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Pondělí  22.8. 
 

 
 
Skutečně nádherné ráno, teplo a sluníčko, 13°C. Kempujeme u vodní nádrže Boysen Reservoir, která se 
nachází v rekreační oblasti pod státní správou -  Boysen State Park (12,000 ha). 
 
Po snídani zpět na Hwy 20 směrem na město Thermopolis, které Indiáni nazývali „kouřící vody“. Je 
položeno v nadmořské výšce 1300 m, a přestože jeho populace je 3,009 lidí, tak je to největší město 
okresu Hot Springs. Slovo „Thermopolis“ pochází z řečtiny a znamená „Horké město“. Nachází se tu 
mnoho horkých pramenů obohacených četnými minerály, a vyhřívaných geotermálními procesy. 
Město udává, že 
právě zde je největší 
teplý minerální 
pramen na světě. Na 
základě dohody 
s indiány kmenů 
Shoshone a Arapaho, 
z roku 1896, jsou 
prameny dostupné 
veřejnosti zdarma; je 
zde veliký bazén na 
koupání. Teplota 
vody velkého 
pramene je 127°C. 
 
Travertinová stěna 
vytvořená z vápence 
a sádrovce. Barvy 
tvoří četné řasy a 
mikroorganismy. 
 
Snižování kapacity minerálních pramenů 
Americká tisková agentura (AP) vytiskla v roce 1991 článek s nadpisem „ Horké prameny na příděl: 
Přírodní zázrak vysychá.“ Jeden z největších přírodních zázraků ve státě Wyoming – masivní 
travertinové terasy vytvářené po staletí kaskádovými minerálními prameny horké vody v Hot Springs 
Parku – zřejmě pomalu končí. Dramatické omezení kapacity hlavního pramene, vedlo management 
Parku k tomu, že na úkor travertinových teras snížili množství vody ve prospěch koupacího bazénu. 
Velký pramen, který ještě v roce 1896 (rok, kdy indiáni prodali lokalitu státu)dodával 49 miliónů vody 
denně, nyní vypouští pouze 13.3 miliónů litrů za den. Ani management Parku, ani experti státu 
Wyoming se to neumí vysvětlit, a vlastně ani neví, kdy k dramatickému snížení došlo. 
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Pohled na Thermopolis z hory Roundtop 
 

Krátká návštěva musea 
Kromě těchto unikátních pramenů, 
je město známé také svým 
exponátem dinosaurů ve Wyoming 
Dinosaur Center, mimo Evropu je to 
jediná exhibice fosilních zkamenělin 
dinosaura. 
Mě ale mnohem více zajímalo malé 
místní muzeum, kde jsem strávil asi 
jednu hodinu (VP, přestože si také 
zakoupil lístek, tak zde dlouho 
nevydržel a vrátil se ke svým 
travretinům). Museum bylo pro mne 
absolutně fantastickým místem, 
neboť jsem v klidu mohl nasávat 
zdejší atmosféru před nějakými 100-
150 lety. Pročítal jsem příběhy 
místních lidí, lidí jako byl lovec vlků 
„Wild Cat“, který se přesunoval 
z místa na místo, a veškerý svůj 
majetek, stan a traperské nádobíčko 
mu vezli dva další koně (tedy kromě 
toho, na kterém jel on sám); jeho 
výzbroj: puška, revolver, lovecký nůž 
a tomahavk. Podivoval jsem se nad 
ohromnými jeleními parohy o šíři 

180 cm. S velikým zájmem jsem si prohlížel 100 let staré fotografie, např. na jednom snímku byli čtyři 
naftové vrtné věže, sedm chatrčí a pět krytých povozů; vystaveny byly pušky Winchester z roku 1895 
(s varováním, aby si střelec dával pozor na flintu, když střílí?); žasnul jsem nad tehdejší kulturou, jak 
jednoduše se lidé v těchto odlehlých místech dokázali bavit; četl životopisy místních farmářů a 
rančerů, úspěšných i neúspěšných. Objevil jsem, že z města Kirby, asi 20 km na sever od Thermopolis, 
pocházel Butch Cassidy, a připomněl si, v jaké krajině vlastně žil.  
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Tento snímek je znám, jako „Fort Worth Five Photograph“ („Pětka z Fort Worth“). Přední řada z leva: 
Harry A.Longabaugh, alias Sundace KId, Ben Kilpatrick, alias Tall Texasan, Robert Leroy Parker, alias 

Butch Cassidy; stojící:Will Carver  Harvey Logan, alias Kid Curry. Fort Worth, Texas, 1900. 
 

