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Středa 17.8. 
 

WYOMING 
 

Moto: Stejná práva  
Přezdívka: Stát kovbojů; stát rovnoprávnosti 
Hlavní město: Cheyenne 
Státní strom: Topol bavlníkový (Populus deltoides) 
Státní píseň: Wyoming 
Populární sport: Rodeo 
 
 
 

 
Abychom získali místo 
v campu Národního parku 
Yellowstone (je zde 12 campů 
s 2000 parcelami), tak jsme 
opustili náš Wagon Wheel 
camp v šest ráno, k prvnímu 
campu – NORRIS CAMP - to 
mohlo být tak asi 20 minut. 
Když jsme přijeli před 
stanoviště správců parku, tak 
ačkoliv ještě nebylo otevřeno, 
už zde byla fronta asi patnácti 
lidí. Zaplatili jsme tři noci 
(myslím, že maximální počet 
byl 10 dnů). Nadmořská výška 
campu je 2281 m; ranní 
teplota 6°C. 
 

Zájemci o parcelu v campu čekali už časně ráno ve frontě 
 
YELLOWSTONSKÝ NÁRODNÍ PARK 
Národní park Yellowstone se rozkládá především na území státu Wyoming, ale zasahuje také do států 
Montana a Idaho. Na ploše 8,983 km2 (přibližně, jako Pardubický a Královéhradecký kraj dohromady) 
se nacházejí lesy, kaňony, řeky a horská pohoří. Yellowstonské jezero je jedno z nejvýše položených a 
největších jezer v Severní Americe, a je umístěno přibližně uprostřed Yellowstonské kaldery, největšího 
super-vulkánu na kontinentu. Kaldera je považována za aktivní vulkán; odhaduje se, že komora 
s magmatem, která leží pod Yellowstonem, je 60 km dlouhá, 29 km široká a 5-12 km hluboká. 
V uplynulých dvou milionech let, došlo již několikrát k ohromným explosím.  Polovina světové 
vulkanické činnosti je právě v Yellowstonu a je neustále vyživována probíhajícím procesem neklidu. 
Národní park Yellowstone nabízí turistům 1,800 km kouřících a zmapovaných stezek, včetně těch co 
jsou v užívání už stovky let. Řada z nich má vazbu na historické události. Stezky v tomto národním 
parku se vyznačují přítomností různých gejzírů, horkých pramenů a dalších geotermálních jevů; 
samozřejmě, že se zde nachází i bohatá fauna, jako např. orel bělohlavý, orlovec říční, medvěd grizzly, 
černý medvěd, vlk, kojot, ovce tlustorohá, vidloroh americký, stáda bizonů a losů. 
 
Po rychlé snídani jsme namířili k naší první destinaci, k terasám Mammoth Hot Springs (Mamutí 
horké prameny), které vytváří horká voda. Přestože Mamutí horké prameny leží na sever od trhlin 
kaldery, severní trhlina (z oblasti Norris Geyser Basin, ležící 34 km daleko) je pravděpodobně spojuje 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Wyoming.svg
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s teplými prameny dané oblasti. Systém malých trhlin uvolňuje vodu směrem nahoru a vytváří 
přibližně 50 km 
teplých pramenů 

v oblasti 
Mammoth Hot 
Springs. Další 
nezbytnou složkou 
pro vytváření teras 
je minerál 

uhličitan 
vápenatý-vápenec. 
V průběhu miliónů 
let se pod oblastí 

Mamutích 
pramenů, na dně 

ohromných 
oceánů, usazovaly 
vápencové vrstvy. 
Postupně jak 
povrchová voda 

prosakuje směrem dolů, 
tak doslova přichází do 
 kontaktu s horkými plyny, 
které obsahují kysličník 
uhličitý stoupající 
z magma-komor. Část CO2 
je již rozpuštěna v horké 
vodě a vzniká slabý roztok 
kyseliny uhličité. Tento 
horký a kyselý roztok 
rozpouští v průběhu 
stoupání k zemskému 
povrchu velké množství 
vápence. Jakmile se pak 
dostane na čerstvý 
vzduch, část CO2 uniká 
z roztoku do ovzduší. 

Následkem toho vápenec již nemůže zůstávat ve formě roztoku a ukládá se ve formě travertinu, který 
vytváří tyto terasy. Odumřelé stromy v terasách Mamutích teplých pramenů vyrůstaly v období, kdy 

minerální prameny byly v klidu. Uhynuly 
tehdy, když opět začaly být aktivní a 
vápenec z těchto pramenů ucpal jejich 
cévní systém. 
 
