
 

Cesta do Ameriky 

     V dobách hluboké totality, kterou si dnešní mladá generace neumí ani představit, byla cesta do USA 

pro drtivou většinu lidí něco z oblasti sci-fi. Nikdy jsem si nemyslel, že i já se za „velkou louži“ jednou 

podívám. Doba se však naštěstí kousek posunula a dnes je to naopak celkem běžnou záležitostí. 

Prvotním impulsem bylo to, že do USA se vydala má dcera Michaela, kde působila v Denveru ve státě 

Colorado rok jako vychovatelka u jedné americké rodiny. Tudíž se zde nabízela možnost, jet se za ní 

podívat a částečně využít možnost se u ní ubytovat. Vzal to do rukou náš mladej a akce začínala nabírat 

reálnou podobu. Ze všeho nejdřív bylo potřeba se rozhodnout. Nabídka levných letenek na internetu 

a jejich koupě toto rozhodnutí výrazně urychlila. Ještě bylo třeba vymyslet nějaký smysluplný program, 

což pro Vaška trávícího spoustu volného času na internetu a sociálních sítích nebyl problém. Colorado 

patří k nejkrásnějším americkým státům se spoustou krásných hor a Národních parků. Takže jsme chtěli 

některé z nich navštívit, k tomu mladej vymyslel, že bychom mohli něco pojezdit na kolech, protože 

traily v Coloradu patří k nejlepším na světě a cyklistika je jednou z našich oblíbených volnočasových 

aktivit. Vašek tedy prostřednictvím Airbnb zabukoval půjčení auta a v jednom cykloshopu půjčení kol 

na týden. Pak již jen stačilo vyřídit si na internetu Estu (krátkodobé turistické vízum do USA) sbalit věci 

na 14 dnů a vyrazit. Odletět jsme měli 6.9.2018 z berlínského letiště Tegel. V USA jsme kromě 

krátkodobého ubytování u dcery chtěli spát převážně v kempech, k tomuto účelu jsme si s sebou vezli 

stan, karimatky a spacáky. Stravovat jsme se chtěli v přírodě vařením na turistickém vařiči, na což jsme 

poměrně zvykli z výprav do evropských hor, a příležitostně v nějakém fastfoodu. 

Čtvrtek, 6.9. 2018 

     Po přespání u příbuzných poblíž Ústí nad Labem nás manželka ráno veze na letiště do Berlína. 

Odbavení a další formality s tím spojené proběhly bez problémů a tak okolo 8:00 nasedáme na letadlo 

směr New York. Zhruba v 9:00 startujeme. Letadlo je obrovské (nějaký z typů Boeingů) a nechutně 

plné, ale to se při zaoceánských letech dá očekávat. Nedokázal jsem si představit, co budeme dělat 9 

hodin, které měl let trvat, ale nakonec to nebylo až tak tragické. Stále nás něčím krmili, letušky 

roznášely nápoje, v důsledku toho jsme poměrně často běhali na toaletu, takže nějaký pohyb tam 

přece jen byl. Když jsme se moc nudili, tak se na obrazovce na sedačkách před námi daly sledovat filmy, 

hrát hry, či poslouchat hudba. I s časovým posunem jsme okolo 13:00 dopoledne přistáli na letišti 

v Newarku. Průchod všemi kontrolami, včetně pohovoru s imigračním úředníkem proběhl bez 

problémů (strávili jsme u něj cca 5 minut a ani toho nechtěl moc vědět) a tak se konečně ocitáme na 

půdě USA. Do odletu do Denveru nám zbývalo několik hodin času, které jsme vyplnili rychlou 



prohlídkou zajímavých míst na Manhattanu. Vlakem a potom metrem se tedy přesouváme na již 

zmiňovaný Manhattan. Naší první zastávkou byl Madison Square Garden. Potom jsme přejeli několik 

stanic metrem na proslulé náměstí Time Square. Již pěšky jsme se vydali po Broadway k Empire State 

Building, jelikož jsme usoudili, že to bude rychlejší. Po zhlédnutí této památky se přesouváme již opět 

metrem k legendárnímu Brooklynskému mostu, který jsme si v New Yorku nemohli nechat ujít. Vedro 

bylo jak v prádelně, navíc jsme byli ověšeni všemi zavazadly, které nebylo kde uložit. Naštěstí vozy 

metra byly klimatizované a na každém rohu prodávali za dolar chlazenou balenou vodu.  Návštěva 

Brooklyn Bridge je zážitkem, na který nezapomenete, dýchá zde na vás zvláštní neopakovatelná 

atmosféra. Navíc je z nábřeží u paty mostu dech beroucí pohled na Newyorské mrakodrapy 

s dominantou nové budovy World Trade Center. Chvíli jsme poseděli na nábřeží u Hudsonu a nechali 

se ovívat příjemným větříkem od moře a nasávali atmosféru místa. V dáli se rýsovala socha Svobody, 

ale k té se musí jet parníkem a to bylo již nad naše časové možnosti. Vracíme se tedy zpět do metra a 

přesouváme se na letiště JFK, odkud nám letí spoj do Denveru. Měl sice asi 90 minut zpoždění, ale to 

jsme nemohli ovlivnit a navíc Denver byla již naše cílová destinace. Po pětihodinovém letu přistáváme 

po půlnoci konečně na Denver Internatinal Airport. Rozlohou je to největší letiště na světě. To taky 

vysvětluje, proč s námi letadlo jezdilo 40 minut, po letištní ploše, než nás přistavili k letištní budově. 