Cassidy, snímek byl pořízený v teritoriálním vězení 
Wyoming 1894 
 
Robert Leroy Parker (1866 – 1908),lépe  známý, jako 
Butch Cassidy, byl notorickým vykrádačem bank, vlaků 
a vůdcem gangu Wild Bunch na Starém americkém 
západě. Po několika letech kriminální činnosti ve 
Spojených státech, kdy narůstal tlak na jeho dopadení, 
především ze strany Pinkertonovi detektivní agentury, 
byl nucen, ještě se svým komplicem Harry 
A.Longabaughem a jeho přítelkyní Ettou Placeovou, 
uprchnout ze země. Utekli nejprve do Argentiny a poté 
do Bolivie, kde byli oba dva pravděpodobně zastřeleni 
při přestřelce, v listopadu 1908. 
 
Fakta hovořící o smrti Butche Cassidyho nejsou úplně 

jasná. Poblíž města San Vicente v jižní Bolivii, převážel dne 3. listopadu 1908 kurýr výplatu pro 
společnost Aramayo Franke a Cia Silver Mine, v hodnotě okolo 15,000 pesos. Jel na mule, když jej 
napadli a oloupili dva zamaskovaní Američtí bandité, o kterých se věřilo, že to byli Cassidy a 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Wildbunchlarge.jpg
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Longabaugh. Bandité poté odjeli k malému hornickému městečku San Vincente, kde se ubytovali 
v penzionu, jehož majitel byl místní horník Bonifacio Casasola. 
Casasola ke svým cizím hostům pojal podezření. Mula, na které vezli své věci, byla totiž ve vlastnictví 
dolu Aramyao,neboť nesla označení tohoto dolu. Casasola odešel z domu, a na telegrafní stanici 
podal oznámení k malé jednotce Bolivijské armády umístěné poblíž. Z jednotky byli odesláni tři vojáci 
s kapitánem Justo Concha do San Vicente, kde informovali místní správu. 6. listopadu večer byl 
penzion obklíčen třemi vojáky, šéfem policie, místním starostou a několika dalšími úředníky místní 
správy, kteří se chystali lupiče zajmout. 
Když se ti tři vojáci přiblížili k penzionu, tak banditi otevřeli palbu, zabili jednoho z nich a druhého 
ranili. Následovala vytrvalá střelba. Okolo 2 hodiny ráno, když nastalo ticho, tak policie i vojáci 
uslyšeli z domu sténání muže. Vzápětí nato padl výstřel a sténání ustalo. O několik minut později padl 
další výstřel. 

Obléhání pokračovalo až do rána, a když místní opatrně 
vstoupili dovnitř, tak nalezli dvě mrtvá těla, obě s četnými 
průstřely rukou i noh. Jeden z mužů měl i průstřel čela a 
druhý měl prostřelený spánek. Místní policejní zpráva hovoří 
o tom, že podle polohy těl, jeden bandita zastřelil svého 
partnera, aby jej ušetřil bolesti, a poté se zastřelil poslední 
kulkou. V následném šetření policií města Tupiza, byli 
bandité identifikování, jako muži, kteří provedli loupež  
Aramayo výplatního kurýra, avšak Bolivijsjké úřady neznali 
jejich skutečná jména, a ani je nedokázali pozitivně 
identifikovat. 
Těla byla pohřbena na malém místním hřbitově v San 
Vicente, vedle hrobu německého horníka Gustava Zimmera. 
Přestože se pátralo po jejich neoznačených hrobech, tak ani 
při posledním pokusu v roce 1991, kdy se známý antropolog 
Clyde Snow, pokoušel o testy DNA, nenašel u žijících 
příbuzných žádnou podobnost. 
 
