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ÚVODEM.

 

V mé předešlé knize NA ZÁPAD K PACIFIKU jsem napsal: "V té době už jsme také procestovali dole 
ve Spojených Státech Montanu, sousedící s naším Saskatchewanem na jihu (viz moje kniha 
"MONTANA, MY LOVE") a naplánovali jsme si tedy výlet ještě dál na západ. Prostě přes Kanadu až k 
Pacifickému oceánu a jižní cestou zase přes Spojené Státy zpět. Padla na to celá dovolená, ale po 
absolvování této cesty jsme se mohli pak chlubit, že jsme už - ovšem na tři zátahy a v různých obdobích 
- projeli celou Kanadu napodél. Po pravdě řečeno, nejen projeli, ale i postupně prožili: deset let v 
Montrealu, devět v Oakvillu u Toronta, čtyři v Saskatchewanu na prérii a teď už zase deset let v 
ontárijském Kincardinu, u Huronského jezera. A o té jedné dlouhé cestě k Pacifiku je právě tato kniha . 
. ."
 
Nuže toto je zase kniha o cestě zpátky, kdy jsme opustili Kanadu po moři na ferryboatu z Viktorie a 
směřovali na opačnou stranu zálivu Juana de Fuca (kde to hodně fúká) na Olympijský výběžek státu 
Washington, do městečka zvaného Port Angeles (neplést s Los Angeles). Náš plán byl jednoduchý: 
držet se pokud možno paralelně s hranicí Kanady a projet státy Washington, Oregon, Idaho, Wyoming 

a Jižní, jakož i Severní Dakotu. Tam se dát na sever, domů do Saskatchewanu. 
 
První věc, kterou musíte ve Státech pořádně prostudovat, je to, že mapové vzdálenosti jsou v majlích a 
ne kilometrech. No prosím, přepočítat to není těžké, ale mapy automobilového klubu AAA (už jsem o 
něm mluvil v knize o Montáně) vám u čísel neudávají jednotky a tak "50" v Kanadě je daleko kratší 
vzdálenost než "50" v USA. Druhá věc je, že jedete časově "kupředu" a při každém přejezdu  časové 
hranice musíte nařídit vaše hodinky o hodinu napřed - to ovšem platí pro kterýkoliv stát na světě, 
kterým časová hranice probíhá. A ještě to upřesním: jedete-li na západ, musíte tu hodinu zase ubrat. V 
USA vám odměří benzin v galonech, místo litrech, a navíc v "amerických" galonech; kanadský neboli 
britský gallon je ovšem větší (US gallon=3,79 litrů, UK gallon =4,55 litrů). My jsme se to ani nesnažili 
přepočítávat, jen jsme srovnávali ceny v různých místech v USA, abychom věděli, kde je dražší a 
naopak; při takové cestě vždy raději naplníte nádrž celou.
 
Cesta to byla opravdu dobrodružná - naše stařičká Firenza dělal co mohla, ale znáte to: i když 
vyměníte hromadu součástek předem, vždycky se najdou jako na truc jiné, které selžou. Nejprve to bylo 
elektronické zapalování, patrně humiditou vzduchu ve Skalistých horách a vždy nás to chytlo v 
nevhodné době ( ale která je vůbec vhodná doba?). Nejprve ještě v Kanadě, přímo v tunelu ve 
Skalistých horách, později už ve Washingtonu, přímo nahoře na vyhlídce u hory St. Helens. Díky 
špatnému náhradnímu modulu a pak ještě špatnému vyladění (tuning) nás to pak zlobilo ještě přes půl 
Oregonu. Ve Wyomingu nám prasklo chlazení, ale ne hlavní chladič, jen ten na topení, který normálně 
neseženete a jak jsme s tím  dojeli, to už ani nevím :-). V Bighornu nám - opět na průsmyku - poryv 
větru vyrval otevřenou kapotu z ruky a hodil ji na přední sklo, čímž ji ohnul skoro do pravého úhlu. Ale 
i to jsme nějak spravili a pak už se moc nestalo  -  jen nám odražené kameny od protijedouciho traku  v 
Dakotě udělaly dvě pěkné díry do předního skla a pavučinky kolem dokola :-).
 



To všecko nám ovšem nemohlo zkazit dojem z celé cesty, která byla byla jedna z nejlepších, kterou 
jsme kdy absolvovali. Ale o tom si už přečtěte sami.  

Autor
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MOUNT ST. HELENS.

 

Naše trasa 

Nejprve bych se měl zmínit, 
proč jsem knihu nazval 
zrovna "OREGON TRAIL" - 
to byla totiž stezka, kterou se 
ubíraly kryté vozy, aby se 
dostaly k Pacifiku. Tuto 
"stezku" jsme vlastně 
sledovali i my, i když směrem 
opačným, tj. na východ. Ale 

zatím jsme pořád ještě na moři, na naší ferry a přistáváme v městečku zvaném Přístav andělů a je už 
skoro noc. Přespali jsme v motelu, a ač se nám žádní andělé nezjevili, spali jsme celkem dobře. Ráno 
jsme - také dobře  - posnídali a vyrazili dál. Po hodině jsem zjistil, že jsem si v restauraci, kde jsme 
snídali, zapomněl svou čepici, vlastně jen takový tenisový kšilt, ale výborný proti slunci. Vracet jsme 
se už nemohli - to přináší smůlu - i když pravda, ta naše měla teprve začít :-). 
 

Olympijský poloostrov.

 

Pohled z ferry na ferry 

Objížděli jsme Olympijský poloostrov, kde se 
nalézá ohromný Olympic National Park (900 tisíc 
akrů, tedy asi 3,6 tisíc km čtverečních) , který 
ovšem nemá nic společného s olympiádou, ale s 
nejvyšší horou tamtéž a sice s Mt. Olympus (7965 
stop, tj. 2427 metrů, to "Mt." je běžná zkratka pro 
"mount" neboli horu).). To je už slušná výška, my 
ale celý park objížděli po mořském pobřeží, což 
bylo opravdu velice romantické. A všude rybáři: 
moře tu totiž hýří lososy i pstruhy. Celý poloostrov 
jsme vlastně museli objíždět, než jsme se mohli 
pokračovat na cestě na jih, silnicí č.5 na Portland.
 
Přitom jsme objeli město Seattle, hlavní to město 

státu Washington (neplést s Washingtonem, D.C., tedy District Columbia, kde sídlí prezident USA a 
který je ovšem na druhé straně Ameriky). Seattle je obklopeno na západě Olympijskými horami a 
mořem, a na východě Washingtonským jezerem a vulkanickými velikány pohoří Cascade Range, jako 
je Mt. Rainier, Mt. St. Helens a Mt. Adams  Jinak je to město veliké, jehož sláva - počkejte, to jsem 
popletl, to je zase jinde :-).
 
Ačkoliv toto místo bylo navštěvováno loďmi už koncem 18. století, první usedlíci se sem začali 
stěhovat až po roce 1850. Město rostlo, ale brzo začalo pociťovat nedostatek žen. První výpravu, 11 
dívek, brzo následovala další, s 57mi snoubenkami objednanými na míru :-). Na zvýšení populace to 



jistě nestačilo, ale bylo toalespoň později podkladem pro TV seriál z 60 let dvacátého století, nazvaný 
"Here Come The Brides", parodií na slova mendelsonského chorálu, dnes   hraného právě u příležitosti 
svateb. Město hodně popovyrostlo v období zlaté horečky, kdy se na kanadském Klondiku našlo zlato - 
lodě odsud dopravovaly lidi se zlatou teplotou na sever až do Skagway, odkud už museli po svých přes 
zabijácký průsmyk Chilcoot Pass. Američané a Evropané této cestě dávali přednost, zatímco druhá 
cesta, přes Kanadu, tj. Saskatchewan a Albertu, byla sice pohodlnější, ale mnohem delší. Dnes má 
město 3 miliony obyvatel a je průmyslovým, obchodním i kulturním centrem celé oblasti na sever od 
Kalifornie. Seattlu jsme se ale vyhnuli, neboť naším cíle toho dne nebylo nic menšího, než Mount St. 

Helens, sopka neblahé pověsti. Tato pověst se ovšem měla naplnit i pro nás, ale to předbíhám . . .
 

Hora pana Helense.

 

Cestou k St. Helens 

Je to běžný omyl, že ji lidé nazývají Horou sv. 
Heleny, ale de facto má jméno po britském 
diplomatu Alleynu Fitzherbertovi (1753-1839), 
jehož titul byl Baron St. Helens. Osobně si myslím, 
že by si ten titul spíš zasloužil Napoleon, který na 
Sv. Heleně pobýval déle, i když jako víceméně  
nedobrovolný host. Jméno dal hoře kapitán George 

Vancouver, když tady objevoval severní  pobřeží 
Pacifiku, v letech 1792 to 1794. Indiáni kmenů 
Sáliš a Klickitat, kteří barona neznali a tudíž si u 
něj nepotřebovali šplhnout, jí říkali Loo-Wit 

Lat-kla nebo Louwala-Clough (ohňová či kouřící 
hora). Jinak je to ovšem hora mladá, asi jen 50 tisíc 
let a ví se, že za posledních 500 let "zapracovala" už čtyřikrát.
 
Kdyby se lidé drželi názvu, který jí dali domorodci, asi by nebyli také tolik překvapeni, když 18 května 
1980, v osm hodin ráno, najednou vybuchla. Navíc tomu předcházela už od půle března různá 
zemětřesení, ale na to jsou už na téhle straně Pacifiku zvyklí :-). Vzpomínám, jak se v době velkého 
zemětřesení v Los Angeles říkal vtip, že pesimistu tam poznáte podle toho, že si den po zemětřesení 
koupí proti němu pojistku a optimistou je pak ten, kdo mu ji prodá. Snad ještě pár zajímavých čísel: 
popel pokryl asi 600 km čtverečních, objem spadlého popelu byl asi 190 miliónů kubických metrů, 
navrstvil se až do výše jednoho metru (zatímco závaly a kamenné laviny sahaly do výšky 50 až 150 
metrů), rychlost při výbuchu byla 500 km za hodinu, teplota až 350 stupňů Celsia a tolik zničených 
stromů, že by se z nich postavilo 300 tisíc rodinných domků. Mrak popele a kouře se protáhl přes celé 
Státy už za tři dny a za 15 dní dokonce obtočil celou zeměkouli. Počet uhynulé vysoké zvěře byl asi 
7000, tu malou ani nepočítaje, zabity byly i dva miliony lososů. Nejméně 40 tisíc mladých lososů sice 
uniklo, ale voda je nahnala na lopatky turbin v elektrárně.
 
Stát Washington sousedí na severu s Britskou Kolumbií a dělí se s ní kromě jiného i o údolí řeky 
Okanagan (už jsem o něm psal v knize NA ZÁPAD K PACIFIKU). Na jihu tvoří její hranice s 
Oregonem řeka Columbia, která také pramení nahoře v Kanadě, dokonce ze stejnojmenného 
ledovcového pole. Kromě Seattlu, který  je zároveň mezinárodním přístavem, je ve Washingtonu 
nejznámějším městem Spokane, kam kdysi dorazila i expedice Lewise a Clarka (viz naše kniha o 
Montáně) a tím ono místo, jak se tu říká, "dali na mapu". 
 

Neštěstí chodí i po horách.

 



Hora pana Helense 

Dojeli jsme po poměrně dlouhém tápání na 
horskou plošinu, odkud je nejen možno celou horu 
vidět ( přesněji řečeno to, co z ní zbylo), ale také si 
ji i koupit. Ovšem jedná se jen o malý plastický 
model, velikosti těžítka, s jednou raritou: vršek, 
celá třetina hory, je oddělávací, takže pak dostanete 
model hory, tak jak vypadá dnes, po výbuchu. 
Kolem hory se sice můžete zatočit v helikoptéře, 
ale to jsme odmítli - jednak kvůli ceně a navíc jsme 
doufali, že ten den dorazíme do Portlandu a ještě 
dál na jih, k našim známým v Oregonu. 

Prohlédli jsme si tedy alespoň tu malou budovu, 
která slouží jako muzeum, uviděli dokumentární film z výbuchu, pokochali se pohledem na pořád ještě 
mohutnou sopku, pojedli a zase jsme vyjeli. Ale ne daleko - prokletá hora si zasedla i na nás: asi po 
dvě stě metrech, a to přímo na svahu dolů, nám motor zavzdychal a s odpuštěním pošel. Marně jsem se 
ho snažil nastartovat, otvíral kapotu a kontroloval vše, co se dalo, nešlo to, nedávalo to prostě jiskru. 
Po nějaké době jel kolem nějaký ranger, tedy lesník a lesní policajt v jednom, ve svém jeepu a že prý 
nám zavolá tahačku. My zatím ulehli do trávy a Aťa prohlásila, že by si zdřímla a ať prý dávám pozor, 
kdyby se náhodou přiblížil nějaký medvěd. Když se asi po hodině vzbudila, zjistila, že klidně spím. 
Marně jsem jí vysvětloval, že jsem právě svým chrápáním odháněl medvědy - protože jsem někde 
slyšel, že to pomáhá. Vůbec mi to nevěřila a ještě teď na různých sešlostech přidává k lepšímu, jak 
jsem ji tehdy "hlídal". Já si osobně myslím, že to pracovalo dobře, protože se žádný medvěd široko 
daleko neobjevil. Ovšem žerty stranou: medvědi jsou tam opravdu hodně nebezpeční, jak o tom také 
svědčí velký počet obětí na lidských životech. Rozhodně se s nimi nesnažte navázat společenský 
kontakt, to nemají rádi. 
 
Přijela pro nás tahačka a vezla nás asi 50 kilometrů na jih, k nejbližší autoopravně. Tam jsme dorazili 
už pozdě odpoledne a tak nám to prostě odmítli spravit, až prý ráno. Zůstali jsme tedy v motelu a 
zavolal jsem našim známým, kde jsme a co nás zdrželo. Ukázalo se, že se nám rozbil polovodičový 
modul v zapalování, což mě poněkud potěšilo, neboť jsem začal pochybovat o svých opravářských 
schopnostech. S tím jsem sám tam nahoře opravdu nemohl nic dělat a moje diagnóza byla tedy 
správná. Jelikož jsme byli členy  klubu AAA (tedy vlastně kanadského, CAA, ale kdo by počítal, platí 
to i v USA), odvoz byl zadarmo, ovšem oprava už ne. A co bylo horší, že když jsme ráno ujeli s 
opraveným strojem sto metrů, auto se zase zastavilo. Doběhl jsem tedy zpět do opravny a nedal jsem 
jim pokoj, dokud mi ten modul nevyměnili v mé přítomnosti za nový, pochopitelně už zadarmo. Pak 
už auto dělalo dobrotu, teda až do - ale to bych zase předbíhal . . . 
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KOLEM OREGONU.

 

Ještě Olympijský park 

Když nám tedy podruhé "opravili" zapalovací 
modul, naše Firenza si spokojeně odkašlala a tak 
jsme vyrazili brzo ráno, abych dohnali čas, který 
jsme zatím ztratili. Naši známí bydlí v Estacadě, u 
městečka Clackamas, který ovšem s "klackama" 
nemá nic společného, to první "c" se čte jako "k" a 
to druhé se ani nečte :-) a předem mi poslali 
mapku, protože v Oregonu se dá lehce zabloudit. 
Předtím jsme ale ještě museli ujet pěkný kus cesty - 
byli jsme pořád ještě těch 50 km od St. Helens ve 
státě Washington. Cesta ubíhala dobře, vyhnuli 
jsme se opět Seattlu a projeli Portlandem, ale ten 
už je v Oregonu, že ano.

 
Přátelé - kterým jsme vše zatelefonovali - už na nás čekali, což jsme poznali podle nápisu na brance 
"Vítejte Aťo a Honzo". Míla i Lída jsou skvělí lidé a tak jsme se ani nedivili, že se hned vytasili s 
plánem, co nám vše ukážou. Jejich místo je kouzelně uloženo: vidí odtamtud hned tři hory, jejichž 
věčně zasněžené vrcholky ční impozantně v dáli: Mt. Helens (8365 stop, tj. 2549m), Mt. Adams (12276 
stop, tj. 3741m) a Mt. Hood (11245 stop, tj.3427m ). Lepší místo si na penzi ani vybrat nemohli. 
Oregon je jedním slovem úchvatný a má bohatou přírodu - pro rybáře, pro lovce i pro turisty. Ale o 
tom jsme se měli přesvědčit hned druhý den.
 

Řeka Kolumbie.

 

Crown Point a Columbia River 

První výlet byl sice jen v okolí, podél místní říčky 
až k jezeru na Cascade Range, pohoří, které se 
táhne už Washingtonem a pokračuje v Oregonu, 
směrem severojižním, ale už další den jsme 
vyrazili na velký okruh. Nejprve jsem zamířili k 
řece Kolumbii, která pramení v Kanadě, stáčí se na 
jih a po delší cestě v Oregonu, kde její tok tvoří asi 
300 km dlouhý úsek hranice s Washingtonem, 
protéká na západ, údolím, které je obehnáno 
skalami a pak majestátně vtéká do Pacifiku. Toto 
údolí, vlastně roklina, gorge, se táhne přes sto 
padesát kilometrů a je opravdu hluboké, takže jsme 
ho po většinu cesty sledovali už po silnici dole, při 
řece. Pak jsme ale vyjeli i na známou vyhlídku   
Crown Point, kde máte celkový pohled seshora. Z jiného bodu, tzv. Sherrand Pointu, uvidíte Mt. 

Adams, St. Helens, Hood, Jefferson a Rainier,ale my bychom si museli asi 16 km zajet. Některé cliffs, 



srázy, jsou až 2000 ft (600m) vysoké a celé údolí byla původně lávová řeka, později vymletá vodou. 
 
Crown Point je vlastně státní park, a není zrovna malý, má 307 akrů (124 hektarů). Vyhlídka (Vista 

House Overlook) stojí na 733 stop ( 223m) vysoké skále a vidíte odtamtud až 30 mil daleko. Nahoru se 
dostanete po tzv. historické scénické cestě, postavené v roce 1916. Ve výstavní síni nahoře tam uvidíte 
dějiny oblasti jako na dlani. Hlavně jsme ale všichni zírali dolů, do údolí i na řeku, kde táhly remorkéry 
nákladní lodě, naložené velkými, kvádrovými kontejnery, které tak zmodernizovaly námořní dopravu. 
Takový kontejner vám přivezou až k baráku, tam vám ho odborně naloží, třeba i s vaším autem a tyto 
"krabice" pak pěkně na lodi srovnají. A to nejen v podpalubí, ale i "nadpalubí", takže jich pár na moři 
často poztrácejí - proto se vyplatí vše dobře pojistit :-). Ale vážně, podobným kontejnerem nás také 
stěhovali přes půl Kanady a to po souši. Vykládat ho také hned nemusí, postaví vám ho za dům a dejte 
si na čas. Ty kontejnery i to časté houkání lodí nám připomnělo, že někde po proudu je zřejmě námořní 
přístav - v našem případě Portland, teda ten oregonský, on je ještě jeden na druhé straně USA, ve státě 
Maine. 
 

Přehrada a vodopád.

 

Vodopád Multnomah 

Zastavili jsme se i u přehrady a lososích "stairs", kde lososi mohou 
překonávat výškový rozdíl proti proudu řeky skákáním přes 
jednotlivé "schody", aby se dostali na své cestě do místa rodiště, 
kde se vytřou a pak umírají. Hned blízko byla v oddělených 
nádržích líheň lososů - ono jich totiž přesto hodně zahyne, než se 
dostanou tam, kam chtějí. Proto se musí pravidelně jejich stav 
doplňovat a když trochu vyrostou, vypustí je do řeky. Protože ale po 
návratu z moře zase cestují tam, kde se narodili, napadla mě otázka, 
jak se dostanou zpátky do nádrží té líhně, když by se museli nejmíň 
sto metrů plácat po suchu. Pro jistotu jsem se jich ale neptal :-).
 
V elektrárně je i informační středisko, s okénky, kterými je přímo 
vidět ryby v řece. Kromě lososů jsou tam na skle "přicucnuté" i 
nebezpečné lampreys velikostí úhořů, ale s hubou do kulata a plnou 
zubů, které po přissání proříznou rybám kůži a vegetují na jejich 
krvi do té doby, než ryba zemře. Tak veliké máme i u nás v Huronu 
a dostaly se tam, když zámořské lodi vypouštěly svou vodní zátěž 
(ballast, ten slouží pro kompenzaci váhy ztracené při vykládání 
zboží - loď totiž musí mít kvůli stabilitě jistý ponor, ani ne moc 

veliký, ale ani ne moc malý).
 
Blíže k ústí je řeka tak široká a vítr tak silný, že se tam i windsurfujena boardech, ano, s plachtou. Je 
to, pokud vím, jediné místo v Americe, kde se surfuje přímo na řece a vydrželi bychom se na to dívat 
dlouho, ale čekaly na nás další rarity. Údolí má totiž i řadu zajímavých vodopádů (asi jedenáct) , 
nevyšší z nic - a nejnavštěvovanější -   Multnomah Falls je 602 stop vysoký (183m), je to tedy jeden z 
nejvyšších v USA. Krajkové proudy vody se řítí ze skály a nás, zvyklé na naší Niagaru, udiví hlavně to, 
že celý vodopád je poměrně úzký, defakto jen pár metrů široký. Nu zase si to vynahradí na výšce. Dole 
pod vodopádem je tzv. interpretive center, kde se nejen seznámíte s historií řeky a Oregonského trailu, 
ale můžete i příjemně poobědvat. V údolí řeky je pak tolik zajímavostí, že na to automobilový klub 
vydal i specielní mapu. Dále pak cesta pokračuje poměrně drsnějším terénem a připojuje se na smyčku 
k hoře Mount Hood.
 