Odtud se ještě musí několik stanic letištním vlakem, než se dostanete k východu. Zde na nás naštěstí 

čekala dcera Míša. Byli jsme k smrti unaveni celodenním cestováním, tak nás naložila do auta a odvezla 

do Boulderu, kde jsme měli k dispozici střešní apartmán s nádhernou terasou asi za 1 000 000 $ poblíž 

University of Colorado. Uložili jsme batohy do kouta, smyli ze sebe cestovní prach v luxusní sprše a 

v mžiku tvrdě usnuli. 

 

         
Madison Square Garden                             Pohled na Empire State Building     Time Square              



        
Brooklyn Bridge                                         Mrakodrapy na Manhattanu             Vstup na Brooklyn Bridge 

 

Pátek 7.9.2018 

    Unaveni dlouhou cestou a časovým posunem jsme poměrně dlouho vyspávali. Kolem poledne jsme 

se po snídani pěšky vydali poznávat Ameriku. Doprava, lidé, architektura, vše bylo pro nás nové, jiné a 

nesmírně zajímavé. Jakmile jsme narazili na restauraci se zahrádkou, volba byla jasná. Ochutnali jsme 

něco z místní gastronomie a pochopitelně nezbytné pivo. Při zpáteční cestě jsme se stavili v jednom 

menším potravinovém marketu a nakoupili něco k jídlu. Večer jsme strávili posezením na terase 

apartmánu, popíjením pivka a kocháním se krásným výhledem na nedaleké Rocky Mountains. 

 

          
 Apartmán v Boulderu                                  Apartmán v Boulderu – interiér                Ochutnávka místního piva 

          

Sobota 8.9.2018 

    Brzy ráno nás vyzvedla dcera Míša svým automobilem Mazda CX 9 v automatu a v plné výbavě. 

V plánu jsme měli návštěvu národního parku Garden of Gods nedaleko Colorado Springs a pokud zbude 

čas tak i výjezd na legendární vrchol Pikes Peak. Do Colorado Springs nám cesta z Boulderu místy až po 

šestiproudé dálnici  trvala asi 2 hodiny. Odtud to bylo do parku Garden of Gods již jen kousek. Tento 

národní park typický svými červeně zbarvenými skalami není příliš rozsáhlý, je však velmi oblíbený a je 

vyhledávaným cílem pěších i cykloturistů a horolezců. Vstup do parku je zdarma. Příliš jsme se zde 

nezdržovali, neboť jsme chtěli ještě stihnout Pikes Peak. Po rychlém obědě v jednom z mnoha 



fastfoodů v Colorado Springs se vydáváme vstříc tomuto atraktivnímu cíli. U vstupní brány do parku 

Pike National Forest platíme „lidových“ 45 $. Odtud následuje úžasný výjezd horskými serpentinami 

po Pikes Peak Highway až na samotný vrchol ve výšce 4302 m. Tato cesta byla kompletně vyasfaltovaná 

až v roce 2011 a každoročně se zde jezdí závody do vrchu Pikes Peak International Hill Climb. Nás ovšem 

toho dne díky velkému množství návštěvníků až na vrchol autem dojet nenechali. To jsme museli 

odstavit několik kilometrů před vrcholem na jednom z odstavných parkovišť a na vrchol jsme byli 

vyvezeni mikrobusem. Na vrcholu se nachází několik zařízení pro návštěvníky, včetně restaurace a 

dárkových prodejen, kde si můžete zakoupit nejrůznější fetiše. Vše pochopitelně s logem Pikes Peak či 

všudypřítomnou americkou vlajkou. Po sněhu a ledu, jak jsme zvyklí z evropských čtyřtisícovek ani 

památky. Po pořízení neodmyslitelných fotografií se vydáváme na cestu dolů. Sjezd dolů je zpestřen 

zastávkou na check pointu, kde vám postarší skautka změří teploměrem teplotu brzd a upozorní vás, 

že se vám začínají brzdy zahřívat a máte tudíž jet dolů opatrně. Opravdu rada k nezaplacení. Především 

díky této užitečné radě se nám podařilo ve sjezdu brzdy nepřehřát. V pozdních odpoledních hodinách 

jsme v pořádku dorazili zpět do Boulderu.  

 

             
NP Garden of Gods                                     NP Garden of Gods                                Vstup do NP Pikes Peak 

 

              
   Jezero Crystal Creek Reservoir             Vrchol Peaks Peak (4302 m)                 Pohled z vrcholu Peaks Peak 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pikes_Peak_International_Hill_Climb


Neděle 9.9.2018 

    Tento den jsme měli vyhrazen k vyzvednutí auta, kol a nakoupení nezbytného materiálu a potravin 

na výpravu do divočiny. Doprovázela nás dcera Míša se svým automobilem (svůj jsme si měli 

vyzvednout až ve večerních hodinách) a výbornou znalostí angličtiny. Nákupy jsme realizovali 

v nákupním centru Walmart v Boulderu. Walmart je  řetězec obchodů, kde prodávají naprosto vše, 

potraviny, oděvy, boty, sportovní potřeby a to za docela přijatelné ceny. V odpoledních hodinách jsme 

si jeli vyzvednout kola do bikeshopu v Denveru. Mladý prodavač nám ze skladu přivezl o třídu lepší 

kola, než jsme si zaplatili (celoodpružené Gianty) s omluvou, že nic jiného momentálně nemá 

k dispozici. S tím samozřejmě souvisel fullservis, jako seřízení kola, nastavení sedlovky, brzd, řídítek a 