 

Harry Longabaugh (Sundace Kid) a jeho přítelkyně Etta Place, před vyplutím do Jižní Ameriky 
 
Jedním z vystavovaných 
exponátů musea byl bar, u 
kterého sedával Butch 
Cassidy se svými přáteli, když 
popíjeli whisky a kuli plány… 
 
V baru bylo volno, ale protože 
barman dlouho nešel, tak 
jsem pouze seděl a meditoval. 
 
Před odchodem z musea jsem 
si koupil několik pohledů, a 
protože VP nebyl nikde, tak 
jsem na místě kde stálo naše 
auto, nechal lístek a odjel na 
poštu. Když jsem se vrátil, tak 
VP už čekal. Vzhledem 

k nedostatku času, jsme se rozhodli vypustit návštěvu místa, kde žil Buffalo Bill, a jet rovnou k lokalitě 
bitvy u Little Bigornu. 
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Přejeli jsme hory Bighorn, a když jsem pomalu projížděl městem Buffalo, tak jsem si všiml, že zde je 
Visitors Centre, napadlo mne, že bych se mohl informovat na telefonování do ČR. Zastavil jsem 
v blízké ulici a vydal do informačního střediska hledat asistenci. Na ulici bylo šílené teplo, dobře přes 
30°C. Ve středisku jsem mladé dívce řekl, kdo jsem, a co bych potřeboval, s tím, že asi deset dnů se 
nemohu dovolat domů. Slečna byla samá ochota, ale pomoci i nemohla, z jejího telefonu nebylo 
možné volat Evropu. Poradila mi, ať zkusím prodejnu telefonů dva bloky přes ulici. Šel jsem to tedy 
zkusit, prodejnu jsem našel a vstoupil dovnitř – příjemná klimatizace. Byli tam dva zaměstnanci a dva 
zákazníci, všichni elegantně oblečeni, zatímco já jsem byl v lesních kraťasech a starém tričku. Mladá 
asistentka (okolo 20 let) se mne tázala, jak mi může pomoci, a já jí vysvětlil svůj problém, s tím, že za 
telefonát zaplatím. Oba zákazníci, muž a žena, se na mne sympaticky usmáli, manažer prodejny, 
korpulentní třicátník, se ale tvářil nepřístupně. Když se mladá asistentka tázala manažera, může-li 
použít telefon, tak ji to zhurta zakázal. Oba zákazníci, i mladá asistentka, se na mne znova usmáli, 
tentokrát trapně. Já jsem poděkoval, a odešel se slovy jedné známé písně z kazety THE SONGS OF 
ROUTE 66 - „… I´m driving to another destination…“ (…odjíždím na jiné místo). 
Pozdě odpoledne jsme dojeli na místo bitvy u Little BIghornu, ve státě Montana. 

 
 

MONTANA 
 

 
Moto: Oro y Plata (latinsky) – Zlato a stříbro 
Přezdívky: Země široké oblohy, Stát pokladů 
Hlavní město: Helena 
Státní strom: Borovice těžká (žlutá) 
Státní píseň: „ Montana“ 
 
 
 
 

 
 
 

Americký 
národní 

památník 
Little 

Bighorn 
v místě, kde 
se 25-26. 

června, 
1876 udála 
bitva u Little 
Bighornu.  
 
 
 
 
 

 
Památník je zároveň i memoriál těm, kteří se zúčastnili bitvy: 7. kavalérie George Armstronga Custera 
a společné síly indiánských kmenů Lakotů, Severních Cheyennů a Arapahů. 
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Custer National Cemetery (Národní 
hřbitov Custera) – památník na místě, 
kde proběhly boje. Lokalita, kde 
probíhaly vojenské akce pod velením 
Marcuse Rena a Frdericka Benteena, je 
rovněž součástí národního památníku, 
ale je umístěna asi 5 km na jihovýchod 
od místa bitvy Little BIghornu. 
 
Národní hřbitov Custera je jeden ze 147 
národních hřbitovů, které spravuje úřad 
pro „Národní hřbitovy USA“. Obvykle se 
jedná o vojenské hřbitovy s hroby 
vojáků, veteránů a jejich 
manželek/manželů. Současně také 
existují státní veteránské hřbitovy. 

