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Středa 10.8. 
 

Předchozí snímek ukazuje naše „spací doupě“ v autě; poté co jsme zaklopili zadní sedadla do podlahy 
a druhou řadu nechal u Pavla v garáži, u prvního velkého obchodu jsme získali prázdné kartonové 
krabice a položili je na podlahu (bylo zde několik kovových úchytů), a teprve poté jsme na kartony 
mohli položit naše nafukovací matrace, takže naše ležení bylo téměř bez chyby. 
Dnes ráno, na cestě k toaletám, jsem si se zájmem prohlížel táborové ležení a bylo se na co koukat, 
žili zde totiž lidé „na dlouhý úvazek“, což se nejlépe poznalo podle květinové výzdoby okolo jejich 
karavanů. Z několika snímků vybírám tyto dva: 
 

 
 

Na modré cedulce nad květináči je nápis „V důchodu a bez peněz“. K prodeji byl i traktor za $ 1300 
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Po snídani jsme zamířili k Národní historické vulkanické památce, a sice k sopce St. Helens (Svaté 
Heleny), která se nachází asi 154 km na jih od Seattlu a 80 km na severozápad od Portlandu. Tato 
sopka je známá svým obrovským výbuchem v roce 1980. Byla to nejhrozivější a ekonomicky 

nejničivější vulkanická událost 
v historii Spojených států. 
Padesát sedm lidí přišlo o život; 

zničeno bylo 250 obytných domů, 47 mostů, 24 km železničních 
tratí a 298 km silnic. Výška hory po výbuchu se snížila z 2,950 m 
na 2,549 m a vznikl 1.6 km široký kráter ve tvaru podkovy. Lavina 
skalní sutě dosahovala objemu 2.9 km3. National Volcanic 
Monument Mt. St. Helens (Národní vulkanická památka) byla 
založena k zachování lokality v původním stavu, a tim i 
k umožnění následných studií. 
První snímek ukazuje sopku jeden den před výbuchem; další snímek ukazuje výbuch, 18. května 1980, 
v 8.32 ráno 
 

 
 

David A.Johnston několik hodin před tím než jej zabil výbuch 
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30-ti letý vulkanolog David Johnston plnil své pracovní povinnosti a pozoroval sopku. Toho dne 
zastupoval svého kolegu, který musel k lékaři do Vancouveru (USA). Okamžiky před tím než Davida 
zasáhla pyroklastická vlna (proud plynu a kamene, který dosahuje rychlosti až 700 km /hod.; teplota 
plynu může dosáhnout okolo 1000°C) vysílal svá poslední a nezapomenutelná slova: „Vancouver! 
Vancouver! To je ono!“ Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno. 

 
83 let starý Harry R. Truman, který žil poblíž hory 
54 roků, se proslavil poté, co navzdory prosbám 
místní správy, nechtěl odejít i když hrozil 
bezprostřední výbuch. Ani jeho tělo nebylo 
nalezeno po výbuchu. 
Harry byl veteránem 1. Světové války a působil 
jako správce horské chaty Mt. St. Helens poblíž 
jezera Spirit Lake. Když udeřila pyroklastická vlna, 
tak byl na chatě sám; lavina sopečného odpadu 
chatu zasypala do hloubky 46 m. 
Od března do května se do určité míry stal i jakýmsi 
„lidovým hrdinou“, byl předmětem četných 
písniček a básní napsaných dětmi. Jedna skupina 
dětí ze Salema, Oregon, mu poslala plakát se slovy 
„Harry- máme tě rádi“, nehledě na řadu dopisů od 
fanynek, které nabízely sňatek. 
 
 

 
 
 
Několik dalších faktů z Návštěvního centra: 

 Rychlost sesuvu skály při explosi byla 
230km/hod. 

 Rychlost tlakové vlny byla 450 km/hod. 

 Horolezci, kteří se pohybovali v oblasti 
výbuchu, měli nepříjemný zážitek se statickou 
elektřinou na svých cepínech. 

 Výbuch v roce 1470 byl dvakrát tak velký (údaje zjištěny z průřezu stromů). 

 Výška páry popelového mraku byla 24 km. 

 Bylo zničeno 500 km2.  
 

