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Středa 24.8. 
 

GLACIER NATIONAL PARK, MONTANA 
 

Naše pytle s potravinami byli zpátky na stole u auta okolo 6.00 ráno. Dnes ráno bylo pod nulou a 
snídali jsme ve stoje, vše bylo potaženo bílou námrazou. Vedle nás kempovali dva mladí lidé 
z Barcelony (cestovali ve stejném autě, jako my před třemi roky – Dodge Camper, což bylo lepší než 
naše Toyota, protože u Dodge šla všechna zadní sedadla sklopit do podlahy, zatímco u Toyoty pouze 
jedna řada). Na mou otázku, jak zabezpečují jídlo v autě proti medvědům, mi ukázali velkou 
plastovou bednu, kterou zakoupili ve Walmartu. Byli přesvědčeni, že takto je to bezpečné pro 

potraviny i pro ně, když spí v autě. Tito dva 
cestovatelé projeli Evropu na motorce, a 
byli i ve Vysokých Tatrách.  
Po snídani jsme vyjeli z kempu směrem do 
oblasti Many Glacier. Na parkovišti jsme se 
s kolegou rozdělili a já se rozhodl jít nahoru 
k ledovci Grinnell. Když jsem opouštěl 
parkoviště, tak u stezky stáli dva strážci 
parku a varovali turisty, že poblíž trasy je 
grizzly a krmí se borůvkami. Protože jsem 
byl sám (doporučovaný počet byl nejméně 
tři), tak zastavili mladého chlapíka s dívkou, 
a požádali ho, zdali bych mohl jít s nimi, a 
oni neměli námitek. Onen chlapík měl na 

prsou těžkou pistoli, tak jej správce parku upozornil, 
že pokud střelí na medvěda, tak bude muset mít 
zatraceně dobrý důvod, neboť to bude muset umět 
obhájit u soudu.  
 
Jmenoval se „T Jay“ a byl ze státu Wisconsin 
 
T Jay byl perfektně vybaven, jak je vidět na snímku: na 
prsou pouzdro s pistolí, fotoaparát, a termosku, v roce 
držel dalekohled a u pasu sprej proti medvědům. Na 
hlavě měl šátek a do košile zastrčené brýle. Byl 
přátelský, ale mě si nevšímal, zajímala ho jeho dívka. 
Chvíli jsem s nimi šel, protože však byli pomalí 
(omlouvali se, že den před tím dělali dlouhou túru), 
tak jsem je asi po 10 minutách opustil a pokračoval po 
stezce Grinnell Glacier Trailhead. Info 
tabule:“Většinu lesního porostu tvoří borovice 
pokroucené, smrky a jedle. Stezka vede podél řady 
ledovcových jezer, jejichž dna vyhladil ledovec 
v průběhu doby ledové. Oblast je často narušována 
padajícími lavinami z vyšších lokalit. Floru, která se 
vyskytuje nepravidelně na svazích, tvoří rozmanité skalničky. Celá oblast vytváří příhodný habitat pro 
losy, černé medvědy, grizzly medvědy a kamzíky běláky“. 
Ledovec Grinnel, který je přímo ve středu Národního parku Glacier, je pojmenován po Američanovi 
George B.Grinnellovi, ochranáři a badateli, jenž se o vyhlášení této oblasti za národní park zasloužil. 
Samotný ledovec je nejvíce fotografovaným ledovcem v parku a mnohé snímky se datují od poloviny 
19. století. Porovnáme-li pořízené fotografie od té doby, tak je zřejmé, že znatelně ustoupil.  
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Kolem roku 1850 nastal konec období, kterému se přezdívá “Malá doba ledová “, ledovec Grinnell 
měřil   2.9 km2. Avšak v roce 1993 už to bylo pouze 0.89 km2. Mezi roky 1966 - 2005 ztratil ledovec 
40% celkové plochy. Z odhadovaných 150 ledovců v polovině 19. století, jich zůstalo aktivních k roku 
2010 pouze 25. Vědci, kteří sledují chování ledovců v NP, odhadují, že pokud potrvá současný model 
klimatu (nejhorší scénář představuje zvýšení kysličníku uhličitého v ovzduší), tak všechny ledovce, 
včetně Grinnellu, mohou do roku 2030 zmizet. 
 