dalších komponentů. V ceně bylo i zapůjčení přileb a cyklistických treter, ale to jsme nevyužili, přivezli 

jsme si vlastní. Vyšší kvalitu kol, především celoodpružení, kvalitní kotoučové brzdy, ale i teleskopickou 

sedlovku jsme v následujících dnech velmi ocenili. Chvíli jsme s ním ještě konzultovali náš výběr 

bikerské lokality, kam jsme měli namířeno. Prodavači v obchodě nám naši volbu velmi chválili, námi 

zvolené traily patří opravdu k tomu nejlepšímu, co v USA a zřejmě i nejen tam můžete absolvovat.. Ve 

večerních hodinách jsme si šli vyzvednout zamluvený automobil, který nás měl na cestách doprovázet 

následujících 10 dnů. Jednalo se o Subaru Forester 4 x 4. Předání proběhlo bez problémů. Auto bylo 

zánovní, v super stavu, pochopitelně s plnou nádrží. Limit nájezdu po dobu zapůjčení činil 3000 mil, což 

jsme měli vypočítáno, že by nám mělo stačit. Po večeři uvařené v apartmánu v Boulderu z vlastních 

zdrojů a nezbytném pivku na terase uléháme ke spánku. Ráno nás čekala náročná cesta. 

    
Typicky americké vozy před Walmartem 

 

Pondělí 10.9.2018 

    V brzkých ranních hodinách vyrážíme vstříc týdennímu dobrodružství na kolech do centra Rocky 

Mountains. Kola jsme převáželi uvnitř auta na sklopených zadních sedačkách zabalené do deky 

zakoupené ve Walmartu za 20 $. Naším dnešním prvním cílem bylo městečko Silverthorne, vzdálené 

od Boulderu asi 120 km. Toto středisko leží v údolí v nadmořské výšce 2845 m obklopené vysokými 

horami. Některé z nich dosahují výšky více než 4000 m (na území státu Colorado se nachází 52 vrcholů 



přesahujících svou výškou tuto hranici). V létě je zde možno provozovat množství volnočasových 

aktivit, jako turistika, cykloturistika, horolezectví, paragliding nebo vodní sporty či rybaření na jezeře 

Dillon Reservoir. V zimě je Silverthorne a okolí významným lyžařským centrem. Okolo celého jezera 

vede cyklostezka většinou se zpevněným povrchem o délce zhruba 50 km. Tu jsme celou absolvovali. 

Za svou námahu jsme byli odměněni nádhernými výhledy na jezero a okolní hory. Po krátkém 

relaxačním odpočinku na břehu jezera pokračujeme po naložení kol dalších 220 km do městečka 

Crested Butte. Poblíž něj se uprostřed divočiny nachází camp s romantickým názvem Oh be Joyful 

campground, který byl cílem naší cesty a kde jsme chtěli strávit další 3 dny. Camp jsme našli bez potíží. 

V campu se nachází asi 50 míst na stany, karavan či obytný vůz. U většiny míst je k dispozici 

zabetonovaný kovový stolek a židličky a kovový gril s roštem. Camp je bez obsluhy, za ubytování se 

ovšem platí 10 $ za noc do kasičky umístěné u vjezdu. Dále byl camp vybaven 3 zděnými kadibudkami. 

Pitná voda k dispozici není (tu jsme měli nakoupenou v plastových kanystrech), ale středem campu 

protéká říčka Slate River, ze které se dá použít voda na vaření a k mytí (sprchy ani jiná další sociální 

zařízení zde nejsou). Voda je ovšem natolik čistá, že by se určitě dala bez problémů pít. Jedná se o 

typický tzv „medvědí camp“, jak jsme si je pojmenovali, jelikož se nachází v úplné divočině a všude 

okolo jsou umístěny varovné cedule před výskytem medvědů a je zde i několik tzv. bearboxů. Jsou to 

plechové skříňky, do kterých je vhodné umístit potraviny, aby se k nim medvědi nedostali. Za celou 

dobu pobytu jsme se však s žádným huňáčem nesetkali. Postavili jsme tedy stan, uvařili, najedli se a 

užívali hezkého večera v kouzelném koutku přírody popíjejíce přitom místní pivko zn. Coors. Jedinou 

kaňkou na kráse bylo, že nad ránem začali v okolí příšerně výt kojoti. 

            
Středisko Silverthorne                             Rocky Mountins a Dilon Reservoir       Zastávka s výhledem 

 

            
Cyklostezka okolo Dilon Resevoir          Naše „báječné stroje s klikou“                   Kotviště jachet na Dilon Reservoir 



             
Camp Oh Be Joyful                             Tábořiště v campu                                     Toalety s místní „obyvatelkou“ 

         

Úterý 11.9.2018 

    Ráno jsme po vydatné snídani osedlali naše stroje a vyrazili zdolávat místní vyhlášené traily. Z mnoha 

proslulých trailů jsme si vybrali ten s názvem Deer Creek. Nejprve bylo třeba vrátit se příjezdovou 

cestou podél Slate River do Crested Butte. Odtud kousek stoupání po asfaltu po silnici CO135. Z ní jsme 

sjeli do terénu a začali pomalu stoupat vzhůru, nejprve širší cestou, vhodnou ještě i pro terénní auta. 