 
Takto vypadá kráter v těchto letech 
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Význam hory pro původní obyvatele 
Legendy domorodých Američanů nacházely inspiraci v kráse sopky. Folklór indiánů obsahuje četné 
legendy, které vysvětlují erupce hory Svatá Helena a dalších vulkánů Kaskádového pohoří. 

Nejznámější z nich je 
legenda o Mostu bohů, 
tak, jak ji interpretuje 
kmen Klickitat. Vypráví o 
hlavním bohu a jeho dvou 
synech, Pahto (nebo také 
Klickitat) a Wy´east, 
kterak cestovali po řece 
Columbia z dalekého 
severu a hledali vhodné 
místo pro osídlení. 
Když připluli do oblasti, 
která se dnes nazývá 
Dalles, tak pochopili, že 
krásnější místo ještě 
neviděli. Bratři se začali 
hádat, komu bude kraj 

patřit, aby to otec vyřešil, tak vystřelil dva šípy ze svého mocného luku – jeden na sever a druhý na jih. 
Pahto následoval šíp vystřelený na sever a usadil se tam, zatímco Wy´east odešel za šípem na jih. 
Hlavní bůh pak vytvořil přes řeku Columbii Most bohů, aby se rodina mohla pravidelně setkávat. 
Oba synové hlavního boha se zamilovali do překrásné dívky Loowit, ale ona se nemohla mezi nimi 
rozhodnout. Mladí náčelníci o ni mezi sebou začali bojovat a v průběhu válek zničili mnoho vesnic a 
lesů. Celá oblast byla devastována a země se otřásala natolik, že velký most spadl do řeky, a tak tedy 
vznikly kaskády v soutěsce řeky Columbia. 
Za trest hlavní bůh srazil každého z milenců, a v místech, kde spadli, je přeměnil na mohutné hory. 
Wy´east, se svou pyšnou hlavou, se stal vulkánem, který dnes je znám jako Mount Hood. Pahto, se 
svou hlavou sklopenou ke své sražené milé, se změnil na Mount Adams. Krásné děvče Loowit se stalo 
Mount St. Helens; pro indiány kmene Klickitat byla hora známá jako Louwala-Clogh, což v jazyce 
indiánů znamená „ kouřící / hořící hora“. 

 
Hora je rovněž posvátným 
místem pro kmeny Cowlitz 
a Yakama, které tu kdysi 
žili. Pro ně má oblast nad 
hranicí lesa mimořádně 
důležitou spirituální 
hodnotu. Horu nazývají 
Lawetlat´la, což znamená 
„kuřák“ a má zásadní 
postavení v jejich 
mytologii o stvoření světa, 
což se prezentuje v jejich 
písních a rituálech. 

            Obrázek sopky Svaté Heleny v době naší návštěvy 
 
Jako uznání kulturního významu této 4,900 ha rozsáhlé lokality je oblast vyhlášena The National 
Register of Historic Places (Chráněnou historickou oblastí).  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:St_Helens_before_1980_eruption_horizon_fixed.jpg
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První Evropané 
Poté co námořní kapitán George Vancouver a jeho důstojníci z lodě HMS Discovery zaregistrovali 
v roce 1792 horu Svaté Heleny, tak v následujících letech přicházeli i další badatelé, obchodníci a 
misionáři, a ti byli mezi prvními, kdo se dozvídal od místních indiánů o sopečných erupcích. Později 
geologové a historici určili období nejnovějších erupcí na rok 1800. Indiánský kmen Naspelem byl 
natolik rozrušen „suchým sněhem“, že neustále tancovali a modlili se, ignorovali sběr potravy na 
zimu, až následkem toho trpěli hladomorem. 
Koncem roku 1805 a počátkem 1806 viděli Lewis a Clark (účastníci expedice) horu Svaté Heleny z řeky 
Columbia, avšak nehlásili ani probíhající erupci, ani žádný důkaz o něčem takovém. Zaznamenali 
pouze přítomnost tekutých písků a ucpaných kanálů při ústí řeky Sandy River blízko Portlandu, což 
mohlo svědčit o erupci Mount Hood v průběhu uplynulých desetiletí. 
 
