
stála helikoptéra s po zuby ozbrojenými vojáky. Nás taxikář - který vezl kromě nás nějaké své známé do chudé čtvrti 
Acapulca, kde žijí lidé v chatrčích z vlnitého plechu - nás  nejprve upozornil, ať se podíváme, podle jeho slov "jak žijí 
chudí Mexika", ale pak nám neopomněl  i napálit cenu za jízdu pěkně nahoru, když nás konečně dovezl k našemu cíli. 
Bylo to vládou postavené kulturní centrum - postavené hlavně z propagandy, něco jako náš Park Kultury a Oddechu 
Juldyfuldy. Tam vystupovali různí umělci, od mariachi dechovky, přes po tance různých mexických krajů až k 
aztéckým hrátkám a padání se stožáru se špagátem na noze a  s kohoutími zápasy, ovšem bez prolití krve. Prostě 
takové Potěmkinovy vesnice, asi jako to dělá Mexiko dnes ve velkém v Cancunu nebo Castro na Kubě.  
 

Mexičané. 
 
Dnes je to už i v Acapulcu asi lepší, ale myslím, že tam na pláži pořád ještě chodí jako tehdy nějaký šestiletý chlapec a 
vydělává si zpěvem známé písně "la cucaracha", doprovázeje se na tykvovou valchu, zatímco jeho matka s jeho malým 
bratrem u prsu vybírá bakšiš na druhé straně pláže. No prosím, postavili tam teď světově proslavené konvenční 
centrum pro konference, ale turisté tam asi pořád ještě dostávají běhavku z vody. Tehdy se tomu říkalo "Aztec one-
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step" , což je tanec; jeden krok kupředu a honem rychle jeden zpět.  
 
To vše v Ciudad Juares neuvidíte - je to město, kde velká část lidí jezdí pracovat do Spojených států  aby pak ty 
peníze pěkně utratili doma. El Paso má totiž je 700 tisíc obyvatel, zatímco Juarez má 1,3 miliony. V Mexiku ovšem 
narůstají jako houby po dešti i tzv. maquiladoraz, montážní fabriky, které dovážejí součástky z ciziny, aby z nich levně 
smontovaly televizory a podobně. Inu globalizace, ale platy v El Pasu jsou lepší, proto to denní pendlování přes most.  
 
Když jsem pracoval pro CSA ( Canadian Standard Association), často jsem do Mexika telefonoval a něžné dívčí "Un 
momentito!" mě vždy příjemně naladilo na celý den. Také obchody s uměleckým zbožím jsou v Juarezu na vyšší 
úrovni než jinde v Mexiku a američtí turisté si dokonce levně nechávají spravovat zuby. Kde jsou ty doby, kdy tady 
řádili gangy desperádů a zatímco se ukradený dobytek stěhoval na sever, unesené dívky ze Států se zase pašovaly na 
jih.  
 

El Paso. 
 

Zpět v Texasu, museli jsme chtě-nechtě 
srovnávat: bohaté, ale dost nudné El Paso je 
úplným protikladem svého dvojčete na druhé 
straně. Jedno El Paso je také v Coloradu, dokonce 
celý okres, ale to sem nepatří. Co mě ale zaujalo 
byly datlové palmy, fíkovníky a "olivovníky" - 
poprvé jsem tam vůbec ochutnal syrové datle - a 
je to báječná chuť.  
Město leží v Chihuahuanské poušti a to na 
polovině cesty mezi Los Angeles v Kalifornii a 
Houstonem v Texasu - z toho si asi umíte 
představit, jak je asi Texas veliký. Založeno bylo 
až v roce 1598, ale už v roce 1581 zde už byli 
španělští conquistadores, kteří místo nazvali 
poněkud dlouze, El Paso del Rio del Norte 
(přechod přes Severní řeku), zatímco již zmíněný 
Don Juan de Ońate to zkrátil na El Paso.  