Mount Hood

 

Restaurace na Mt. Hood (pohled z timberline) 

Mount Hood National Forrest je oblast, která se 
táhne od řeky Kolumbie na jih, podle Cascade 

Mountains a na východě až k oregonské plošině, 
tzv. Oregon plateau. Horu samotnou uvidíte cestou 
několikrát, to jak se silnice pořád točí, na rozdíl od 
cesty k St. Helens, kde jsme horu uviděli až na 
konci naši cesty. Hora Mt. Hood (patrně podle 
tvaru, připomíná totiž kápi na hlavu) je vysoká 
3427m a nahoře je pokrytá sněhem a ledem. Jako i 
ostatní hory v okolí, je původu sopečného a z 
hlediska nás, obyvatel východní Ameriky, je 
nepochopitelné, že se po všech těch katastrofách 
(od zemětřesení v Los Angeles až po výbuch St.. 
Helens) lidé nebojí na tomto pacifickém sopečném zlomu trvale bydlet. I když, pravda, horké prameny, 
co tu jsou, také nejsou k zahození :-). 
 
V oblasti je asi 160 jezer a rostou zde hlavně jehličnaté stromu: cedry, jedle, borovice a smrky. Řek a 
říček je tu snad na tisíce kilometrů a v nich je pochopitelně plno ryb. V zimě je tu ráj lyžařů a lyžuje se 
i na Mt, Hoodu. Projeli jsme průsmyk Barlow Pass, kudy kdysi projížděly kryté vozy s pionýry po 
Oregonské stezce a vyjeli jsme až na vrchol Hoodu. Teda teoreticky, prakticky jen tam, kde je 
turistický challet s krásnou restaurací do kulata, ve tvaru oktagonu, osmiúhelníku. Tam také začíná 
"timberline", tj. zeměpisná výška, kde už končí stromy a "zelenina" vůbec. Nahoře už jsou jen skály, 
sněhová pole a led. Přelezli jsme tedy se známými onu imaginární čáru a neodolali jsme, abychom 
nevyrobili pár sněhových koulí, které jsme pak použili k jejich pravému účelu. Bohužel naše manželky 
uměly lépe mířit, nebo co, tu bitvu jsme my, mužské mužstvo - zajímavé, nikdy mě nenapadl mužský 
šovinizmus slova "mužstvo" - ostudně prohráli. Vysoko na sněhovém poli přejížděla motorizovaná 
mašina, která zpracovávala povrch sjezdovky, neboť vězte, na Hoodu je lyžařská sezóna celý rok. 
 
Později, to už ve Wyomingu, jsem si přečetl v novinách, že tam nahoře na Hoodu lavina zavalila sedm 
lyžařů, které už bohužel našli udušené. Nebylo to na této naší cestě k Pacifiku a zpět poprvé, co se za 
námi plížila smrt: se skály, pod kterou jsme se vyšplhali nad Lake Louise v Albertě, se za týden na to 
zřítili dva horolezci. Začínal jsem být už i trochu pověrčivý . . . 
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PORTLAND.

 

Vodopád s dětmi 

Oregon vlastně objevil už anglický pirát, pardon, privateer (to je 
totéž, ale s požehnáním královny Alžběty, té první) a to v roce 1579. 
Více než o dvěstě let později pak president Thomas Jefferson 
vytvořil expedici Meriwethera Lewise a Williama Clarka (1805-6, 
viz naše kniha "MONTANA, MY LOVE") a ti pak dost 
dobrodružně přešli celý kontinent až sem. Kanaďan Alex MacKenzie 
to ale dokázal už před nimi, šel jen o trochu výše, Kanadou. S 
Kanadou to má ještě jedno spojení: John MacLoughlin, ředitel 
kanadské Hudson Bay Co., se stal guvernérem této oregonské oblasti 
a vládl tu po dobu 24 let. 
 
Naši známí, Míla a Luďa nás také zavezli do Portlandu, ano, do 
toho v Oregonu ( už jsem tu asi psal, že jsou totiž dva, ten druhý je 
ve státě Maine, na východní straně USA). Město má ve znaku růži, 
snad proto, že tu je jednou ročně Rose Festival - neplést s Rose Ball 

Parade, v Pasadeně v Kalifornii, na oslavu fotbalového šampionátu 
(fotbalem se rozumí ten americký, ne evropský, který se tu pořád 
ještě moc nehraje). Vypadá to z dálky jako rugby, ale hodně z dálky, 
abyste nepřišli k úrazu :-). Město pochází z roku 1844 - nejprve se 

nazývalo "Stumptown", podle pahýlů stromů, které tam všude trčely, ale už roku 1845 ho přejmenovali 
na jméno, které má dodnes (jeden ze zakladatelů totiž pocházel z Maine a tak si jméno vypůjčil). První 
průmysl tu představovala v roce 1850 kovárna, pila na dřevo a mořírna kůží (česky jirchárna, ne?). 
Ještě před občanskou válkou se v Oregonu našlo zlato a v roce 1883 konečně přišla i železnice. 
 
Místo je také konečná zastávka expedice Lewise & Clarka, leží totiž už přímo u Pacifiku. Město má 
mnoho parků, které s horami v pozadí působí pěkným scénickým dojmem. Neleží sice u moře, ale 
mohutná řeka, mocná Columbia River, to zcela vynahradí. A procházky po městě stojí také za to, to 
mohu potvrdit.
 

Downtown. 
 



Portlandia (nebo že by Neptun?) 

Podívali jsme se nejprve do downtownu. V popředí Portland 

Buildingu je desetimetrová socha nazvaná Portlandia. Je to druhá 
největší bronzová socha ve Státech (36 stop, tj. jedenáct metrů!) a 
to prosím ještě klečí - kdyby stála, tak prý by byla 50 stop! 
Vynahradili si to tím, že ji dali klečet až ve třetím patře. Sochu ulil 
(ne, neukradl, jen odlil) sochař Raymond Kaskey, z toho druhého 
Portlandu, a to v roce 1943. Divím se, že ji neudělal z 
portlandského cementu, ten je přece světoznámý :-). Ta zde teď 
coby Siréna vítá obchodníky do města. Vůbec tu mají po městě 
plno soch. Uprostřed města je architektonicky řešený vodopád, 
který slouží i dětem, které se v něm vesele - i když jen v létě - 
koupají. Také Audubon Society (známá přírodovědecká společnost) 
má v městě 160 akrový pozemek (64 hektarů), kde žijí zvířata i 
ptáci v tzv. sanctuary, doslova přírodní "svatyni"a můžete je tam z 
bezpečné vzdálenosti i sami pozorovat.
 
Naši přátelé nás odpoledne také zavedli do české restaurace na 
nábřeží, hned u mostu, ale nevím už kterého, podle mapy jich tam 
mají sedm. Dali jsme si tam jen kávu, protože nás ještě čekala 
večeře v jiné české restauraci, daleko od města a uprostřed lesa, kde jsme si dali - nu co jiného? - české 
řízky. Při návratu z Portlandu jsme vlastně už vyrazili na náš Oregonský Trail, i když obráceným 
směrem. Návštěva tam byla totiž zároveň i symbolická: v Portlandu totiž Oregonský trail končil a pro 
nás vlastně odtamtud teprve začal. 
 

Trail

 
Ovšem tehdejší cestování po trailu nebylo tak lehké: každý desátý člověk prý tam zemřel vyčerpáním - 
mnozí šli ty tři tisíce kilometrů jen tak, někteří dokonce bosi. Stará fáma, že největším nebezpečím jim 
byli Indiáni, se dnes popírá - byla to prý hlavně cholera a špatná hygiena. Prvními emigranty byli 
Marcus a Narcissa Whitmanovi, v roce 1836 - tedy 60 let po Lewisovi a Clarkovi, ale ta pravá vlna 
krytých vozů začala až v roce 1843, kdy se sem vypravilo na cestu kolem tisíce pionýrů z Luisiany a 
odjinud. Pioneer je mimochodem slovo anglické, a právě z té doby, neplést prosím s ošátečkovanými 
školáčky :-). Nu a za dalších dvacet let se vydalo celých půl miliónu lidí na cestu. Byla to tehdy 
světová rarita - v sedmdesátých letech dvacátého století opustilo půl miliónu lidí separatistický Quebec 
a nikdo si toho ve světě ani nevšiml :-). Měl jsem tu čest být jedním z nich - nemám rád utiskování 
jakéhokoliv druhu. Někteří pionýři zůstali coby farmáři v Oregonu, jiní šli dál, za zlatem. Nu a v roce 
1869 převzala to obtížné stěhování železnice a to byl konec krytých vozů a Oregonského trailu. Ale ne 
konec emigrace. Ta ovšem dnes přichází odjinud: z Asie, Hong-kongu či z Mexika; už dnes prý žije ve 
Státech víc hispaniků než černochů. O to ale víc zase zatím ubylo Indiánů, o buvolech už ani nemluvě. 
 

Kdo na to přišel.

 



Krytý vůz 

John Jacob Astor - tehdy prý nejbohatší muž světa - se snažil najít 
cestu přes Skalisté hory (Rockies) kolem řeky Snake River v Idahu. 
Přesněji řečeno, nebyl to přímo on, ale expedice, kterou tam vyslal. 
Ta však zjistila, dokonce se ztrátou několika životů, že se ta divoká 
řeka prostě nedá sjet. 
 
I vyslali zpět k Astorovi posla; jmenoval se Robert Stuart a na své 
cestě zpět objevil - ano, uhodli jste - třicetikilometrovou mezeru ve 
Skalistých horách, tzv. South pass, to když sledoval stezku Indiánů 
kmene Crow. A tak se vlastně zrodil náš trail a "oregonská 
horečka", podobná do jisté míry té zlaté. To bylo v roce 1810, ale 
dlouho se ještě nic nedělo. Proč? Inu jakýsi poručík Zebulon Pike 

omylem označil planiny za průsmykem jakožto poušť bez života. To 
pak také potvrdil v roce 1819 i major Steven Long, který ale ani 
nevěděl, kudy jde - cestoval totiž přes Nevadu, kde poušť opravdu 
je. 
 
V oblasti tehdy žili jen osamělí lovci, tav. "mountain men", něco 
jako Jeremiah Johnson, jestli jste viděli ten film s Robertem 

Redfordem. Jeden z nich, Jedediah Smith, znovuobjevil právě onen South Pass (1825). Konečně se 
trailu chytily obchodníci s kožešinami, hlavně ti větší, co na to měli. Už v roce 1822 William Ashley 
inzeroval v novinách, že shání lidi na tu cestu a tehdy se vlastně dostaly první vozy přes hory na západ. 
(Jak tomu bylo v Kanadě najdete zase v naší knize "NA ZÁPAD K PACIFIKU"). 
 
Neznámější cestovatel po trailu byl John Fremont, v letech 1842 a 1843. Jeho tchán byl senátor státu 

Missouri a John se domníval že USA má na západní teritorie něco jako "svaté právo". Aby emigranty 
nalákal, cestu značně přikrašloval - ne ale že by zveleboval její hrozné cesty, to jen na papíru. A popsal 
toho dost. Později se zjistilo, že to vše napsala jeho manželka, která tam snad ani nikdy nebyla :-). Celá 
trasa trailu měřila 2170 mil ( 3450 km). V roce 1804 existovaly jen tři státy na západ od Mississsipi a 
ani hranice s Kanadou nebyla ještě tehdy definována. Později si ale Anglie a USA rozdělili ty oblasti 
pěkně mezi sebe a drží si je dodnes. 
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PŘES IDAHO DO JACKSON HOLE. 

 
Od konce trailu v Oregonu vedou z Portlandu dvě odbočky, na sever do Oregon City a na jih do Fort 
Vancouver, ale tam už jsme se nevraceli. Zamířili jsme raději opět k řece Kolumbii, kterou jsme chtěli 
sledovat na východ, tedy až tam, kam ji silnice provází, to jest skoro přes půl Oregonu. Slunce nám 
sice svítilo do očí, ale jinak to byla nádherná scénická cesta: nalevo řeka a napravo vysoké skály. 
 
Vypadalo to na krásný den, kdy se budeme věnovat jen pozorování přírody a vesele si to frčet za naším 
cílem, po silnicí číslo 84, která sleduje trail vlastně přes celý Oregon. Tuto část cesty už pionýři 
zvládali buď na parníku nebo na poměrně pohodlné cestě kolem vody - teda tam, kde vůbec vedla. 
 
Ale opravdu to jen tak vypadalo: naše auto pojednou počalo poskakovat jako divoký bronco, když ho 
chce kovboj zkrotit. Podle střílení do výfuku jsem pochopil, co co se asi stalo. Onen taky-opravář, co 
nám vyměnil zapalovací modul pro rozdělovač, asi nevěděl, že je potřeba udělat i nové vyladění neboli 
tune-up. Snížili jsme tedy rychlost a ploužili se do nejbližší vesnice, kde jsme v opravně čekali dvě 
hodiny, než na nás došlo. Tam prostě platí "kdo dřív přijde, ten dřív mele", jako u pana mlynáře na 
Starém bělidle. Musím ale přiznat, že to naladili dobře, moc to nestálo a kromě ztráty času jsem se z 
toho dostali poměrně dobře. Jak je vidět, kletba Florencie (už jsem napsal, že se naše auto jmenovalo 
Firenza, ne?) nás pronásledovala už od Průsmyku kopajícího koně v Britské Kolumbii. I když, po 
pravdě řečeno, teď za to naše auto nemohlo, za to mohlo to nemehlo z opravny (všimli jste si té slovní 
ekvilibristiky?). 
 

Columbia River.

 

Tak vypadala oregonská stezka 

Po několika hodinách se řeka - kterou jsme si 
objeli už dříve, odděluje na sever - přichází totiž ze 
státu Washington a předtím z Kanady - jeli jsme 
totiž proti proudu. Naše silnice ale u městečka 
Hermistonu naopak zamířila na jihovýchod a 
sledovala dál Oregonskou stezku. Nejprve jsme 
projížděli něčím, co vypadalo jako něco mezi 
pouští a prérií: na poušť tam ale bylo moc křoví (a 
málo písku) a na prérii zase málo trávy a už vůbec 
ne nějaké to obilí. 
 
Jak jsme se blížili k horám, začala být i jména 
různých míst daleko zajímavější: Deadman Pass, 

Blue Mountains, La Grande, Flagstaff Hill, Pleasant Valley, Burnt River Canyon, Farewell Bend a 
Fort Boise. U Soda Springs navazuje California Trail na naši stezku, ale kam vede, to už vám jistě 
říkat nemusím. Na severu se rozkládá Hells Canyon National Park a zdá se mi, že těch Dáblových 
kaňonů je v USA nějak moc. Na jih zase leží Canyon City a město John Day, kde je 14 tisíc akrů 
(5600 ha) pokrytých samými  zkamenělinami - rostlin i živočichů, ale sebrat si je prý nesmíte. To v 



našem Ontariu máme hlavně trilobity a neděláme s tím takové drahoty. Máme totiž dražší fosílie - 
politiky.
 
V Pendeltonu jsme přejeli řeku s líbezným názvem Umatilla a je tu už i Deadman Pass (Průsmyk 
mrtvého muže), který byl sice původně pojmenován jako Mount Prospekt, ale to jméno se nevžilo. 
Bohužel jsem nikde nenašel, jak se jmenoval ten mrtvý muž, ale s tím jsem se smířil - stejně jako s tím, 
že už se nikdy nedovíme jméno vdovy po neznámém vojínovi. Blue Mountain Crossing byl jiný takový 
přechod přes kopec, dnes nepoužívaný, ale to už jsme také v La Grande, nazvaném po grandiózním 
pohledu z onoho místa. Leží u paty Modrých hor (Blue Mountains) a na východ od něj se zvedají 
Wallowa Mountains. Město La Grande má rodeo, univerzitu a dobytčí trh, ne nutně ale v tomto pořadí 
důležitosti. Flagstaff se prý jmenuje podle jednoho dolu, co tam byl - proč se tak ale jmenoval ten důl, 
to už vám neřeknou, "Flagstaff" je totiž jen žerď k vlajce a kromě toho i město v Arizoně ( ale o tom 
zase v připravované knize BIG FOUR, klub KČK). Dnes je tam jedno z interpretačních míst stezky 
(informačních středisek o trailu), kterých je jenom v Oregonu nejmíň jedenáct. 
 

Kolem řeky.

 
Tam už také začíná Baker Valley, pojmenované po manželech Bakerových, kteří jsem přijeli jako druzí 
pionýři (první byli Whitmannovi, jak už jsem o nich psal dříve) a to roku 1846 z Missouri. Kdo přišel 
jako třetí, to se zřejmě tutlá nebo se to neví. A to už jsme také v městečku Baker City, které také 
dostalo jméno, hádejte po kom. Pleasant Valley (Příjemné údolí) je dosud existující malá vesnička a 
stejně jako ostatní názvy - až na toho nebožtíka - vyjadřuje radost pionýrů, že se sem konečně dostali. 
Zde se také našlo v roce 1861 zlato a tady patrně ve svém srubu skonal Ed Schliefelin, který objevil 
zlato v arizonském Tombstone, později proslulém pistolnickým soubojem v O.K. Corralu (viz film s 
Kevinem Kostnerem). Jméno řeky Burnt River (Spálená řeka) nesmíte brát příliš doslova, však ani Jan 
Spálený není, pokud vím, nijak ohořelý. To jen hory kolem trpěly častými požáry a daly řece její jméno.
 
Nu a jsme v místě, kde stávala pevnost Fort Boise - neplést prosím s městem Boise ve vedlejším státě 
Idaho. Postavila ji původně kanadská firma Hudson Bay, ale sloužila pak hlavně pionýrům na trailu, 
než ji vyplavila voda a dnes už prostě není. A tam už také teče Snake River (Hadí řeka), kolem níž si to 
pošineme skoro přes celé Idaho. Je to řeka poměrně nesjízdná a divoká , hlavně na severu. A kroutí se 
- prostě jako had. Téměř přesně na hranicích Oregonu s Idahem leží městečko Ontario, které nám 
připomnělo naši provincii, ovšem jen jménem. Moc jsme z něho neuviděli, protože už byl večer a 
navíc jsme se rozhodli tam jen přespat. Ale než jsme usnuli, ještě jsme si slíbili, že se opět jednou do 
Oregonu podíváme - neviděli jsme totiž ještě například Crater Lake, jezero v jícnu vyhaslé sopky, 
veliké asi 6x4 míle (téměž 9,5x5,5 km) a hluboké asi 609m, jakož i jiné rarity na jihu Oregonu. Ale jak 
říkala naše profesorka dějepisu: "Historie nečeká, jdeme dál". 
 

Idaho.

 



Idaho 

Silnice 84 pokračuje dál přes Idaho a pořád sleduje 
trail poměrně přesně - nu proč ne, byla to a ještě je 
ta nejsclůdnější cesta na západ (v našem případě i 
na východ :-). O Idahu jsme toho předem ani moc 
nevěděli, jen že konkuruje našim bramborám z 
ostrova Prince Edward Island a jejich bramborová 
kaše v prášku se prodává i u nás v Kanadě pod 
zajímavým názvem "Idahovean". Žádnou velkou 
zastávku jsem také v Idahu neplánoval, rozhodl 
jsem se ho "překrosnout" za jediný den, s 
plánovanou zastávkou na oběd v American Falls. 
A tak jsme hlavním městem Boise jen projeli, 
jelikož jsem tehdy jsem ještě nevěděl, že tam bydlí 
můj budoucí pen-pal (kamarád, s kterým si píši) Michal. 
 
Boise čtou Američani jako "bojsi" a Francouzi jako "bojsé" , což prý znamená "zalesněný" a nemá to 
nic společného s českým "Boj se Boha, miluj vlast, práci a vědu", jak jsme to měli napsáno na budově 
české měšťanky v Libni. Ten nápis kupodivu přežil různé diktatury a patrně přežije i dnešek. Bohužel 
se z něhoještě nikdo nepoučil, ani já ne. 
 
Také Twin Falls, město v zemědělské oblasti, kterou zavlažuje už zmíněná Hadí řeka, jsme prosvištěli 
rychle, neboť jsme byli hladoví a do místa našeho obědu bylo ještě daleko. Nedaleko města leží 
"Šošonské vodopády", pojmenované po statečných bojovnících národa Šošónů, ale nevěřím, že tam 
padali do vody ( Shoshone Falls totiž také znamená "Šošon padá" :-). Nu a blízko leží městečko 
Rupert, pojmenované po zakladateli kanadské firmy Hudson Bay - jinak též synovi Fridricha Falckého, 
který se mu narodil při jeho poměrně krátkém kralování, hádejte kde? Ano, Františku, v Praze. Jméno 
městu zřejmě dali zástupci od té firmy nebo i trapeři, kteří sem táhli z daleka a byli tu jako doma. 
 
