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Čtvrtek 18.8. 
 

Nejprve se musím vrátit zpět k předchozí kapitole a opravit svou terminologii-v americké angličtině se 
toalety nazývají „Restroom“(doslova „místo klidu“). Není to jen WC, ale i umývárna, někdy i sprchy a 
je tam elektrická zásuvka, kterou jsme využívali k dobíjení baterií. Restroom je vždy čisté, a často i 
navoněné místo s velkým množstvím toaletního papíru.  
 

Na této malé mapě lze vidět místo našeho 
vstupu do NP Yellowstone, kterému předchází 
městečko West Yellowstone. 
 
 Protože YNP je ohromě veliký národní park-
8,983 km2 (což je více než např. 
Královéhradecký a Zlínský kraj dohromady-
8,721 km2), tak turisté (včetně nás) prohlížejí 
území z auta, a to tak, že popojíždějí a zastavují 
na nejdůležitějších lokalitách. Jezdí se po silnici, 
která připomíná „číslo osm“ nebo „dva okruhy“ 
nad sebou (Grand Loop Road). Najdeme zde ale 
i 1800 kilometrů turistických cest. 
Včera ráno, poté co jsme si zajistili v Norris 
Campu parcelu, jsme vyrazili na horní okruh 
Grand Loop Road.  
 

 Diagram horního okruhu  
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Diagram spodního okruhu 
 
Dnes ráno nás čekal 
spodní okruh na Grand 
Loop Road. Po snídani za 
mrazu (nadmořská výška 
2281 m), jsme vyrazili na 
jih od Norrisu, směrem 
k Old Faithful Geyser. 
Po cestě jsme často stavěli 
a pozorovali různé kouřící 
lokality. Když už jsem toho 
kouřícího pekla měl dost, 
tak na dalším takovém 
místě – Lower Geyser 
Basin - jsem zůstal na 
parkovišti (zatímco VP 
odešel dělat snímky) a 
sledoval místní cvrkot, ale 
hlavně jsem se opět 
pokoušel získat spojení 
mobilem na základnu do 
ČR, protož už to bylo déle 
než týden co jsme měli 

poslední kontakt. 
 
Snímek  lokality „kouřícího pekla“, kde jsem zůstal na parkovišti a setkal se starým pánem z Texasu 
 

Na lavičce u parkoviště seděl 
starší pán (kolem 80), zeptal 
jsem se, zdali je tam volno, a 
když řekl ano, tak jsem si 
přisedl. Po chvíli mě silný 
sirnatý zápach ve vzduchu 
vydráždil ke kýchnutí. Starší 
pán na to:“Pozdrav Pánbůh“, 
já na to děkuji a zeptal jsem 
se ho, jeli tu signál na telefon. 
On odpověděl:“Ne, je to tu 
uprostřed ničeho, nehledě na 
to, že je NP a asi nechtějí rušit 
stavbou vysílacích věží.“ Já 
jsem opět kýchnul tentokrát 
2x, a on mi 2x řekl „Pozdrav 
Pánbůh“, a já mu opět 
poděkoval. Řekl mi, že je 
z Texasu, a že když to tu 

bouchlo (asi před 630,000 lety)tak popel dopadl až tam dole (komora s magmatem měla 50km3). Po 
chvíli se starý pán zvedl a směřoval k autobusu, kam již začali nastupovat další lidi. Než odešel tak mi 
ještě řekl:“Přeji vám pěkný výlet, pane“ (v angličtině „You have a good trip, sir“). Nemohl jsem věřit 
svým uším a zíral, jak odchází! Nikdo mě ještě nikdy neoslovil sire. Tuším, že v Anglii se oslovení 
běžně používalo v době Charlese Dickense. Ale tento pán, asi proto, že byl z Texasu, tak zřejmě 
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používal starou americkou angličtinu, a bylo to pro něho normální oslovení neznámé osobě. 
V podobné situaci by se dalo očekávat, že řekne pouze „Přeji vám pěkný výlet.“Vzpomínám si, jak 
v roce 1969, když jsem přijel do Anglie a začal pracovat ve sportovním areále Grange Farm Camping 
and Sports Centre, tak jsem několikrát oslovil tamního elektrikáře, George, „sire“ (učil jsem se to ve 
své učebnici Angličtina pro samouky). George mne brzy opravil a řekl, abych mu neříkal sire (no, ne 
zas tak brzy, tak za dva dny, asi se mu to líbilo). Takže, tento starý gentleman z Texasu, který mi při 
každém mém kýchnutí řekl „Pozdrav Pánbůh“ a „Přeji hezký výlet, pane“, mne zanechal v kulturním 
šoku! 
 

 
 

Cestou k Old Faithful jsme navštívili tuto úžasnou podívanou: Grand Prismatic Spring 
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První snímek byl pořízen profesionálním fotografem, z kopců nad pramenem (nepřístupné pro běžné 
turisty), zatímco spodní snímek je dostupný všem návštěvníkům (všimněte si tečky za „modrým 
jezírkem“ na první fotografii, to jsou návštěvníci). 
 