Ztraceni v Portlandu 3 hodiny 
Od sopky St. Helens jsme zamířili k řece Columbia a soutěsce Columbia River Gorge, což znamenalo 
zpět na dálnici, ale bohužel i průjezd městem Portland (populace 3.022 miliónu)a opět hustou 
dopravu. 
 

 
 
Most Glenn JacksonBridge přetíná řeku Columbia a spojuje břeh Vancouveru (stát Washington)  
s břehem Portlandu (stát Oregon). Průměrná denní doprava v průběhu roku 2013 byla 142,000 
vozidel. Druhý snímek-pohled na město s 3.2 milióny obyvatel 
 
Naše SATNAV nešla nastavit. Každý pokus končil na tom, že se objevoval Portland ve státě Maine, 
zatímco my jsme potřebovali Portland, Oregon. Nevím, kde byla chyba, ale tímto nastal značný 
problém, neboť bylo třeba sjet z dálnice a najet na menší silnici. VP se pokoušel najít na mapě tu 
správnou křižovatku, ale nedařilo se, a my skončili někde uprostřed města, kde všechny silnice byly 
stejné, jak je patrno z níže uvedeného snímku. Takže nešlo jinak, než se ptát na cestu.  
 
Nuže, asi po hodině bloudění jsem zajel na jakési parkoviště, s tím že se zeptáme na cestu. Všimli 
jsme si, že chodců je všude málo, samá auta, ale přeci jenom tu jeden seděl, zamířili jsme tedy 
k němu. Když jsem se ho ptal na cestu, tak odvětil, „Máte štěstí, jezdil jsem náklaďákem“, ale 
okamžitě se ztratil v mapě, kterou mi VP podal.  Měl jsem pocit, že z něho byl cítit alkohol. Pán byl 
samá ochota, ale v mapě těžko hledal, kde se nacházíme, takže nás nemohl nasměrovat. VP s ním 
ztratil trpělivost, vzal mu mapu, a protože po ulici ani po parkovišti nikdo nešel, tak jsme zamířili do 
blízkého autoservisu, kde jsme se tázali technika za přepážkou. Ale ani on nemohl určit naši polohu, 
pouze jmenoval jakési nároží (které tu zřejmě každý znal), odkud máme zabočit doprava. VP mu vzal 
mapu, já poděkoval a šli jsme zpátky k autu. VP na to: “Pokud bych se ztratil v Praze a ukázal 
nejbližšímu domorodci mapu, tak by mi hned řekl, kde se nacházím, ale tady…“  Zapomněl na to, že 
Portland je nejen 3x větší než Praha, ale také že místní jsou ze všech částí US /světa. 



26 
 

Nakonec se nám přeci jenom podařilo vyjet ven z města, přičemž našim jediným, ale spolehlivým 
orientačním bodem bylo slunko. Věděli jsme, že je třeba 
jet na východ! Správnou silnici jsme nakonec našli, ale 
nebyla to pěkná zkušenost! Najeli jsme na Historic 
Columbia River Highway (původní silnice) a příští 
zastávka tak mohla konečně být naše soutěska Columbia 
River Gorge.  Je to obrovský kaňon 1200 m hluboký a 130 
km dlouhý a řeka zde tvoří hranici mezi státy Washington 
na severu a Oregon na jihu. 

Vista House-museum 
a memoriál prvním 
cestovatelům po 
oregonské cestě v 
19. století (3490 km) 
 
 
Most bohů (dole) 
přes řeku Columbia, 
spojuje město 
Cascade Locks, 
Oregon s městem 
North Bonneville, 
Washington.  

 

 
 
Přes most přechází i Pacifická stezka (PCT-4279 km), která zde má nejnižší nadmořskou výšku. My 
jsme most přejížděli zpět z Oregonu do Washingtonu, abychom si prohlédli zajímavý skalní útvar. 
K mostu se také váže indiánská legenda, o které jsem psal na str. 24. 

 



27 
 

Poté co jsme udělali nezbytné snímky, tak naší starostí bylo najít co nejdříve camp, což nebyl snadné, 
neboť dvě místa, která jsme navštívili, byla obsazena. U toho druhého campu, přestože byl obsazen,  
jsme na parkovišti už museli povečeřet. Trochu jsme se rozhlíželi, a zvažovali možnost zde i přespat. 
Po jídle jsme však dostali více odvahy hledat dál, a tak jsme opět vyjeli s tím, že se vždy můžeme 
vrátit. Měli jsme přeci jenom štěstí a nalezli další camp, tentokrát za velice nízkou cenu. 
 