 
V roce 1849 zde byl založen vojenský post, dnes bychom řekli "základna", na ochranu settlerů před Apači a Komanči, 
a v letech 1858 a 1859 zde byla hlavní zastávka dostavníku fy. Butterfield Overland Mail Coach. El Paso se stalo 
městem v roce 1873 a roku 1881 zde už probíhala železnice, jakožto rychlý způsob dostat se do nebo z Mexika - a 
věřím, že mnohým desperádům i to bylo dost pomalé :-). Doba gunfighterů, zlodějů dobytka, salónů a slávy policie 
Texas Rangers (ta existuje dodnes) se datuje mezi 1881 a 1887. A odsud také v roce 1916 generál "Black Jack" 
Pershing začal svou expedici proti mexickému revolucionář Pancho Villovi. Maně mi napadl povzdech Yula 
Brynnera, který hrál Panča ve filmu "Viva Villa!", když vydal nové, inflační bankovky : "Ani moji přátelé je nechtějí a 
přitom jsou na nich tak hezké obrázky!" 
 

Stará, dobrá Evropa. 
 
Na večeři jsme zašli do místní německé restaurace - zrovna byl Octoberfest a tak jsme si objednali tradiční vepřový 
ovar. Přinesli nám celou vepřovou hlavu s křenem, kterou jsme ovšem nemohli sami dva sníst. Servírku zarmoutilo, že 
jsme tu hlavu ani příliš neskonzumovali a nabízela nám, abychom přišli druhý den, že nám ji ohřeje, což jsme s díky 
odmítli. Zato jsme se ale dali s ní do řeči a na její stereotypní otázku, odkud jsme, sdělili jsme hrdě, že jsme původně z 
Evropy. Zasnila se: "Tam bych se také chtěla podívat!" a bylo to příjemné osvěžení v tom celém severoamerickém 
coloritu kolem. A tak jsme si říkali: Que pasó El Paso? (Co se s tebou stalo, El Paso?)  
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A JEŠTĚ NAPOSLED: NOVÉ MEXIKO A ARIZONA.  

 
Vraceli jsme se z Texasu zpátky do Nového Mexika, abychom se zastavili v městečku zvaném Mesilla. Měli jsme k 
tomu dobrý důvod: zde byl vězněn a souzen proslulý desperádo Billy the Kid. Kid je ovšem kůzle, ale na západě se 
tak říká všem dětem až do dvaceti a vzhledem k tomu, že Kid zemřel ve 21 letech, tak si ten název jistě zaslouží.  
 

Billy the Kid. 
 

Dnes už ani pořádně nevíme, co vše je legenda a 
co skutečnost. Ne tak ale historie je ho života, ta 
je známa přesně. Byl to ale opravdu mladík, 
který chtěl pomstít vraždu svého zaměstnavatele 
a tak začal v roce 1878 tzv. Lincoln County War 
- tak jak ho zobrazil Chris Christofferson v 
jednom filmu k Kidovi - který byl zákeřně zabit 
svým bývalým přítelem, v té době už ale šerifem 
Pat Garretem? Anebo to byl pistolník a 
chladnokrevný zabiják, který se chlubil, kolik 
zabil lidí?  

Ten zastřelený zaměstnavatel byl rančer a 
cattleman John. H. Tunstall, který ho spolu s 
jinými hochy najal na svůj ranč, kde sloužili 
jako "regulators", tj. hlídali mu dobytek, aby ho 
nikdo neukradl. A jelikož se tehdy často platilo 

za krádež dobytka životem, byli to tedy hlavně shooters, střelci. Film Young guns , kde Kida hraje Emilio Estevez, 
sice ukazuje, jak rančer dokonce učil hochy číst a i jinak je vzdělával - což byl celkem pro pistolníky celkem 
nadbytečný přepych. Blíže pravdě je asi Kid Paula Newmana, který je jen mentálně nevyvážený a nepříliš chytrý 
mladík, jehož neštěstím bylo, že uměl rychleji střílet než myslet . . . 
 