Snímek travertinových teras krystalického 
vápence (nahoře) 
 
 
 
Dřevěné chodníky umožňují turistům co 
nejbližší přístup k terasám 
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Paměťová karta mého fotoaparátu začínala být plná, a tak jsem si před pár dny koupil novou. Nyní 
jsem ji vyměnil, ale aparát ji neakceptoval. Ať jsem dělal, co dělal, nová karta prostě ne a ne sloužit. 
V tomto místě jsem zašel do obchodu a koupil si novou. Průšvih, ani nová karta mi nepomohla. Obě 
nové karty však šli použít v aparátu mého kolegy, takže jsme to prohodili a já mohl dělat další fotky. 
Když jsem se vrátil domů, tak jsem zjistil důvod, proč můj aparát karty odmítal, je totiž poměrně starý 
a „umí“ pracovat pouze s kartou do velikosti 2GB, zatímco obě nově zakoupené pamětní karty měly 
příliš velký objem dat – 4GB a 16GB. 
Naší další destinací byli – Yellowstone Falls (Yellowstonské vodopády) – což jsou dva velké vodopády 
na Yellowstonské řece. Řeka vytéká na severu Yellowstone Lake (Yellowstonské jezero), protéká  
Hayeden Valley (údolím Hayeden) a padá prvním vodopádem - Upper Yellowstone Falls, a po 400 
metrech protéká druhým vodopádem - Lower Yellowstone Falls, a následně vstupuje do Grand 
Canyon of the Yellowstone, který je místy až 304 m hluboký, 39 km dlouhý a 0.4-1.4 km široký. 

 

 
 

Upper Falls (Horní vodopády) – výška 33 m  Lower Falls(Dolní vodopády)-výška 94 m 
 

Dolní vodopády jsou 
téměř 2 x tak vysoké 
jako Niagarské 
vodopády 
 
Yellowstonský Grand 
Canyon. Na dalším 
snímku vidíme přiblížený 
záběr s neuvěřitelnými 
barvami 
 
Po návštěvě Grand 
Canyonu byl čas k 
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návratu zpět do našeho kempu. 
 

 
Na zpáteční cestě, když už se stmívalo, jsme minuli tohoto velkého bizona, který šel po trávě na okraji 
silnice  
 
Americký bizon (Bison bison) často nazývaný „bufalo“, je největší savec Severní Ameriky; rodové 
jméno skutečného bufala je však “Babulus“.  
Ve dvacátých letech minulého století byla tato zvířata téměř vybita pytláky; zůstalo jich pouze něco 
okolo 25 kusů. Dnes se v Národním parku vyskytuje okolo 3,000 bizonů. Jejich temperament je často 
nepředvídatelný. Navenek vypadají klidně, bez zájmu a dokonce líně, přesto však mohou napadnout 
cokoliv, a často naprosto bez příčiny. Dosahují rychlosti až 56 km/hod a jsou to vytrvalí běžci. 
Jejich největší zbraní jsou samozřejmě rohy, které mají jak samci, tak i samice, dále pak jejich masivní 
hlava, jež mohou použít jako beranidlo. Efektivita nárazu u 900 kg běžně těžkého bizona, při jeho 
rychlosti 50 km/hod může být až 1220 kg. Jeho zadní nohy mohou být rovněž velice účinnou zbraní. 
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Zuřivý bizon je mnohem nebezpečnější než medvěd grizzly a řadí se, co by jako zabiják, hned za 
medvěda hnědého. Slovy dávných lovců –„jsou to nebezpečná zvířata, která se ničeho nebojí 
(s výjimkou hnědého medvěda nebo smečky vlků).“ 
Zdejší stádo bizonů dělá starosti okolním farmářům, protože se stává, že bizoni, kteří jsou přenašeči 
obávané brucelózy, překračují hranice parku. Ročně tak bylo zastřeleno několik set jedinců, v roce 
1997 dokonce tisíc. Ochránci přírody se tomu snaží zabránit, a tak neustále hlídají hranice parku a 
zatoulaná zvířata zahánějí zpátky. 

Bizoni jsou dobrými plavci, což je vidět i na tomto snímku, při jejich přechodu Yellowstonské řeky 
následujícího dne 

V našem Norris campu byla již 
docela tma, když  VP odešel do 
toaletního domku se svou 
nabíječkou na baterie pro své 
dva aparáty. Přišel zpátky a 
říká: “ Je tam nějaký divný 
chlapík, musíme dávat pozor, 
aby nešlohnul nabíječku i s 
mým foťákem.“ Když jsem se 
šel umýt a vyčistit zuby, tak 
před toaletním domkem 
skutečně stál jakýsi člověk 
v klobouku, a kouřil cigaretu.  
 
Muž, kterého jsme viděli u 
toaletního domku, byl 
skutečný kovboj, jediný rozdíl 
byl v tom, že náš člověk kouřil 
cigaretu a nikoliv fajfku, a 
protože narážím na velice 
zajímavé téma (Wyoming je o 
koních, o koních a jenom o 
koních). 
 
 
 
 

Tento obrázek je z knížky THE AMERICAN COWBOY, od Michaela Rutherforda. 
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Záhadná postava v klobouku       
Takže nejprve, kdo byl ten neznámý muž, kouřící cigaretu, jehož silueta, stála vedle malého domečku. 
Jeho obličej lehce osvětlovala žárovka nade dveřmi vchodu.  Opíral se jehličnatý strom a sledoval 
mne. Pozdravil jsem jej, což on opětoval pokynem hlavy. 
Vstoupil jsem do toaletního domku a všiml si, že kromě nabíječky VP zde byla i další, a hned jsem měl 
jasno – je to jeho. Umyl jsem prach z obličeje a začal čistit zuby, když vstoupil on. Už nevím, kdo začal 
první mluvit, ale asi jsem to byl já, vím však co jsem musel zmínit - moje bolavá záda, a že kvůli tomu 
musím každé ráno cvičit. No a teď to přišlo – odpověděl totiž. „Mě taky bolí záda, protože jezdím na 
koni asi 30 let a průměrně dělám 20 mil za den!“ Kdo jiný by to tedy mohl být než kovboj, vždyť jsem 
přeci ve státě Wyoming! Skutečný kovboj! 