 
National Forest Camp (camp Státních lesů)  @ $ 7.00 

 
Velice nízká cena byla zřejmě daná tím, že camp byl v obtížně přístupném místě a mimo hlavní 
turistickou trasu. Správce campu byl starší muž, jenž se zúčastnil války ve Vietnamu. Bydlel se svou 
ženou v karavanu poblíž vchodu a zval nás na barbecue, což jsem odmítl, protože jsme toho měli dost 
a byli jsme moc unaveni (toho odmítnutí jsem později moc litoval, protože si nemyslím, že ještě 
někdy budu mít šanci mluvit s vietnamským veteránem). 
Každá kempová parcela v USA/Kanadě je poměrně velká: je zde stůl a lavice na piknik, ohniště s  
roštem na grilování (někdy i se dřevem), parkoviště pro dvě auta a místo pro několik stanů. 
 
Ke dnešnímu datu jsme najeli 936 km. 
 

Čtvrtek 11.8. 
 

OREGON 
 

Motto: Alis volat proprils (lat.)  
Letí na vlastních křídlech 

Přezdívka: „Bobří stát“ 
Hlavní město: Salem 
Státní strom: Douglaska tisolistá 
Státní píseň: „Oregon můj Oregon“ 
 

Jak jsem již řekl, soutěska Columbia River Gorge vytváří hranici mezi státy Oregon a Washington, ale 
spadá také pod federální ochranný status v kategorii National Scenic Area (Národní malebná oblast) 
pod názvem Columbia Gorge National Area. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Oregon.svg
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Soutěska je domovem pro rozmanitou kolekci ekosystémů od deštného pralesa mírného pásma na 
západním konci, s průměrnými ročními srážkami od 1900 do 2500 mm, s přechodem k východním 
travnatým pláním, s 250-380 mm srážek za rok, až po suché lesy. Oblast přechodu od deštného 
pralesa mírného pásma k suchým travnatým pláním je pouze 130 km dlouhá a nabízí dramatickou 
scenerii změn, celkem dobře viditelných z mezistátní dálnice Oregon-Utah (I-84). 
 

 
 

Soutěska Columbia River Gorge 
 

Řeka Columbie je největší řekou v oblasti Severozápadního Pacifiku Severní Ameriky. Pramení ve 
Skalnatých horách Britské Kolumbie. Teče na severozápad a 
dále na jih do amerického státu Washington, kde se opět točí 
na západ a vlévá do Pacifického oceánu. Je 2000 km dlouhá a 
její největší přítok tvoří  Snake River (Hadí řeka). Povodí řeky 
Columbia je zhruba tak rozsáhlé, jako celá Francie a zasahuje 
do sedmi amerických států a kanadských provincií.  
Průměrný průtok řeky Columbie při ústí do moře za měsíc je 
7500m3/s, což ji řadí na čtvrté místo, jako největší řeku v USA. 
Na řece je 14 hydroelektráren (další pak na jejich přítocích), 
které vyrábí 44% celkové energie ze všech vodních elektráren ve 
Spojených státech. 
Historic Columbia River Highway 30 nás zavedla i k vodopádu 
Multnomah Falls (Multnomah byl kmen indiánů z národa 
Chinookam, kteří žili v oblasti Portlandu) jenž je se svými 190 
metry nejdelším vodopádem ve státě Oregon. Státní lesy US jej 
označují, jako druhý nejvyšší vodopád v USA. K tomuto údaji se 
však vztahuje určitá skepse, neboť Světová databáze vodopádů 
jej uvádí, jako až 137 nejvyšší vodopád v USA (tabulky ale 
nerozlišují mezi sezónními a celoročními vodopády). 
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Okolo vodopádu jsme projeli už ve čtvrtek navečer 
a vypadal natolik úžasně, že jsme se v pátek 
dopoledne k němu vrátili. Zatímco VP šel na dvě 
krátké trasy, tak já jsem šel na delší výlet, a sice po 
stezce Larch Trail (modřínová stezka) No 441, která 
vedla k Modřínové hoře. Procházel jsem deštným 
pralesem mírného pásma, a čím více jsem stoupal 
nahoru soutěskou, tak tím větší byly jehličnaté 
stromy. Stezka byla neuvěřitelně kouzelná a jedna 
z nejhezčích, po které jsem kdy šel – vedla okolo 
horského potoka (což mi připomínalo mou 
oblíbenou stezku z Krkonoš, okolo Klínového 
potoka). Její předností také bylo to, že počet turistů 
byl zanedbatelný.  
Potkal jsem zde pouze asi pět lidí a mezi nimi byl i 
řidič kamionu, se kterým jsem se dal do řeči. Šel 
také sám a pochvaloval si, jaké je to dobré místo na 
„vyčištění hlavy“.  
Náš rozhovor trval pouze asi 30 minut a myslím si, 
že se mi ho podařilo „rozpovídat“ tím, jak jsem mu 
popsal svou zkušenost s kamionem na Route 66, 
když jsem trasu projížděl s českou partou v roce 