 
Střet kultur 
Národní památník Little Bighorn navěky připomíná poslední ozbrojený odpor indiánů, z rozsáhlých 
Velkých severních plání, za zachování svého původního způsobu života. Tady, v údolí řeky Little 
BIghorn, během dvou dnů v červnu 1876, více než 260 vojáků a zaměstnanců armády US, našlo svou 
smrt pod rukama několika tisíců bojovníků kmenů Lakota a Cheyenne. Mezi mrtvými byli 
podplukovník George Armstrong Custer a jeho důstojníci. Ačkoliv indiáni vyhráli bitvu, tak následně 
prohráli válku proti vojenské síle usilující o konec jejich kočovnických tradic.  
 
Kontakty mezi Indiánskou a Euro-americkými kulturami pokračoval bez přestání, někdy okolo 
táborového ohně, jindy při podepisování dohod, ale nejčastěji na bitevních polích. Vše vyvrcholilo 
v následující dekádě po Občanské válce, kdy osadníci, ještě s větším úsilím, obnovili své cesty na 
západ. 
 
V roce 1868, vláda US, v přesvědčení, že „Indiány je levnější krmit než s nimi válčit“, podepsala 
dohodu ve Fort Laramie, Wyoming, s  Lakoty, Cheynne a dalšími kmeny Velkých plání, ve které se 
zavázala, že rozsáhlá území východního Wyomingu se stávají stálou Indiánskou rezervací. Vláda slíbila 
chránit Indiány „proti veškerému pustošení a drancování občany Spojených států.“  

 
Mír však neměl trvat dlouho. V roce 1874 bylo v pohoří Black Hills, v srdci indiánské reservace, 
nalezeno zlato a to byl začátek nových konfliktů. V té době Vláda US řešila závažnou hospodářskou 
krizi způsobenou problémy při stavbě Pacifické železnice. President Grant poslal podplukovníka 
Custera, aby zjistil, zdali jsou nálezy zlata skutečné, a zprávu podal přímo jemu. Custer potvrdil nálezy 
zlata, ale současně zprávu zaslal i redakci novin v Chicagu. Grant byl právem rozzuřený na Custera, 
protože zpráva se rozšířila velkou rychlostí a záhy tisíce nových zlatokopů zaplavilo chráněné oblasti 
Indiánské rezervace. 
 
Armáda se snažila udržet vlnu zlatokopů mimo indiánské území, ale zbytečně, ani pokusy o vykoupení 
pohoří Black Hill od indiánů neuspěly. S rostoucím odporem opouštěly indiánské kmeny Lakotů a 
Cheyennů území rezervace a obnovili nájezdy na přijíždějící zlatokopy a osadníky v indiánském území. 
V prosinci 1875, státní pověřenec pro Indiánské záležitosti nařídil kmenům, aby se vrátili na území 
obývaná před 31. lednem, 1876, nebo je armáda bude považovat ze své nepřátele. Indiáni 
neuposlechli, a tak byla povolána armáda, aby nastolila pořádek.  
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Little_Bighorn.JPG
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Směrem na indiánské ležení byly vyslány tři armády, každá z jiného směru.  Podplukovník Custer 
dostal příkaz od svého generála Terryho, aby se přiblížil k Little BIghornu z jihu. Custer, měl však velké 
ambice – chtěl v příštích volbách kandidovat na presidenta US – podcenil sílu indiánských bojovníků, a 
když se přiblížil k jejich ležení u Little Bighornu, tak nečekal na další vojska a rozhodl se indiány 
napadnout sám, se svou 7. kavalerií (jízdní pluk o síle 600 mužů). Poté co, 25. června, jeho skauti, 
lokalizovali indiánský tábor, tak jízdní pluk rozdělil na tři prapory. Pod svým velením si podržel pět 
jízdních rot, tři roty přidělil majoru M.Renovi a tři roty kapitánovi F. Benteenovi. Poslední dvanáctá 
rota, se stala strážní rotou zásobovací jednotky. 
 
Podplukovník Custer zakončil svou kariéru porážkou na pahorku Last Stand Hill. Roty pod velením 
důstojníků Rena a Benteena ztratily 53 mužů a 52 bylo raněných.  
Indiáni, kteří nepřišli o více než 100 mužů, své mrtvé z bojiště odnesli pryč. Kmeny a rodiny se rozešly 
různými směry, někteří z nich odešli na sever, jiní na jih; odsud se ale v následujících letech vrátili 
zpátky do rezervací. 28. června byla těla Custera a jeho voják narychlo pochována v mělkých hrobech 
v místech kde padli. 
 