Narodil se 23 listopadu 1859 jakožto William H. Bonney, údajně v New Yorku. Kolem roku 1873 se jeho matka-
vdova znovu vdala a přestěhovali se do Silver City, v Novém Mexiku. Za rok na to zemřela a ve 14 letech se tedy 
musel dokonce začít živit sám. Dva roky na to byl zatčen, protože kradl, ale z vězení utekl komínem. Později zastřelil 
kováře Cahilla, který jej v práci terorizoval - byl zatčen, ale ten samý den zase utekl. Za dva roky zase utekl z 
nějakého vězení, přičemž zastřelil muže, který ho urazil.  
 
Na známé fotce pózuje s vinčestrovkou u nohy a zcela právem - přisuzuje se mu 17 zabití, ale dokázat se mu mohou 
vlastně jen čtyři. Prvního člověka prý zabil, když ochraňoval svou matku v Novém Mexiku. Jak dokázal tak přesně 
střílet na dálku, to už nikdo nevysvětlí  - je totiž jisté, že v tom roce žil v Kansasu :-). . 
 
Již zmíněná válka v Lincoln County si vyžádala dost obětí: dvě byly zastřeleny stylem přímo popravním, zatímco 
Andrew "Buckshot" Roberts byl postřelen a zatímco umíral, byl klidně ponechán svému osudu. Šerif Brady a jeho 
pomocník Hindman byli též zastřeleni a v květnu 1787 vyhledal Billy a jeho gang Manuela Segoviu a zabili ho též.  
 
Aby ukončil místní válku pistolníků, guvernér Nového Mexika Lew Wallace nabídl všeobecnou amnestii, dokonce se 
s Kidem osobně setkal. Slíbil mi, že jdyž mu Billy dá informaci na někoho jiného, že ho pak pustí na svobodu. Billy 
se ochotně podrobil fingovanému zatčení - už z toho  je vidět, jak byl naivní - ale místo aby byl pak propuštěn, místní 
soudce ho držel dál. Kid opět utekl a potloukal se kolem pevnosti Sumter, kde se spřátelil s místním barmanem 
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Garrettem, později zvoleným coby šerif. Ten pak dostal rozkaz Kida zatknout, což se mu po nějaké době podařilo. V 
dubnu 1881 byl odsouzen Billy v Mesille k trestu pověšením, který měl být ale vykonán v městě Lincolnu. Tam Kid 
zabil oba strážce - přítel mu na záchodě schoval revolver - a opět utekl. V červenci ho ale Garret dostihl a na jeho 
otázku "Kdo to je?" - byla tam tma - mu odpověděl dvěma výstřely. 
 

Billy byl pohřben v Novém Mexiku, v pevnosti Fort Sumner, na 
vojenském hřbitově, dokonce prý ve dvou hrobech, z nich každý je ten 
zaručeně pravý :-). Jako obvykle, jména jeho obětí zapadla do neznáma, 
asi nebyly dobrým vzorem pro mládež. A guvernér Nového Mexika  teď 
znovu uvažuje, zda mu nemá posmrtně udělit milost - nu co, nic to 
nestojí  a lidových hrdinů zase není tak moc, aby je člověk mohl vybírat 
i podle charakteru . . .  
 

Mesilla 
 
má tu pochybnou slávu, že zde byl zajatý Kid souzen a odsouzen. Jeho 
známou pózu podle fotografie tu naleznete namalovanou na stěně 
jednoho domu a vedle je dnes Billy the Kid Gitft Shop, tedy obchod se 
suvenýry, ačkoliv je známo, že jediný suvenýr, který kdy komu 
zanechal, byla kulka v těle. Procházeli jsme se typickými mexickými 
uličkami a pojedli v místí restauraci, kde měli v akváriu masožravé 
rybky piranhas - nevím, co by se asi stalo, kdyby někdo do toho ponořil 
ruku, ale nechtěl jsem pochopitelně jít příkladem. Pak jsem se znovu 
pocourali v okolí a později zašli do na kávu do malé cantiny,  čisté a 

vyzdobené s uměleckým vkusem, zde zcela nečekaným. 
 