2000. Jednalo se kamion zaparkovaný na hranici států Texas a Nového Mexika, poblíž města duchů 
Glenrio. Jel jsem tehdy sám z města Vega (Texas) do města Tucumcari (Nové Mexico), s tím, že ve 
městě Glenrio naplním své cyklistické lahve vodu a něco pojím. Route 66 vedla vyschlou prérií, bylo 
skutečně teplo a já už jel nějakou dobu bez vody. Těsně před hranicí těchto dvou států bylo město 
Glenrio, ale naprosto opuštěné, jenom zarostlé přízemní budovy a nikde ani človíčka, myslím, že to 
nebylo špatné místo pro hady. Vrátil jsem se tedy opět k mezistátní dálnici, kde stál zaparkovaný 
kamión, lehce zaklepal na dveře s tím, že požádám o vodu. Okna byla zatažena záclonami a nikdo 
neodpovídal, a tak jsem raději jel dál. Chybějící vodu jsem doplnil až na hranici států Texas/Nové 
Mexico ve Visitors Centru.  

 
Řidič 
z Modřínové 
stezky mi 
pak vyprávěl 
své 
zkušenosti z  
amerických 
dálnic. 
 Nemají to 
lehké, a je to 
tvrdý chleba. 
 

 
 
 

 
Naprosto perfektní informační tabule pro turisty 
 

Bohužel jsem celou stezku až nahoru nešel, protože bylo málo času a můj parťák by čekal příliš 
dlouho, a tak jsem se vrátil. Cesta nahoru mi trvala 2 hodiny a dolů pak 1 hodinu. 
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Podobné info panely, jako ten na předchozí straně, jsou vítanou pomůckou všem turistům. Také jsem 
se zastavil u jednoho panelu, který byl nad řekou Columbia a dočetl jsem se i např. to, že opravář 
jízdních kol, jakýsi John Dunlop z Irska, počátkem 20. století vymyslel první pneumatiku. No to jsou mi 
věci, co všechno se zde nedovíme! 
Dnes jsem telefonoval mému bratranci Andymu, který se narodil v USA před 53 lety. Pracuje jako 
manažer ve firmě Oregon Roses, Portland a jeho otec, můj strýc, několikrát navštívil Československo.  
Andy byl samozřejmě překvapen. Dovolat se mu nebylo snadné, neboť bylo třeba překonat několik 
telefonních automatů a podařilo se mi to až na třetí pokus. Bohužel žije na opačné straně Portlandu, 
a protože můj SATNAV byl nefunkční, tak po předchozích zkušenostech z tohoto města, bych ho asi 
nikdy nenašel. 
Na parkovišti, hned vedle našeho auta, byl zaparkován nejnovější model Harley-Davidson, jeho dva 
jezdci-muž se ženou-byli z Nového Zélandu. Do US přijíždějí každým rokem a projíždějí jeden stát za 
druhým. Když jim končí dovolená, tak motocykl někde zaparkují a příští rok se k němu opět vracejí. 

 
Od vodopádu Multnomah jsme vyrazili k hoře Mt. Hood 

 
Hood River County Parks Camp, který byl u kouzelné horské řeky Hood, nás přišel na $19.00  

 
Ke dnešnímu dni ukazoval tachometr najetých 1088 km. 