Z té se později oddělila užší stezka, která byla již jen pro kola či pěší. Zde začínal skutečný trail. Stále 

jsme stoupali až do nadmořské výšky 3200 m (náš camp, ze kterého jsme ráno vyjížděli, ležel ve výšce 

2750 m). Odtud jsme se několik kilometrů pohybovali po vrstevnicích s nádhernými výhledy po Rockies 

a především na nejvyšší dominantu v okolí s nečekaným názvem Crested Butte (3704 m). Později 

následovalo několik kilometrů úžasných sjezdů, místy i dost technických, při kterých jsme měli možnost 

poprvé ocenit kvalitu našich kol. Trail končil dojezdem na cestu Gothic Road, která vede do známého 

lyžařského resortu Mount Crested Butte. Zde jsme absolvovali krátký odpočinek a občerstvení ve formě 

pitné vody a sójových suků, kterých jsme si z domova přivezli dostatečnou zásobu, neboť se nám 

v minulosti při podobných akcích v horách velmi osvědčily. Zde je několik technických dat: Délka trati 

(pouze trail) 17,2 km, stoupání 540 m (nejvyšší bod trati 3246 m), klesání 571 m (nejnižší bod trati 2857 

m). Dále cesta pokračovala krásnou cyklostezkou se zpevněným povrchem směrem do Crested Butte. 

Před odbočkou do campu jsme zjistili, že bychom mohli absolvovat ještě jeden kratší trail s názvem 

Lupine trail, který v podstatě ve svahu v terénu kopíroval naši cestu do campu. Nakonec se z toho 

vyklubal jeden z nejkrásnějších trailů, co jsem v životě jel. Nádherná stezka po loukách a v lesích, 

technická, téměř neustále klesající a v závěru s množstvím serpentín, vraceček a klopených zatáček. 

Zkrátka opravdová bikerská lahůdka. Do campu jsme dorazili v odpoledních hodinách, nadšeni 

z krásného slunečného dne a z úžasného ježdění. Po příjezdu jsme ze sebe smyli prach a pot ve Slate 

Riveru, připravili si jídlo a večer jsme strávili relaxací, popíjením pivka a konverzací s obyvateli campu, 



většinou rovněž bikery. Nad ránem nás opět vzbudilo vytí kojotů, ale to je asi místní folklór, takže jsme 

poté zase poměrně rychle usnuli. 

 

            
Začátek trailu Deer Creek                   Trail Deer Creek                                  Rocky Mountains v okolí Crested Butte  

 
 

       
Hora Crested Butte (3704 m)                  Trail Lupine                                              Trail Lupine             

           

 

Středa 12.9.2018 

    Další den ráno jsme po snídani vyrazili zdolávat další z námi stanovených cílů a sice trail No. 401. 

Původně jsme ho chtěli spojit dohromady s trailem No. 403, ale po zkušenostech z předešlého dne 

jsme se rozhodli, že to s množstvím naježděných kilometrů nebudeme přehánět. Ono provozovat 

těžkou aerobní aktivitu ve výškách okolo 3000 m není legrace. Vydáváme se již známou trasou do 

Mount Crested Butte, odkud pokračuje cesta zvaná Gothic Road, po které jsme se předešlého dne 

vraceli. Po té se jede až k jezeru Emerald Lake. Sem se dá ještě rovněž dojet terénním autem. Kousek 

za jezerem uhýbá cesta do terénu a zde začíná opravdový trail. Nejprve těžká stoupání, z nichž některé 

úseky se v této nadmořské výšce opravdu nedaly vyjet, ale posléze se cesta lehce srovnává až na vrchol 

ve výšce 3455 m. Odtud následují nádherné několikakilometrové sjezdy ve vrstevnicích, po loukách a 

později v lesích. Místní znalci, ale i internetová fóra považují tento trail za nejlepší v oblasti a za jeden 

z nejlepších v USA, ale i ve světě. Nezbývá, než souhlasit, byl to opravdu zážitek. Délka trati (pouze trail) 

22,7 km, z toho 60% singletrack, stoupání 686 m (nejvyšší bod trati 3455 m), klesání 677 m (nejnižší 



bod trati 2921 m). Znovu opakuji, že na horších kolech bychom si to nejen tolik neužili, ale ve sjezdech 

bychom měli zřejmě i problémy s brzdami. Rovněž teleskopickou sedlovku jsme ocenili a především ve 

sjezdech často využívali. Potom následoval již jen rutinní dojezd do campu. Zde nás čekala hygiena, 

v horské říčce, jídlo a tradiční pivko před spaním.          

        

             
 Cesta k trailu No. 401                             Podzimní příroda v Rocky Mountains  Nicholson Lake poblíž campu    

 

           
  Nejvyšší místo na trati - 3455 m           Hory v okolí Crested Butte                 Resort Mount Crested Butte        

 

Čtvrtek 13.9.2018 

    Ve čtvrtek, již čtvrtý den v sedlech, jsme si naplánovali další z pověstných místních trailů, a sice trail 

No. 403. Je o něco kratší, což se nám velmi hodilo, neboť v odpoledních hodinách jsme se potřebovali 

ještě přesunout do Buffalo Creeku. Délka trati (pouze trail) 6,8 km, stoupání 147 m (nejvyšší bod trati 

3471 m), klesání 553 m (nejnižší bod trati 2938 m). Ráno jsme sbalili věci v campu, naložili kola a vydali 

se na nám již důvěrně známou Gothic Road. Odtud jsme po zaparkování auta a sestavení kol vyrazili na 

trať. Stoupání nebylo příliš náročné, ovšem sjezdy byly zatím nejdrsnější, které jsme doposud 

absolvovali. Přesto se nám vše podařilo ve zdraví přežít a kolem poledne jsme byli zpět u auta. Po 

naložení kol nás čekal přesun asi 250 km do Buffalo Creeku. Tam jsme dorazili v pozdních odpoledních 

hodinách. Vybrali jsme si jeden z mnoha camgroundů (všechny byly zdarma), postavili stan a uvařili si 

večeři. Večer jsme věnovali průzkumu okolí, pořízení nějakých fotografií, odpočinku, pozorování 

chipmunků (malé velmi hbité veverky, kterých tam žije všude spousty) a přidali jsme taky nějaké to 

pivko. Tentokrát nás naštěstí nevzbudili kojoti, takže jsme se skvěle vyspali. 