 
 

Indiánská pamětní deska 
 

Poznámky z mé návštěvy informačního střediska: 

 Indiáni 17 kmenů se spojili proti Custerovi; především pak z kmene Lakota, Sioux a Cheyenne. 

 Po bitvě, náčelník Sitting Bull (Sedící býk) odvedl svůj kmen do Kanady; o 5 let později se 
vrátili. 

 Mezi vojáky pohraniční jednotky plukovníka Custera bylo velice málo vzdělaných mužů, 
většinu tvořili analfabeti, kteří pocházeli z nejnižších vrstev; 48% byli cizinci (125 Němců. 128 
Irů, 53 Angličanů, byli zde Italové i 2 Poláci a další), kteří ani neuměli řádně anglicky. 368 
vojáků se narodilo v cizině a 475 bylo narozeno ve Spojených státech. 

 Indiáni bojovali jako jednotlivci a ve svých kmenech si vybírali slavné vůdce, jako byli Crazy 
Horse (Blázinvý kůň) a Lame White Man (Chromý bílý muž). 

 Průměrný věk Indiánských bojovníků byl okolo 22 let. 

 Zlatokopové tvrdili, že v rezervaci Lakotů se nachází zlato; Indiáni ale odmítli 6 miliónů dolarů 
za své území. O několik let později si americké vojsko nárokovalo oblast.  

 Vláda US poslala proti indiánům 3 armády    - východním, jižním a západním směrem. 

 Custer najal k nalezení protivníka skauty z kmene Crow. Jeden skaut, poté co objevil indiány, 
řekl Custerovi: „Nemáte dost kulek pro tuto osadu“. 

 Indiánské ženy a děti se ukryli do křovin okolo řeky; chlapci pak kolem nich proháněli koně, 
aby vytvořili prach, takže vojáci ženy ani děti neviděli. 

 Custer slíbil Renovi pomoc, ale ta nikdy nepřišla. 

 Jeden skaut řekl Custerovi:“ Pokud napadneme údolí, tak se oba dva vydáme cestou, po které 
jsme ještě nikdy nešli“. 
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 V řece bylo mnohem více vody než obvykle, neboť i v horách bylo více sněhu než obvykle. 

 Custer chtěl zajmout indiánské ženy a děti, aby mohl vyjednávat s indiány (už se mu to kdysi 
podařilo, avšak tentokrát se mu to nepovedlo). 
 

 
 
 „Už tě neuvidím (slunko)jak zapadáš dnes večer za hory… 

  Dnes odcházím domů, ale ne cestou, kterou jsme přišli 

   jen v myšlenkách domů, k mému lidu.“    

                  Krvavý nůž, kmen Arikara (25.červen, 1876) 
 
 

 
 

 „Skaut je jako osamocený vlk, který musí sledovat, sledovat a stále sledovat.“ 
Rudé křídlo, kmen Crow 

 
 Custer nařídil svým mužům, aby zastřelili koně a vytvořili z nich kruhovou barikádu na 

Pahorku posledního odporu. 

 Indiáni obklíčili Pahorek, a zatímco někteří stříleli puškami, tak jiní stříleli luky tak, aby šípy 
padaly ze shora na vojáky za barikádou koní. 

 Celý konflikt trval tři dny, ale poslední bitva trvala pouze 30 minut. 

 V bitvě padlo méně než 100 indiánů. 

 V mělkých hrobech bylo pohřbeno 210 vojáků; mnozí z nich byli zohaveni, např. uříznuté 
ukazováčky, aby v příštím životě nemohli mačkat spoušť. 

 Náčelník Red Horse (Červený kůň) řekl válečníkům:“Nebrat zajatce“ Všichni byli zabiti, nikdo 
nepřežil ani minutu. 

 Padl zde i bratr podplukovníka Custera, kapitán Tom Custer; nejmladšímu vojákovi bylo 17 let 
a nejstaršímu pak 56; kastovní systém byl striktně dodržován. 