 

 
Tři snímky z cesty na  Grinnell Glacier. 
Ledovec jsem měl stále před sebou. První 
snímek je ještě z našeho auta; druhý 
snímek je ze stezky nahoru; třetí snímek je 
už od Upper Grinnel Lake, (horní jezero 
Grinnell), ve kterém se rozpouštějí kusy 
ledu z ledovce a lidé, kteří vyšli 10 km 
stezku, s převýšením 490m, odpočívají a 
žasnou nad přírodním divem. 
 

Národní park Glacier (4,000 km2) leží na hranici USA / Kanady; je zde více než 130 pojmenovaných 
jezer, více než 1,000 různých druhů rostlin a stovky druhů živočichů. Tento ohromný nedotčený 
ekosystém je zlatým hřebem lokality, o které se hovoří, jako o „Koruně kontinentálního ekosystému“ 
- chráněná oblast s rozlohou 41,000 km2. Jak dlouho to vydrží? 
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Tři snímky ze zpáteční cesty dolů: 
  

1. Jezera Grinnell, Swiftcurrent   a  
Sherburne, hezky za sebou 

 
2. Alpinka dračík pod ledovcem  
 
3. Jezero Grinnell  
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Úbytek ledovců v Národním parku. Graf ukazuje tání osmi ledovců: MIZÍ, MIZÍ, ZMIZELI 
 

Oblast Národního parku Glacier byla odpradávna obývána původními Američany. V době příchodu 
prvních Evropanů zde byli dominantní kmeny Blackfeet na východě a Flathead na západě. Pod tlakem 
přenechal kmen Blackfeet hornatou část svého území (kupní smlouva z roku 1895) federální vládě, 
která zde později vyhlásila Národní Park. 
 

 
Jezero Two 

Medicine 
leží na jih 
od našeho 

tábora. 
(Wiki) 
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Medvěd grizzly; dole rosomák sibiřský (největší z čeledi lasicovitých; Wiki) 
 
NP Glacier si zachoval téměř všechny původní druhy rostlin a zvířat. Velcí savci, jako medvěd grizzly 
(údaj z roku 2008 udává, že v parku jich žije asi 300), los a kamzík bělák (oficiální symbol Národního 

parku Glacier), ale také i vzácnější 
druhy, jako zvířata čeledi lasicovitých 
(lasička, kuna, jezevec, rosomák) a rys 
kanadský, ti všichni zde žijí. Jsou 
registrovány stovky druhů ptáků, více 
než tucet druhů ryb, řada hadů a 
obojživelníků. Park se pyšní obrovským 
ekosystémem, od prérie až po tundru. 
Jedná se především o nejvýchodnější 
lesy, v kterých převažují zerav obrovský 
(stáří i přes 1000 let, výška až 70m, 
průměr 4 m) a jedlovec  západní; 

rostou v jihozápadní části parku. 
NP Glacier sousedí s Národním parkem Waterton Lakes v Kanadě. Oby parky, pod názvem Watreton-
Galcier International Peace Park, byli založeny jako první Mezinárodní park míru, v roce 1932. V roce 
1976 byl tento koncept  vyhlášen Spojenýmy národy, jako Biosférická rezervace – velkoplošné 
chráněné území v rámci mezinárodního programu UNESCO „Člověk a biosféra“. Tato území 
představují reprezentativní ukázky kulturních i přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou 
roli člověk a jeho aktivity. Většina biosférických rezervací zahrnuje jak přírodě blízká území, tak i 
území narušená činností člověka. To umožňuje studovat konflikty mezi člověkem a přírodním 
prostředím a podporovat zvyšování biodiverzity v narušených oblastech. Do kategorie světového 
dědictví byl park zařazen v roce 1995.  
Jako světové dědictví se označují nejrůznější kulturní a přírodní památky po celém světě, které byly 
pro svou unikátnost vybrány organizací UNESCO a přijaty na tzv. „Seznam světového dědictví“. Na  
seznamu se nacházejí nejrůznější budovy, hory, jezera, národní parky i celá města. Podle Úmluvy o 
ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 jsou smluvní státy, na jejichž území se 
dané památky nacházejí, zavázány jejich ochranou. 
Myšlenka spojit péči o ochranu přírodních památek a kulturních památek lidstva, tedy jakéhosi 
„světového dědictví“, vznikla ve Spojených státech. Toto spojení vyjadřuje skutečnost, že se člověk a 
příroda vzájemně ovlivňují a je tedy nezbytná jak ochrana přírody, tak ochrana nejdůležitějších 
výtvorů lidské činnosti ve vzájemné jednotě. Úmluva vešla v platnost, dne 17. prosince 1975. ČSFR 
přistoupila k Úmluvě až 15. listopadu 1990 a závaznou se pro ni stala dnem 15. února 1991. 
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Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního státu zabezpečit označení, ochranu, zachování a 
předávání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. Stát to zajistí při maximálním využití 
svých vlastních zdrojů, případně s mezinárodní pomocí a spolupráci.  
 