Souboj v OK Corralu. 
 
Desperádové nám ale ten den ještě  nedopřáli klidu - přejeli jsme hranice do Arizony a brzo jsme opět zamířili na jih, 
tam leží městečko Thombstone, proslavené to místo nejznámějšího multi-souboje v Severní Americe. O tom si ale 
přečtete zde v příloze, věnoval jsem tomu celou přílohu, hlavně proto, že jsem si to pořádně prostudoval v místních 
novinách z té doby. Článek, i s fotografiemi, které mi laskavě propůjčila moje žena - musím si tu přece u ní šplhnout, 
že ano - také před několika lety vyšel v pražském Telegrafu. 
 
Je ovšem těžké vžít se do té doby - byla prostě jiná než ideály našich trempů nebo či zcela nesmyslné pohádky 
Hollywoodu. A pravda není někde uprostřed, ale zcela jinde. Američané ovšem mají velký problém, jak to vše sladit 
tak, aby se politicky korektní vlk nažral a koza pravdy zůstala celá. Tak například je jisté, že kdyby indiánské války 
vyhráli Indiáni, dopadli by běloši daleko hůře než jejich rudí bratři. To se mi vyjevilo, když jsem viděl v padesátých 
letech v Čechách film o jejich oslavě pow-wow, odkud se rozjížděli všichni ve vlastních bourácích, zatímco v té době 
u nás profesoři 600 let staré Karlovy univerzity chodili pěšky. V bohaté zemi jsou prostě i ti chudí nějak bohatší než 
jinde. 
 
Podobně ani souboje na divokém západě nebyly vedeny ve stylu rytířů od kulatého stolu a vyhrával prostě ten, kdo 
uměl lepší či rychleji střílet, tečka. A už tehdy byla policie zkorumpovaná a chudinka spravedlnost se krčila v koutku 
jako sirotek z Kytice. Známa byla například řevnivost mezi šerify (místní policií) a maršály (federální policií). Často 
osadníkům nezbývalo, než vzít sami zbraně do rukou - jako třeba byli vigilantes v Montaně - a ti pak nebrali ohled na 
nikoho. Dnes už je to stejně jedno, protože všichni hráči dramatu jsou mrtvi a jak je vidět, lidé se nikdy nepoučí.  
 

Tucson. 
 
Byl už pomalu večer, když jsme dojeli do Tucsonu, města sice velkého, ale díky nějaké konferenci měla většina 
motelů plno. Museli jsme pendlovat po městě a tehdy jsem poprvé zalitoval, že si nikdy neděláme předem rezervace. 
Jeden zajímavý objev ale z toho vzešel: narazili jsme při tom na hřbitov letadel, ano, těch z druhé světové války a 
později, jsou jich tam tisíce (říkají 4000) a my jsme projeli snad pět kilometrů kolem plotu, než jich byl konec. To 
místo už je v Sonorské poušti a je to známý Airplane Graveyard-Bone Yard na Davis Monthan Airforce bázi. To jsme 
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neplánovali, ale potěšilo nás to: viděli jsme to místo místo předtím v několika filmech, ale vidět to ve skutečnosti je 
zcela jiný dojem. Původně to sloužilo pro náhradní součástky, dnes z těch vraků spíše dělají drony, tj, bezpilotová 
letadla pro výzkumné účely.   
 
Horší ale bylo, že jsme pořád ještě neměli nocleh - konečně jsme něco našli, ale budil nás v noci trafik zcela tropický 
puch. Ráno pak ještě dlouho Aťu hrozně bolela hlava - domnívám se, že jim prostě zarostl za ta léta klimatizační 
systém nějakou tropickou řasou či baktérií, stal se z něho rozmnožovač téže a tak jsme to všichni asi dýchali během 
spánku.  
 