                                            
Krásný podzimní den                               Meandry řeky East River                       Trail No. 403 

   

          
Tábořiště v Buffalo Creek                       Krajina okolo tábořiště                          Typický americký karavan   

     

Pátek 14.9.2018 

    Ráno jsme se vydali zdolávat poslední z našich trailů. Od místa našeho noclehu jsme se přesunuli na 

velké parkoviště Buffalo Creek Trail Head (2000 m), odkud začínala většina cyklistických tras. Nejprve 

jsme se pustili do kratšího singletrailu zvaného Shinglemil. Charakter byl naprosto odlišný od trailů, 

které jsme absolvovali v minulých dnech. Tento vedl pustou písčito-skalnatou krajinou a neustále 

mírně stoupal. Později na něj navazoval další trail jménem Little Scraggy. Po vydatném stoupání lesem 

okolo hory Little Scragy Peak až do výšky 2600 m, následoval neskutečný několikakilometrový technický 

sjezd až ke konci trailu Shinglemil. Tímto trailem, který jsme ráno absolvovali nahoru, sjíždíme nyní 

zpět. Zážitky ze sjezdu se nedají popsat slovy. Krásný technický písčitý singletrail s pevným povrchem, 

spousta klopenek, vraceček, ale i táhlých rovných úseků, vše mírně z kopce. Naprostá fantazie, 

opravdová třešnička na dortu na závěr. Na parkovišti nakládáme kola a vracíme se zpět do Denveru. 

Tam jsme měli do 17:00 vrátit kola, což nám krásně časově vyšlo. V Denveru jsme se ještě na chvíli 

zastavili na krátký relax u jezera Sloan Lake. Jezero však bylo poměrně špinavé a platil tam zákaz 

koupání. Osvěžení a očistu jsme tedy museli ponechat až do apartmánu v Boulderu, kam jsme se večer 

vraceli. Tímto jsme uspokojili naše sportovní ambice a v dalších dnech se budeme věnovat již jen 

poznávání přírodních krás. 

 



          
Krajina okolo Buffalo Creek                     Začátek trailu Shinglemil                   Trail Shinglemil   

         

           
  Krajina okolo trailu Shinglemil            Jezero Sloan Lake v Denveru                 Jezero Sloan v Denveru 

                                                              

Sobota 15.9.2018 

    Ráno začínáme druhou etapu našeho amerického výletu, kterého se s námi účastní i dcera Míša. 

Máme naplánován velký okruh po okolních státech. V 7:00 tedy vyzvedáváme Míšu v místě jejího 

dočasného bydliště v Greenwood Village v Denveru a vyrážíme směr Wyoming a Jižní Dakota. Po 

opuštění státu Colorado se pohybujeme severním směrem po dálnici napříč Wyomingem. Cesta není 

příliš zajímavá, okolo samé pustiny, křoviny, prérie, všude spousty krav, občas nějaký ranč. Odpoledne 

překračujeme hranice Jižní Dakoty. Zde máme v úmyslu navštívit Mount Rushmore, místo které je 

proslulé ve skále vytesanými hlavami čtyř amerických prezidentů (Lincoln, Roosvelt, Washington a 

Jefferson). Okolo 14:00 jsme na místě. Parkujeme na obrovském záchytném parkovišti. Odtud 

pokračuje cesta pěšky směrem k amfiteátru a nezbytnému návštěvnickému centru, odkud je výhled na 

již zmiňované prezidentské hlavy. Cesta k amfiteátru je lemována žulovými sloupy, na každém z nich 

jsou vlajky několika amerických států a bronzová deska s informací, od kterého roku jsou členy Unie. 

Návštěvníků jsou tam tisíce ze všech koutů světa, jedná se o opravdu velkou atrakci. Celou oblast, 

především skály a nedaleké jezero Horse Thief Lake proslavil zejména film Lovci pokladů II. My se zde 

ovšem příliš nezdržujeme, čeká nás ještě náročná cesta. Po několika desítkách kilometrů se vracíme 

zpět do státu Wyoming a pokračujeme směr Yellowstone s cílem dostat se do večera co neblíže. Na 



noc jsme se nakonec zastavili ve městě Buffalo v campu Deep Park. Večeři si připravujeme na vařiči 

z vlastních zdrojů. Nocujeme tradičně ve stanu, camp je plně vybavený s krásnými sociálkami. 