Zastavili jsme na oběd; v American Falls a dali si v místní restauraci výborné mexické burritos, lepší, 
než jsem kdysi pojídal v Kalifornii. Městečko bývalo kdysi místem kempování na Oregon Trailu a 
muselo to být osvěžující, koupat si nohy pod vodopádem a posvačit (burritos tu ale tuším tehdy ještě 
nejedli). Hned po obědě jsme se vydali k vodopádům. Pro jistotu jsem se na ně hned zeptal, ale lidé 
kroutili hlavami. Až nám někdo starší, kdo si to ještě pamatoval, prozradil, že vodopády už prostě 
nejsou, že tam postavili přehradu, tu největší na Snake River. No dobře, co se dá dělat, ale nemají to 
inzerovat, ne? Doporučil jsem jim tedy změnit  jméno města na Burritos Falls, ale obávám se, že to 
neudělají a když ano, tak asi až teprve mańana ( španělsky= zítra, mexicky=nikdy :-).
 
 Za městem Pocatello se trail stáčel trail na jih, zatímco naše silnice se zase stáčela na sever. Opustili 
sjme tedy Oregonskou stezku a pokračovali až do Idaho Falls. Město se dříve jmenovalo "Taylor's 
crossing" a lákalo zlatokopy, co jsem přicházeli z již vydolované Montány, aby odtud pokračovali 
dolů, až do Salt Lake City  ve státě Utah. Pokud hádáte, co to tohle "crossing" bylo, tak teda obyčejný 
přívoz a ano, patřil panu Taylorovi. Vodopád u města pořád ještě je a až tam příště pojedu - možná 
ještě v tomto třetím  milleniu, zastavím se na oběd raději tam. My tam ovšem, už nasyceni, odbočili na 
východ a silnicí č. 26  jsme překročili hranice Idaha a zamířili do Jacksonu ve státě Wyoming.
 

Jackson Hole.

 



 Jacksonský "srub" 

Ano, městečko se jmenuje jen Jackson a je už v 
jiném státě, ve Wyomingu, o kterém znám jednu 
legrační anekdotu - kdybyste ji znali, tak to prostě 
přeskočte :-). 

To takhle jednou vdova Mortimerová se zúčastní 
jedné spiritistické seance, aby se spojila se svým 
zesnulým manželem Charliem. Když se konečně 
ozval, ptá se vdova: "Pověz mi Charlie, jak se tam 
máš?"
"Výborně, Mary," říká Charlie, "je tu plno slunce, 
jídla dost a holky jsou tu taky."
"To musí být nádhera v tom nebi!" povzdychne si 

Mary.
"V jakém nebi," diví se Charlie, "já jsem teď bejk ve Wyomingu!"
 
Ale vážně, řekl bych, že Wyoming je jeden z nejzajímavějších států Divokého Západu: mají tam 
nádherné scenérie, hory, řeky, lesy, kaňony a ano, také i pastviny a to hodně. Ale nepředbíhejme. 
Jackson je  světoznámé lyžařské středisko - v údolí, kterému se říká Jackson Hole, což nemá s 
Michaelem Jacksonem pranic společného a už vůbec ne s holí. Jednu dobu to byl lyžařský resort ještě 
známější než Denver nebo Aspen v Coloradu. i dnes tu je,a le už není nejznámější :-).
 
Městečko má asi jen 6 tisíc obyvatel a leží ve výšce 6100 stop (1860 m). Každý druhý nápis tam má v 
sobě slovo "West" či "Western", to aby impresovali "Východňáky". Mají tam například Old West Days, 
Jackson Western Heritage (tradiční dny vzpomínek na staré "zlaté" časy), poměrně amatérsky 
inscenované přepadení dostavníku - Old West Stagecoach Robbery - a dokonce Jackson Hole Shootout 
(střelecké závody). Jacksonské lyžování je proslulé svým "powder snow" tedy prašanem a konkurovat 
mu může jedině stát Utah - tam také bydlí Robert Redford, kterému se prý tento sport hrozně zalíbil při 
natáčení filmu Downhill Racer (předtím prý ani neuměl lyžovat). Místo nazval ovšem po jiném filmu, 
ve kterém hrál, a sice "Sundance" (protože tam hrál Sundance Kida). I v letě je v Jackson Hole je o 
sportovce postaráno - jistě si dovedete představit, co tam vše je; jen bych podotkl, že tam mají výborný 
terén pro "whitewater rafting" (sjíždění peřejí na gumových člunech), zvláště na již zmíněné Snake 
River.
 
Město Jackson není pojmenováno po jeho prvním obyvateli - Johnovi Colterovi, ale až po později 
přišedším (to je čeština, co?) traperovi Davey Jacksonovi. To ale vůbec nebyl "ten darebák Jackson", 
jak přepsal text jedné písně Johnyho Cashe náš Jiří Grossman. Davey právě přišel na vyzvání Williama 
Ashleyho (pamatujete, jak sháněl ty trapery na výpravu z Missouri do Oregonu?). Osvědčil se a to tak 
moc, že už roku 1826 koupil se společníky i celý Ashleyho podnik :-). 
 

Horalé kolem Hole.

 



Sjezdovky na hoře Rendesvous 

Místo se stalo shromaždištěm traperů, kteří si, jak 
už jsem také psal, říkali "mountain men" čili 
horalé. Nu prosím, i já jsem žil delší dobu v 
Jizerských horách, ale na takového "horala" bych 
se asi nekvalifikoval. Tradice tvrdí, že "horalé" 
říkali místu "Jackson Hole" (doslova "díra", 
míněno údolí), ale dovoluji si podat jiné, mé 
vlastní vysvětlení. Původně se to asi jmenovalo 
"Jackson's watering hole" (doslova "napájecí 
kaluž"). Tak se totiž v Americe lidově říká místu, 
kde se buď:
a) napájí dobytek nebo
b) se dá sehnat alkohol a pořádně se opít.
 
Slovo "watering" ale také ovšem znamená zalévat, či míchat s vodou, takže to brzo z názvu vypustili, 
protože to vždy Daveyho naštvalo - nikdy ji totiž do whisky nepřiléval. A ta whisky byla tak dobrá, že 
to přilákalo i sportovní lovce z dalekého okolí a vedle střelby na "vysokou" se pak hodil do sebe i 
nějaký ten "shot"  (štamprdle)  whisky.  Také se tu dost filmovalo: začala to "Nanette ze severu" (r. 
1921) až po známější "Shane " (ano, byl to Šejn! - nebo že by Šejna? Nějak se mi to plete, to asi ta 
whisky :-). 
 
Jackson Hole Mountain Resort je lyžařská oblast asi čtvrt hodiny od Jacksonu a najdete zde i lyžařské 
veterány, kteří si potrpí na těžký terén - hora má totiž 4100 stop (1261 m).Grand Targhee Resort má 
zase lanovku, která dokonce překonává 2000 stop výšky (600 m) - to už stojí za to. A napadne tam až 
500 palců (7 a půl metru) sněhu za rok. White Pine Ski Resort  je naopak i pro začátečníky a má 25 
sjezdovek. 
 
My ovšem do Jacksonu přijeli už k večeru a moje paní Aťa měla zrovna narozeniny. Zašli jsme tedy na 
malou oslavnou večeři a nevím proč, začal jsem při tom rozebírat různé filozofické směry. Ale rychle 
jsem toho nechal, neboť jsem viděl, že k její celodenní únavě přidávám ještě i tu myšlenkovou. 
Pozorovali jsme tedy raději, jak se nad restaurací vznáší Rogalova křídla, tady se jim říká hand gliders. 
Nahoře na vysokém kopci se totiž odvážlivci rozbíhali po útesu, skákali z vysoké skály a to vše jen 
proto, aby se mohli vznášet a kroužit jako velikánští supi a pak lehce přistávat blízko nás na louce. 
 
Po večeři jsme se ještě prošli večerním Jacksonem, ale na nějakou další zábavu jsme už neměli ani 
chuť - byl to opravdu hodně únavný den. Motel, kde jsme spali, byl stavěn ve stylu srubu, ačkoliv 
podle ceny to měl být spíše palác. Vyspali jsme se ale dobře a probudili jsme se do krásného dne. 
 



Autor : Jan B. Hurych 
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GRAND TETONEM K YELLOWSTONU. 

 

Jennino jezírko 

Druhý den jsme pokračovali do Grand Tetonu. Vlastně jsem ani 
nevěděl, co si pod tím jménem představit: titány, totémy, tetování 
nebo snad dokonce indiánský kmen Tetonů - a navíc to Američané 
ještě vyslovují "títon" :-). Literatura se o tom nezmiňovala a až 
dávno po tom, když už jsme byli doma jsem přišel na to, proč. 
Téton (čti tétón ) je totiž - mám to říct? - ale ano, prs a to přímo ve 
francouzštině. Z toho je vidět, že své jméno asi dostalo pohoří od 
lapidárně-romantických francouzských traperů, kteří na svých 
lovech po Americe se zatoulali až sem. 
 
Pravda, ty prsy jsou poněkud špičaté na můj vkus a navíc také 
ohromné. Ten nejvyšší, Grand Teton , měří na výšku 13700 stop 
(4200 metrů) a ještě dalších 12 velikánů je nad 12000 stop (3660 
metrů), zatímco planina, na které stojí, je ve výši kolem 6800 stop 
(2000 metrů). Připomíná mi to vtip o Dolly Parton, westernové 
zpěvačce s ohromným poprsím: narodila se v Ozarských horách a 
než odešla do Nashwillu, vzala si je ty hory s sebou :-).
 
Jak to pohoří vzniklo? Je to zvláštní zlomek zemské kůry, otočený 

svisle a vysunutý na povrch, navíc od-erodovaný věkem a ačkoliv je ze Skalnatých hor nejmladší, je i 
jeden z nejvyšších. Ty hory jsou totiž staré "jen" 9 miliónů let, i když jejich materiál - kámen - je 
daleko starší, skoro celou miliardu let. Řada těchto titánů se vytvořila celou sérií zemětřesení a dnes 
trčí z té jacksonské plošiny jako kdyby je tam někdo schválně postavil. V roce 1925 se kolem 50 
milionů kubických metrů skály zřítilo dolů s Gros Ventre a vytvořilo tak přehradu na řece a tím i 
jezírko jezírko Lowe Slide Lake. Celým parkem (50 mil, tj. asi 80 km) jedete po rovině, buď kolem 
Hadí řeky po tzv. Rockefellerově Parkway, silnici, která vede až do Yellowstonu, nebo ještě lépe jako 
my, cestou paralelní, ale přímo pod těmi horami, tedy dramatičtější. Pohoří jde směrem severo-jižním, 
zatímco my jeli jiho-severním :-) . Jeho západní strana je pozvolná, vhodná pro lyžování a hajkování 
(turistiku), zatím co na východě, co jsme jeli my, jsou pouze strmé útesy, lákající jen horolezce. Však 
ani sníh se na nich neudrží.
 

Grand Teton.

 



Tetoni z dálky 

ještě v jacksonovi sjme se rozmýšleli, zda nemáme 
ještě jet do Teton Village, kde je lanovka, která vás 
zaveze (přes 2,4 míle, tj. asi 4km ) na vrchol 
Rendesvous Peaku (viz obrázek v předešlé 
kapitole). Je vysoký 10450 stop, tj. 3200 metrů a 
odtamtud lze krásně Tetony vidět. Tam je také to 
nejnavštěvovanější (uf, uf, napsal jsem to hned 
napoprvé bez překlepu) lyžařské středisko v okolí, 
s nejdelším vertikálním sešupem v Severní 
Americe vůbec. My se ale raději rozhodli 
pokračovat dál, uvidíme ta poprsí raději zblízka. 
Hned u vchodu do tetonské rezervace je líheň 
pstruhů, nejen místních, ale i sem přenesených 
mackinaw ( patrně od Huronu, tak se tam totiž 
jmenuje jeden poloostrov) a cutthroats ( doslova "hrdlořez", český název pro tuhle rybu asi nemáme). 
Po Hadí řece je tu možno plout na gumových "vorech" přes rapidy (peřeje), ale jen se zkušeným 
pilotem, tedy lodivodem - zde ovšem hlavně ve funkci kormidelníka, který těm amatérům zajišťuej 
bezpečnou plavbu mezi skalisky. 
 
Hned vedle je Elk Sanctuary pro jeleny, kteří se sem uchylují na zimu - stahují se totiž z horní plošiny 
Yellowstonu na jih. V zimě se tady můžete projet na žebřiňáku, hned vedle jelenů, kteří se tu klidně 
pasou na senu, co jim sem vozí rangers, tedy lesníci. Elci jsou v Americe hrozně velcí (hele: rým!), 
skoro jako los a ten je ovšem velký jako kráva. Jinak tu žije i mule deer, srnec s oslíma ušima (ovšem 
do strany, ne nahoru :-), černý medvěd, buvol, kojot, vlk, liška i horská ovce, zvaná bighorn, podle 
ohromných, zatočených rohů. Střílet se tu ale nesmí a jediné spouště, co tu cvakají, jsou od 
fotoaparátů. Vyplatí se mít teleobjektiv, některá zvířata jsou plachá a ta, co nejsou, jsou zase člověku 
nebezpečná :-). Brožura sice vybízí k návštěvě bobřích jezírek, ale bobrů je u nás v Kanadě už zase 
tolik, že nás jejich bratranci tady ani moc nelákají. Zato květin je tu plno, ale my nejsme horalé a tak je 
většinou ani neznáme. 
 
V Moose Village, Losí vesničce - to je od moose, tj. losa (ale ne toho německého Ja, ja, was ist den 
los? ) - se silnice rozbíhají. My jedeme nalevo, přímo pod hory. Jedeme, čumíme vysoko nahoru a 
nechceme věřit očím, jak je to krásné. Pohled na hory je tu opravdu úžasný - jak už jsem řekl, jako 
kdyby je tam někdo postavil jen pro nás. Později nám řekli, že mnoho automobilistů přitom přehlédne 
dole se pasoucí losy. Nu co, viděli jsme jich už plno v Kanadě, ano, i ohromného elka, který se pásl 
hned vedle mne u benzinové pumpy v albertském Canmore a nenechal se vyrušit. Po pravdě řečeno, 
ani bych ho rušit nedoporučoval; nevím jak elk, ale sob dokáže ukopat člověka až k smrti. Tetonské 
hory mají opravdu ostré špice, tak jak jsme kdysi ještě jako děti asi kreslívali hory. V dáli ovšem 
uvidíte i jiné hory: na východ je to Mount Leidy Highlands a na jihu zase pohoří Grand Ventre Range. 
Nu a na severu je vysoká  náhorní plošina Yellowstonská, kam jsme ještě měli před obědem dorazit. 
Chcete-li se ale v Tetonu věnovat horolezectví, musíte si napřed vzít dvoudenní kurz, ty výstupy jsou 
totiž jedny z nejnáročnějších v USA. Je jich tam ovšem mnoho a každý rok po nich šplhá kolem 3000 
horolezců. .
 

Jackson Lake.

 



 V Muzeu indiánského umění 

Nejprve zastavujeme u malého jezera s krásným dívčím jménem 
Jenny, posvačíme u dřevěných piknikových stolů a fotíme. Pak 
vstaneme a zase fotíme, protože tak krásné hory a scenérie - přímo 
z úpatí - už asi v životě neuvidíme. Jedeme dál a brzo narazíme na 
veliké Jackson Lake, ano, toho samého Jacksona, po němž je 
pojmenována ta jeho Hole. Uprostřed jezera, které připomíná 
obrácený kříž, sedí jako drahokam ostrůvek Elk Island. Jackson 
Lake není žádné malé jezero, je dlouhé asi 20 km a jeho ramena 
sahají do šířky asi 15 km. Na druhé straně jezera jsou ještě nějaká 
tetonská ňadra, ale už nižší a pomalu se ztrácí - jak náhle přišla, tak 
i odešla. Jacksonské jezero je nejhlubší v okolí. U východního 
zálivu postavili několik skupin obydlí, kterým říkají "lodge", podle 
horských chat, například Signal Mountain Lodge, Jackson Lake 

Lodge a hned za nimi je Colter Bay Visitor Venter, s indiánskými 
produkty a malým Indian Art Museum. 
 
O údolí se kdysi mírumilovně dělily kmeny Blackfootů, Crow, 

Shoshonů a indiánského národa s podivným jménem Gros ventre. 
Prý to jsou Algoquinové s dialektem Arapaho, jestli vám to něco 

říká. Francouzsky ovšem "gros ventre" znamená "velké břicho", neboť prý byli velcí jedlíci - oni sami 
se pojmenovali "Atsina" ( to asi zkratka pro "ať si nám říkaj' jak chtěj' ") a žijí převážně nahoře v 
Montáně (ještě dnes jich je tam asi 3000). V muzeu je i sbírka indiánských kalumetů (málem jsem se 
přepsal :-), tedy dýmek, které shromažďoval jakýsi pan David T. Vernon. Tam se také dají koupit různé 
přírodopisné příručky a filmy, pořádat odtamtud výlety do okolí a vůbec se naturálně vyžívat, i když v 
tom prvním středisku, v Moose village, toho prý mají víc. 
 
Ještě se podíváme na jezero a zase si to šupajdíme kolem něho na sever. Zatím si ještě přečtu v 
průvodci, že první běloch zde byl John Colter v zimě 1807-1808. Představte si tu náhodu - měl úplně 
stejné jméno, jako ten záliv! :-). Původně byl členem Clark-Lewisovy výpravy - později se ale odpojil a 
živil se jako trapper (lovem do pastí). Žil pak v Missouri, později v horách Big Hornu, kam máme také 
namířeno a nakonec v Yellowstonu. Nu a jak vidíte, dostal se až sem. O prohlášení tetonského údolí za 
přírodní rezervaci se zase zasloužil rančer Pierce Cunningham v roce 1925. Ještě je prý tam někde jeho 
srub, kde žil. 
 

Opouštíme Tetony.

 

Great Divide 

Některé názvy v parku jsou opravdu neobvyklé, 
např. Amphitheatre Lake nebo Dissapointment 

Trail (Stezka rozčarování - proč asi?), Lake 

Solitude (osamění), Death Canyon ( Kaňon smrti), 
Paintbrush trail ( Stezka malířského štětce) či 
Chapel of the Tranfiguration. To je ale skutečná 
kaple, ale patrně si tam asi nikdy nikdo figuru 
nezlepšil. Celý park zabírá asi 485 čtverečních mil 
(1250 km čtverečních), má asi 200 mil ( 320km) 
turistických stezek a jsou tam pochopitelně i 
ledovcové kaňony. První fotografie z Tetonů se 
objevily už v roce 1872, a přinesla je Haydenova 
expedice. Koupíte-li si lístek do Tetonského parku, 



Great Divide 

platí vám pak i na Yellowstonský park, což se nám 
hodilo. Chcete-li tam ovšem kempovat, potřebujete extra povolení, ale tak je to skoro ve všech státních 
parcích v USA. Zrovna tak potřebujete na rybaření wyomingský rybářský lístek a horolezci musí mít 
dokonce povolení ke slézání hor ( na vylézání nahoru asi ne :-). Jinak se můžete projet na koni - to už 
bez povolení, ale za vyšší poplatek - či na kanoi, na už zmíněném žebřiňáku nebo odjet na loďce a 
posnídat pstruhy na onom ostrůvku jelenů, Elk Islandu. Patrně na ostrově i jeleni, ale jak se tam asi 
dostali? To je lehké, oni totiž umí plavat - ov šem sám jsem je plaavt neviděl, jen jejich příbuzného, 
cariboo (karibu) a to ještě v Kanadě.
 
Opouštíme Tetony a suneme se nahoru, k Yellowstonskému parku. Cestou ještě zastavíme u místa, kde 
se dva oceány podávají ruce. Nevěříte? Ale ono, říká se mu Great Continental Divide a dešťová voda, 
co spadne nalevo od té cedulky, teče do Pacifiku a ta napravo zase steče do Atlantiku. To je celkem 
pochopitelné, ale co byste řekli tomu, že u nás v Kanadě dokonce tekou řeky směrem k severnímu 
pólu, teda vlastně do kopce? 
 



Autor : Jan B. Hurych 
Název : OREGON TRAIL 
Kapitola: Yellowstonský park.    

 

 
 

YELLOWSTONSKÝ PARK. 
 

Chrlič obecný 

Yellowstonský park je vlastně první, který byl kdy 
v USA zřízen - je to park státní, tedy chráněný a 
obhospodařovaný lesníky, kteří se tu nazývají 
"rangers". Druhou jedničku dostane za to, že je to 
největší park v USA vůbec - zabírá asi 2,2 miliony 
akrů, tj. 900 tisíc hektarů. Yellowstonské plateau 
(náhorní výšina) leží ve výši 6500 až 8500 stop 
(2000 až 2600 m) nad mořem a kolem dokola jsou 
hory, které sahají ještě 2000 stop (600 m) výše.
 