Misie sv. Xaviera  
 

Ráno jsme opět zamířili na severozápad, směrem na Phoenix, ale 
ještě jsme se předtím stavili na dvou místech - první byla misie Sv. 
Xaviera del Bac, hezká a typicky mexického stylu. Založil ji v roce 
1700 jesuitský páter Eusebio Francisco Kino, ale dnešní budova 
byla postavena až v roce 1873 a to Františkány. ti v roce 1828 
museli odejít, ale vrátili se v roce 1912 a jsou tam dosud. Misie 
slouží hlavně Indiánům, kteří ji nazývají Bílou holubicí v poušti a 
pak turistům: mě osobně zaujala svou krásnou zahradou a poklidem 
téměř božským. Zeď se třemi zavěšený i zvony mi připomněla jinou 
misii, San Juan Capistrano, v Kalifornii. Tam mají dokonce i 
legendu o místní fontáně, kam se každý rok vracejí proslulé 
"vlašťovky z Capistrana". Pohled na vzdálené hory je také 
uchvacující. 
 
Byl jsme kdysi v muzeu patrona františkánů, sv. Františka z Assisi - 
blízko francouzské Nice - světce, který hlásal lásku k lidem i 
zvířatům, chudobu a radost ze života. U františkánů vyrůstali i první 
rebelanti - rozuměj osvícenští vědci, jako byl Roger Bacon, Ramon 
Lull a jiní.  
 
Zajímalo mě také, kdo byl ten Xavier, co mu vlastně ta misie patří - 
ano, jedná se o zcela jiného Františka, sv. Františka Xaviera, který 
byl Jezuita - nu není divu, páter Kino byl přece také Jezuita. 

Xaverius je vlastně patron misionářů: byl první z nich poslán na dálný východ. Byl v Mozambiku, Nové Guinei, na 
Molukách, Filipínách a dokonce i v Japonsku a Indii. V roce 1552 byl poslán do Číny, ale tam zemřel; bylo m u 46 
let. Často byl v rozporu s evropskými autoritami řádu: neměl dost peněz na své projekty, ale svou energií a nadšením 
se stal příkladem mnohých misionářů. A tak si myslím, že sem docela patří, i když je to na druhém konci světa než 
byl on. Známý francouzský malíř Nicolas Poussin dokonce namaloval obraz "Zázrak sv. Francise Xaviera". Máme o 
Jezuitech většinou  představu že jsou to jen Koniášové. Teprve v Kanadě jsem pochopil, že ti, co dělali práci v 
misích, udělali i kus dobré práce třeba zrovna mezi Indiány - a často byli jediní, kteří je hájili proti ostatním 
bělochům.  
 
Kostelík zde je bohatě vyzdobený, se sochou Františka Xaviera ve skleněné rakvi a s dárky a papírky kolem, asi jako 
u pražského Tadeáška, kam se moje maminka chodila tajně modlit, když jsem dělal zkoušky na Technice. To mi řekla 
až po letech - vědět to, učil bych se tehdy asi ještě méně :-). Uvnitř kostela jsou štukové, bohatě omalované sochy, 
ještě více pomalovaný strop a hned vedle první řady lavic tam ležel pes a něco tam hlasitě dospával. Místo je 
uprostřed rezervace Indiánu Tohono, ale zklamali nás - benzinovou stanici jsme tam nenašli.  
 

Casa Grande 
 

Casa Grande jsou ruiny hohokamských Indiánů. 
Je to opět národní monument a jedná se vlastně 
jen o jednu budovu, ale impresivní svou výškou 
(česky to znamená Velký dům). Postavena asi ve 
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14 století, je to čtyřposchoďová budova, 
postavená z hlíny a je kupodivu zajímavé, že v tomto místě, napadaném písečnými bouřemi, ta budova vydržela dost 
dlouho. Dnes je ovšem nad ní ocelový kryt, ale strany jsou volné. Horší to bylo s nájemným, bylo asi veliké, takže že 
se obyvatelé kolem roku 1450 vystěhovali. V roce 1694 to objevil - jak píše kronika - ano, ten samý otec Eusebio, 
kterého sem zavedli místní indiáni Pima, kteří to ovšem zřejmě objevili ještě  před ním :-). V místě je i zajímavé 
muzeum se zlomky téměř moderní keramiky a mnoha jinými  "vykopanci". 
 