Ale zpět od Wikipedie na stezku Grinnel Glacier Trailhead. Z parkoviště to bylo 11 km k hornímu 
ledovcovému jezeru. Nahoru jsem šel 4.5 hodiny a dolů 2.5 hodiny. Směrem nahoru bylo mým 
největším zážitkem, z hlediska „lidských zdrojů“ setkání s „T-Jeyem“, zatímco na zpáteční cestě to 
bylo setkání s dvěma staršími pány (75+). Narazil jsem na ně, když čekali u přístaviště na převozní loď 
přes jezero Swiftcurrent do svého hotelu Many Glacier Hotel. Přístaviště bylo hned u stezky, a kde 
jsem se mimochodem rozloučil na cestě nahoru i s „T-Jeyem“. Pánové byli dost unaveni, ale když 
jsem je oslovil, tak obživli. Téma, které mne zajímalo, byla druhá světová válka. Ptal jsem se, zdali se 
jejich otcové války nezúčastnili. Starší pán mi stačil říci trochu málo o svém strýci, který bojoval 
v Indonésii. Bohužel jim přijela loď a oni se museli rozloučit. Nejprve se ale ptali, jestli nejedu s nimi, 
neboť si zřejmě mysleli, že když s nimi postávám a hovořím, tak také čekám na loď! 
VP byl již u auta a vyprávěl mi o svém zážitku, jak spolu s dalšími turisty sledoval medvěda grizzly, 
kterak se krmí bobulemi.  
Informace z turistického střediska: Grizzly slupne až 100,000 borůvek/ den v přípravě na zimní spánek. 
Po příjezdu do kempu jsem šel opět na večeři k Johnsonom  a znovu si pochutnal na dobrém jídle. VP 
tentokrát nešel, protože na zpáteční cestě vystoupil a zůstal v osadě St. Mary (asi 300-400m od 
tábora). Toho večera jsme si naše jídlo znova zabalili do plastových pytlů, ale už jsme nečekali na 
správce kempu, aby pytle odvezl. Dali jsme na jeho slova, že tu medvědi nejsou. 

 

Čtvrtek 23.8. 

Dnes ráno bylo opět pod nulou.  Na cestě k restroom jsem zastavil u tří cyklistů, kteří sušili prádlo na 
šňůře. Dva pánové šlapali a jejich dobrá víla je doprovázela autem. Obvyklý pozdrav v US: “Jak se vám 
dnes daří?“ Byli velice milí, ale poté, co jsem jim řekl o své cestě proti větru na ROUTE 66, tak jsem 
nebyl příliš nadšený z jejich poznámky, neboť mi navrhli, abych jel znova ROUTE 66, tentokrát po 
větru, od západu na východ. Cyklisti mají svůj smysl pro humor (i já se do této kategorie počítám). 
Musí mít, aby vydrželi bolest dlouhých cest! 

Před odjezdem jsem se stačil rozloučit se sousedy z Barcelony i s cyklisty, ale jaké bylo moje 
překvapení, když jsem je opět potkal, na naší další zastávce v průsmyku Logan Pass. 