 
Asi před třemi dny, jsme dělali velký nákup potravin ve Walmartu, 
v jednom z největších řetězců supermarketů v USA, jsem v sekci 
audio, narazil na CD „Johhny Cash in Prague Live“, nahrávka 
z pražského koncertu roku 1978. (později jsem to zmínil svému příteli 
v ČR, a on mi řekl, že tehdy na koncert jel i jeho kamarád a těšil se na 
to, že si s Johnny Cashem podá ruku; neměl ale šanci, protože tam 
byla asi 12 m dlouhá fronta). Johnny Cash (1932-2003) byl jedním 
z nejlepších amerických zpěváků country-music a moje generace ho 
milovala, a stále miluje. CD, které jsem si zakoupil (měli poslední!), 
jsme s VP hráli od tohoto dne i několikrát denně. 
 
John R.“Johnny Cash byl americký zpěvák-skladatel, kytarista, herec 
a spisovatel, který byl jednoznačně považován za jednoho 
z nejvlivnějších hudebníků 20. století a jednoho z nejvíce prodávaných 

hudebních umělců všech dob, prodal více než 90 miliónů desek po celém světě. Přestože je ikonou 
country hudby, rozsah jeho žánru písní a hudby zahrnoval i rokenrol, blues, folk, gospel music a 

rockabilly (žánr, který spojuje country 
hudbu a s blues; někdo říká, že je to 
spojení bluegrass s rokenrolem; přední 
umělci byli kromě JC i Bill  Haley, Budd 
Holly, Elvis Presley a Jerry Lee Lewis).  
Johnny Cash byl znám svým hlubokým, 
klidným basovým-barytonem, osobitým 
zvukem jeho hudební skupiny Tennessee 
Three, svou vzpurností propojenou se 
zasmušilým a  skromným vystupováním, 
koncerty ve věznicích zdarma, a 
charakteristickým vzhledem, který mu 

získal přezdívku „Muž v černém“. Své koncerty začínal jednoduchým „Ahoj, jmenuji se Johnny Cash“ a 
písní „Folsom Prison Blues“. Hlavními tématy jeho hudby byly - lítost,morální soužení a spása, 
především ke konci jeho kariéry. Mezi jeho nejznámější písně patří kromě již zmíněné “Folsom Prison 
Blues“, také “ I Walk the Line“,“Ring of Fire“,“ Get Rhythm“, a “Man in Black“. Nahrál také veselé 
písně, jako “One Piece at a Time“ a „Boy Named Sue“; duet se svou budoucí ženou, June Carter, 
nazval “Jackson“; písně o cestování vlakem, jako “Hey Porter“, „Orange Blossom Special“ a „Rock 
Island Line“. Koncem své kariéry hrál i jiné písně rokenrolových umělců, jako např. „Hurt“od Nine Inch 
Nails nebo“Personal Jesus“ od Depeche Mode. 
Zpátky ale k mému kovboji. Potom, co mi řekl, jsem si ho začal lépe prohlížet – byl to štíhlý, opálený 
asi padesátiletý muž s kloboukem, tenkou koženou bundou, která nebyl řádně zapnuta a pod ní bylo 
vidět hnědé, slušně obnošené tričko a samozřejmě také modré rifle. Pomyslel jsem si, že takové 
oblečení ho nemůže moc zahřát, neboť už teď bylo docela chladno. 
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Samozřejmě, že jsem mu řekl, že jsem z Česka a se svým přítelem navštěvujeme národní parky 
v Americe. Nejvíce mne však zaujal jeho hlas, protože mi silně připomínal hlas Johnny Cashe – 
hluboký, sametový, i jeho tempo hovoru bylo klidné a rozvážné, žádná arogance, naopak příjemný 
tón. Nemohl jsem mu tedy neříct o tom CD, které jsem zakoupil, o tom že Johnny Cash jej nazpíval 
v Praze, a samozřejmě o tom, že jeho hlas mi Johnny Cashe silně připomíná. On se jenom usmál, a 
řekl: “To je všechno hezké, jen kdybych měl jeho peníze!“ Hovořili jsme spolu několik málo minut, a 
pak se rozloučili. Když jsme vyšli ven z toalet, tak tam stála dívka, čekala na kovboje a chtěla, aby jí 
pomohl se stavbou stanu. Vrátil jsem se zpátky na naši parcelu a všiml si, že tito lidé kempují vedle 
nás, a že tam je ještě jedno děvče. Kovboj nejprve zapálil oheň v ohništi, a pak zatímco jedna dívka 
držela silnou baterku, tak s tou druhou stavěl dva stany. Než jsem šel spát, tak jsem znova podíval 
směrem k našim sousedům, kovboj stál u ohně a kouřil cigaretu. 

