Naše cesta na jihozápad USA
30.3.2002-1.5.2002
Nejprve pár prvních dojmů o veliké zemi mezi Pacifikem
a Atlantikem
V USA je vše jinak než v Evropě. Nelze říci, že vše je horší anebo zase vše je lepší,
všechno je tam prostě JINAK. Tak jako se u nás zákony nedodržují, tam se dodržují až
do absurdna. Lidé jsou myslím méně lhostejní k sobě a jsou ochotni pomoci, jestliže
dotyčný tu pomoc skutečně potřebuje. Na druhou stranu neexistuje obcházet předpis a
nedodržovat zákony. Jestliže je cesta uzavřena z jakéhokoliv důvodu a Ty tam přesto
vkročíš, nejen kdybys utrpěl nějakou zdravotní újmu, tak ti nikdo nic nedá, ale dokonce
kdyby Tě někdo v daném prostoru načapal, můžeš být potrestán dle paragrafu x y
zákona toho a toho a minimálně zaplatit tučnou pokutu. Co se kriminality týče myslím,
že kromě velkých měst je mnohem nižší než u nás. Sankce jsou vyšší a lidé nejsou tak
nevšímaví, když se kolem nich děje něco nepatřičného. Skoro všude na jihozápadě jsou
k dispozici na parkovištích, ve městech, turisticky zajímavých místech záchodyrestrooms samozřejmě čisté a s dostatkem toaletního papíru, obvykle i s mýdlem a
teplou vodou, pokud se nejedná vyloženě o pouštní oblast, kde jsou suché, ale papíru
dostatek . Na druhou stranu lze jen s obavami učiniti své potřeby mimo tyto vyhrazená
místa-kdyby
konajícího potřebu kdokoli spatřil, může ho udat za
pohoršování….Zrovna tak o nuda plážích si tady lze nechat jen zdát. Na druhou stranu
lze celou cestu po USA absolvovat jen v tričku, kraťasech a obutý . Bez bot, trička a
šortek žádná služba. Americká byrokracie je dost rozvinutá, na vše je zapotřebí
bumážka-permit, někdy za poplatek, někdy i grátis. Jízda autem je při amerických
vzdálenostech nutností. Řidiči jsou ohleduplní, na některých křižovatkách je u každé
silnice STOPka-přednost má ten, kdo vjede do křižovatky nejdříve. Benzin je levný 1
galon (3,7l) vyjde na 1,20 $-1,90 $ dle státu či pumpy. V některých státech platí částečná
prohibice, v normálním marketu pouze pivo, jinak víno či tvrdý alkohol ke koupi pouze
v Liquere shopech. Zas záleží na státu. Někde v Utahu a na území indiánských
rezervací nedostanete v obchodě ani to pivko. Do restaurace se nechodí na pivo, ale
najíst se. To s sebou přináší určitá specifika. V hospodách se nekouří, to je plus, ale pivo
či jiný alkohol pouze k jídlu. Vyjímkou jsou některé pub třeba u malých pivovarů. Jídlo
v restauraci, jak kde, pro nás drahé, pokud se nespokojíme s občerstvením v čínském
bistru či u Mekáče a podobných zařízeních. Potraviny v supermarketech naopak
nepatrně dražší než u nás. Za dolar 300g párků, či 100g šunky, plechovka piva kolem
půl dolaru, maso tak 7 $ kilo, grilované kuře čtyři až pět doláčů dle marketu. Whisky
0,7l kolem 10 dolarů, chleba a moučné výrobky výrazně dražší, kilo kolem 2 až tří
dolarů. Jeden z nejlevnějších supermarketů WALMARKT. Nocovat lze
v campgroundech, platí se za místo, které lze obvykle použít maximálně pro 2 auta či 8
osob. Ceny dle oblasti, sezóny a vybavení od 0 do 15$ (platí pro campgroundy
v národních i state parcích, soukromé vybavenější a dražší), jinak lze nocovat jen mimo
soukromé území, tedy v „ národních lesích „ (National Forest), pokud to není výslovně
zakázáno. Pokud chcete navštívit Národní parky je dobré si zakoupit za 50 $ PARK
PASS, platí pro auto a rok od vydání pro celé státy(kromě NP na územích indiánských
rezervací), ale musí v něm sedět osoba podepsaná na bumážce a mít doklad totožnosti
s sebou. Jinak se vstupné do NP pohybuje mezi 5$ až 20$ za jeden vstup. Američanům
se skutečně nemůžeme vyrovnat váhou, naši tlouštíci by se tam cítili úplnými