         
Mount Rushmore                                     Příchod k Mount Rushmore                    Mount Rushmore 

        

Neděle 16.9.2018 

    Čeká nás další slunečný den. Před příjezdem do Yellowstonu se stavujeme na jídlo a dokoupení zásob 

ve městě Cody. Nedaleko od východního vstupu do parku nás zaujala ještě vodní nádrž Buffalo Bill 

Reservoir Na řece Shoshone River, takže zde děláme krátkou zastávku a pořizujeme několik nezbytných 

fotografií. Kousek odtud již je východní vstup, East Entrance  (vstupy do parku jsou celkem 4, jmenují 

se dle světových stran) do Yellowstonw National Parku, nejstaršího v USA a jednoho z nejproslulejších 

na světě. Vstupné pro plně obsazený osobní automobil stojí 35 $ a platí týden. K tomu dostanete jako 

bonus přehlednou mapu. Cestou dále pokračujeme okolo Yellowstone Lake, jezera, které národnímu 

parku dominuje. Prohlídku parku vzhledem k jeho rozloze absolvuje většina návštěvníků nějakým 

motorovým vozidlem. U každé zajímavosti je vždy parkoviště a soustava dřevěných chodníků a lávek, 

ze kterých se dá zhlédnout to nejzajímavější. Pohyb mimo tyto chodníky je nebezpečný a je zakázán. 

Samozřejmostí na každém parkovišti jsou toalety. Míjíme pověstný Fishing Bridge, kde se ovšem díky 

velkému množství lidí nezastavujeme. Další atrakcí po cestě je Mud Volcano. Jsou to horká bublající 

bahenní jezírka, z nichž některá vyvěrají z nitra hor a vydávají občas i strašidelné zvuky. Následující 

zastávkou, kterou nemůžeme minout je Grand Canyon of the Yellowstone. Kromě úžasného kaňonu, 

který zde za miliony let vytvořila řeka Yellowstone River, je zde možno vidět rovněž Dolní a Horní 

vodopády (Lower Falls, Upper Falls). Vše ze skalních teras lemujících řeku. Pokud si chcete pořídit 

pěkné fotografie, je ovšem potřeba se protlačit množstvím návštěvníků, především japonského 

původu. Poznáte je bezpečně podle nezbytných plátěných kloboučků, fotoaparátů na selfee tyčích a u 

většiny z nich i podle roušky na obličeji. Pokračujeme severním směrem k Tower Falls. Jedná se rovněž 

o velmi pěkné vodopády na řece Yellowstone River. Mezitím se nám podařilo spatřit a vyfotit první 

bizony, kterých se v parku prohánějí celá stáda. Z počátku jsme jimi byli unešeni, později už jsme je 

brali jako naprostou samozřejmost. Na další cestě jsme dokonce narazili i na volně pobíhajícího kojota, 

který se motal po cestě mezi projíždějícími automobily. Další zastávkou na našem okruhu byl 



Mammoth Hot Springs. Z přírodních zajímavostí jsou zde rozsáhlé kaskádovité soustavy travertinových 

teras a jezírek naplněných horkou vodou. Mammoth Hot Springs je rovněž centrum, kde se nachází 

jeden z mnoha campů, chaty, ubytovny i poštovní úřad. Kromě toho se v okolí prochází množství jelenů 

Wapiti, kteří jsou pochopitelně rovněž vítanou turistickou atrakcí. Blížil se večer a my začali řešit 

nocleh. Po cestě bylo sice několik campů, ale všechny byly bohužel obsazeny. Nakonec nám nezbylo 

nic jiného než vyjet ven z parku západním výjezdem a v lese kousek od parku jsme našli několik campů 

„medvěďáků“ a v jednom z nich jsme strávili noc. Camp se již nacházel na území státu Montana, jehož 

hranice je hned za vstupem do parku. Cestou jsme ještě potkali několik osamělých kapitálních kousků 

bizonů, kteří stáli za fotografii. 

        
Buffalo Bill Reservoir                             Pohled na Yellowstone Lake                   Mud Volcano 

 

         
Mud Volcano                                              Bizon Americký                                        Grand Canyon of Yellowstone 

 

        
Grand Canyon of Yellowstone                Tower Falls                                               Mammoth Hot Springs                                              



        
Jelen Wapiti                                              Kojot Prérijní                                             Bizon Americký 

 

Pondělí 17.9.2018 

    Po snídani a sbalení stanu se vracíme Západním vstupem zpět do parku a pokračujeme v jeho 

prohlídce. Před námi je ještě několik úžasných atrakcí. První z nich je Norris Geyser Basin. Následuje 

Lower Geyser Basin, Midway Geyser Basin a Upper Geyser Basin. Vždy se jedná o soustavu jezírek, 

pramenů a gejzírů nejrůznějších velikostí, barev, hloubky a teploty. Nejznámější z nich je v oblasti 

Midway Geyser Basin a sice Grand Prismatic Spring. Jedná se o proslulé rozsáhlé jezírko tyrkysové 

barvy, většinou zahalené vodními parami (nejteplejší prameny se nacházejí v oblasti Norris Geyser 

Basin, některé z nich dosahují teploty až 80°C). Na okolních loukách se všude líně povalují stáda bizonů.  