 
Ráno jsme vstávali už před šestou hodinou, bylo zima a naše auto i 
stůl byly potaženy jinovatkou (asi za  30-40 minut, když jsme 
odjížděli, tak teploměr auta ukazoval minus 6°C). Můj první pohled 
byl směrem k sousedům, kovboj stál u ohniště, které nehořelo, a 
kouřil cigaretu. Měl na sobě naprosto stejné „chatrné“ oblečení jako 
včera večer. Zatímco jsme snídali, tak se z jednoho stanu objevila obě 
děvčata. Před naším odjezdem jsem vzal CD s JC a šel ke kovbojovi, a 
říkám mu. „ Vidíte, že jsem si nevymýšlel, tady je to CD s Johnny 
Cashem v Praze.“ Děvčatům jsem vysvětlil, že jsem z ČR, a že mi hlas 
toho pána v kovbojském klobouku silně připomíná právě onoho 
skvělého zpěváka, a oni odpověděli, že jsou z Německa. Mohlo jim 
být někde okolo 25 let a byli docela atraktivní. Kovboj mi řekl, že je 
provází po Národním parku Yellowston, ale že jeho auto je rozbité, 
takže si musel vzít tohoto starého pickupa z práce (pickup je 
nejčastěji používané motorové vozidlo na americkém venkově). 

Nuže, a to bylo naposledy, co jsem je viděl, když jsme se navečer vrátili z našeho celodenního výletu, 
tak naši milí sousedé už byli pryč. Mrzí mne, že jsem nepoznal více tuto záhadnou postavu. Ten muž 
třeba ani kovboj nebyl, avšak tím, že o něm skoro nic nevím, tak o to bujnější může být moje 
představivost, a v mých vzpomínkách tedy zůstane vždy kovbojem. 
 

Kovboj je honák dobytka 
v Severní Americe. Jeho 
práce, která samozřejmě 
obnáší i četné povinnosti na 
ranči, je tradičně spojována 
s koněm. Slovo je odvozeno 
od anglických slov cow-kráva 
a boy-chlapec.  
Tato legenda speciálního 
významu, z konce 19. století, 
má své kořeny v severním 
Mexiku, kde stejnou práci 
vykonával mnohem dříve 
vaquero. Kromě povinností 
na ranči předvádějí někteří 
kovbojové své dovednosti i 
v rodeu. 

 
Americký kovboj, c.1887 
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Moderní kovboj, 
Wayoming, 2009 
 
Všimněte si, že výstroj 
novodobého kovboje je 
velmi podobná tomu z 19. 
století. Oba kovbojové 
mají jak klobouk, laso i 
kožené nohavice a 
rukavice. 
 
Podívejme se ale trochu 
blíže do již zmíněné 
knížky, kterou napsal a 
doplnil skvělými 
fotografiemi Michael 
Rutherford. 
 
 
THE AMERICAN COWBOY 
 

Předmluva 
 

Co je tolik romantického na muži, který vstává před východem slunka, 
pracuje sedm dnů v týdnu, osedlá nějakého caballa (španělsky 
hřebec), žene se přes polovinu světa za tvrdohlavými, nepříjemnými i 
zlými zvířaty, a který by se raději neprodíral mezi kaktusy, trnovníky 
akáty, skalisky, stržemi a prachem, prachem a ještě více prachem. 
 
Jeden z trnovníků  
 

Celé týdny žije a spí na holé zemi, milióny mil odnikud, bez televize, beze sprchy a bez žen. Jeho svět 
je pot a bolavý zadek, ovádi a kocovina, spálené dlaně od lasa a chřestýši. To všechno s menším 
platem než má na poloviční úvazek cvičitel světlušek. 

 
Světluška 
 
Může zůstat na místě řadu let, pak náhle smotá svou přikrývku, 
vybere plat, a jde dál, až tak daleko, dokud nepřeváží pochybnosti o 
tom, co je na druhé straně hřebenu. 
Peníze nejsou pro něho zas tak důležité. Možná nový pár mezků (pár 
koní, které slouží k převážení nákladů-muly) nebo noc ve městě. 
K čertu, výbava zajistí pořádné jídlo na každý den a celou oblohu, pod 

kterou jen může spát. Co jiného by chlap mohl chtít? Nesesedne z koně, pokud nemusí, a svůj 
klobouk smekne pouze na tanečním parketu, a někdy když jde spát. 
Umí navigovat skrze tisíce akrů hor a plání s instinktem vracejícího se holuba, avšak nejspíš by byl 
ztracen během svých prvních pěti minut v New York City. 