Odjížděli jsme pouští a u silnice bylo varování před "nebeskými jezdci" - pokud to nevíte, to jsou písemné bouře,  
které z dálky vypadají jako kavalkáda jezdců. Ale jen z dálky, protože když vás to zasáhne, máte   zajet do příkopu a 
přečkat to tam. I tak to může bát zlé - viděl jsem jednou v Mexiku auto, které něčím takovým prošlo a mělo místy lak 
sedřený až na kov. 

Když jsme ve zdraví projeli tímto úsekem, přišlo další nebezpečí - opět sdělené skrzevá tabulku:  
 

 
Tož jsme se rozhodli, že těm zločincům nezastavíme, ať by prosili jak chtěli :-). Ale vážně: člověk by řekl, že taková 
jízda pouští musí být hrozně nudná a vidíte, v Arizoně to je jako kdybyste šli zadarmo do kina na nějaký ten thriller 
neboli napínák. 
 

Phoenix  
 

Vrátili jsme se do Phoenixu, města moderního a elegantního - a ač 
rozloženého v poušti, nepostrádajícího nikdy vody. Mají tu fontány, 
které ji vesle chrlí - nu snad to nějak recyklují nebo co. Nechtělo s e 
nám už navštěvovat muzea a jiné atrakce. Zašli jsme tedy do bleších 
trhů, ani ne tak nakupovat, ale jako spíš pozorovat "cvrkot". Jsou to 
totiž místa, kde se lidé nepřetvařují, kam snobi chodí jen v přestrojení 
a kde se leccos zajímavého dovíte. Anebo uvidíte: jeden obchod má 
na balkoně dřevěného koně, ve skutečné velikosti a v živých barvách 
pěkně omalovaného. Ještě štěstí, že nebyl živý: chodit pod ním bez 
klobouku by asi bylo velké riziko. Potkáte tam také lidi všech barev 
pleti a oblečení - v davu se vše ztratí a nějak víc se všichni navzájem 
podobáme.  
 
Odpoledne jsme pak zašli do IMAXU, panoramatického kina s 
ohromně vysokým plátnem, kde dávali film na námět Antoine de 
Saint-Exupéry, známého francouzského aviátora a spisovatele. Byly 
tam nádherné záběry z And, kde Antoine sloužil jako poštovní pilot a 
ukázka něčeho, co asi každému bere dech: letadlo, které díky poruše 
přistane na náhorní plošině, nemá dost místa na rozjezd a musí být 
odstartováno pádem. Antoine zemřel poměrně mladý: na počátku 
druhé světové války nastoupil jako dobrovolník hájit Francii proti 
Němcům a byl sestřelen. 
 
Zase zpět do Kanady. 

 
Ráno jsme pak spěchali na letiště, vrátili auto a brzo jsme se vzdalovali i Velké čtyřce. Byla to dlouhá dovolená, kde 
jsme neměli valstně ani čas na nějaký odpočinek a tak jsme se vraceli hodně unaveni. V Saskatchewanu už začínala 
místní zima, kde teploměr zcela necudně sleze až k mínus čtyřiceti stupňům, zatímco v Arizoně bylo ještě poměrně 

NEZASTAVUJTE STOPAŘŮM,  
MOHLI BY TO BÝT UPRCHLÍ 
VĚZŇOVÉ Z MÍSTNÍ VĚZNICE
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teplo. Jen tak mimochodem: víte, jak v Arizoně poznáte, že jsou  opravdová vedra? Podle toho, že se vám práší za 
vodními lyžemi . . .  
 

(konec) 
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