hubeňoury, na vině je způsob života i stravovací zvyklosti- koncerny typu McDonald si
Američany navykly na svou stravu a obliba Coca-coly na štíhlost taky nepřispěje. A
ještě nakonec takový nepříjemný pocit při jízdě americkým jihozápadem - všude ploty
z ostnatého drátu, ať už jako ochrana silnic před zvěří, ochrana soukromých pozemků a
i tam kde mě žádný účel na první dojem nenapadá. Ale příroda ta je fantastická!!!,
Američané z ní mají svým způsobem strach, ale váží si jí, chrání ji a neustále dbají na
její přirozenou obnovu. Pěší turista zvyklý od nás na perfektní turistické značení bude
trochu na rozpacích a někdy i zabloudí, protože značené cesty v USA neexistují, občas je
rozcestník a někdy někde mužíci. Tak například obyčejnou nepříliš obtížnou
turistickou stezku na El Capitana v Yosemitském parku jsme se neodvážili absolvovat,
protože bylo místy 35cm sněhu a tím směrem šla jediná lidská stopa tak týden stará a
potom ještě jedna čerstvější, ale vypadala spíš jako medvědí... Ve skalních a pouštních
oblastech zas mužíci někdy svedou nesprávným směrem, pokud cesta není znatelná.
Obrázky z cesty http://anajpo.rajce.net/2002_duben_jihozapad_USA
A kde jsme všude byli:
30.3.
Přílet do Salt Lake City
31.3.
Poznávání města
1.4.
Odjezd směr Spanish Fork (6)-Price (191)-Wellington-Green River-nocleh
nedaleko rozcestí Canyolands-Moab- campground
2.4.
NP Arches-nocleh tentýž campground
3.4.
NP Canyolands-Island in the sky-dál po silnici 191- Moab-koupání
v Coloradu-211-směr
Needles-Newspapers
Rock-camground
za
Newspapers Rock
4.4.
Hike v oblasti Needles ze Squaw Flat, pak odjezd zpět na 191 a přes
Monticello-Dove Creek-Cortez
5.4.
Cortez- NP Mesa Verde-Bluff –Mexican Hat- NP Monument Valleynocleh campground u NP (rezervace Navahů)
6.4.
NP Monument Valley (vstup 3$ za osobu neplatí NP pass)- pak po 163 na
160- Antilopí jeskyně (17,5 $ !!! vstup)-Page-Cameron- NP Grand Canyon
nocleh campground Grand Canyon Village
7.4.-9.4
Třídenní hike v oblasti NP Grand Canyon (permit pro 3 osoby na dva
noclehy-10$+ 5$ za osobu a nocleh v oblasti NP)
9.4
nocleh campground Grand Canyon Village
10.4.
Odjezd po 64 směr Flagstaff na 40-Holbrook- Show Low Rainbow LakeHondah-Whiteriver 11.4.
Whiteriver a Fort Apache a okolí –nocleh v rezervaci u mé apačské penpal přítelkyně u řeky Whiteriver
12.4.
Odj. směr Holbrook-40- Flagstaff-Williams-Kingman na 93-odbočka
Willow Beach koupání-Hoover Dam-Las Vegas nocleh hotel Circus Circus
13.4.
Prohlídka Las Vegas-nocleh hotel Circus Circus
14.4.
Odjezd směr Cactus Spring-Beatty-Daylight Pass-Death Valley nejnižší
místo v USA -85 m-Towne Pass-Trone (178)–Ridgecrest (14)-nocleh
campground Red Canyon
15.4.
Dál po 14 Rosamonda –Antelope Valley-Gorman-Frazier Park(výstup na
Mt. Piňos 8 831 feet) pak po 33 Wheelers Springs-Meiners Oaks-Lake
Casitas-Carpinteria-Santa Barbara-nocleh camp El Capitan
16.4.
Pobřeží Pacifiku-Goleta-Santa Maria-Morro Bay-campground
17.4.
Morro Bay –Cambria-pobřeží tuleňů-Big Sur-campground
18.4.
Hike v oblasti Little Colorado-okolí Mount Carmel cca 4000 feet pak po
silnici č.(1)San Francisco- campground v State Parku Tamalpais

19.4.
20.4.
21.4.

22.4.
23.4.

24.4.
25.4.

26.4.

27.4.
28.4.

29.4
30.4.
1.5.

San Francisco prohlídka města-nocleh-campground Tamalpais
Tamalpais-San Francisco-(1)-(101)-(580)-(120)-Woodward Reservoar
(State Park-vstup 5$ auto)- pub- Jamestown –Yosemite NP-campside č. 4
Hike v Yosemite NP-údolí Merced River-Vernal Fall 1538m-Emerald
Pool-Nevada Fall 1800m-Clark Point-Yosemite Valley-večer vycházka k
Mirror Lake-nocleh campside č.4
Hike campside 4-Yosemite Fall-Yosemite Point 6934feet a zpět nocleh
campside č.4
Odjezd smer Manteca (120)-Merced Grove-Hike cca 3 míle k sequoímSonora (49)Mokelumne Hill (26)-(88) sedlo 8573 feet –(395) Carson City
(50)-odbočka Virgina City (prohlídka cca 45 minut)-(50)-Silver
Springs(80)-Elko-nocleh v v americkém domku
Elko-(80)-Wells-(93)-Jackpot-Rogerson-Twin Falls (84)-Pocatello (15)Blackfoot-Idaho Falls(20)-Ashton-nocleh u National Forest Harrifman
Harrifman-(20)-West Entrance Yellowstone NP- Madison River-Geyser
Basin-Mammoth Hot Spring-North Entrance NP Yellowstone-Gardinernocleh Mammoth Hot Spring campground
Koupání v Gardner River (hot springs)-Yellowstone Grand Canyon(medvědi nedaleko Geyser Basin)- nocleh Mammoth Hot Spring
campground
nocleh Mammoth Hot Spring –Madison River-Old Faithful-Firehole
River-West Entrance(20)-Ashton-(32)-(33)-Jackson-nocleh motel
NP Teton –losi u Snake River-(89) Jackson-(89)-Alpine-Afton-MontpelierState Park Bear Lake (pláže-v létě 2$ za auto)-(89) Garden City-LoganState Park Antelope Island 8$ auto-Salt Lake City-nocleh
Salt Lake City – New York odlet v 9:55 do New Yorku přílet v 16:10
nocleh hotel Malibu
New York-Brooklynský most, Central Park, Hudson River, Empire State
Building – New York –John Kennedy Airport-odlet 17:10
Přílet 5:40 Paríž-letitě De Gaulle-Odlet do Prahy 7:40, přílet 9:20 letiště
Praha Ruzyně