Je to také sanctuary (útulek, doslova "svatyně") 
pro divokou zvěř. Široko daleko tu neuvidíte žádné 
komíny, necítíte žádné chemikálie, nejsou tu žádné 
sloupy elektrického vedení ani žádná potrubí či 
nádrže. A hlavně žádný kouř - ale počkejte, to jsem přehnal, byl tu velký požár, ale o tom až později. 
Není divu, že tu žije vysoká zvěř, tedy hlavně jeleni, bizoni, grizzly i jiní medvědi, různé ovce (hlavně 
typu bighorn, už jsem tu o nich mluvil) a i zvěř menší, od vlků až po hraboše. Z ptactva pak hlavně 
bald eagle - doslova orel plešatý, latinsky Haliaeetus leucocephalus, česky orel bělohlavý, tedy ne ten 
královský - i když je právě tento "baldie" národním ptákem Spojených Států - a také sovy, havrani i 
ptactvo přelétavé, pardon, stěhovavé. Vysoká zvěř tu ovšem zůstává i v zimě, maximálně se stáhne do 
dolin, do už dříve zmíněného údolí Tetonů. 
 
Před miliony let byla tato krajina potopena na dně malého moře, ale postupem času se zemská kůra 
zvedala a voda v moři mizela. A aby to nebylo tak fádní, docházelo navíc k vulkanickým explozím ( tři 
největší byly před dvěma, jedním a půl miliónem let) a láva se pak začala rozlévat po yellowstonském 
"plateau". Pak ale začala zemská kůra praskat, objevily se v ní zlomy a začaly tu narůstat i hory, 
pochopitelně sopečného původu. Navíc se střed území propadl a vytvořil jakousi velkou mísu, též 
zvanou basin. Horké období přešlo, přišla doba ledová a ledovce tu začaly vyhlubovat údolí a kaňony - 
ale to už jsme skoro u dneška. A tak tu máme gejzíry, jezírka modrá, smaragdová i jiných barev, 
otvory, které chrlí vodu s vodní párou, jež pod zemí vytváří různé jeskyně a nad zemí pak terasovité 
vrstvy vřídelního kamene. 
 

Historie.
 



Zrádné jezírko 

Také lidé sem přišli - a žili tady - už po poslední 
době ledové, tj. asi devět tisíc let. Historické 
důkazy dokazují, že zde žili hlavně Indiáni, 
Bannockové a Shoshoni. Tak mi napadá: doby 
ledové se prý opakují po deseti tisících; máme tedy 
ještě tisíc let, abychom se mohli pořádně na tu další 
připravit? Už dříve zmíněný John Colter byl asi 
první bílý muž, který se zde objevil. Následovali 
další, snad nejznámější byl Jim Bridger, který s 
jednotkami generála W.F. Reynoldse toto místo 
navštívil a popsal (často až neuvěřitelně přehnaně, 
takže se jeho zpráva označovala jako "lži Jima 
Brigdera"). Výprava ale měla naštěstí i známého 

geologa F.V. Haydena. Následovala v roce 1870 výprava pánů Washburna, Langforda a Doane, kteří 
pak různá místa pojmenovali. Jeden člen výpravy, soudce Cornelius Hedges pak dostal nápad, udělat z 
tohoto místa státní park. 
 
Vláda tedy vyslala v roce 1971 další skupinu, kterou vedl právě geolog Hayden a po dobře vedené 
kampani byl park ještě v témže roce "uzákoněn". Prezident Grant podepsal zákon (Park Bill) hned v 
roce 1872 a tak vznikl první státní park v USA - a snad i na světě. Prvním superintendantem byl také 
N.P. Langford, který tam dokonce sloužil pět let zcela zadarmo. Kongres mu totiž "zapomněl" připsat 
také nějaké peníze na plat a i pravidla na ochranu parku si musel napsat sám. To se opakovalo i u 
dalších čtyř správců, co přišli po něm. V roce 1886 se ujala správy parku armáda, která tam postavila 
silnice a zavedla pořádek. Konečně v roce 1916 přešla správa do ruky civilistů, i když tam mají rangeři 

stejnou pravomoc jako policie. Park se stal modelem pro ty druhé po celém světě a teď mají Spojené 
Státy asi 400 národních parků a ve většině z nich i dostanete brožuru s mapou, takže víte, kam pak jít.
 
V roce 1988 zničil velkou část parku požár, který spálil 793,800 akrů tj. asi 321 tisíc hektarů (skoro 
třetinu parku!). Některé dny se oheň šířil až 13 mílí za 24 hodin (asi 20km), hlavně díky větru o 
rychlosti 70 mil/hod (110km/hod). Asi 25 tisíc lidí bojovalo proti požáru, ale marně - zvládnout to 
nešlo a zastavil to jen déšť, podobně jako teď v Kelowně v Kanadě. Přestože jsme tam byli až 6 let po 
požáru, ohořelé stromy stále ještě dokazovaly, jak hrozné to asi bylo. Ovšem nezapomeňme, že to byl 
také jakýsi regenerační proces matky Přírody: spálené stromy totiž dávají půdě potřebné živiny, nové 
"mýtiny" pak zase zarůstají trávou a křovím, tedy potravou pro jeleny, buvoly i jinou zvěř. Podle jedné 
statistiky zemřelo přímo v ohni asi 260 kusů vysoké zvěře - zbytek (kolik už neříkají) zahynul kouřem 
a asi 100 srážkou s hasícími vozy! 
 
Velký žár prý navíc otevře šišky borovic, které se nacházejí v blízkosti ohně - které se jinak prý 
neotevřou a tak se místo zase osází; asi proto jsmetu viděli plno nových stromečků. Také jsme 
zpozorovali hodně ohořelých stromů, které se pořád nahoře vesele zelenaly, protože ohořela jen kůra 
dole a to ještě jenom ; místy. Zkáza byla tak veliká tajké zřejmě díky tomu, že v oblasti bylo plno 
starých a suchých stromů (až 250 let starých), které nikdo nekácel. Navíc se tu až do roku 1972 každý 
malý oheň musel hasit - teprve pak se regule změnily. Ukázalo se totiž, že by bylo vhodné zakládat 
periodicky jakési "miniohně", jako to dělají s trávou a křovím na Floridě. Jenže v případě lesa to jaksi 
nejde - je potřeba najít jiné řešení a zatím to vypadá, že malé, náhodně způsobené (například bleskem), 
ale přísně hlídané ohně jsou tím nejlevnějším řešením. 
 

Cestování po parku.



Tůňka, ale bez ryb 

Najít, kam všude byhcom měli v parku jít nebylo 
těžké: opět jsem předem použil průvodce AAA 
klubu, kde je to vše také popsáno a naplánoval 
jsem to. V parku bychom byli včas, kdyby se nám 
do cesty nepostavila překážka v těch místech zcela 
nečekaná: řada aut před jižní vstupní bránou. 
Nevím, co to způsobilo, park je zavřený jen od 
prvního listopadu do konce dubna, návaly jsou 
spíše na začítkua na konci, zatímco my tam byli v 
létě. Dál v parku už taková zácpa nebyla - šlo asi o 
ten běžný případ, kdy se všichni někam ženou a 
pak se ukáže, že se všichni hnali na stejné místo 
:-). Výstupní cesta z Yellowstonu na východ pak 

byla ještě víc ucpaná, opravovali ji a to možná vysvětlovalo celý ten maglajz. Ovšem to už bylo v 
místech, kde nejsou gejzíry, tam nás to neznervózňovalo.
 
Hlavní cesta vede v jakémsi ohromném uzavřeném kruhu, nazvaném Velká Smyčka, která je zhruba 
230km dlouhá. Do ní jsou jako paprsky přivedeny vstupy ze čtyř světových stran (ze severu dokonce 
dva a k jednomu jsme téměř dojeli, když jsme byli na našich cestách v Montáně. Zvolil jsem jako 
vstup jižní bránu a objeeli jsme smyčku v úhlu 270 stupňů ve směru ručiček hodinových, přičemž jsme 
východním vstupem zase vyjeli. Tím jsme zároveň projeli prakticky téměř vše, co se dalo vidět. První 
dojem byl překvapující: byl jsem sice kdysi několikrát v Karlových Varech, kde také máme horkou 
vodu, ale prameny jsou tam víceméně zakryté kolonádami a také jaksi dost zkrocené :-). Jediný gejzír 
ve Varech je ten hlavní, nazvaný Vřídlo, a ten ještě žene pumpa - odtamtud se také pumpuje voda dál, 
do ostatních "pramenů". 
 
Zde to bylo jiné: gejzíry všeho druhy, od jakýchsi gigantických vředů, ze kterých se kouřilo, až po 
bezedné tůně nebo kopečky dštící horkou vodu, případně vodu s párou nebo i jen páru, která zdálky 
vypadá jako kouř. A kolem byly louže rozlité vody, uprostřed nichž vodotrysky cákaly do oblouků či 
jen tak přímo do výšky, obklopené kaskádami sedimentového kamene, které vytvářejí kolem 
vodotrysku hradby či dokonce stalagmity, které jsou sice rozpláclé, ale narůstají do výšky. Překvapující 
je to množství barev, ale pozor: to není vřídelním kamenem, ale jen bakteriemi a řasami, které tu v 
teplé vodě vesele vegetují. Je to také ta nejprimitivnější a asi vůbec první forma života na zemi. 
 

Old Faithfull.
 



Old Faithfull 

Nejznámější gejzír je hned na západ od jižního vstupu, po směru 
Smyčky. Leží v horním, tzv. Upper Geyser Basinu a jmenuje se 
Old Faithfull (Starý Věrný), snad proto, že se na něj můžete 
spolehnout; nevynechal ani jednou za posledních 60 let. Na rozdíl 
od těch menších totiž nechrlí pořád, ale jen v pravidelných 
intervalech; bývalo to 65 minut, dnes už je to až 78 minut, díky 
poslednímu zemětřesení). Kolem kužele, který vytvořily 
sedimenty, se vždy shromáždí pár stovek turistů a čekají, až začne. 
Na fotografii vidíte také řadu barevných teček - to jsou prosím lidé 
neboť fotka, kde by byl celý vodotrysk, se musí dělat z dost velké 
dálky. Divadlo netrvá dlouho, jen dvě až pět minut, ale dojem je 
obrovský. Výška výstřiku je 106 - 184 stop (30 - 55m) a rachot je 
to ohromný. Vychrlí se při tom 3,700 - 8,400 galonů (14,000 - 
32,000 litrů) vařící vody, která pak stéká po svazích té miniaturní 
sopčičky do žlábků a odtud do potůčku pod nimi. Ve Visitors 

Centru pro návštěvníky máte také na stěně "jízdní řád "Starce" a 
můžete si do další erupce obejít napřed ty menší chrliče. Při 
srovnání s ním je třeba i Steamboat (Parník) v severním rohu 
parku energičtější: někdy stříká do výše až 300 stop (100 m), 

většinou ovšem jen tak do patnácti metrů, ale zato vychrlí daleko víc vody. A pokud nechrlí vodu, 
tryská z něj pára jako z lokomotivy, pardon, z parníku. Jenže Stařec je hezčí: Parník totiž nevypadá 
jako parník, ale spíše jako zdeformovaná velryba. 
 
Všude se chodí po dřevěných chodnících a doporučuje se vzít si pláštěnku, protože najednou někde 
vedle vás začne něco chrlit a uskočit už nestačíte. Některé ty chrliče už nechrlí a jsou to jen klidná 
jezírka, často s vodou tak horkou, že si v ní můžete uvařit vajíčko, jinde zase už vlažnější, ale vždy tak 
čistou vodou, že vidíte až na dno, různě zbarvené. Teda jen na to, co si myslíte, že je dno - 
pochopitelně musí být i v tom dně někde hluboký otvor, kterým se ta voda dostává na povrch a to dost 
velký. když tu už voda ani necáká. Na první pohled by se zdálo, že zemské nitro je asi plné vody, ale je 
to vlastně jen voda povrchová , která nějak stekla do podzemí, tam se ohřála a je zase párou 
vytlačována ven. Podle geometrické konfigurace vyústění pak tryská, stříká, tlačí se nebo jen tak prostě 
vytéká a to buď pořád nebo v intervalech. Tam, kde se vytvořil určitý rezervoár, například v porézní 
vrstvě horniny, musí voda na osvobození nějakou dobu čekat. A teprve když se ten obrovský "čajník" 
vyhřeje natolik, že je tlak páry dostatečně vysoký, dojde k výtrysku vody. Ale i ten tlak může být různý 
a tak některé vodotrysky chrlí pořád, ale málo, zatímco jiné hodně, ale jen občas - některé dokonce jen 
za několik dní. Nu a voda pak utíká i s párou, tlak tím klesne a zase se čeká. Není to ovšem perpetuum 

mobile, ale využívat se to dá: na Islandu staví nad zřídly celé elektrárny - nepotřebuje to ani uhlí ani 
uran a pracuje to zcela zadarmo. Nešlo by náhodou přestěhovat Českou republiku na Island? 
 

Velká Smyčka
 



 Pláštěnka se vždy vyplatí 

V parku je několik oblastí, které se jakoby 
schválně soustředily kolem Velké Smyčky. De 
fakto je to naopak, cestu tam postavili právě tak, 
aby šla kolem těchto atrakcí, protože je to velká 
plocha a jen na některých místech jsou ta větší 
seskupení gejzírů. Objíždíte prostě Smyčku a 
zastavíte tam, kde je něco zajímavého - nu a to si 
právě musíte najít a naplánovat předem, jinak to za 
den neprojedete. Za Starcem následuje Madison 

Junction, kde kempovala už zmíněná výprava v 
roce 1870 a projedete kolem Firehole River, což je 
teplá říčka, ohřívaná okolními prameny. 
Nejbarevnější jezírka jsou v Black Sand Basinu. 

Dále je tam Norris Geyser Basin ( Norrisovo gejzírové údolí), kde je také ten nejsilnější gejzír, 
nazvaný Stemaboat ( už dříve zmíněny Parník). Nu a horská stezka Geyser Hill Nature Trail je přesně 
to, co její název říká. Stáčíme se na východ do Geyser Village a pak na jih, na Mud Volcano, s bahnem, 
jak už jeho název prozrazuje a k Yellowstonskému jezeru, na jehož špici leží Fishing Bridge, ale rybáře 
jsem tam tehdy žádné neviděl. 
 
Kromě přírodních krás v parku uvidíte i různé shluky domů, nazývané třeba Canyon Village, Grant 

Village nebo Lake Village, s honosným  názvem "vesnice". Tam se pak vyskytují různá malá muzea, 
informační střediska a všude-přítomní rangers. Jednoho takového, jinak zcela ochotného lesníka, se 
právě kdosi v naší zeptal, kolik má ta voda teplotu ve stupních Celsia. Nevěděl, znal to chudák jen ve 
stupních F a jako většina Američanů to ani neuměl přepočítat. Nu proč také - já zase nevím, proč se 
musí voda zrovna u Fahrenheitů vařit zrovna při 32 stupních :-). Ale vážně: zatímco ve 43 stupních se 
chvilku šploucháme zcela bez problému, sedět v nich 3 hodiny může vést ke spáleninám třetího stupně, 
zatímco ve 49 stupních na to stačí už jen 8 minut, v 60 stupních pět vteřin a v 69 stupních jedna 
vteřina! Však tam také několikrát došlo i k úrazu: mládež se šla vykoupat - voda byla 80 stupňů a jen 
tak tak je zachránili, teda jen některé. Celkem tam zemřelo asi dvacet lidí - i jeden lyžař, který spadl do 
jezírka a starší muž, který tam skočil, aby zachránil svého psa. 
 
Když Velká Smyčka dvakrát překročí Continental Divide (viz dříve), stočí se k Yellowstonskému 
jezeru, které je největší jezero v Severní Americe ( ovšem jen z těch, které jsou ve výšce nad 2000 
metrů - samo je ve výšce 7731 stop, 2356 m) a je 300 stop (91 m) hluboké. Jeho obvod je asi 160 km a 
má ještě jednu zvláštnost - postupem času se nejprve vyprazdňovalo do Pacifiku, později do Arktiku 
přes Hudson Bay a nyní vytéká do Atlantiku, přesněji řešeno na jih do Mexického zálivu. Jak je to 
možné, když z něj klidně vytéká Yellowstonská řeka na sever do Missouri, to se mě neptejte - tuto 
informaci mám z brožury, kterou jsem tam dostal v parku. Díky podzemním teplovodním systémům je 
také nebezpečí, že by mohlo časem dojít k podvodnímu (parnímu) výbuchu, kdyby se hladina jezera 
snížila o několik stop.
 
Ale tuto poslední část kruhu jsme už neprojeli, protože bychom se vrátili tam, kde jsme začali a viděli 
bychom cestou už jen pobřeží jezera, zatímco východní východ z parku nabízí daleko větší zábavu. 
Jezero hostí množství ptactva, dokonce prý i bílé pelikány, ale ty jsme už viděli daleko výše na severu, 
až v samotném Saskatoonu. Na severu parku je vlastně ještě jedna smyčka, tam jsou ještě Mammoth 

Hot Springs (Mamutí horké prameny) co mají asi nejvíc gejzírů. Ti "mamuti" vás ale nesmí splést, má 
to popsat jen jejich mohutnost - kolem gejzírů najdete jen hodně buvolího trusu, předpokládám, že si 
tam chodí ohřívat své revmatické klouby :-). 
 



Pravidla "parkování".
 

Měsíční krajina, navíc s ústředním topením 

Park Yellowstone leží v severozápadním rohu státu 
Wyoming a malinko zasahuje až do sousední 
Montány a Idaha - proto má asi tolik vstupů. Asi 
sedmdesát procent parku je pokryto lesem a jsou to 
hlavně borovice, některé až 5 00 let staré. Zvěře je 
tam ovšem všude plno: velcí jeleni se pasou u 
cesty, sem tam uvidíte i buvola nebo i černého 
medvěda. Návštěvníci jsou patřičně varováni: 
buvol (buffalo) dokáže totiž běžet rychleji než vlak 
( já vím, vlak neběží :-) a medvědi tu vůbec nejsou 
ti krotcí, jako se jeví někde v zoo. Zakazuje se je 
krmit nebo se jen k nim přibližovat - ač medvědi z 
dálky lidi tolerují, přesto je často nečekaně 
napadnou. Už v Tetonech jsme si mohli koupit za drahé peníze obyčejnou hůl s klaunskými 
rolničkami, prý to medvědy předem varuje - jenže před čím, snad by bylo lepší varovat lidi, ne? :-). Ale 
vážně, medvědy prý to předem upozorní na lidi,a le oc pk udělají, to nevím: na nebezpečná místa jsme 
ani neměli čas jít a hole se zvonečky jsme nezakoupili; ty u nás ve středověku nosili jen blázni. Jsou 
ale známy případy, kdy medvěd utrhl někomu i ruku. Ovšem radu "padnout a dělat mrtvého" asi dal do 
placu někdo, kdo to zažil jen teoreticky; málokdo má an to nervy. 
 
Pochopitelně vám zákon nedovolí koupání v těch teplých pramenech, psi musí být na šňůře - my 
naštěstí naši Taru nechali doma - a mince do jezírek také nesmíte házet. Povolení pro člun si můžete 
koupit, ale jezdit smíte jen na jezírkách, která jsou studená, de fakto tak studená, že byste tam ve vodě 
brzy zemřeli podchlazením. Pochopitelně je nejlepší si projet park stylem "horseback", tj. na koni, ale 
asi jen na spolehlivých stezkách. A ano, potraviny si musíte při kempování uschovat, jinak vám je 
medvědi sežerou a nejen to: budou je pak hledat i u těch, co přijdou po vás - a pak se jich už nikdo 
nezbaví. To ovšem neznamená že nakrmení medvědi budou na lidi hodnější :-). Rybařit se tam dá jen s 
povolením a opět je tu hlavně cutthroat trout, pstruh hrdlořez (má totiž pod čelistí červené skvrny). 
Jezdit se v parku smí jen rychlostí pod 45 mil/hodinu, tj. asi 70 km/hod, což bylo při té počáteční zácpě 
opravdu dost štědré povolení :-).
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WAPITI A WYOMING 

 

Yellowstonský vodopád, dolní

Ještě se musím zmínit o jedné podívané v Yellostoneském parku, o 
známém vodopádu na řece jménem - jak jinak? - Yellowstone. 
Vlastně jsou dva: "horní" (vysoký "jen" 109 stop (33m), zatímco ten 
"dolní" je 308 stop (94m) - představme si, že Niagara (jen kanadská, 
ta je vyšší a větší) je asi 170 stop (52 m), vidíme hned, že ty dva 
žlutokameňáci dohromady dají 417 stop (127m), skoro tedy jsou 
skoro 2,5 krát vyšší. Pravda, nežene se jimi tolik vody, ale zato i 
kaňon ( přesný název je Grand Canyon of the Yellowstone, je zde 
daleko krásnější. Není ovšem tak veliký, jako Grand Canyon v 
Arizoně, který je majestátnější, ale jinak hrozně mrtvý. Pochopitelně 
jsem se museli zastavit na okraji a udělat fotky. Stojíme si tam 
takhle na kraji a na větvi sedí jakýsi šedý pták, něco jako crosbeak 
(český název neznám) a pod sebou má těch 150m ničeho, ale ne, on 
si klidně sedí, hlavu strká dolů do prázdna a vůbec nemá závrať. 
Zato my jsme měli, není tam žádné zábradlí a tak můžete všude, i 
spadnout dolů :-).. Také prý tam hnízdí ospey (orlovec říční), ale 
toho jsme neviděli, asi nemá rád společnost.
 