 

Při výjezdu ze St. Mary jsme se ještě jednou zastavili v návštěvním středisku, kde jsem shlédnul dvě 
krátká videa o GNP a indiánském kmeni Kootney.  
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Návštěvní středisko St. Mary 

 

Cestou k průsmyku jsme zastavili a fotili - Saint Mary Lake and Wild Goose Island- jeden 
z nekrásnějších pohledů v GNP, abychom krátce na to utrpěli šok spáleným lesem (snímek dole) 
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Po Hwy, která se jmenovala Going-to-the Sun Road (silnice vedoucí ke slunci), jsme vystoupali do 
nadmořské výšky 2026m a zastavili v průsmyku Logan Pass. Je to místo odkud vychází řada 
turistických tras. Podél průsmyku, okolo silnice vedoucí ke slunci, se nachází zóna zvaná Big drift 
(Velká závěj) kde běžně naměří přes 24 m sněhu. Vypluhovat celou silnici trvá deset týdnů, přičemž 
technika, kterou používají, zvládne přemístit 4000 tun sněhu za hodinu. V roce 2011 zde bylo tolik 
sněhu, že silnice byla uzavřena až do 13. června.  
VP si chtěl prohlédnout horské louky, a tak navrhl, že se sejdeme u 
auta na parkovišti za 4 hodiny, Já jsem návrh uvítal, protože jsem 
se mnohem více zajímal o turistické trasy. Sbalil jsem si batoh, vzal 
jídlo, piti a trekové hole a zamířil na Hidden Lake Trailhead. 

 
Na parkovišti stálo několik 
červených autobusů pro místní 
dopravu (v NP Yellowstone to 
byli stejné autobusy, ale žluté) 
 
 
 

Při odchodu z parkoviště, 
jsem narazil na skupinu 
usmívajících se strážců 
parku.  
 
Byli tu celkem čtyři 
strážci plus služební pes. 
Všichni měli dobrou 
náladu, a mne zajímalo, 
proč jsou tak usměvaví. 
Oslovil jsem mladou paní 
strážkyni, ona mi řekla, 
že dnes tomu je sto let 
od založení NP Glacier. 
Také mne zajímalo, jaké 
vzdělání / kvalifikaci musí 
mít žadatel na místo 
rangera (strážce parku). 
Paní strážkyně 
odpověděla: “Já mám 
universitní diplom v přírodních vědách, biologie a chemie, a to mi pomohlo.“ Mimochodem, ten 
menší strakatý pes, co patří ke skupině rangerů, nese označení „Wildelife Service Dog“ (služební pes 
pro ochranu přírody). 
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Strážci parku mají dobrou náladu. Dnes totiž slaví sto let od založení Národního parku Glacier 

 
National Park Service (NPS) – Správa národních parků je agentura vlády Spojených států, která 
spravuje všechny národní parky USA, mnohé Americké národní památníky a další ochranářské a 
historické lokality s různým významem. Správa plní dvě úlohy, jednak ochranu a management 
ekologické a historické integrity vybraných lokalit, ale současně také zajišťuje jejich přístupnost a pro 
veřejnost.  
 
Všimněte si, že strážci mají na své uniformě dva druhy odznaků: 

 
Logo Správy národních parků USA. Prvky vyznačené na logu reprezentují tři 
základní aspekty systému národních parků: sekvoj (stálezelený jehličnan 
dpsahující výšky až 116 m [přičemž výška některých stromů poražených v 19. 
století byla odhadnuta na 144 m] a stáří až 2200 let. Průměr kmene může 
dosáhnout 6.5 m); bizon (největší savec Severní Ameriky; výška v kohoutku až 
160 cm; délka až 370 cm; hmotnost 500-1500 kg) reprezentuje rostlinstvo a 
divokou zvěř; hora a jezero representují scénerické a rekreační hodnoty. To 
vše je uloženo do hrotu šípu, jenž reprezentuje historické a archeologické 
hodnoty. Tento odznak se nosí na levém rameni. 

 
 
Odznak NPS Chief Park Ranger nosí strážce parku. Popis práce: Odpovídá za 
bezpečnost návštěvníků a provoz parku. Dbá na dodržování a soulad s místní 
regulací, městskými vyhláškami a státními zákony. Řídí práci strážců parku. 
Jeho činnost vyhodnocuje ředitel parků a rekreace. Ranger nosí odznak na 
hrudi po levé straně. 
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Na obrázku (Wiki) jsou tři strážci Národního parku Yosemite při slavnostním ceremoniálu v Glacier 
Point, Yosemite (2011). Termín Park Ranger se tradičně vztahuje na všechny zaměstnance Správy 
národních parků, kteří nosí uniformu. 
V roce 2014 měla Správa národních parků 21,651 zaměstnanců, kteří v 59 národních parcích slouží ve 
413 útvarech (spravují majetek patřící Správě národních parků). 