Charlie Daniel 
Úvod 
Dle historie, vyjížděli kovbojové z Texasu na sever do Montany i přes řeku Rio Grande. Razili nové a 
nové cesty, jež vymezovali hranice Divokého západu. Po celé Severní Americe jich byly na přelomu 
devatenáctého a dvacátého století tisíce. Ale v roce 1985 (kdy Mike Rutherford začal provádět 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Photuris_lucicrescens.jpg
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výzkum pro svou knihu), tak zůstala jen pouhá hrstka těch, kteří se mohli legitimně nazývat synové 
původního rodu, skupinka možná sto mužů rozsetých po sedmi státech.  
Uspokojivá definice skutečného kovboje se hledá jen těžko, už i proto, že se mnohdy jedná o 
všeobecné zveličování a zkreslené pohádky. Malíř H. H. Halsell, ve svých vzpomínkách z roku 1937 
napsal:“…Životní strasti jej kvalifikovali k tomu, aby o sobě dokázal přemýšlet a naučili ho posuzovat 
muže dle správných standardů. Ve své mluvě byl lakonický, k vyjadřování mu stačilo i několik slov, 
jejichž význam však byl pádný a snadno pochopitelný ze strany svých kamarádů…[on] byl čistotný a 
měl hrdost, protože dobře věděl, že život, který vedl, bylo vše, co měl, a uměl to využít“. 
 

Texaský dlouhorohý skot neboli Texas longhorn je 
plemeno skotu původem z jihozápadu USA, 
zejména ze státu Texas. Plemeno je známé svými 
charakteristickými rohy, které u býka mohou 
dosáhnout od špičky je špičce více než 1.8 m, u 
kastrovaného býčka nebo výjimečně i u krávy až 2.1 
m. Skot je potomkem skotu Kryštofa Kolumba a 
španělských kolonizátorů a vyznačuje se vysokou 
odolností proti stresu způsobeného suchem. 
 
Texaským farmářům trvalo asi třicet let, než začali 

směřovat dobytek mimo Texas, a k tomu využívali Texasany a muže rekrutované na východě. Roku 
1866 se uskutečnil jeden z největších a nejznámějších přesunů dobytka, přesun, jenž byl, jako 
Western zfilmován v roce 1948 pod názvem Red River a hrají v něm Howard Hawks, John Wayne a 
Montgomery Clift. Přesun se týkal více než 260,000 kusů longhornů přes údolí řeky Red River, na 
severu a východě státu Kansas, po Chisholm stezce. Tento obrovský přesun dobytka pevně zakotvil 
postavu kovboje do Amerického podvědomí. 
Změny přicházely pro kovboje velmi rychle, stejně jako pro všechny Američany. Dobytčí trhy vyrostly 
po celém Západě, nechvalně známá místa jako Dodge City a Abilene. Tato města se proslavila 
legendárními postavami, jako Bat Masterston, Wyatt Erap, James Butler („Wild Bill“) Hickok a mnozí 
další. Kovbojové vždy měli velké schopnosti pro střádání příběhů, a oddělování pravdy od fikce je 
těžké, dokonce i dnes. Bylo to právě zde, v době zlaté éry kovbojské, kdy se rodily historky, historky, 
které poslali Michaela Rutherforda na cesty, hledat a okusit to pravé. 
Mike pravidelně po tři roky vyrážel ze svého domova v Nashville, stát Tennessee, do států Wyoming, 
Montana, New Mexiko, Texas, Arizona, Kalifornie a hornatých oblastí severního Colorada. Na počátku 
svých cest potkal Mike muže, který tvrdil, že by se přel s každým, kdo by prohlašoval, že kovbojové 
vymírají. „Zůstalo zde hodně kovbojů,“ říkal muž, „avšak nezůstalo mnoho cowmen, mužů, kteří 
rozumí dobytku, mužů, kteří rozumí kravám. Takoví muži téměř vymizeli.“ 
Původní kovbojové byli muži srostlí s přírodou, nikoliv muži strojaři a velkého byznysu. Kovboj měl 
hluboký vztah k dobytku i koním, dokázal číst krajinu a měl velké pochopení pro samotu. 
V průběhu cest po území kovbojů nalézal Mike inspiraci v nekončící věčnosti hranic. Nabudili ho 
úchvatné pohledy na divoké mustangy v kopcích nebo stáda antilop v prériích. Dokázali jej potěšit i 
zcela jednoduché věci, jako najít město, ve kterém byl kovář stále veden jako podkovář, a ten 
podkovář byl navíc ještě i šerif. 
Mike začínal jako zelenáč; měl se co učit, aby poznal život ve velkém pohraničí (oblast na Západě, 
hraničící s divočinou, kde se podle úřední definice z roku 1874 nacházejí nejméně dvě osoby na jednu 
čtverečnou míli). Tvrdě poznával, jak chutná tamní rituál, že je mnohem tvrdší než si představoval. 
Naučil se jak „vyrůst“ kovbojem, a to nejdůležitější, jak získat důvěru svých hrdinů.  
Řídil se radami starých moudrých sov, jako byl kovboj Bill Tunks, který jej varoval, „Neptej se na 
spoustu otázek. Nešťourej se v rodinných záležitostech. Nech je, ať mluví oni. Pokud budou chtít, 
abys něco věděl, tak ti to řeknou sami.“ Čím více Mike poznával Západní způsoby, tím více dokázal 
poznávat kovbojů, a tím více si získával jejich přátelství. Netrvalo dlouho, a zjistil, že – ve většině 
případů – kovboj je hned hotový se svým názorem na cizince. „Pokud tě kovboj má rád, pozve tě na 



57 
 

kus řeči a sklenku čaje, dokonce dříve než vůbec zjistí, co tam děláš,“ říká Mike. Kovboj hledá 
jednoduchost, samostatnost, ducha dobrodružství a osobní svobody. 
 