Převládající barva skal je žlutá, ale objeví se i oranžová a červená. 
A hlavně zelená, stromů je tam také dost. Z Lookout Pointu uvidíte ten nižší (tj. níže uložený, ale jinak 
vyšší) vodopád celý a stezkou můžete slézt až tam dolů; ale to by nám zabralo dobré dvě hodiny, tak 
jsme to oželeli. Zato pohled seshora je nádherný, ten jsme si ennechali ujít.
 
Je zajímavé, jak tento kaňon vznikl: asi před 600 tisíci lety, v tomto místě vznikla velká vulkanická 
erupce, která vytvořila velkou podzemní kavernu. Ta se nahoře propadla, vytvořil se jakýsi kotel, ale i 
ten se později vyplnil lávou. Povodní kaňon se vytvořil, když si žhavá láva propalovala cestu měkkými 
horninami, kde se ale později - daleko později -  vytvořily ledovce a jak tály, obnažily původní kaňon. 
Dnešní stav se datuje z doby před asi 10000 tisíci lety, kdy poslední ledovec roztál. 
 
Yellowstone River pramení v parku, kde vytéká z Yellowstone Lake, protéká celou Montanou do 
Severní Dakoty, kde se hned za hranicemi vlévá do řeky Missouri. Yellowstonské jezero leží pěkně 
nahoře (7731 stop nad mořem) a je to největší jezero v Severní Americe -teda položené tak vysoko 
(jeho obvod je asi 110 mil tj. 160km). 
 

Cesta dolů.

 



Yellowstonký kaňon

Schylovalo se k večeru, ale my museli ještě sjet dolů, do Wapiti 

Valley, jak jsem to naplánoval. Čekalo nás 150 kilometrů 
hrůzostrašné jízdy, snad nejhoší, co jsem kdy zažil. Začali jsme ve 
výšce asi 2500 metrů a sjížděli po cestě vytesané do útesu a to tak 
rychle, že jen za 15 kilometrů jsme už byli o 400 metrů níže, u 
východního vstupu do Parku. Pod námi sráz, podle mého odhadu 
asi 800 metrů a zase nikde žádné zábradlí :-). Aťa řídila, ale 
protože se nechtěla srazit s protijedoucími auty - která se zase 
nechtěla odřít o skálu - musela se držet hodně při okraji. Často 
jsem ji musel upozorňovat, že máme míň než metr ke kraji a při té 
rychlosti by to mohlo špatně (a hlavně tvrdě :-) dopadnout. Ale co 
vám budu povídat, ona tu hrůzu tak nevnímala: sráz byl napravo a 
ona se musela dívat jen dopředu, ne dolů, jako já :-). 
 
Od konce parku to už šlo: krásné a hlavně mělké údolí, s 
převislými skalami nad námi, kopce jako z westernů, no lahoda. 
Wyoming je vůbec jeden z nejzajímavějších západních států - mají 
tam skoro všechny druhy krajiny a hlavně bohaté pastviny. Stejně 
zajímavá je i historie: alespoň jednou tu vlála vlajka Francie, 
Anglie, Mexika, Texasské republiky, Španělska a Spejených Států. 

Ačkoliv zmíněný Lewis a Clark sem nevkročili, jeden člen jejich expedice, John Coleter ano a to už v 
roce 1807 - ale o tom už jsem tuším psal. Místo se stalo bonanzou na kožešiny. Roku 1824 byl objeven 
již také zmíněný South Pass, průsmyk, u kterého se pak scházeli lovci kožešin i ti, kteří je od nich 
levně kupovali, ale zato pak draze prodávali, hlavně v Evropě. Bobři se například lovili hlavně pro 
jejich srst, ze které se dělaly různé klobouky. Nu a přišel Oregon trail a s ním noví usedlíci, což 
popudilo místní Indiány.
 
U Sheridanu pak došlo k masakru, pobití kapitána Fettermana a jeho 80 vojáků - incident, která se 
vyrovná tomu u Little Big Hornu - hlavně hloupostí velitele, který kdysi tvrdil, že s 80 vojáky projde 
celým Siouxským národem.Tady bylo Siuxů jen 2000, ale stačilo to. Fetterman vyjel se svými 
kavaleristy na ochranu skupiny vozů se zásobováním a nechal se Indiány odlákat až do Lodge Trail 

Ridge, do kaňonu, kde ovšem neměl šanci. Pobili je všechny, až na dva poslední: kapitán William 
Fetterman a jeho pobočník kapitán Fred Brown si stoupli proti sobě, přiložili každý pistoli k hlavě toho 
druhého a naráz vystřelili . . . 
 

Wapiti Valley. 
 
Místo má název po nádherných jelenech, indiánsky "wapiti", kteří tady, kromě Šošonů, kdysi bývali. Ti 
druzí tu už nejsou a ti první? Jezdíval je sem střílet prezident Teddy Roosevelt (a taky medvědy, k 
tomu se zase váže historka o Teddy Bearu, populární hračce v USA), takže bych se nedivil, kdyby jich 
tu už také moc nebylo. Vím to ze zkušenosti: poznal jsem v Kanadě jednoho českého myslivce, který - 
podle toho, co tvrdil - sám jediný byl podle počtu toho, co zastřelil, zodpovědný za vyhynutí vysoké 
zvěře v Čechách; pokud to ovšem nebereme jen jako mysliveckou latinu :-).
 



Udolí jelenů (Wapiti Valley) 

Anglicky se mu říká "elk" - myslím tomu jelenovi! 
- a je to opravdu ohromné zvíře. Někoho bude 
zajímat i to, že jeho maso má málo cholesterolu a 
tuku, ale to bude spíše ten, kdo se může pochlubit 
jen parohy, co mu nasadila manželka. Elci se dnes 
opravdu pěstují spíše na rančích, pro maso - ano, 
člověk je snad nejbezohlednější druh masožravce. 
Musím se vždy smát, když čtu na konci nějakého 
filmu, že při jeho natáčení nebylo zraněno či zabito 
žádné zvíře - zřejmě se nepočítají všechny ty stejky 
a grilovaná kuřata, co filmové konvoje za tu dobu 
sež- jak se to slušně řekne? - aha, sežvýkají.. 
 
Na konci údolí byl malý motel, spíše něco jako 
hromad srubů, skoro jako horská vesnička. Ubytovali jsme se tedy v jednom z těch sroubků. Slunce už 
pomalu zapadalo a chyběl jen ten táborák a trampské písně, aby se člověk cítil jako na našem 
sázavském Západě. Před chatou jsme měli takovou tu dobytčí bránu s velkými rohy, zatímco na 
blízkém kopečku jsme si prohlédli hrob desperáda, ze kterého trčely ještě skoro nové boty. Byl to totiž 
takový privátní "boothill", místo, kam se pohřbívali oběti soubojů a místo kříže se jim tam dávaly boty, 
snad aby se zdůraznilo, že "umřeli s botama na nohou", tedy tím jediným správným způsobem, jakým 
může takový "outlaw" zemřít.
 
Žertovný majitel, starý Skot, tu patrně chtěl, aby se tu hosté cítili jako doma, zvláště po tak hrůzné 
cestě dolů, po svahu Yellowstonu. Ve velkém srubu, hned vedle stolů, kde jsme večeřeli, měl 
vystaveny různé antiky a také "lebku desperáda". Toho harampádí byla celá místnost, navíc různé 
vycpaniny, pochopitelně i hlava "wapitiho", skunka a bobra, náboje do pušek z první i druhé světové 
války, kulomey, granáty, různé kolty a opakovačky, možná i hodinky s vodotryskem a já nevím, co 
ještě. 
 

Kojoti.

 

Artefakty majitele kempu 

Povečeřeli jsme, ale ještě se nám nechtělo spát. 
Vytáhl jsem tedy foukací harmoniku, zapálili jsme 
si ten táborák a hned nám bylo lépe. Někde v dálce 
vyl kojot - mimochodem, měl jsem je možnost 
vidět v přírodě i v zajetí a jsou to nesmírně chytrá 
zvířata - jak se tady říká, praví "survivors", tedy ti, 
co přežívají. Jsou plni energie, stále neklidní a umí 
se přizpůsobit - nejen své chování, ale i dietu a 
případně i rozmnožovací zvyky, jen aby přežili (na 
rozdíl od některých lidí :-). Jakékoliv pokusy je 
vyhubit se setkaly s neúspěchem a kojoti z toho 
vyšli vždy o něco přizpůsobivější, o něco chytřejší. 
 

Navíc mají výborný zrak, čich a sluch. Tito příbuzní našich psů umí nejen výt - tím se dorozumívají s 
ostatními kojoty v oblasti, ale i kňučet - to je zase spíše ve smečce a používají to ti spíše mladší - či 
vyrážet krátké štěky k odstrašení nepřítele, který je chce napadnout. A používají i slabý štěkot (huffing) 
pro dorozumívání, kdy nechtějí, aby je někdo jiný slyšel. 
 



Jinak jsou prostě zcela něco jiného, řekl bych i inteligentnějšího, než vlci a rozhodně jim proto dávám 
přednost; i když jsou vlci také dost inteligentní, pokud vás neurazí, že tak mluvím i o zvířatech. Jsou 
také velmi společenští, i když se styku s lidmi vyhýbají - což další důkaz jejich inteligence. 
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ĎÁBELSKÁ HORA. 

 
Součástí Yellowstone je i Shoshone National Forest, který má 10 miliónů akrů (tj. 4 milióny hektarů), 
teda už slušná plocha. Ještě se tu musím zmínit o Šošónech (též Shoshonech), indiánském národě, 
který tu kdysi žil. Byl to hrdý národ, jenž už v roce 1680 pobil Španěly, kteří měli o toto území zájem a 
poslali sem - jako obvykle - své vojáky. Dalších 250 let si Shoshoni udržovali svou územní 
nezávislost, a v roce 1863 podepsali smlouvu Treaty of Ruby Valley se Spojenýmii Státy. V témže roce 
totiž došlo k Bear River masakru, kdy bylo 250 Šošónů, mužů, žen i dětí pobito Colonelem 
P.E.Connerem a jeho kalifornskými dobrovolníky. Stalo se to v Idahu a protože to bylo během 
občanské války Severu proti Jihu, moc se to nepropagovalo.
 

Hrob desperáda 

Jako obvykle, smlouva byla brzo americkou stranou porušena a 
zbytek je už stejná historie jako všude jinde. Jejich území kdysi 
zabíralo i části Idaha, Utahu, Oregonu, Nevady a Kalifornie. Jen 
malá skupina Shoshonů byla uznána americkou vládou v roce 1980 
jako samostatný národ. Pak 29 září 2003, zažalovala Národní rada 

národa Západních Shoshonů u soudu Spojené státy, za účelem 
navrácení či zaplacení ceny za 60 millionů akrů půdy, kterou kdysi 
vlastnili a navíc zaplacení části ze zisku, který až dosud měly různé 
důlní a jiné firmy od té doby, co sem přišli bílí usedlíci. V tomto 
směru se také navíc spojili se Siouxy z Jižní Dakoty a bude jistě 
zajímavé, jak soud v budoucnu rozhodne :-). 
 
Shoshone Forest je oblast blízko Yellowstobnského parku a je to 
prý vůbe první National Forest. U východu z Yellowstonu 
projedete kolem Pahashka Tepee, kde je srub, v němž žil plukovník 
William F. Cody a pak už následuje zmíněné údolí Wapiti Valley, 
které se nachází u Shoshone river, které propagoval. Jistě ho znáte 
pod známějším jménem "Buffalo Bill" - vozil tam své hosty na 
polovačku. To samé dělal později i už zmíněný prezident Teddy 

Roosevelt, který to údolí nazval "nejscéničtějších 50 mil v Severní Americe". To vše jsme předtím 
nevěděli, takže nás ta krása o to víc překvapila. A to jsme ani neviděli všechnu tu divokou zvěř, co tam 
žije: buvoly, soby, ovce zvané "bighorns" pro jejich veliké rohy, medvědy, zlaté i jiné orly, leopardy a 
už zmíněné jeleny. 
 
Jelen (Wapiti) je tu i pěstován na rančích a krmí se většinou senem, obilím, ječmenem a siláží. V 
přírodě jedí i semena, větvičky, kůru a houby. Dospělý jelen pozře nanejvýš 2,5% své váhy denně (už 
jste někdy viděli obézního jelena?). Také má rád alfalfa, bohaté na protein. Mladí ovšem potřebují 
matčino mléko dost dlouho, takže je farmáři později nahrazují mlékem kozím. Lovecké ranče existují 
spíše na jihu Spojených Států - ve Wyomingu žijí jeleni většinou na svobodě. Místní jelen měří až 9 
stop (2,7m) na délku a 5 stop (1,5m) na výšku - a to jsou prosím jen ramena, hlava s parohy je výše. 
Váží až 100 liber, tj. téměř 450 kg, samice jen 600 liber (275kg). Parohy jsou až 5 stop (1,5m) dlouhé, 



mají 4 stopy (1,2m) napříč a váží 40 liber (18kg). Jeleni se páří od polovice září (hele, rým!) do 
polovice říjan a tomu předchází známé parohové klání se soupeřem. Samice nosí mláďata po osm 
měsíců a narozené mládě - rodí se jen jedno - váží 35 liber (téměř 16kg).
 

Město Cody.
 
Na cestě jsme narazili ještě na jinou upomínku na Buffalo Billa: město Cody, které je totiž 
pojmenováno po něm (u města Buffalo si už nejsem tak jist :-). Proč Cody? Nu on ho totiž také založil, 
v roce 1898. Městu také nechybí jeho socha, kde ještě jako mladý armádní zvěd ukazuje, jak našel v 
písku stopy nepřítele. Město má i rodeo a výlety po řece po peřejích prý opravdu stojí za to. Nevím - 
lékařské péče ve Státech je pro nás Kanaďany drahá a samo pojištění není o nic levnější, takže jsme si 
jej ani nezakoupili. Ovšem něco jiného je spoléhat na naše zdraví a něco jiného je provokovat divokou 
řeku . . .
 
V městě mají také Buffalo Bill Historical Center, tj. muzeum, které je - podle nich - jedno z nejlepších 
na světě. Zda tomu tak je, to jsem nemohl posoudit, viděl jsem jen asi dvacet nejlepších na světě :-). 
Ale uvážíme-li, že jsou to vlastně čtyři muzea v jednom (umělecké, střelných zbraní, Indiánské a 
Buffalo Billovo Muzeu), asi je to pravda. Mě osobně zaujalo hlavně to umělecké, kde jsou malby a 
sochy Catlina, Remingtona, Morana, Sharpa a v první řadě C.M. Russela, i když to jeho muzeum v 
Grand Falls v Montáně je rozhodně kompletnější. Maně vzpomenu na píseň Iana Tysoina, kanadského 
kovbojského zpěváka, který dnes žije v Montáně, ve které cituje Pánaboha, jak říká Russelovi: 
"Charlie, já jsem sice Montánu vytvořil, ale ty západy slunce nad Montanou, takové jsi mohl 

namalovat jen ty sám."
 
Na sever od Cody leží Beartooth Pass (10947 stop, tj 3340m vysoko), jehož "nejscéničtější silnice" do 
Montány je v zimě uzavřena, ale tam už jsme kdysi byli z druhé strany, přes Red Lodge (viz naše kniha 
"MONTANA, MY LOVE").
 

Buffalo Bill.
 
William Frederick Cody ( 1846-1918) se narodil na západ od Mississippi, v místě zvaném Le Claire 
(jak vidíte, je to jedno z mnoha míst, pojmenovaných ještě francouzsky). Už jako 12tiletý hoch se 
zúčastnil výpravy krytými vozy do Fort Laramie a o rok později ho zlatá horečka přitáhla do 
Colorada. V patnácti už byl jezdcem Pony Expressu - pošta se tehdy dopravovala rychlými jezdci na 
koních - bylo to rychlejší a bezpečnější než dostavníky.
 
Ne že by tam nebylo dost nebezpečí pro jezdce: při jedné takové cestě zastřelil Bill hned tři na něj 
útočící Indiány. Během posledních let občanské války pak sloužil jako scout (armádní zvěd či stopař, 
znalec krajiny a místních poměrů) u Sedmé kansaské kavalerie. I při tom se ještě stačil ve dvaceti 
letech oženit a za rok už zase na prérii lovil buvoly, hlavně pro dělníky, kteří v Kansasu stavěli 
železnici; tam dostal i své přízvisko. A další rok už je zase scoutem pro Pátou kavalerii a za čtyři roky 
poté dostal dokonce kongresovou medaili za statečnost v tzv. "indiánských válkách".
 
Pro svoje bohaté zkušenosti a také osobní charisma se pak stal společníkem různých civilních i 
vojenských hodnostářů, jako byli generálové Sheridan a Custer. Tam už se také vytvářela jeho známá 
popularita a když ho v roce 1872 přesvědčil spisovatel westernů Ned Buntline, aby si založil cestovní 
show, kde by hrál hlavně sebe, nedal se dlouho pobízet. V jeho divadelní trupě byli i Wild Bill Hickok ( 
o tom ještě později), Texas Jack a výborná střelkyně Annie Oakley. Později se opět vrací na prérie a 
když je v roce 1876 v bitvě u Little Big Horn Custerova kavalerie zmasakrována (o tom více v naší 



knize o Montáně), zúčastnil se bitky, ve které zabilCheyennského náčelníka Yellow Hair, přičemž mu 
ten vlas i odskalpoval, s výkřikem "První skalp za Custera!"

Buffalo Bill

V roce 1886 si konečně založil světoznámou Wild West Show, 
která mu přinesla slávu a bohatství. Nikdo jí ale jinak neřekl než 
"Buffalo Bill Show" a vydržela mu celých 30 let, přičemž navštívil 
i Prahu. Stal se ve své době nejznámějším Američanem na světě a 
byl konzultován i americkými prezidenty ve věcech, ve kterých byl 
expertem. Přitom ale zůstal prostým člověkem a - zní to 
neuvěřitelně - i přítelem Indiánů. Tak například se s kamarádil i s 
vítězem od Little BIg Hornu, Sitting Bullem, který pak na jeho 
show celý rok vystupoval. V době, kdy začal Bull mít opět trable 
se zákonem, se Buffalo Bill vypravil za ním, aby mu pomohl. 
Dorazil však už pozdě: indiánská policie zatím Sitting Bulla 
zastřelila. A tohle vše se dovíte přímo v městě Cody, právě v 
muzeu W.F. Codyho, jen za cenu vstupného :-). 
 
Pokračovali jsme dál na východ Wyomingem po silnici č.14, 
krajinou zajímavou, často až melancholicky krásnou a přesto 
dějištěm krvavých bitek - nejen s Indiány, ale i se zloději dobytka, 
zbojníky (outlaws) a přepadači dostavníků. My ovšem měli auto, 

takže nás nikdo nepřepadl a cesta nám dobře ubíhala. Městečkem Graybull, které je na cestě, protéká 
řeka Bighorn. Bighornský kaňon pak je rekreační oblast, měřící 120 tisíc akrů (49 tisíc hektarů) a to 
kolem 71 mil (114 km) dlouhého jezera. Ve své nejhlubší části je kaňon přes 330 metrů hluboký a 
vzhledem připomíná Grand Canyon v Arizoně (viz připravovaná kniha KČK, nazvaná BIG FOUR). 
Větší část kaňonu je ovšem v Montáně, kde také na řece Bighorn leží přehrada Yelowtail Dam, 
popsaná už dříve v knize o Montáně. Ještě víc na sever se pak nachází pohoří s podivným jménem 
Little Bighorn - snad proto, že je daleko menší než Bighorn. Jinak nemá nic společného s hrdinou 
filmu "Little Big Man", kterého hrál Dustin Hoffman, jinak osobou zcela vymyšlenou. S místem se 
ovšem film opravdu váže - ale filmové pojetí osoby generála Custera je jen jedním z mnoha 
nepřesných pojetí jeho osobnosti. Místo je známé tím, že tam Custer zcela nesmyslně nechal 
zmasakrovat - dodnes se neví proč - sebe i své vojáky, zatímco major Benteen, který se o pár kilometrů 
dál na svahu zakopal, útoky Indiánů přežil. Místo je to ovšem smutné, ale Američané to oslavují se 
stejnou nelogičností, jako francouzská Cizinecká legie oslavuje svou někdejší porážku v Mexiku. 
 
Byli jsme se tam kdysi podívat a dospěl jsem k názoru, že Custerovo kavaleristické furiantství - odmítl 
si totiž sebou vzít na výpravu kulomety (tehdejší Gattling guny) - byla daleko spíše vojenská pitomost 
nežli hrdinství. Jeho vojáci, vyzbrojení jen pistolemi a krátkými jezdeckými jednoranovkami ( i šavle 
nechali doma) neměli šanci proti dvacetinásobné přesile Indiánů, nevíc vyzbrojených i opakovačkami. 
Nemluvě o tom, že svůj oddíl diletantsky rozdělil na tři části, už samo místo, které Custer volil k 
obraně bylo takticky nemožné: vybral je uprostřed svahu, kde mohl být napaden seshora i zezdola. 
Jediné vysvětlení je, že prý byl už při útoku na vesnici zraněn a jak ustupoval, vrcholu kopce - ani ne 
50 metrů výše - už nedosáhl. Indiánské vítězství ovšem bylo krátkodobé: později byli Siouxové 
pronásledováni armádou a uchýlii se do Kanady, odkud se za někilik let - po udělení milosti - vrátili do 
svých rezervací v Dakotě. 
 