Pokračujeme zřejmě k největší atrakci parku a tou je Old Faitful Geyser. Jedná se o největší gejzír 

v parku, který tryská pravidelně zhruba v 90-minutových intervalech po dobu okolo jedné minuty často 

až do výšky téměř 60 m. Na tuhle chvíli zde čekají dlouhé minuty vždy stovky návštěvníků. Jinak se 

v Old Faitful Visitors Centru nachází množství obchodů, restaurací a další infrastruktury k uspokojení 

velkého množství návštěvníků. I my jsme zde poobědvali, nakoupili nějaké suvenýry a po zhlédnutí 

gejzíru pokračujeme směrem k Jižnímu vstupu do parku. Míjíme asi poslední atrakci na naší cestě, West 

Thumb Geyser basin a okolo jezera Lewis Lake opouštíme Jižním vstupem park. Pokud by člověk chtěl 

zhlédnout důsledně a v klidu vše, co park nabízí, zřejmě by to vyžadovalo zhruba týden. Ovšem i 2 dny 

stačí k tomu, abyste navštívili nejzajímavější a nejproslulejší místa a atrakce. Mně se především splnil 

můj dětský sen, neboť jako kluk jsem o parku, gejzírech a bizonech hodně četl, snil, a nedoufal jsem, 

že bych se tam někdy mohl podívat. V odpoledních hodinách projíždíme ještě Grand Teton National 

Park. Vstupné se zde neplatí. Nejzajímavější je zde jezero Jackson Lake na řece Snake River a mohutné 

horské štíty, které se rýsují v dáli. Přiblížit se k nim bylo nad naše časové možnosti. Do večera jsme stihli 

ještě překročit hranice státu Idaho a nocleh jsme strávili v útulném campu ve Swan Valley. 

 



         
Grand Prismatic Spring                          Midway Geyser Basin                              Krajina s bizony v Yellowstone NP 

 

          
Norris Geyser Basin                          Zkamenělý gejzír                                       Krajina v Yellowstone NP 

 

 

Úterý 18.9.2018 

    Ráno pokračujeme po cestě na jih. Část cesty kopírujeme úžasné meandry řeky Snake River, která je 

hojně využívána k vodní turistice. Po cestě se stavujeme ve městě Idaho Falls. Řeka Snake River zde 

v centru města vytváří krásné vodní kaskády, které bezesporu daly městu svůj název. Za zhlédnutí stojí 

ještě krásný bílý Temple v centru města. Překračujeme hranice státu Utah a směřujeme do hlavního 

města tohoto státu - Salt Lake City. Cesta ubíhá bez problémů a před polednem jsme ve městě. Nejprve 

se stavujeme na oběd v Noodles&Company na okraji města (jeden z nejlepších fastfoodů, v jakém jsme 

se stravovali). V SLC máme v úmyslu především navštívit světoznámý mormonský Temple (při ZOH 

v roce 2002 zde na Temple Square probíhalo slavnostní vyhlašování vítězů), potom Capitol (sídlo vlády 

státu Utah) a když už jsme zde, samozřejmě jsme se chtěli podívat k Velkému Solnému Jezeru. To vše 

se nám v průběhu dne k plné spokojenosti podařilo. Krátce bych se chtěl jen zastavit u jezera. Těšil 

jsem se na koupání, ale voda byla tak špinavá, že to nepřicházelo vůbec v úvahu. Tak jsem v něm jen 

nakonec smočil nohy do půl lýtek a ochutnal vodu, byla opravdu slaná jako pes. Díky tomu je jezero 

mrtvé a nic v něm nežije. K večeru opouštíme město a hledáme nocleh. Do campu, ve kterém jsme 

měli v úmyslu přenocovat, jsme nedojeli, protože v okolních lesích zuřily v té době obrovské lesní 

požáry a všechny příjezdové cesty byly uzavřeny. Další vhodné campy v okolí byly plně obsazeny. Míša 



nakonec našla ubytování v motelu řetězce Super 8 BYU v městečku Provo, okrajové části SLC. Za 70 $ 

jsme dostali pokoj pro 3 osoby se snídaní. V komplexu byl navíc k dispozici menší plavecký bazén, který 

jsme rádi využili.  I když nám spaní v campech nevadí, rádi jsme se alespoň jednou za týden vyspali 

v trošku kultivovaném prostředí v pokoji se sprchou a postelemi.  

 

           
Idaho Falls, Snake River                          Temple v Idaho Falls                               Křižovatka v Idaho Falls 

 

 

              
Capitol v Salt Lake City                            Pracovna v Capitolu                               Pohled na SLC od Capitolu        

 

                 

              
Salt Lake Temple                                      Salt Lake Temple                                    Velké Solné jezero  

 

 



Středa 19.9.2018 

    Po snídani, která byla převážně sladká (žádné párky, šunky salámy) - koblihy, vafle, marmelády 

sirupy…) pokračujeme v našem putování. Toho dne jsme chtěli urazit velký kus cesty, vrátit se zpět do 

Colorada a především navštívit Colorado National Monument - nádherný národní park poblíž města 

Grand Junction. Celé dopoledne projíždíme skalnaté pustiny Utahu. Na oběd jsme se stavili v městečku 

Green River (totální zapadákov uprostřed pustiny v Utahu) na pravé mexické Tacos la pasadita 

z přívěsu. Jídlo bylo vynikající. V odpoledních hodinách překračujeme již naposledy hranici Colorada a 

přijíždíme do Grand Junction. V místním Walmartu doplňujeme zásoby potravin a pečiva. Následuje 

prohlídka nedalekého Colorado National Monument. Jedná se o nádherný kaňonovitý park, typický pro 

Americký Západ. Park tvoří bizarní pískovcové útvary, především věže, které vytvořila v minulosti 

částečně nedaleko tekoucí řeka Colorado, zbytek dokonala eroze. Prohlídka probíhá pochopitelně 

z automobilu, okrajem parku se vine silnice, každou chvíli přerušovaná vyhlídkami na zajímavé skalní 

útvary. Toho dne jsme nocovali v krásném campu v městečku Palisade, nedaleko od Grand Junction.  

Luxusní sociálky, travička jak na golfovém hřišti a nádherné vyhlídky po okolí.  