Vypravěči příběhů 
 

Michael Rurtherford (uprostřed) se 
svými přáteli na ranči Double-O, 
Arizona 
 
Přestože Bill Tunks je již zralý 
sedmdesátník, tak stále pokračuje 
v práci jako kovboj v malém městečku 
Meeteetse, Wyoming. Je žijícím 
dokladem, toho že americký 
příhraniční osadník stále přetrvává, a 
do značné míry i vytváří svá pravidla a 
řeší své vlastní postavení. 
Stejně jako řada jiných lidí v oblasti, tak 
i Bill Tunks živě pamatuje Cassidyho a 
Hole-in-the-Wall gang. „Udělali z něj 
takového psance, že bys očekával za 
každým pahorkem, který přejížděl, 
kouřovou stopu“, říká se smíchem nad 
svým výstižným popisem Bill. „ Ale 
Butch byl skvělý chlapík. Nikoho ve 
svém životě nezabil. Mohl vyloupit 
banku. Nebo když si myslel, že někdo 
byl příliš bohatý, mohl jim pomoci to 
trochu srovnat.“ Nebylo to naposledy, 
co Mike slyšel někoho hovořit o 
Butchovi Cassidym mluvit jako o 
Robinu Hoodovi z Divokého západu. 
Když bylo na čase odejít, tak Bill Tunks 
doprovodil Mika a jeho řidiče Davida 

ke vchodu. Při cestě k jejich náklaďáku Bill náhle zaječel a oni rychle mazali zpátky, v obavách, že se 
něco stalo. Ale Bill jim jen zamával, a s mírným úsměvem jim řekl, „Vždy pamatujte na to, abyste byli 
na straně zákona.“ 
Když Mike a jeho asistent David vstoupili do Cowboy baru, učinili tak s určitými obavami. Bill Tunks je 
varoval, „Nemá smysl, abyste tam šli s pocitem křivdy a vyhledávali konflikt jen proto, že tam bude 
nějaký mladý provokatér“. Způsob, jakým Mike popisuje historku v Cowboy baru naznačuje, že  
rychle pochytil talent na namyšlenost kovbojek. „ Pamatuji si, že když jsme procházeli létacími dveřmi 
v Cowboy baru, tak ti kluci ječeli a řvali, ale jakmile jsme se objevili, tak vše utichlo. Otočili se a začali 
na nás zírat. Stáli jsme tam asi minutu a já řekl „Ahoj kluci“ a začal vysvětlovat, že jsem fotograf, a tak 
dále. Nuže, oni stále zírali. Sledovali jsme jejich obličeje, a pozorovali barmana  s velkou jizvou na 
tváři. Začínali jsme být nervózní, a já musel přemýšlet hodně rychle. Najednou mě něco napadlo. 
Zaječel jsem, „Pití je na mě“. Okamžitě se rozpovídali a začali znova hulákat. Přivítali nás, a mě se 
podařil udělat pěkné snímky.“ 
Historky jako tato jsou přímo z Westernů a jsou rozšířené po celé zemi. Legendy se vyprávějí a jazyk 
bývá zakódovaný od státu ke státu, od města k městu. Každý říká, že pamatuje, kdo zastřelil koho, ale 
jeden musí pátrat v okolí a vyslechnout historku několikrát, aby mohl oddělit fakta od na instantních 
báchorek, což u kovbojů je celkem přirozené. Vlastně, někdy si Mike i myslel, zdali na faktech vůbec 
záleží. Historky kovbojů jsou velice osobní, a jak řekl Bill Tunks: „Každý příběh má dvě strany.“ 
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Kovbojský styl 
 

Mike velice rychle poznal, že specifika kovbojského života se mění 
od státu ke státu, a je velmi těžké říci, že co platí pro jednu skupinu 
kovbojů, platí i pro druhou. Ať to jsou to osobní vztahy nebo pestré 
směsi, jedno však kovbojové odmítají, a to kategorizace. Usilují o 
to, aby se jeden od druhého lišili, taktizují tak rozsáhle, jak velké 
jsou legendy a tak nepatrně, jak jen mohou být diamanty v zubech. 
Mike říká, „Kovbojové jsou stejná parta jako fotografové. Nikdo 
z nich si nemyslí, že to někdo dělá tak dobře jako on.“ Vzpomíná, 
jak k tomu prvně dospěl; bylo to při focení na Miller Ranch v Novém 
Mexiku. „Jeden kovboj si nesl sedlo po svém boku, a když jsem ho 
požádal, aby si ho hodil na rameno, tak řekl, „ Synku, tak se sedlo 
nenosí“. A já na to, „Viděl jsem hodně kluků, kteří tak sedla nosili ve 
Wyomingu a Montaně. „Jo, to proto, že tam nevědí jak 

kovbojovat“, odpověděl s úšklebkem. Je samozřejmostí, že každý kovboj vlastní své sedlo. Očekává se 
od něho, že si ho sebou přinese na ranč, pokud tam chce pracovat. Kovboj a jeho sedlo mají úzký 
vztah, a jak Mike zdůrazňuje "Zadek musí pasovat na podložku“ (jako golfový míček na týčko). 
 