Bighorn.
 
Ale my jsme pořád ještě ve Wyomingu až k místu, kde začínají Bighorn Mountains. Silnice, která je 
tam postavena,francouzskými inženýry, je prý světový unikát. Ty hory jsou vlastně součásti Skalistých 



hor a výška je tam místy 11000 stop (3300 m). Už samotný průsmyk Granite Pass, kterým jsem jeli, 
leží ve výši 8650 stop (2623 m), ale to ještě nebylo to nejhorší. Hory se před námi objevily nečekaně a 
byly o to větší, že silnice nejprve ještě poněkud klesala. Konečně jsme vjeli do kaňonu, kde se nám 
brzo podařilo nečekaně přehřát auto. Ne, nebyla to naše vina - jak jsem později zjistil, naše auto mělo 
kromě chladiče ještě malý tepelný výměník na ohřívání vnitřku vozu, umístěný výše nad motorem, 
který prostě prorezavěl. Ztratili jsme z něho vodu a i když se voda z chladiče neztratila, chlazení bylo 
omezeno. Stáli jsme tedy u silnice, nad námi se tyčily strmé, vysoké skály a po chvíli začal nahoře 
kroužit jeden sup. A kde je jeden, najdou se brzo i druzí - tím ovšem myslím supy, protože jinak celou 
hodinu kolem nás žádné auto nejelo. 
 
Motor se ale brzo vychladil a pokračovali jsme dál. Jeli jsme opatrně, na malý převod a dostali jsme se 
až na průsmyk, kde se opět začalo z chladiče kouřit. Zde už to bylo horší - vedle silnice nebylo moc 
místa a útes byl několik set metrů vysoko, opět bez zábradlí :-). Když jsem zvedl kapotu, aby se motor 
lépe chladil, prudký vítr mi ji náhle vyrval z rukou a plácnul s ní přední okno a to tak zběsile, že se 
téměř v pravém úhlu. Díky větru se zde motor vychladil daleko dříve, ale ta cesta dolů s průsmyku pak 
připomínala spíše cestu v tanku. Kapotu jsem přivázal, ale jak jsme vůbec dojeli dolů, to už ani nevím. 
Naštěstí se motor auta při cestě s kopce nepřehřívá; jen převodovka, protože radši jedete na malý 
převod, než byste pálili brzdy. Jednou se mi cestou dolů s White Face Mountain ve státě New York - 
ano, tam u Lake Placid, kde byla kdysi zimní olympiáda - tak vyhřála převodovka, že jsem z ní ztratil 
veškerý olej. Naštěstí jsm ěml dvě plechovky, která nám pomohly doje do nejb ližšího servisu, kd 
ejsem koupil daší.
 
Ale zpět do Wyomingu: zastavili jsme u nejbližší benzinové stanice s dotazem, zda by nám nemohli tu 
kapotu (hood) narovnat. Majitel servisu odmítl, ale na přímluvu své ženy a její velmi hezké kamarádky 
se pokusil o nemožné. Položil přes předek auta trámek a prudkým pohybem do něj kapotou udeřil. Ta 
se opravdu narovnala, dokonce už šla i zavřít, ale přesto byl na ní schod ve výši asi tří centimetrů. To 
už se dalo vydržet a navíc toto postranní větrání pomáhalo chlazení :-). Šťastni, že můžeme 
pokračovat, jsme vyrazili přes město Sheridan, kde se silnice rozděluje. Jedna pak jde na sever, druhá 
pokračuje na východ, ale obě jsou vlastně částí Bozeman Trailu, který na severu prochází Montanou a 
na východě směřuje ke svému začátku. Sledovali jsme ho tedy nejprve na východ, vlastně jihovýchod, 
až do města Buffala, odtud pak lze spojkou (silnice č.25) pokračovat na Casper a Cheyenne, kde blízko 
leží známá Fort Laramie. Tam se dá opět napojit na Oregon trail, ale my pokračujeme dál po Bozeman 

trailu (dnešní silnice č.90) až do Žiletky, pardon, Gilette, kde se opět trháme a míříme na sever, na 
 

Ďábelskou horu
 



Devil's Tower 

(doslova Devil's Tower, Dábelská Věž), ačkoliv ta poslední hora, 
co sjme sjeli, by si ten přívlastek "ďábelská" jistě zasloužila daleko 
víc, alespoň podle naší zkušenosti :-). Viděl jsem tu čertovskou 
horu už dříve, bylo to ve filmu "Close Encounters of the Third 

Kind", česky něco jako "Střetnutí třetí kategorie". Proč třetí? Nu ta 
první je, že uvidíte UFO, ta druhá, že vidíte, jak z něho někdo 
vystupuje a ta třetí je když si vás odvezou :-). Jak drastické je to 
stupňování si uvědomíme, když si v těch kategoriích nahradíme 
slovo "UFO" policejním autem :-). Proč si tehdy Ufóni zvolili tak 
blbé místo k přistání, na nepřístupném vrcholku této hory, to nám 
autoři filmu už nevysvětlili, ani to, jak se vlastně všichni ti svědci 
dostali nahoru. 
 
Ale není to žádná maketa, je to skutečná realita, velice symetrická, 
elegantní, až krásná - tak proč ten ohavný název? Vznikla tak, že to 
byla původně sopka, kde magma jaksi ztuhlo uvnitř a měkčí povrch 
se oderodoval. To je ovšem jedna verze - Indiáni tvrdí, že to 
vzniklo jinak: jednoho dne tam pronásledoval medvěd několik 
dívek, které ze zoufalství vyskočily na malou skalku a začali prosit 

ten kámen, aby je zachránil. Nu a jak říká přísloví, kámen by se nad nimi ustrnul a tak rostl, až vyrostl 
vysoko, převysoko. Medvěd nahoru nemohl, jen si drápy polámal. Horší bylo, že kámen růst nepřestal 
a tak ty dívky dnes už uvidíte jen na nebi, jakožto souhvězdí Plejád. Jen ty škrabance od medvěda na té 
skále zůstaly. 
 
Ale kam se poděl ten vrchol sahající do nebe? Tam už nám zase vypomohou jen ti Ufóni. Kámen totiž 
do nebe nesmí a tak přiletěli a vzali dívky s sebou, tedy to bylo to tzv. setkání třetího druhu, ne? Dnes 
je to místo rájem turistů a šplhounů, pardon, horolezců. Místo je také tzv. Národní monument, a snad i 
poutní místo pro ty, jejichž peníze jsou v pekle. Museli jsme tam jet odbočkou, čerti hory hned vedle 
silnice nestaví, jsou totiž hrozně zlomyslní.
 
Hora vypadá spíše jako obrovský zkamenělý pařez a je 384m vysoká. Už zdáli je dobře vidět a udeří 
vás doslova jako pěst na oko: leží (vlastně stojí) na úplné plošině, široko daleko ani kopeček. Jak už 
jsem řekl, nahoru se dostanou jen horolezci a Ufóni, ale musí se předem zapsat do knihy. Přenocovat 
se nahoře nesmí, to by jim pak někdo dole v knize chyběl, že ano. 
 

Parkování na střeše není dovoleno

Zato se mohou turisté nenuceně pokochat 
geologickými vzorky v blízkém informačním 
středisku. My si ale ještě zašli na obžerstvení, 
pardon, občerstvení, do místní restaurace, která je 
vlastně srub a připomíná staré časy tím, že má vůz 
na střeše - no co, divoký západ měl i divoké 
mejdany. Je ovšem možné, že to tam zapomněli 
právě ti Ufáci - když může létat kouzelný koberec, 
tak proč ne žebřiňák? 
 
A zase jsme uháněli dál, nejprve zpět na 
"devadesátku", přes město Sundance - 
pojmenovaném po "slunečních tancích (od slova 
tanec, ne tank!) Indiánů a po tom městě byl zase pojmenován proslulý zbojník Sundance Kid, zatímco 



jeho kámoš Butch Cassidy byl pojmenován jen po svém otci. Pomalu se stmívalo, ale ještě nám to 
trvalo dost dlouho, než jsme přejeli hranice Jižní Dakoty a konečně zalehli v městě Rapid City, 
pojmenované nejspíše po peřejích (rapids), i když sám trafik v městě byl také dost rapidní.



Autor : Jan B. Hurych 
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MOUNT RUSHMORE.

 
Takže jsme se ráno probudili už v Jižní Dakotě, o které jsem do té doby věděl velmi málo. Maně si 
vzpomínám, kde jsem to slovo prvně slyšel: možná, že to bylo tehdy, když Franta Vlček vykládal v 
Sedmilhářích o tom chlapečkovi, který při filmování měl říci větu "Dožrali tě v rachotě?" a místo toho 
řekl "Vožrali tě v Dakotě?" Musím se přiznat, že jsem v Evropě ještě ani nevěděl, že existují Dakoty 
dvě, Severní a Jižní, ano, ta severní je víc na sever a naopak. Proč to tak rozdělili, o tom se nikde 
nezmiňují. Zato jej jisté, že první paleo-indiáni sem přišli asi 8 tisíc let před Kristem, který sem 
dokonce, pokud vím, vůbec nepřišel. Kolem roku 900 našeho letopočtu se tu objevuje národ Arikara, 
kteří už byli zemědělci, zatímco Siuxové sem přišli až kolem kolem 1700 století a zemědělství je 
nelákalo. Díky svým rychlým koňům bojovně ovládli západní oblast a stali se postrachem okolních 
kmenů. Nebyli ovšem zemědělci, ale jen buvolobijci, což má ovšem svoje velké nevýhody, zvláště 
když už nejsou kolem žádní bůvolové.
 

Jižní Dakota.

 

Poslední pohled na Devil's Tower 

Na konci 17 století jsem přišel i Robert Cavalier, 

Sieur de La Salle ( to je prosím pořád jen jeden 
člověk!). Byl známý svými objevy v Quebeku a 
jinde (tam zase nsprávně říkají, že objevil Kanadu) 
a zabral pro Francii veškerou zemi, která napájí 
řeku Mississipi. Tuto přehnanou štědrost mu 
kupodivu nikdo nemá za zlé, protože to už zase 
dávno Francii nepatří :-). V roce 1762 tuto zemi od 
nich dostalo Španělsko, ale vrátilo ji s díky 
Francouzům už v roce 1800, aby ji tito o tři léta 
později zase prodali Spojeným Státům, jako část 
tzv. Louisiánské koupě. Dnes toho jistě litují, asi 
jako Rusové litují prodej Aljašky - v obou 

případech se totiž ještě nevědělo, že se tam najde zlato.
 
V té době se tam ještě také nikdo nehrnul - museli tam lákat farmáře všelijak, ale ti se drželi jen v 
jihovýchodní, úrodné části. To už se ale začali ozývat Siouxové, kteří sem valstně také jen předtím 
přitáhlii a tak se s nimi udělala smlouva, že jim budou patřit země na západ od Missouri, míněno stát 
Missouri, řeka sama totiž teče na západ :-).. Vše by bylo OK, kdyby jakýsi Custer (ano, právě ten) 
neobjevil se svou expedicí v místních Black Hills zlato (1874). Netrvalo dlouho a už se to bilo - měli 
pro to takové hezké slovo "nepokoje". I když se Siouxům a Cheyennům podařilo Custera a jeho vojáky 
zlikvidovat (1876), v dalších bojích už Indiáni jen prohrávali a zem kolem Black Hills tak zcela ztratili.
 
To už se tam také ale objevila železnice, přivážející tisíce farmářů a zlatokopů a tak v roce 1889 
vznikly oba dakotské státy. Indiáni ovšem už nemohli pomýšlet na nějaké vítězství, ale přesto tehdy 
vznikla jakási sekta, provozující ghost dancing (tedy tanec duchů), který jim měl zaručovat 



nezranitelnost. Hnutí začalo nabývat na síle a tak bylo potlačeno zase jen silou. Hnutí se zúčastnil i 
vítěz nad Custerem, Sitting Bull, který byl uvězněn a při pokusu o útěk byl zastřelen indiánskou policií. 
Jeho následovníci uprchli, ale pak došlo u Wounded Knee k masakru, kde bylo zabito 250 siouxských 
můžů, žen a dětí. Dnes už žije zbytek Siouxů jen ve svých malých, kamenitých rezervacích, samotné 
Black Hills jsou vydolované a jméno sioouxského kmene Lakota se objevuje hlavně na flaštičkách s 
glucosaminem proti artritidě, které nemají s Lakoty nic společného.
 

Mount Rushmore

 

Hora jako vytesaná

Už jsem si vzpomněl, kde jsem prvně jméno 
Dakota slyšel: byla to letadla Douglas-McDonnel 

DC-3, používaná spojenci v druhé světové válce, 
později i jako osobní a dopravní letadla. Nikdy mi 
jako kluka za války nenapadlo, že je to i jméno 
nějakého místa a že bych se tam po padesáti letech 
i podíval :-). První místo, které každý Američan 
musí v Jižní Dakotě navštívit, je jistě Mount 

Rusmore - hora do jisté doby zcela neznámá. 
Název patrně pochází z výkřiku cestujícího na 
kočího v dostavníku ("pospíchej víc!"). Verzí ale 
bude asi víc - v jedné povídce jsem rozebral mou 
hypotézu (The Old Lakota Legend), kde v blízké 

zájezdní hospodě dostávají hosté z jídla hroznou běhavku. Jeden takový zoufalý desperádo, který se 
nemůže dostat do kadibudky, popohání jejího obyvatele výkřikem "Rush, Rush!". Ten vevnitř zase 
odpovídá zoufalým "I am rushing!", což toho venku rozčílí natolik, že vykřikne "Rush more!" 
(Pospíchej víc!) a doprovází to výstřely z pistole. Netřeba dodat, že obyvatel budky vylétl, jako když 
do něj střelí. Nu a to jméno se pak ujalo. Chcete ještě jinou verzi? Původně se to prý psalo 
"Rashmore", což se vyslovuje stejně a přeloženo do češtiny to znamená "větší opruzení či vyrážku". 
 
Hora je ale dnes zajímav něčím jiným. Je to totiž opravdový otesánek mezi horami: jsou na ní vytesáni 
hned čtyři američtí presidenti - George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt and 

Abraham Lincoln, přesněji řečeno jen jejich hlavy, víc se tam z nich nevešlo. Jsou navíc vysekány v 
pravé americké, tj. nadživotní velikosti a měří 18-20 metrů na výšku. Na samotném nose Lincolna by 
se mohli postavit na sebe tři kartáčníci, kteří ho čistí - kdyby to ovšem šlo, jsou totiž při práci zavěšeni 
na laně. Hlavy vytesal sochař Gutzon Borglum, který studoval v Paříži pod Rodinem. Proč se rozhodl 
vytesat právě ony čtyři hlavy? Nu Washington založil Unii, Jefferson je autorem prohlášení 
nezávislosti, Lincoln Unii udržel vcelku (i když za cenu 557 tisíc mrtvých a 412 tisíc zraněných!) a 
Roosevelt to dostal za ochranu přírody, ne tedy za počet postřílených jelenů, jak mě po návštěvě Wapiti 

Valley napadlo. Jinak je to ovšem místo vážné, téměř posvátné, soudě podle chování návštěvníků. No a 
ta dvě křoví na straně, to je Bush starší a Bush mladší , ty ani tesat nemuseli (bush je česky křoví). 
 
Kontest vyhrál Borglum v roce 1925 a v přilehlém muzeu uvidíte i plastické modely (v měřítku 1 palec 
se rovná 1 stopa, tedy 1 ku 12), které pak do skály s pomocníky vlastnoručně vytesal. Jenže i ty modely 
jsou celkem obrovské - každá tvář je vysoká 5 stop na modelu, tj. 60 stop ve skále! Práce trvala 14 let, 
ale skutečné tesání jen šest a půl. Poslední hlava, Rooseveltova, byla dokončena v roce 1939.
 

Vzpomínka na jinou hlavu.

 



Plánek na vyšívaný přehoz 

A právě ta Rooseveltova kníratá hlava (třetí od leva) 
mi připomněla jinou, také v nadživotní velikosti, v 
Praze na Letné. ; Tehdy, když to stavěli, tak nás tam 
jednou vyhnali s gymplem na brigádu. Kopali jsme 
hlínu a tahali jsme takové ty dvoukolové kárky, ve 
kterých ve Francii vozili šlechtice ke gilotině. 
Někomu to nedalo a začal k tomu bručet onu 
infantilní melodii z pohřbu Vissarionoviče Prvního a 
my se všichni brumendo přidali. Nikdo nás tehdy 
neudal, takže už se asi nikdy nedovím, kolik let 
bychom asi za to seděli. Nu a pak ho odstřelili 
(myslím ten pomník) a skončil, abych citoval 
oblíbený výraz tehdejších rusofilů, "na smetišti dějin".

 
Napadlo mi kdysi, že by bylo hezké si tuto rašmórskou scenérii uštrikovat. I vyhrabal jsem starou 
fotku, kterou tam kdysi při naší návštěvě Aťa urobila a dal jsem si práci ji pěkně za použití 
štrykovacího programu pro PC vykřížkovat. Zde vidíte její kopii, která kdysi vyšla v humorné sekci 
našeho Příložníku. Je tu ve 25 barvách pěkně vyvedená, ale zvládnete to ale klidně i v 15 různých 
bavlnkách a budete mít v rodině něco, co vám bude každý jen závidět :-). 
 

Rapid City

 
je město moderní, i když první, co nás při probuzení přivítalo, byl pohled na kopec, na kterém stál 
brontosaur. Ano, v životní velkosti, ale bohužel neživý. I tak je to hezká připomínka původního 
obyvatelstva, které tu bylo ještě před Indiány a které také vyhynulo, aniž ale víme jak a hlavně nevíme 
proč. Někteří říkají, že vymřeli na přesličku, jiní na meteorit, který spadl někam do Mexického zálivu a 
vytvořil na obloze několikaletý mrak prachu, který zasínil slunce, takže brontosauři, nemajíce dost 
travnaté potravy, vyhynuli. No prosím, býložravci neměli dost trávy, ale co ti, co byli, jak už to dnes 
víme, masožravci? Leda že by zase ti neměli dost těch býložravců, kteří zatím už stačili vyhynout. 
Nejlépe nám to asi vysvětlí pan Darwin - prostě nebyli "fit". Což je sice evidentní, ti co jsou fit 
nevymřou ani po přeslici ani po měči. Ale proč byli někteří tak fit? No přece proto, že nevyhynuli! Na 
rozdíl od brontosaurů ale pan Darwin vůbec nevymřel, naopak ho teď strkáme všude, kde sis něčím 
nevíme rady :-).
 
Město vzniklo dva roky po tom, když se tu v blízkých Black Hills našlo zlato (1874) a o okolní krajině 
si můžete udělat představu z filmu "Dancing with Wolves" s Kevinem Kostnerem; ta krajina je totiž 
odtud. Město má 55 tisíc obyvatel, je to tedy vlastně už velkoměsto, ale lidé sem jezdí spíše pro různé 
atrakce v okolí: již zmíněný Rashmore, Deadwood (viz příští kapitola) či Black Hills Caverns, jen 4 
míle  na západ. Jsou tam nádherné barevné krystaly nerostů, amethysty a podobně, jakož i nám 
povědomé krápníky, ať už stalaktity či stalagmity; neplést prosím se Stalagem č. 13, což je film o 
útěku spojeneckých letců ze zajateckého tábora v Saganu, při němž mezi uprchlíky bylo i pět českých 
letců. V muzeu tam uvidíte různé draho-, polo- i jiné kameny, které potěší potěší srdce každého 
geologa, speleologa i dítěte školou povinného. A kdo se chce opravdu rozšoupnout, může ještě ve 
městě navštívit blízké paleontologické muzeum, kde, jak říká reklama, "jsou pohřbeni velcí hoši 
(rozuměj brountosauři)". 
 

Crazy Horse, aneb Bláznivý kůň.

 



Crazy Horse

Kromě čtyřhlavého rashmorskeho monumentu 
vyrůstá v jižních Black Hills ještě jedna hlava - a 
nejen hlava! Celý jezdec na koni a není to nikdo 
jiný, než Crazy Horse (Tashunca-uitco). Už v 
mládí se proslavil, že kradl koně Indiánům Crow. 
To byli známí nepřátelé Siouxů; např. u Little Big 

Hornu byli Custerovi scouti z kmene Crow a co 
víc, samotné území jim dokonce i patřilo, 
Siouxové tam jen kempovali. Zdálo by se tedy, že 
tam Siouxové nebojovali o "svou" zemi , ale 
historici to raději přehlíží. Později bojoval proti 
bělochům ve Wyomingu a záčastnil se vyhubení 
Fettermanovy brigády u Fort Phil Kearny v roce 
1867. Po zastavení oddílů generála Crooka (1876) u Rosebud Creeku se se svými Oglala a Cheyenny 
spojil se Siouxy a taktika u Little Big Hornu byla vlastně jeho, ne Sitting Bulla, který byl spíše něco 
mezi chiefem (náčelníkem) a medicinmanem.. 
 