 Indiánský náčelník Sitting Bull, významný válečník a státník, řekl bělochům:“ Jste hlupáci, kteří 
za trochu tlusté slaniny, výbavy, cukru a kávy ze sebe děláte otroky.“ Sitting Bull byl duševním 
vůdce Lakotů a vyhýbal se životu v rezervaci. Vedl několik povstání Sioxů a Cheyennů proti 
vládě US. 

 V roce 1877 byli pozůstatky 11 důstojníků a dvou civilistů přemístěny do hřbitovů na východě. 
Pozůstatky Custera byly přemístěny na hřbitov Válečné akademie ve West Pointu, N.Y. 
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Památník armádě US na Last Stand Hill (Pahorek posledního odporu). Obelisk připomíná padlé vojáky 
a značí místo, kde jsou vojáci pochováni. Typický náhrobek podlého vojáka 7. kavalerie 
 

Náhrobek válečníka kmene Cheyenne    
        Bitvy se zúčastnila i žena náčelníky Pretty Nose 
        

 
Mezitím Custer vstoupil do historie jako legenda. Jeho přesné pohyby, poté co se oddělil od kapitána 
Renoa, nebyly zjištěny. Barvitý popis události však nabízí sami indiáni, kteří se bojů zúčastnili.  
Náčelník Severních Cheyennů, Two Moon, vzpomíná, že „střelba byla rychlá, rychlá. Pop-pop-pop 
strašně rychle. Někteří vojáci klečeli na zemi, jiní ještě stáli…Kouř byl jako velký mrak a všude, kde se 
Siouxové objevili, tak stoupl prach, jako kouř. Obkroužili jsme ho-jako voda kámen. Střílíme, jezdíme 
rychle, a zase střílíme. Vojáci padají a koně padají na ně.“ 
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Ulysses S. Grant (1822 – 1885) byl v letech 1869-77 již 18. 
prezidentem US. Jako velitel US armády úzce spolupracoval 
s prezidentem Abrahamem Lincolnem, když vedl armádu Unie do 
vítězství proti Konfederaci v průběhu Americké občanské války. 
 
 
 
 
 
President Grant v letech bitvy u Little Bighorn, 1870 
 
 

 

 

George Armstrong Custer (1839-1876) v průběhu Občanské války 
úspěšně postupoval v důstojnickém ranku armády Unie. V roce 1866 
byl povýšen do hodnosti podplukovníka. Jako velitel 7. kavalerie, odjel, 
pod velením generála Terryho, bojovat proti indiánům. Po své smrti byl 
povýšen na generála. 

 

Podplukovník Goerge Armstrong Custer 

 
Sitting Bull (1831-1890) byl velmi schopný bojovník a lovec, už jako 
mladý indián. Později se stal politickým i duchovním vůdce kmene 
Lakota. Na jaře 1876 vedl indiánské kmeny v bitvě u Little BIghornu 
proti invasi US armády. Po Custerově porážce odvedl svůj kmen do 
Kanady. V roce 1881 se vrátil do US, kde se vzdal.  V prosinci 1890, 
byl v  Rezervaci Standing Rock, zastřelen indiánskou policií. 
 
 
 

Náčelník kmene Lakota, Tatanka-iyotanka- Sitting Bull  

 
Pozdě odpoledne jsme pokračovali na západ po Hwy 90, směrem na 
velké město Billing (populace 110,000) a doufali, že brzy najdeme 

kemp. Když už se nám to podařilo, tak jsme žasli nad vysokou cenou-$ 40.00, kromě toho tábor byl 
celkem plný a místo na štěrkové cestě se nám nelíbilo. Manažer však byl velice férový a řekl nám, že 
další kemp na Hwy 90 je pouze asi 30 minut odsud, a ten je levnější. Uznal, že zde, vzhledem 
k velkému městu, je to drahé. Vyjeli jsme tedy dál, a těsně před západem slunka dojeli do kýženého 
kempu. 
 
Laurel RC Camp @ $ 28.50.  Moc pěkné místo, výborné sprchy a možnost vyprat prádlo. Také bylo 
snadné nabíjet naše baterie. Nádherný teplý večer! 
 
Ujeli jsme celkem 5022 km (jenom dnes jsem ujel 577 km).  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:En-chief-sitting-bull.jpg