Můj trek začal v informačním středisku, protože 
jsem jednak chtěl oslovit rangera, a pak i „nasát 
místní atmosféru“. Ranger to vyřešil jednoduše 
pro obě strany - šel se mnou ven před budovu, 
ukázal mi stezku a se slovy: “Užijte si to“ se 
rozloučil; sám se trochu prošel a mně poskytl tu 
nejlepší službu. 
Na trase bylo tolik lidí, že mi to pomalu 
připomínalo Václavské náměstí. Přestože na 
startu byla tato výstražná „medvědí“ cedule, tak 
se turisté stejně vydali nahoru. Pravda, zřejmě 
počítali s uzavírkou, tak jako já. Po 1.6 mílích 
byla přes cestu červená páska a tam jsme 
všichni končili. 
Dost lidí mělo absolutně nevhodnou obuv (něco 
s čím se setkávám in u nás doma na Sněžce), ale 
taky mnoho návštěvníků bylo již v pokročilém 

věku, nádherný příklad toho, že „Duch je ochoten, ale tělo je slabé“. V tomto případě duch vítězil! 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/16/Yosemite_Rangers,_US_Citizenship_Ceremony,_Glacier_Point,_California_2011.jpg
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Pohled na Hidden Lake (Ukryté jezero), kde byla stazka uzavřena páskou 

 
Oklo 

stezky bylo často 
vidět i kamzíky 
běláky, kteří 

naprosti 
ignorovali nás 
turisty 
 
 
Protože nastával 
čas oběda, tak 

jsem 
opustil hlavní 

stezku, a zímřil 
na stezku 
vedlejší, abych 
vychutnal svůj 
piknik v klidu. Z 
města Bozeman  
jsme si přivezl 6 
vařených vajíček 

v uzavřeném foliovém sáčku (vajíčka byla již oloupána). Mé obavy z nepěkného stavu vajíček byly 
liché, chutnali naprosto výborně. Dobře jsem udělal, že jsem s sebou měl i sůl, velké rajče, trochu 
cibule, jerky beef a poslední zbytek chutného, i když už tvrdšího chleba s kousy sýru fetta; tři vajíčka 
jsem si ušteřil na zítřejší oběd. Na stezce byl klid nikdo tu nechodil, pouze přede mnou seděli dva 
starší lidé. 
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Pohled od mého jídelního kamene byl fanatastický 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starší pán a paní si užívali piknik i stejně kouzelný pohled do údolí jako já 
 

Seděli asi 30 metrů přede mnou, pojídali a popíjeli. Samozřejmě, že o mně věděli, a když jsem se 
připravoval na odchod, tak mi zamávali. To mne povzbudilo, abych sešel k nim, a navázal konverzaci. 
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Hovořili jsme asi půl hodiny. Pocházeli z Kalifornie, kousek od Národního parku Yosemite. Jakmile 
naším hlavním tématem konverzace začínala být politika, tak se paní omluvila, že manžel o tom ví 
více a nechal to na něm (a kochala se dál pohledem do údolí). Pánovi bylo 74 let (ptal jsem se ho, 
protože on byl ten případ, kdy „Duch byl ochoten, i když tělo bylo slabé“, asi zas také slabé nebylo, 
když se vyškrábali až sem). Jakmile se naše řeč stočila na prezidentské volby, tak použil termín, pro 
mě do té doby neznámý, prostě nazýval oba kandidáty jako „on“ a „ona“, žádná jména. Jako 
důstojník US Army v záloze nebyl příliš nadšený z minulých dvou prezidentů, protože podle něho, 
měli velký podíl na tom, že armáda značně oslabila. Byli to velmi příjemní lidé, ale čas utíkal, čtyři 
hodiny uplynuly a můj parťák bude na mne čekat. Rozloučil jsem se slovy, že v jeho věku, je pro mne 
dobrou motivací. Oni odpověděli stejným pozdravem, jak je tu běžné „Have a good day!“ (Přeji hezký 
den) a já odešel. 
Švihal jsem dolů docela rychle (s trekovými hůlkami je chůze vždy rychlejší než bez nich) a došel 
mladou ženu, která přestože hůlky neměla, tak šla rychle, tak rychle, že jsem měl co dělat abych s ní 
držel krok (šla stejně rychle jako Sandy ve Victorii, Kanadě). Když jsme došli dolů k návštěvnímu 
centru, tak jsem mladou ženu oslovil, a ptal jsem se, zdali není v armádě, ona řekla, že nikoliv, že 
pracuje jako zdravotní sestra v nemocnici. 
Můj trek byl asi 4km x 2 (včetně odbočky mimo rušnou hlavní trasu) a trval 5 hodin, včetně přestávky 
na piknik. 
VP už na mne čekal, spokojený se svými zážitky, my mohli opět vyjet na naši silnici vedoucí ke slunci, 
směrem k Lake McDonald (Jezero McDonald). 