Na rozdíl od něho však Crazy Horse neodešel do Kanady, ale bojoval ještě se svými bojovníky až do té 
doby, kdy ho hlad donutil se vzdát, roku 1877. V září téhož roku pak bez dovolení opustil rezervaci, 
aby odvezl svou nemocnou ženu (byla z kmene Cheyenne) k jejím rodičům; byl chycen a při zatýkání 
probodnut bajonetem. 
 
Projekt, který má za úkol postavit jeho sochu na koni, ve velikosti, která konkuruje Rushmoru ( je 
vysoká 567 a dlouhá 641 stop, tj. 172m a 195m), začal už v roce 1947. Byl to sám chief Lakotů, který 
sem pozval polského sochaře Korzaka Zilkovského z Bostonu. Ten ale roku 1982 zemřel, takže stavba 
- vlastně odstavba, jedná se o odtesání - je živena jen ze vstupného, které se na místě vybírá. Jeho žena 
a děti pokračují v projektu, který zahrnuje i indiánské muzeum a několik budov kolem, ale stavba 
pokračuje velmi pomalu - a pomalu to už bude šedesát let . . . 
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DEADWOOD.

 
Ráno jsme vyrazili do Deadwoodu, města zlatokopů, desperádů a kdysi ještě i zlata. Vzali jsme to po 
silnici č.90, pak Boulder Canyonem, celkem asi 42 mil - o to nic, ale najít parkování ve městečku bylo 
opravdu těžké. Je to hojně navštěvované místo a dodnes velice aktivní, na rozdíl od jiných  míst, kde 
zlato rychle došlo a ze kterých se po opuštění stala "města duchů", ghost towns, tak jak jsme jich řadu 
viděli třeba v Montáně.
 
V Deadwoodu ale zlato ještě je, jenže se teď doluje jen z kapes turistů :-).. Také herny se zde rozrostly 
natolik, že už v roce 1993 museli dát na jejich rozšíření 70 miliónů dolarů, aby stačili poptávce. Když 
se tu totiž roku 1876 našlo zlato, gambling (doslova hráčství) se tu rozjelo na plnou páru. Když zlatá 
horečka vychladla, tak už tu pak kromě nevěstinců zbyly jen ty herny a bary. Není divu, že si pak 
Deadwood získal reputaci nejdivočejšího města na jinak už dost divokém západě. Teprve v roce 1980 
zmizel poslední vykřičený dům a město se ponořilo do závoje počestnosti a rustické krásy. To ovšem 
jen než nastane noc . . . 
 

Gambling.

 

Hlavní třída

Oficielně uznané hry a herny zde tvoří hlavní 
místní průmysl. Pravda, turisté si také koupí 
suvenýry a někdy i pobudou v místním hotelu, ale 
byznys drží v proudu hlavně fanatičtí hráči, kteří 
zde tráví dny, někdy i týdny - podle toho, na kolik 
jim stačí peníze. Nezanedbatelný podíl na přítoku 
peněz mají i fanatické babičky, které házejí nahoře 
do mašinky celé hrsti tokenů, které jim pak 
sporadicky (tj. daleko méně často :-) jednu či dvě 
ty hrsti vrátí. Ještě v Londýně jsme to s kamarádem 
zkoušeli, než jsme zjistili, že je to jen otázka času, 
kdy vám peníze dojdou.
 

Jindy, v Atlantic City, v New Jersey, jsem přivedl do kasina svého bratra a hodil jsem z legrace čtvrťák 
( quarter neboli 25 centovou minci) do toho "jednorukého bandity", jak jim tady říkají. Zmáčkl jsem 
páku - a nelžu vám! - hned napoprvé se jich vysypalo asi 28. Sebral jsem je do obou hrstí, podal 
bráchovi a řekl: "Tady jsem ti ukázal, jak se to dělá, tak vydělávej!" Asi po deseti minutách přišel o 
vše. Zašel za mnou a se smutným pohledem mi to oznámil. Naoko jsem se rozčílil: "Ale brácho, tak se 
to nikdy nenaučíš! Vždyť jsem ti ukázal, jak se to dělá, ne?" Přechytračil mě. "Ukaž mi to ještě jednou," 
povídá, "já se asi špatně díval!". Co mi zbývalo než se vykroutit: "Kněz dvakrát nekáže!"
 
Proč se vlastně herny povolují? Je to prosté: staří lidé - kteří podle odhadu vlastní asi třetinu bohatství 
USA, si sedí na svých penězích, jen sem tam dají něco dětem nebo koupí něco pro psa. Pokud 
investují, tak jen do osvědčených Mutual funds nebo ve své senilitě ještě semtam do pochybných 



projektů, kde ztratí vše. Jenže průmysl potřebuje investovat peníze do vývoje a výzkumu a vláda zase 
potřebuje, aby lidé platili extra daně. Njelepší pochopitelně je o ty pen zíe je připravit, apk mohoiou 
cirkulavat a vydělávat ( myslím ty peníze, pochopitelně). Přitom se při každé transakci platí daně: 
vláda nemusí ani hnout rukou a už se jim to sype.
 
Připomíná mi to starý Řím, kde se platila daň i z močení. I tak se snaží starci neutrácet a vláda zapláče. 
To by tak nevadilo, ta brečí pořád, ale protože jsem pracoval ve výzkumu, vím jak je třeba těžký život 
vědce či inženýra-výzkumníka, když firma nemá peníze. I když právě tam se tvoří nové výrobky, které 
dělají náš život lepší, každou chvíli se tam propouští a to vše jen proto, že stařečci neinvestují tam, kde 
je riziko nebo malý zisk :-). Ale abych to dopověděl: hernám se podaří ze ziskuchtivých stařečků 
vydudlat větší část peněz, kterou by jinak zakopali na zahradě a ty se dostanou do oběhu a protože i 
herny musí platit daně, stát se spokojeně usmívá. V Kanadě dokonce některé herny vlastní sami 
Indiáni, kteří to asi berou jako výnosnou pomstu bílému muži :-).
 

Deadwoodské korzo.

 
Město se snaží i westernově vypadat: většina budov na hlavní třídě - je jen jedna - je ještě autentická, o 
čemž svědčí i praskliny na zdech. Ovšem zajdete do obchodu a hle, prodávají tam sice mléčné koktejly 
a zmrzlinu, ale v rohu stoji dvě nezbytné hrací mašiny a stěny jsou pokryté reklamami různých heren. 
Ovšem nezapomínejme, že zlato sem přilákalo i různé přidružené výroby; nejen hráče, ale i jiné 
umělce laciného výdělku. Nejpopulárnější jsou různé shows - byli jsme na jedné takové menší, něco 
jako ze Šimka a Grossmana: "oba muzikanti, harmonikář a kapelník" se opravdu snažili. Zde ovšem je 
to navíc oživeno pěknými, šarmantními dívkami; většinou jsou to ovšem studentky, protože pouliční 
show jsou pro návštěvníky zdarma a skuteční "umělci" by to tak levně nedělali. Ulice vede do kopce a 
hle, v prostředku nás čeká zase jiná show: přestřelka, tav. showdown. Protože je ohlášena předem, 
čekáte tam čtvrt hodiny a pak z baru vyrazí tři herci v kovbojském oblečení, kteří předstírají, že jsou 
opilí. Přestřelka trvá pět minut, což je ovšem nerealistické: opilí kovbojové by se tak brzo do sebe jistě 
nestrefili. Snad proto to každé dvě hodiny opakují :-). 
 
Jsou tu ovšem i večerní shows a divadelní představení, jakož i placená zábava všeho druhu plus různé 
festivaly: Den nalezení zlata nebo třeba i soutěže o nejrychlejšího střelce. Tu si mimochodem můžete 
nekrvavě zařídit i doma: vyrobíte si pistole, která mají na spoušti nějaký spínač a elektronický obvod s 
časovačem vám zaregistruje, kdo zmáčkl spoušť dříve. V šedesátých letech jsme to s kamarády 
vyrobili pomocí doutnavek, později na digitálních flip-flopech a jde to i s počítačem, když víte, jak. 
Také tu dělají tzv. parades, průvody, a to s alegorickými vozy, prostě vše, na co jen dětská mysl 
dospělého Američana může přijít. 
 

Historie.

 



Tanečnice a harmonikář 

Je to tedy trochu takový Disneyland divokého západu, i když to tu 
dříve vypadalo jinak. Ty souboje, často spíše vraždy, se tu skutečně 
stávaly - zlato či peníze jsou vždy dobrá motivace a ještě dnes na 
různých místech najdete cedulky, kde se který souboj udál, podobně 
jako v arizonském Tombstonu, který měl podobnou notorickou 
pověst - více o nejslavnějším pistolovém souboji v OK Corral 
najdete v naší knize reportáží, nazvané ZKÁZA LODI EDMUND 
FITZGERALD. Na rozdíl od Deadwoodu, který pořád žije veselým 
- hlavně tedy nočním - životem, Thombstone je vyprahlé městečko s 
nepatrným počtem obyvatel. Také jejich hřbitov - boot hill - je 
prostý, chudý, neudržovaný. Zato deadwodský hřbitov je bohatý. 
Časem se ovšem přestěhoval - i s   mrtvými, z Ingleside Cemetery 
nahoru na horu Mount Moriah, zatímco na místě dřívějšího 
postavili domy. Některé nebožtíky zřejmě zapomněli, protože ještě 
dnes nacházejí obyvatelé těchto domů občas nějaké ty pozůstatky 
ve sklepě, sem tam snad i kostřičku. Byl zde též pohřben větší počet 
Ćíňanů, kteří však byli z náboženských důvodů odvezeni zpět do 
Číny. Hřbitov má také zednářskou sekci, obsahující svobodné (a 
někdy i ženaté ) zednáře. 
 
Zdá se tedy, že to bylo místo, podobné tomu, o kterém kdysi Groucho Marx řekl, že je tak krásné, že 
lidé prostě "umírají touhou" se tam dostat :-). Pro nás to bylo zprvu těžké to místo i jen navštívit: když 
totiž vyjedete velice strmou ulicí nahoru a chcete tam zaparkovat, zjistíte, že vaše auto bude stát ve 
velmi nebezpečném úhlu do svahu. I utáhli jsme tedy ruční brzdu a doufali, že se auto nerozjede. Horší 
to bylo, když jsme pak odjížděli: zkuste obrátit auto, když stojí do prudkého svahu a nesmíte při tom 
couvnout! 
 
U vchodu dostanete prospekt s plánkem hřbitova z roku 1895 a napočítal jsem tam hodně přes 500 
hrobů. Jsou tam také pohřbeni opravdu všelijací "charakterové", jak se tady říká, a navíc je většina 
hrobů neoznačena. Jen bohaté prostitutky tu mají velké hrobky, hned vedle zazobaných zlatobaronů, a 
falešní hráči leží vedle ještě falešnějších politiků. Ale řekněte sami: šli byste tam, kdyby tam byli 
pohřbeni jen lidé mravní a zákonů poslušní, jako třeba těch pár horníků, co blízko zemřeli v dole při 
závalu? Na ty si už nikdo nevzpomene, ani na těch 350 dětí, které tehdy umíraly dvakrát rychleji než 
dospělí!
 
Z nejznámějších nebožtíků je třeba jmenovat Potato Creek Johnnyho, údajného nálezce nejbohatší 
zlaté bonanzy - i když pamětníci tvrdili, že jeho největší zlatý nugget (valoun), bylo vlastně jen několik 
menších, slepených dohromady. Dora Dufran, Madame (bordeldáma), byla zase majitelkou řady 
"hodinových hotelů", táhnoucí se až k Rapid City. Po šedesáti věru dobrodružných letech v 
Deadwoodu je tam pohřbena i se svým papouškem a manželem - vsadím se , že si celý život ani 
nepípli. Freeman Knowles byl zase vydavatel místních novin a socialista, když ještě to slovo 
nesmrdělo krchovem. Je pohřben na Mt. Moriah i se svým socialistickým hnutím, které ho nepřežilo. 
George V. Ayer, bussinesman a majitel železářství se zase proslavil výrokem, že není třeba desperády v 
Deadwoodu pronásledovat: "Nechte je o samotě a pobijí se sami," řekl. Ale ta hlavní esa jsem si nechal 
na konec. 
 

Will Bill Hickok.



Divoký Bill

Vlastním jménem James Butler Hickok, Bill se narodil v Troy 
Grove, stát Illinois (1837) a už od mládí se zajímal o zbraně jakož i 
o střelecké umění a brzo byl znám jako výborný střelec. Byl 
vychován v rodině pravověrných baptistů, ale brzo opustil rodnou 
farmu a v roce 1855 se stal kočím na stage (dostavníku), s 
povinnosti nejen držet otěže, ale hlavně uhájit cestující proti 
banditům přepadajícím téže. Cestující si velice cenili jeho 
střeleckých schopností, které mu také ovšem přišly vhod. I on si 
uvědomil, že mu to může dát slušné živobytí a jeho odvaha při 
přestřelkách mu nakonec vynesla i jeho přízvisko, Divoký Bill. 
Podle jiné historky se to stalo kvůli jedné příhodě, kdy ho spícího 
napadl medvěd, kterého přilákala vůně špeku, kterým byly 
promaštěny Billovy kožené šaty. Ačkoliv u sebe neměl pistole, 
medvěda ve velké rvačce zabil nožem a sám také málem skončil na 
hřbitově.
 
Později působil jako konstábl - tedy policista - a zasloužil se o 
zlikvidování několika přepadových gangů. Jeho historky ovšem 
zavánějí určitým přeháněním: tak například tvrdil, že v občanské 

válce zastřelil 50 Jižanů, každého hned první ranou. Později tvrdil novinářům, že za život zabil celkem 
přes 100 osob, ale o počtu ran se už nezmiňoval. Z čehož je vidět, že hrdinové se nedělají na bojišti, 
ale hlavně v novinách. Jindy, když byl, to už v indiánských válkách, se svými 40 muži obklíčen 350 
Indiány kmene Kiowa, prorazil na koni jejich středem a přivedl pomoc z blízké pevnosti, čímž své 
muže zachránil. 

Brzo ale nechal armádní služby a věnoval se raději karetní hře.. Brzo se dostal i do střeleckého 
souboje, kde svého protivníka, který tasil první, jednoduše a prostě zastřelil. Nebezpečí ale vrátilo Billa 
zpět do služeb zákona. Stal se marshalem (něco jako šerif, ale ve službě federální vlády) v Kansasu. 
Tam zastával funkci ochránce zákona tak dobře, že se desperádi i falešní hráči odstěhovali a s nimi i 
potřeba mít tak dobrého policistu. 
 
Na nějakou dobu se veřejnosti ztratil a novináři začali psát o tom, že asi zemřel. To ho naštvalo 
natolik, že napsal dopis novinám, aby dokázal, že je na živu. Pak odešel do Deadwoodu, kde sice 
neuspěl se svým karetním uměním, ale zato se proslavil jako zdatný piják. A tam se také potkal s
 

Calamity Jane

Calamity Jane

Vlastním jménem Martha Jane Cannary, Jane byla 
žena bez skrupulí, však často dělala barmanku i 
prostitutku, tak jak si to příležitost přála. Narodila 
se v Missouri ( 1852) a už od mládí měla divoké 
manýry. Nosila mužské šaty, hodně pila, jezdila na 
koni, žvýkala tabák a byla zručná i s pistolí. Kdysi 
také dělala skautku pod Buflalo Billem ( no, no, 
čistému vše čisté!) a jednou zachránila v boji 
zraněného kapitána Egana, když pro něj vjela do 
kruhu Iindiánů, kteří ho obklíčili. Posadila si ho na 
koně a uháněla zpět. Ten jí pak z vděčnosti dal 
jméno Calamity Jane. Jindy zachránila cestující v 



Calamity Jane
dostavníku, jehož řidič byl zraněn, a to tak, že se 
chopila opratí uprostřed střelby, čehož se žádný z přítomných mužů neodvážil. Nebylo snad místa od 
Arizony po Montánu, kde by alespoň nějaký čas nežila. Kdysi nazývná "bílý ďábel z Yellowstonu", 
byla naopak v Deadwoodu váženou osobností, snad proto, že se v době neštovicové epidemie 
pomáhala obětavě místním nemocným. 
 
S Billem si dobře si rozuměli: oba uměli lhát jedna radost a oba měli rádi alkohol. Bill se patrně 
zamiloval, protože se rozhodl jít cestou počestnosti. A ta se mu naskytla, když se připojil k Wild West 
Show Buffalo Billa. Jenže alkohol se špatně mísí se střelným prachem a tak byl Bill propuštěn. Marně 
se pak snažil uchytit jinak: karty mu nešly, jiný job nesehnal a často byl i zatčen pro tuláctví. Bylo mu 
39, když byl v Deadwoodu zatřelen (1874) v baru zvaném Silver Dollar Saloon. Tam ho totiž objevil 
Jack Mac Call, kterému prý zabil v Kansasu bratra. Vešel dovnitř a postavil se za Billa, jako když je 
zaujat hrou. Z pod kabátu pak vytáhl pistoli a když hráč naproti trumfoval a všichni byli otočeni tím 
směrem, střelil Billa zezadu do hlavy. Na stůl padly zkrvavené Billovy karty: dvě černá esa a dvě černé 
osmy. osmiček, kombinace dodnes nazývaná "dead man's hand". Pátá karta se cituje různě: jinak v 
Deadwoodu, jinak v Las Vegas, jinak ve filmy s gary Cooperem.
 
Nešťastná Jane, když se to dozvěděla, stíhala vraha po městě a protože neměla u sebe pistoli, 
ohrožovala ho sekáčkem na maso, pokud nepřišel šerif a zatkl ho. Jackovi se sice podařilo v noci utéct, 
ale brzo byl opět chycen a pověšen. Calamity Jane pak dala Billa pohřbít v decentním, drahém hrobě, 
kolem kterého dali ohrádku a americkou vlaječku, na počest jeho válečné služby. Později se opět 
nemohla usadit, až se konečně v Texasu vdala a porodila dcerku (1887). Pak s ní opět odešla: koupila 
si farmu u Miles City, Montana, ale po dalších divokých letech a cestování se vrátila do Deadwoodu, 
kde jí uvítali se slávou. Sedmnáct let po Billově smrti zemřela též ona a nechala se pohřbít hned vedle. 
Ač se to zdá pochybné, do smrti nepřestala tvrdit, že si ji kdysi vzal za ženu. Ale jak řekla jedna její 
současnice: "Kdepak manželka! Ten by si ji za ženu nevzal, Bill byl přece gentleman!" Ovšem také to 
mohla být z její strany jen obyčejná žárlivost . . . 
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SEVERNÍ DAKOTA. 
 
Čekala nás teda ještě cesta přes Severní Dakotu, přejezd hranic do Kanady a asi 300 kilometrů do 
Saskatoonu,  do města, odkud jsme předtím vyrazili (viz naše první kniha, NA ZÁPAD K PACIFIKU). 
Severní Dakotu už ale příroda neobdařila takovou krásou jako Dakotu Jižní - jsou tam převážně 
pastviny, badlands ( doslova špatná, mrtvá země), kde nic neroste a pak zase pastviny. Najdete tam 
daleko víc jezer než hor a i když krajina kolem není ani zdaleka nějak jednotvárná, přesto se může líbit 
hlavně tomu, kdo se tam narodil. Pochopitelně mluvím jen všeobecně, jsou tam i krásná místa, ale 
pokud nevíte, kde jsou, na dálku je neuvidíte.
 

Na sever.
 
Hned na začátku se nám přihodila nemilá příhoda s naším autem, naštěstí ta poslední. Opravovali tam 
silnici - kupodivu na ní vozili ne šedý, ale rudý štěrk, nevím odkud. Museli jsme tedy zůstat stát u 
značky a dát přednost protijedoucímu náklaďáku. Jeho řidič - používám raději slušné slovo, všechna 
ostatní, co mě napadají, už taková nejsou - to na druhé straně silnice bral takovým fofrem, že z ní - 
nebo snad z jeho nákladu, to nevím - odlétlo několik kamenů a dva nám rozbily přední sklo. To se sice 
nerozsypalo, ale kromě "pavučinky" přes polovici skla v něm byly i dvě díry téměř skrz-naskrz, jako 
od pistole. Měli jsme tedy při tom všem ještě štěstí, že se nám nic nestalo, ale naše auto pak vypadlo 
jako Al Caponovo z doby prohibice (ne, není to pravda, ten měl neprůstřelné :-). Co ale pravda je, je to, 
že se pak celníci na kanadské hranici na nás podezřele dívali. Ale v té samé naší dobré Kanadě nám to 
pak v Saskatoonu opravili a zadarmo. Je tam totiž tzv. no fault insurance, řízená státem - ta sice přední 
sklo nekryje - musíte si na to koupit extra připojištění, ale to jsme naštěstí měli. Ta "no fault " nám ale 
zadarmo opravila tu ohnutou kapotu. Auto bylo jako nové a ještě nám pak dva roky vydrželo a odvezlo 
nás i zpět přes půl Kanady do Ontaria, kde našlo zasloužený odpočinek kdesi na scrapyardu.
 

Severní Dakota.
 