Pravděpodobně nejmilejším a jedinečným vzezřením 
každého kovboje bude způsob, jakým nosí klobouk. Ať už to 
je Stetson (značka klobouku vyrobeného firmou John B. 
Stetson), slamák nebo plstěný klobouk, kovboj si z něho 
vytvoří osobitý podpis. Může si v jeho středu 
vytvořit hluboký žlábek nebo vytvoří vrcholek Montana, kdy 
temeno hlavy vypadá jako křížový šroubovák. Další aspekty 
klobouku, na které je kovboj citlivý, jsou jeho trvanlivost, 
váha a šířka krempy. Jak to říkal obchodní cestující Tom 
Fergusin: “Po dvacítce si každý kovboj vytváří svůj osobitý 
tvar klobouku, dýnko a jeho promáčknutí, které už nikdy 
nemění. Udržují stejný tvar až do své smrti; a kovbojův 
kamarád podle toho pozná majitele, aniž by viděl jeho 
obličej.“ 
Mike pokračuje:„ Kovboj profesionálního rodea už na ranči 
nepracuje. Kdysi to byl jeden a tentýž člověk. Dnes však jsou 
školy pro výchovu profesionálních jezdců rodea, a řada těch 
nejlepších hochů pochází z Bronxu (New York). Zaměstnaný 
kovboj nemůže s těmito profíky-frajery soutěžit. Pracuje 

sedm dnů týdně a snaží se udržet stádo a zachovat ranč.“ 
Většina kovbojů si dává záležet na perfektním, téměř rituálním oblečení, vždy si nasazují klobouk a 
oblékají košili s dlouhým rukávem. („Nosit košili s krátkým rukávem je ostuda,“ říká Mike). Do obvyklé 
výstroje kovboje patří několik klasických částí oděvu, jako boty, klobouky a chaps (kožené nohavice). 
Je to výstroj, v které kovboj žije a pracuje, bez ní by nemohl nic udělat. Například, dlouhé kožené 
nohavice (viz obrázky) – mohou být oblíbeným módním doplňkem na ulicích některých měst. Avšak 
na ranči jsou nutné k omezování boláků od sedla a ochraně nohou od trnů, kaktusů, roští a plevelů, 
kterých jsou prérie plné. Je téměř tolik různých druhů nohavic, jako je typů kovbojů. 
Boty jsou dalším prvkem výbavy kovboje, a stejně důležité jsou i k jeho práci. Kovbojové mají silný 
vztah ke svým botám a dávají si záležet na jejich kvalitě. Přestože jeho výdělek není nikterak závratný, 
tak nehledí na názory šetrných skrblíků a dává přednost vysoké kvalitě. Mike si vzpomíná na jednoho 
kovboje, který řekl.“Když potřebuji nová pár bot, tak si musím vzít půjčku. A přibližně v době, kdy je 
půjčka uhrazena, tak potřebuji nová pár bot.“ Mike pokračuje: „Dobré boty jim vydrží asi rok. „Musí 
být pevné a často se do nich zastrkávají kalhoty/dlouhé spodky.“ David Harrell, kovboj z Britské 
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Kolumbie, a přítel Mika, tvrdí, že:“Boty musí 
kovbojovi sednout. Těžko se shánějí a musí 
být vysoké; na Západě nosí vysoké boty 
vyrobeny z kůže žraloka, slona nebo býčí 
kůže. Takové boty jsou opravdu oblíbené.“ 

 
Muži v práci 
Podobně jako farmáři po celých Spojených 
státech, tak i rančeři zápasí o přežití na svých 
usedlostech. Následkem toho příjem kovboje 
s rodinou může být pouze 400 dolarů/měsíc 
plus kraví mléko pro jeho dítě. Jeden kovboj, 
který nechtěl být jmenován, řekl.“Když jste 
kovboj, tak se musíte spokojit s nižším 
platem, protože vaše privilegium je jízda na 
koni. Tak tomu bylo vždy, a kovbojové nikdy 
nebyli organizovaní, protože by to mohlo 
omezit jejich svobodný život. Kromě toho, 

pokud budete mít tři kovboje, tak ti se na ničem nikdy nedohodnou.“ 
Mike Rutherford si získal jejich důvěru tím, že s nimi pracoval jako kovboj a popisuje, jak byl požádán, 

aby se zúčastnil 
přesunu dobytka. „ Po 
tři dny jsme museli 
urazit 25 mil denně (40 
km). Bylo nás pět 
kovbojů a hnali jsme 
1500 kusů dobytka 
Black Angus. Než 
zapadlo slunko, tak 
jsme museli být 
v ohradě. Teplota byla 
okolo - 7°C, od stáda 
vycházela pára, a na 
mém plnovousu byla 
námraza. “ 

Stádo plemene Black / Red Angus        
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Je něco moc špatného s mužem, který 
nemiluje koně. 