Původní lidé zde žili po 
tisíciletí. Dnešní silnice a 
turistické stezky kopírují 
jejich trasy Skalnatými 
horami. Naše kempinkové 
tábory a další zařízení jsou 
položeny v místech, kde 
oni tábořili, sbírali rostliny 
a lovili. 
Indiánský kmen Kootney 
kdysi u tohoto jezera Lake 
McDonald držel 10-21 
denní taneční obřady a 
skrze ně udržoval duševní 
kontakt se svým 
stvořitelem. Ceremoniál se 
konal v zimě a sníh mohl 
být až 7 m hluboký. 

Protože jsem o této události viděl krátké video v informačním středisku St. Mary, tak jsem prostě u 
tohoto jezera, na cestě do Kanady, musel zastavit, udělat snímek a vzpomenout na tehdejší indiány. 

 
Dva obrázky jezera McDonald  
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Městská radnice 

Poslední město v USA, kterým jsme projížděli před vjezdem zpět do Kanady, se jmenovalo Eureka. 

Název pochází zřejmě z řečtiny „Heuréka“ („euréka“, což znamená „Nalezl jsem“). 

 

KANADA 

 

Hranici do Kanady jsme přejeli na přechodu Roosville a pokračovali po  Kootney Hwy 93 
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Po přejezdu hranice v Rooseville bylo naší hlavní starostí najít co nejrychleji kemp, což se nám 
podařilo před prvním městem – Wardner, po naší levé straně. Kemp byl perfektní – Wil-O-Bend Golf 

 RV Park – prvotřídní zařízení @ CAD 25.00. 
 

Správce nás  
zavedl na naši 
parcelu, a my 
jsme byli 

okouzleni-
trávník, horský 
potůček, čisto, 
klid, no prostě 
perfektní. Na 
straně kempu 
jel nákladní 
vlak (VP 
napočítal přes 
100 vagonů), 
tak pomalu,  
že mu 

strojvůdce 
mával na 
pozdrav. Po 
chvíli opět 
přijel správce 
kempu na 

svém elektrickém vozítku, a s ním přijel i další člověk, kterého mi představil jako stálého hosta 
v kempu, bydlí v karavanu a pochází ze Střední Evropy. Muž byl starší, okolo 80 let, a docela fit. Jako 
malý kluk, odešel ve 30. letech minulého století s rodinou z Německa na Ukrajinu, kde jeho otec 
hospodařil na farmě. Před 2. světovou válkou byl otec odveden do sovětské armády a už o něm 
neslyšeli. Politicky to nevypadalo dobře, a babička zavelela k ústupu, emigrovali do Kanady, a tím jim 
zachránila život, protože vypukla válka. Neuvěřitelný příběh! 

Za poslední dva dny jsem viděl jedny z nejkrásnějších hor v mém životě – Národní park Glacier – a 
kdybych to měl shrnout do jedné věty, tak by mohl citovat G. B. Grinnella (1849-1938) amerického 
antropologa, historika, přírodovědce a spisovatele: 

 

 

 

 

V roce 2011, byl Národní park Glacier vyobrazen na sedmém čtvrťáku 

(čtvrtdolarová mince) v sérii amerických čtvrťáků krásy. 

 

 

Ke dnešnímu dni jsme ujeli 6100 km. 

Daleko v severozápadní Montaně, skrytý pohledům souborem horských vrcholů, leží 
nezmapovaný kout – Koruna světadílu. 

- George Bird Grinnell (1901) 

 