Badlands

Osobně bych jí nazval spíše Větrnou Dakotou; 
obzvláště zimy tam musí být hrozné - není divu, že 
se tam Siouxům v jejich přidělených rezervacích 
nelíbilo. Jaké blizardy tam řádí, to jste asi už viděli 
ve filmu Fargo, což je mimochodem také název 
hlavního města Severní Dakoty. Mnozí si asi také 
připomenou firmu Wells Fargo, která vlastnila 
dostavníkovou dopravu a i poštu, njeprve v této 
oblasti a pak i jinde. Planiny a mírné kopečky 
ovšem větry nezastaví a ač tato Dakota leží na 
zeměpisné šířce státu New York, mrazy tu jsou tak 
veliké jako o mnoho víc na sever, třeba u 
kanadského Hudsonského zálivu.
 



Nikdo tuto krajinu patrně nechtěl do vínku, protože si ji přehazovaly Anglie s Francií a nakonec i devět 
amerických teritorií či států, než se stala samostatným státem USA. Indiáni už zde předtím žili už 9 
tisíc let, když sem poprvé vkročil Francouz Pierre Gaultier de Varennes, Sieur de la Verendrye (opět 
to celé je jen jedna osoba) roku 1738. Brzo po něm sem pronikly obě kanadské obchodní společnosti 
Hudson Bay Co. a North West Co. a americká American Fur Co.  To "Co." prosím znamená 
"kompany", ne "konkurence", i když té bylo mezi nimi víc než dost :-). V roce 1762 dokonce frantíci 
darovali kus této Dakoty Španělům a po třech letech konečně část území připadlo USA a nakonec i 
zbytek.
 
Pak už se to tu začalo hemžit: roku 1804 tudy prošli už zmínění Lewis a Clark s jejich expedici, pak 
sem zdarma dopravili Angličani z Kanady své rebelující Skoty (1812) a z Minnesoty sem začínali 
přicházet první rolníci. A pak opět začala přehazovačka: území patřilo nejprve Louisianě, Great 

Northwest, Missouri, Michiganu, Wisconsinu, Iowě, Minnesotě, Nebrasce a Dakotským Teritoriím. V 
roce 1850 už se osadníkům podařilo poslat místní bizony do věčných lovišť a místní Indiány do jiných 
lovišť - a v roce 1863 dokonce do teritorií v oněch hladových Badlands. To se jim pochopitelně 
nelíbilo a tak začaly Indiánské války, které trvaly až do roku 1870. Nálezem zlata v Jižní Dakotě se 
konflikt obnovil a skončil až když se roku 1881 Sitting Bull vzdal. Roku 1872 totiž dosáhla železnice 
až do Farga a pak už nikdo nemohl příliv osadníků zastavit. Vytvářely se tu farmy velikosti až 20 tisíc 
akrů (asi 8 tisíc hektarů) a Dakota se stala hlavním producentem obilí. Jenže v letech 1880-90 přišlo 
sucho. Farmáři odešli, aby byli nahrazeni emigranty z Evropy. Začátkem dvacátého století začal nový 
příliv, ale přišla druhá morová rána: v roce 1920 tam opět začala sucha, ceny obilí klesaly a banky 
krachovaly. Po druhé světové válce se tam našla nafta a cyklus "nahoru-dolů" zase pokračuje. 
 

Badlands. 
 

Badlands zblízka

To vše jsem si přečetl během naší jízdy, zatímco 
Aťa pomalu usínala za volantem. Jeli jsme 
přímo na sever, paralelně se západní hranicí, za 
kterou už je Montána. Tím směrem, tedy nalevo 
od nás, se také rozprostírala jediná oblast, která 
je mapě Dakoty označena zeleně - nejsou to 
nížiny, ale naopak národní parky. Ten první se 
jmenoval Little Missouri Grassland (neplést s 
Elvisovým Gracelandem v Tennessee). Blízko 
je místo zvané "Burning Coal Vein", kde deset 
metrů pod zemí hoří už po třista let jedna uhelná 
žíla. Dokonce se tam dá prý i kempovat a 
vyhřívání stanů je zdarma :-). Nejnižší místo v 
Severní Dakotě je ovšem údolí Rudé řeky,které 
také vede severojižně, ale podél východní 
hranice, kdudy jsme nejeli. Je to řeka neposlušná: na jaře způsobuje velké potopy v kanadské 
Manitobě, teče totiž na sever tma se rozlévá. 
 
No a jako v pohádce, po Grasslandu přijdou zase Badlands, místo tak ošklivé, že je až přímo krásné, 
pokud máte rádi místa bez živáčka, vzdorující krutému počasí. Je to část svahovitého Missouri Slope, 
zatímco zbytek Severní Dakoty se těší názvu Missouri Plateu, které je - inu rovné jako placka. 
Nejvyšší částí pak jsou Badlands, které vykrájela Little Missouri River, vtékající pak na severu do té 
velké "Ssoury" . Ta pak teče na západ, podél severní Montány, místy, která se nazývají "Missoury 

breaks", tj. stejně jako film s Jackem Nicholsonem, který tam schovával kradené koně (doufám, že jen 



ve filmu :-).  

 
Bohužel byla ta oblast, kdy jsme jeli, málo bohatá na města, Fargo i Grand Forks jsou na východní 
hranici, i Bismark byl nejméně 200 km na východ od nás. A tak jsme projeli Belfieldem (pořád samé 
Badlands), Fairfieldem (pořád ještě B adlands) a Grassy Butte (konečně zase Grassland). A pak už byl 
hned 
 

Theodore Roosevelt National park, 
 

Večerní Dakota

který má 70 tisíc akrů (28 tisíc hektarů), kde ještě 
dokonce žijí bizoni (buffaloes). Teddy Roosevelt, 
sám vášnivý lovec, si sem občas zajel, zrovna když 
neharcoval se svou kavalérií, zvanou 
"roughriders", ve válce s Kubou nebo jinde. Tato 
oblast se mu líbila, zatímco generál Alfred Sully ji 
roku 1864 ještě nazval "vyhaslým peklem". Patrně 
tu oblast znal,   zatímco náhodní návštěvníci se jí 
spíše obdivují jen z dálky.
 
Ale nelze jí upřít jistou krásu - různé barvy jakoby 
vykrájených útvarů, některé, zvané Indiány 
"hoodoo" skutečně připomínají jakési obry, jiné 
zase věže, rudé, hnědé, žluté, oranžové, krásné v 

době polední a obzvlášť při západu slunce - až se moje malířská dušička tetelila. A to nepočítám 
divokou zvěř, které je tam jistě hodně, jako v podobných místech v Kanadě. V parku jsou také 
turistické stezky a dvě silniční, velice scénické smyčky, jedna 36 a druhá 14 mil dlouhá. Silnice č. 85, 
která nás dosud vedla, se ve Watfordu stáčí v pravém úhlu na západ a po dvaceti kilometrech se opět 
stočí a pokračuje na sever, do Willistonu. 

 
Město má asi 15 tisíc obyvatel a je to železniční uzel a dopravní centrum pro sdružování zemědělských 
výrobků, ještě než je rozvezou - často, v případě obilí, do celého světa. Nu a poslední dobou se právě 
tady objevily i naftové věže. Už dříve odsud vyrážely parníky na západ a když přišla železnice, město 
se rozrostlo o řadu saloonů (barů) a střízlivost zde rozhodně nebyla pokládána za základní ctnost. 
Šestnáct mil na východ se rozkládá na řece Missouri jezero Sakakawea, táhnoucí se skoro 200 km. Na 
západ od města se přímo na hranici s Montánou sbíhá řeka Missouri s Yellowstone River. Tam také 
hned postavili roku 1828 Fort Union, protože to byl nejen strategický bod, ale i výborné místo pro 
obchod. Vlastně se nazývá celým jménem 
 

Fort Union Trading post.
 



Poslední bůvol

Je to asi 14 mil na jihozápad od města a další 
takové nejbližší obchodní místo bylo až v St. 

Louis, stát Missouri, vzdálené 1800 mil. Přicházeli 
sem hlavně Indiáni kmenů Assiboine, Blackfeet 

and Crow. Později se rozmohly mezi Indiány 
choroby, fort osaměl a konečně jej armáda 
rozbourala. Našly se však jeho základy a dnes tam 
stojí rekonstruované budovy, palisády, budova pro 
indiánské obchodníky, dům ředitele, ledárna a ještě 
jiné. Jeden z domů je vlastně i Visitor center, 
středisko, kde mají různé artefakty a vykopávky. 
Třetí týden v červnu se tu každý rok konají Fort 

Union Rendesvous, kde se tu předvádí život, jaký 
tady v té době byl. A abych nezapomněl, je to 

národní historická památka.
 
Hned vedle leží Fort Buford a de fakto neleží, ale stojí. Historicky je známá tím, že se zde roku 1881 
vzdal vojákům siouxský Lakota jménem Hunkpapa, lépe známý pod jménem Sitting Bull (jak vidíte, 
tak tady taky docela sedí :-). Pevnost byla postavena v roce 1866 a je pojmenována po hrdinovi od 
Gettysburku (nejkrvavější bitvy války Severu proti Jihu), generálovi Bufordovi. Už v tom samém roce 
1866 byla fort napadena Sitting Bullem, kterému zřejmě ležela pevnost v žaludku. Ještě více mu však 
také vadila "ocelová jalovice", železnice, kterou sem zatím dostavili. 

V roce 1875 byli Siouxové naháněni do rezervací, což odstartovalo tzv. Siouxské války (1876-1879), 
včetně už zmíněné bitvy u Little Big Hornu a následný přesun Siouxů do Kanady, kde se marně snažili 
získat spojenectví místních Blackfoots a Crow. To se jim ovšem nepovedlo, protože vždy bývali 
postrachem právě těchto národů, které žily s kanadskou vládou v míru. Po několika letech v Kanadě 
nakonec odcházejí zpět a Sitting Bull symbolicky odevzdává svou karabinu veliteli Bufordské 
pevnosti. Ta pak až do roku 1895 chránila ( myslím ta pevnost, ne ta karabina :-) železnici, sem 
přicházející horníky a prospektory, jakož i severní hranici USA, než konečně dosloužila. Dnes tam 
stojí jen prachárna, budova velitele stráže a důstojnická budova, která je dnes turistickým střediskem a 
zároveň i muzeem. Kdysi tu býval vojenský hřbitov, ale pak byli jeho "obyvatelé" převezeni na jiný, na 
velký Little Bighorn Battlefield National Monument, kde jim není tak smutno. Každý rok v červenci tu 
koná šestá kavalerie tzv. Fort Buford Sixth Infantry Frontier Military Encampment, jakési vojenské 
soustředění, kde předvádí vojenský dril z doby, kdy to ještě bylo v módě. 
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PŘÍLOHA: TROCHU HISTORIE.
 
V roce 1800 byl americký Západ pořád ještě divočinou - tím ovšem nemyslím dnešní Kalifornií, kterou 
už znali Španělé a pomalu si to tam kolonizovali. Ne, myslím tím vše, co bylo od Kalifornie na východ, 
a to až někam k Missouri a dolu ke Kentucky, Tenessee a Louisianu, které už byly dávno obydleny. Na 
západ od nich ale  prakticky nebyla žádná města, ranče, dokonce ani ne cesty. 
 

Byl to americký president Jefferson, který podnítil první, víceméně tajnou výpravu k Pacifiku v roce 
1803. Proč tajnou? Protože se museli prodírat územím, které v té době ještě patřilo Britům. Už jsem 
kdysi popsal cestu prvního Kanaďana přes kontinent (viz kniha historických reportáží ZKÁZA LODI 
EDMUND FITZGERALD, klub KČK). Byl to Sir Alexander Mackenzie, který se dostal - to ještě než 
byl jmenován Sirem - až k Pacifiku, a to už v roce 1793 (a proto má Kanada dnes i Britskou Kolumbii 
:-). Výprava Američanů se uskutečnila později a vedli ji Lewis a Clark. Začali u Missouri River (více 
je v knize  MONTANA, MY LOVE, klub KČK) a měli to potěšení, že se opravdu v roce 1805 také 
dostali až k Pacifiku. V jednom se ale mýlili - domnívali se totiž, že jejich cesta bude schůdná i pro 
vozy - specielně úsek přes Lolo Pass, který je obtížný i dnes, kdy už je tam pohodlná silnice. Přesto s 
sebou přivezli zpět mnoho map a vědeckých dat. Tím vlastně začala éra osidlování amerického Západu.
 
Pak přišly jiné, schůdnější, ale zase jinak nebezpečné traily, často i za cenu lidských životů. V zimě se 
totiž na nich nedalo cestovat a málokdo, kdo byl chycen v té době špatným počasím v blízkosti 
Skalistých hor, to také přežil. Jeden z takových trailů byl i Oregon trail, pojmenovaný po cílu cesty, 
tedy Oregonu. Více na sever zase šel, téměř paralelně, Bozeman Trail (také popsaný v knize o 
Montáně), který přiváděl zlatokopy do zaltých dolů Montany. Ti, co chtěli jít ještě dál, se pak napojili 
na Oregon trail. Byly ovšem i traily severojižní, kudy hnávali kovbojové (nebo zloději) koně či 
dobytek ze zemědělského jihu na pastviny bohatý Sever.
 

Traily a zase traily. 
 
Takových trailů na západ bylo v severní části USA několik, např. Applegate Trail, Beckwourth Trail, , 
The California Trail, Cherokee Trail, Mormon Trail, Nevada Emigrant Trail, Nez Perce Trail, Pony 
Express Trail a ty dva nejznámější, Bozeman Trail a Oregon Trail. Nejhorší úseky byly ty přes Skalisté 
hory a tamtudy vlastně vedly jen tyto dvě cesty. My jsme ovšem jeli opačným směrem a drželi se toho 
oregonského až do Idaha, kde jsme odbočili na sever k Yellowstonu a po projetí Wyomingem jsme už 
zase pokračovali po bozemanském, než jsme se utrhli na sever a mířili domů, do Kanady.
 
Emigranti a hledači štěstí, kteří cestovali po Oregon trailu, se většinou shromažďovali v St. Louis, stát 
Missouri, kde si naložili svoje kryté vozy (wagons) na cestu po řece. Ta ale daleko nevedla a tam, kde 
se stáčela na sever, je zase vyložili, např. v městě Independence, St. Joseph či jiném. Ta místa u vody 
pak rostla jako z vody - pochopitelně, cestovatelé tam hodně utratili - a říkalo se jim proto 
"boomtowns". Tam se pak většinou čekalo na konec dubna či začátek května. A na co? Až začně růst 
tráva, jejich vozy totiž ještě nebyly na benzin :-). Také museli šetřit s penězi - na samotnou cestu 



spotřebovala průměrná rodina až 500 kg potravin, cesta totiž byl dlouhá přes 3 tisíce kilometrů. Nu a 
proto měli právě ty wagóny: uvnitř nebylo moc nábytku, ani zemědělského nářadí, i když většina jich 
pak začínala jako farmáři - ne, byla to hlavně potrava, protože cestou už toho moc nesehnali ani 
neulovili. Vzpomínám, oč příjemnější byla emigrace ve dvacátém století :-). 
 

Naše kryté vozy širou stepí jedou . . .
 
Zajímavá byla konstrukce těch vozů: přední náprava se musela otáčet do velkého úhlu a proto byla 
přední kola menší. To vše hlavně proto, aby mohli zmáhat ostré zatáčky na cestě, která byla úzká a s 
vyjetými kolejemi. Plachta na voze se vpředu a vzadu zavírala, aby alespoň trochu zabránila přístupu 
prachu z cest. Vozy byly vyráběny specielně pro tento účel a nebyly tak veliké, jak je nám různé 
westerny ukazují: většinou měřily jen 1,5 krát 3,5 metrů. Často se zlomila náprava a kdo neměl 
náhradní, musel svůj vůz přebudovat na dvoukolovou káru anebo vše nechat na místě nehody. Už brzo 
na začátku cesty většina pionýrů zjistila, že své vozy přetížili a za chvíli bylo kolem trailu plno 
harampádí. Později se naskytli mnozí, kteří o tom věděli a napakovali se nářadím a často i potravou až 
na trailu, z odhozených zásob. Také na konci trailu, v Oregonu, se dal zvládnout poslední úsek cesty na 
lodi. Bylo ovšem i jiní emigranti, kteří přijeli na lodi oklikou: kolem celé Jižní a půlky Severní 
Ameriky. Taková cesta trvala až rok, zatímco po souši jen asi 5 měsíců, přičemž se muselo urazit 
zhruba 25 km denně. 
 
Začátek trailu se pohyboval kolem řeky River Platte. Stenou cesu měly až tam vlastně dva traily - až v 
Idahu se California Trail oddělil na jih, zatímco Oregon trail sledoval Snake River a pak Columbia 
River, která sem přitéká z Kanady. Vozy nebyly taženy koňmi, jak bychom předpokládali: stepní tráva 
je pro ně příliš chudá na živiny a tak tu těžkou práci, stejně jako teď, odřeli hlavně volové :-). Od té 
doby se asi datuje výraz "dobrý vůl". Byli ovšem pomalí - neudělali víc než 3 km za hodinu a muselo 
se jet nejméně 8 hodin denně. Někdo používal muly; ti ale neměli tu vytrvalost a kromě toho byli 
celkem nebezpeční. 
 

Nebezpečná cesta.
 
Nejhorší byly brody přes řeku: stovky pionýrů se utopilo - jen na řece Green zahynulo v jednom roce 
37 lidí. Proč? Inu přívozy byly často přetíženy a navíc drahé: jeden přívoz stál tolik, jako jeden vůl. 
Cestovat na voze, přeplněném potravinami byl luxus a tak se často šlo pěkně vedle; někteří tak ušli 
celou cestu. Často lidé padli s vozů pod kola; mnoho dětí tak zhynulo. A to nebyly všechny útrapy: 
časté byly i údery blesku nebo zranění kroupami, někdy až velikosti jablek.
 
Na trailu také řádila cholera - lidé často umírali během několika hodin a někdy je prostě za nechali 
umírat přímo v posteli podle cesty a z obavy, aby se nenakazili, hned pokračovali dál. Cholera měla na 
svědomí nejvíc životů: některé výpravy tak ztratily až dvě třetiny členů.
 
Po roce 1849, kdy počet cestovatelů dosáhl maxima, se ani nedalo pořádně kempovat, hlavně bylo 
těžké sehnat dříví. A tak se topilo - ano, sušeným buvolím trusem, který kupodivu nepáchl - protože 
tehdy ještě byli kolem buvoli. Později už i ti chyběli, zato se podél cesty objevily hromady jejich kostí. 
Ti šťastnější si tedy pochutnávali na zabitém buvolovi; sám jsem ho ochutnal v Saskatoonu u Indiánů, 
a mohu říci, že je daleko lepší chuti, než hovězí. Ti méně šťastní ovšem jedli jen slaninu a fazole nebo 
prostě to, co zbylo ze zásob.
 

Domorodci a kavalérie.
 



Na severu trailu žili Cheyenni, na jihu Pawnee, ale ani jedni z nich prý na pionýry neútočili - jak jsem 
se dočetl na netu. Většinou se prý jen věnovali obchodu - zajímavé, jak velmi málo toho obchodu 
najdeme v hollywoodských filmech, asi proto, že trail byl více známý svými střetnutími s Indiány. 
Konflikty prý začaly, když se do toho přimíchala armáda. Začalo to jednou uteklou krávou, která se prý 
zatoulala do tábora Siouxů, načež byla jimi hned pozřena Poručík Grattan z Fort Laramie je ale napadl 
a při přestřelce zabil jejich náčelníka. A tak se rozběhla válka, která trvala po desítky let. Ze začátku 
udržovala mír v oblasti kanadská firma Hudson Bay Company, ale když se stáhla, začalo se blýskat. U 
Massacre Rock v Idahu jednou zabili Indiáni pět osob, a druhý den, v bitvě, ještě další čtyři. Trail se 
pak na čas "odtáhl" od Snake River, ale stará stezka byla pořád používána většinou pionýrů. Ještě jiný 
masakr byl už dříve zmíněný u Bear River, kde Plukovník Conner ze Salt Lake City zabil 250 Šošónů, 
muže, ženy a děti. Zde bylo také nejvíc mrtvých Indiánů ze všech bitek Divokého západu, zatímco 
vojáci měli jen 14 mrtvých. 
 
Dnes ovšem už přesně nevíme, co bylo vyprovokováno čím, proč se stalo to a ne ono. Také historici 
nám moc nepomohou - jak byli dříve nekriticky na straně vojáků, jsou zase dnes nekriticky na straně 
druhé. Jedno je ale jisté: Kanadská jízdní policie udržela klid pomocí jen několika stovek policistů a to 
na území, na které v USA nestačily tisíce kavaleristů. K jejím povinnostem ovšem patřilo i krocení 
divokých desperádů, aby k žádným masakrům nedocházelo. Jediné povstání v Kanadě bylo vlastně jen 
v Saskatchewanu, ve vesničce Batoche a bylo to bylo jen povstání míšenců, Métis, kteří si tu 
přivlastnili zemi, která jim nepatřila (viz naše kniha GO WEST, klub KČK). 
 
Když v roce 1869 se spojily železnice Central Pacific a Union Pacific, železnice překročila kontinent. 
Wagon Trail přestal být populární a byl jí eventuelně nahrazen úplně, než zase přišel automobil a 
pomalu vytlačil železnici.
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