WILL ROGERS 
(herec, komentátor, humorista, novinář; 
ve 30-tých letech jej Američané 
zbožňovali)  
 
 
Mike brzy poznal, jak a proč se dobytek 
žene ve stádu dál a dál: „Zákon trvá na 
tom, že je třeba chránit pastviny před 
zničením přílišnou pastvou, a musíme ho 
dodržovat.“ Dole na Jihu je třeba hnát 
dobytek k vodě, především v letním 
období. Na jaře začínají v nížinách a 
pokračují do kopců. Terén je kamenitý a 
drsný, je to opravdu těžká práce. Může 
vám to trvat celý den, než vyženete pět 
krav do kopce, někde tam kde je voda. 
V průběhu našeho přesunu jsme museli 
spát na zemi, se škorpiony, mravenci 
žhavými a spoustou chřestýšů.“ Za 
setmění honáci sehnali dobytek 
dohromady a dva zůstali vzhůru a hlídali, 
kvůli špatným zkušenostem se zloději 
dobytka. Mike pokračuje:“A věřte nebo 
ne, krádeže stále nepřestávají, a je to 
docela vážná záležitost, především 
pokud jsou zloději chyceni.“ Zloděj 
dobytka se dost těžko usvědčuje, 
protože jakmile chytí krávu, tak na ni 
vypálí jinou značku, což někdy může být 

pouze obdoba té původní.  
Mike poznal, že kromě všeho toho potu a nepohodlí, kovbojování může rovněž být i nebezpečná 
práce. Častokrát slyšel historky o mužích, kteří si zlámali vaz, když s nimi koně spadli dozadu, nebo o 
tří-prstých kovbojích, kteří přišli o prsty tak, že při poutání koně hodili laso opačně. V průběhu svých 
dobrodružství Mike začal chápat význam slov R.W. Hamptona (zpěvák kovbojských písní): 
„Značkování dobytka je vysoce odborné a namáhavé zaměstnání, a navíc je to nejméně ohodnocená 
práce na světě.“ 
 
Mike vzpomíná na jednu historku, která dramaticky zdůrazňuje rozsáhlý význam kovbojské práce. 
Stalo se to na ranči T-O v Novém Mexiku. Byl konec pracovního dne, a Mike se svými druhy byli po 
dlouhém přesunu naprosto vyčerpáni. Než si stačili sednout k jídlu, tak bylo studené, ale to jim 
nevadilo. Jakmile však už začali jíst, přiběhl předák z ranče a vzrušeně křičel, „Kluci, popadněte své 
nože, a jdeme!“ Mike pokračuje:“Krávy se dostali do pole s vojtěškou a nafoukli se do nadmutého 
stavu. Je to jedna z nejhorších věcí, které se mohou krávě přihodit. Může je to zabít. Kovbojové 
museli naběhnout, vzít jednu krávu po druhé, složit ji na zem, provést 5-15 cm řez na jejím boku a 
plyn z nich vymáčknout. To jediné jim může zachránit životy. Ten večer se nám docela dařilo, ačkoliv 
jsme o několik z nich přišli. Makali jsme do jedenácti večer a museli ráno vstávat ve čtyři hodiny.“ 
Příští den řekl předák Mikovi a jeho druhům, „ Chlapci, to je přesně to čemu my říkáme, že 
kovbojování je 24 hodinová práce denně, sedm dnů v týdnu.“ 
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Žádný strom na dohled. Žádná vegetace, pouze nekonečné plochy pelyňků a jiných sucharů. Celá 
příroda od toho šedivá. Orali jsme skrze velké hloubky alkalického prachu, který stoupal do hustých 
mraků a vznášel se přes pláně jako kouř z hořícího domu. 

MARK TWAIN  Kovbojování 
 

Uzavírám resumé této úžasné knihy „THE 
AMERICAN COWBOY – hold mizejícímu druhu“ 
několika verši: 
 
Kovbojská báseň: „Večer razím na stezku“ 
 
Tak dlouho jedu stezkou až hvězdy blednou 
A tábořím před rozbřeskem. 
Nikdo se nedoví, kudy jel jsem. 
Jenom ví, že odjel jsem. 
 
Kovbojské písně: 
a) 
„Mým stropem je obloha, mou podlahou je 
tráva, 
Mou hudbou je mrukot stáda 
Jak jdou kolem; 
Mé knížky jsou potůčky, mé kázání je mé kamení 
Můj pastor je vlk na své kazatelně s kostí“ 
 
b) 
„Maminky nenechejte své děti vyrůst do 
kovbojů“ 

 
Každý kůň je jedinec a musíš s ním tak jednat. Jsou jako lidé. Mají své vlastní povahy. 

R.V.HAMPTON, Hampton Ranch, Texas 
 
 
 
Poznámka: Dne 17.2.2017 jsem poslouchal rozhovor redaktorky BBC a kovbojem v Kansas City. Na úvod mu 
pochválila jeho nádherný klobouk, a její první otázka zněla: „Jste cowboy, že ano?“. On odpověděl: „Ne, my 
starší si říkáme  cowmen“. 