 

         
Typická krajina v Utahu                         Vítejte v Coloradu                                    Colorado National Monument NP 

 

 

         
Colorado National Monument NP       Bighorn Goats                                         Skalní útvar Independent v CNM 

 



         
Colorado National Monument NP       Colorado National Monument NP       Camp v Palisade 

 

Čtvrtek 20.9.2018 

    K snídani máme vejce se slaninou, které jsme předešlého dne koupili ve Walmartu. Poté balíme stany 

a pokračujeme do Aspenu. Říkali jsme si, že když už jedeme okolo, bylo by škoda nenavštívit toto 

světoznámé lyžařské středisko.  V zimě to tam zřejmě může být docela zajímavé, ale na konci léta jsme 

tam nic světoborného neobjevili. Ve městě jsou v podstatě jen samé luxusní butiky a tak poté, co si 

děti koupili mražený jogurt za 16 $ pokračujeme dále. Nazítří chceme vystoupat na nejvyšší horu 

Colorada Mount Elbert, a tak se potřebujeme přiblížit co nejvíce tomuto cíli a pokud možno ještě něco 

hezkého po cestě zhlédnout. To se nám podařilo v typicky hornickém městečku z dob divokého západu 

Leadville (v současné době zde žije bývalý vynikající americký cyklista Floyd Landis a provozuje zde 

obchod s trávou – Colorado je jedním ze tří amerických států, kde je konzumace konopí legální). Jídlo 

jsme si dali v typicky mexické restauraci a bylo výborné. Mě ve městě nejvíce zaujal klasický saloon z 

dob divokého západu s názvem Silver Dollar. V odpoledních hodinách jsme jeli hledat nějaký camp co 

nejblíže Mount Elbertu, což se nám podařilo. Zbytek dne jsme strávili odpočinkem.  

       
Saloon Silver Dollar v Leadville             Jezero nedaleko Leadville 

 

Pátek 21.9.2018 

    Pátek byl posledním dnem našeho působení v USA před odletem. Tento den jsme si vybrali pro 

výstup na nejvyšší vrchol Skalnatých hor a státu Colorado – 4401 m vysoký Mount Elbert. Mt. Elbert je 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1ty_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Colorado


také druhou nejvyšší horou Spojených států bez Aljašky po kalifornském Mount Whitney (4 421 m). 

V Evropě bychom se do takové výšky plahočili po sněhu a ledu, zde ovšem výstup připomínal spíše 

pohodový výlet na Lysou horu či Sněžku. Na vrchol jsme vyrazili ráno v 7:00, výstup po lesních a posléze 

suťovitých stezkách nám trval 3 hodiny nahoru a 2 hodiny dolů. Na to, jak vysokou horu jsme zdolali, 

docela nuda. Nutno dodat, že jsme posledních 10 dnů strávili v poměrně vysoké nadmořské výšce a 

tak jsme byli dokonale aklimatizováni. Výstupu jsem se ovšem účastnil jen já s Juniorem, Míša se zatím 

jela podívat k nedalekým jezerům Twin Lakes. Po doplnění kalorií se definitivně a již naposledy vracíme 

do Denveru a posléze do Boulderu. Ve večerních hodinách jsme vrátili auto, kterým jsme opravdu ujeli 

zhruba 3000 mil. Majitel nebyl doma, ani se na něj nepodíval, zda je v pořádku, jen jeho spolubydlící si 

přebral bez komentáře klíče. Na noc jsme se z časových důvodů přesunuli všichni do luxusního domu v 

Greenwood Village v Denveru, kde Míša působila u místní rodiny jako vychovatelka. Druhý den ráno 

nás odtud vezla svým autem na letiště do Denveru. 

        
 Vrchol Mount Elbert – 4401 m              Na vrcholu Mount Elbert                      Jezero Twin Lake 

 

Sobota 22.9. a neděle 23.9.2018 

    Přišel den návratu. Ráno vstáváme brzy, letadlo nám letělo již v 9:00. Z Greenwoodu na letiště do 

Denveru to trvá necelou hodinu. Cestu zpět jsme měli zaplacenou přes New York a Toronto. V New 

Yorku jsme přistáli na letišti JFK, odkud jsme se museli přesunout na La Guardii. Odtud potom do 

Toronta a z Toronta do Berlína. Lehce se to celé zkomplikovalo, protože let do Toronta měl zpoždění a 

nestihli jsme tam navazující letadlo. Dostali jsme ovšem náhradní let do Frankfurtu a odtud následně 

do Berlína. Létání jsme si tedy užili na závěr dosyta. Rovněž letecké pohledy na americká velkoměsta, 

velká jezera a hlavně potom přílet do Toronta ležícího na břehu jezera Ontario byl v podvečer při 

západu slunce úchvatný. I s časovým posunem a výše popsanými komplikacemi jsme neuvěřitelně 

unaveni dorazili v neděli 23.9. v odpoledních hodinách konečně do Berlína. Zde nám mezitím 

pochopitelně ujel zaplacený spoj, autobus StarLine do Prahy. Museli jsme se tedy přesunout ještě na 

nádraží a posléze vlakem za lidových 3670 Kč pro 2 osoby dále do Prahy. Zde jsme naštěstí stihli 

poslední Regiojet směr Morava ve 21:47 a v 0:36 jsme konečně definitivně doma. Unaveni, ale šťastní 

a plní zážitků, které budeme ještě dlouho vstřebávat a na které určitě nikdy nezapomeneme. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alja%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalifornie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mount_Whitney