OLD FAITHFUL GEYSER 
Toto byl první gejzír v parku, který během expedice Washburn-Langoford-Doane, v roce 1870, dostal 
jméno. Jedná se o nejvíce předvídatelnou geotermickou činnost na Zemi. Od roku 2000 exploduje 
každých 45-120 minut. 

 
Návštěvníci sledují erupci gejzíru 
 
Přijeli jsme okolo 12 hodin, a naší největší starostí bylo 
dostat se co nejdříve ke gejzíru, protože jsme věděli o 
jeho pravidelných aktivitách, a nechtěli o nic přijít. 
Poté, co jsme si dali sraz za dvě hodiny, tak můj parťák 
okamžitě zmizel. Já jsem si sbalil trochu jídla a usadil se 
k pikniku na těchto kládách, neboť velký počet lidí 
dával tušit, že explose nastane už brzy. Přede mnou se 
otevíral pohled na gejzír a na více než sto jeho 
pozorovatelů. Sotva jsem stačil otevřít konzervu, tak to 
přišlo - výbuch; diváci, včetně mne, začali vyfotit a 
pomalu odcházet, já jsem dojedl konzervu a přišel se 
podívat blíž. 
 
Výška erupce: 32-56 m 
Trvání: 3-10 minut 
Výtok: 14-32 m3 
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Geotermální oblasti Yellowstonu zahrnují několik gejzírových pánví v Národním parku, dále pak 
horké prameny, blátivé kotlíky a fumarole (únik sopečných plynů z podzemí). Počet geotermických 
položek v Yellowstonu se odhaduje na 10,000. Studie z roku 2011 dokládá, že zde vybuchovalo 1283 
gejzírů, 465 z nich jsou běžně aktivní každý rok. Vesměs se nalézají v devíti hlavních gejzírových 
pánvích, ale některé se vyskytují i mimo tyto pánve. 
 

 
 

Old Faithful gejzír a Velký vůz. Snímek, který byl pořízen v roce 2014 neznámým fotografem 
 

 
 
Od gejzíru jsem přešel naproti do chaty Old Faithful Lodge, zakoupil kávu a sedl si k velkému oknu 
s výhledem na gejzír. U stejného stolku seděli dva starší lidé, muž se ženou, což mi vyhovovalo, a 
navázal jsem s nimi konverzaci. Manželé byli z New Yorku, rádi cestovali, a tak bylo o čem povídat. 
Náš hovor se stočil na Národní park Grand Canyon; vypravovali o tom, jak se dostali na jeho dno 
s karavanou mulů, přespali ve Phantom Ranch Campu, a příští den vyjeli zpátky nahoru. To mi 
připomnělo moji cestu do národních parků USA v roce 1999, kdy jsem také sešel dolů do Grand 
Canyonu, k řece Colorado, se svým kamarádem Jochenem z Německa. V 7 hodin ráno jsme začali 
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sestup po stezce South Kaibab (11.4 km), s průměrným spádem 20%, přešli most a pokračovali podél 
řeky Colorada po River Colorado Trail (3.6 km). Po poledni, když jsme míjeli Phantom Ranch Camp, 
tak se teplota pohybovala okolo 40°C plus, všude kvetly kaktusy. Zpáteční cestu k severnímu okraji 
kaňonu jsme zvolili po stezce Bright Angel Trail (13 km), s průměrným stoupáním 10%. Nahoru jsme 
dorazili naprosto vyčerpáni okolo 19.30 hodin. 

(Není možné postát na okraji Grand Canyonu a odejít, jako stejný člověk. Lidé 
vždy milovali vrcholy hor, pobřeží, útesy, mohutné stromy nebo hvězdnou noc). 
Zajímavá informace, od turisty z NY, se týkala Mt. Rainier (kde jsme byli před několika dny). Po stezce 
od Visitors Centre na vrchol hory je asi v polovině cesty camp, a jestliže jdete dál, tak je třeba mít 
povolení. Bohužel jsem se musel s těmito milými lidmi rozloučit, protože jsem se měl setkat s VP u 
auta. 
Trvalo asi asi 90 minut, než přišel. Strašně se omlouval, že jde pozdě, ale dostal se až do Uppeer 
Geyser Basin, což byla tak rozsáhlá oblast, ačkoliv téměř běžel (přitom i fotil), tak to prostě dřív 
nešlo. Škoda, mohl jsem pokračovat v té příjemné konverzaci u kávy. Co ale naděláte, když nejdou 
telefony. Zatímco jsem čekal na VP, tak jsem sledoval cestovní ruch na parkovišti, stále bylo na co se 
dívat a zde je několik snímků: 

 

          Dva cestovatelé na kolech opřeli své stroje a šli se podívat na gejzír. Podivín s dlouhými 
vousy a beranicí. Rodina se vrací od gejzíru Old Faithful zpět ke svému autu 
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Obchod se smíšeným zbožím 
 
Zašel jsem i do obchodu s potravinami, dokoupil 
trochu zásob, pohledy a natočil pitnou vodu do 
galonových kanystrů. Byla zde i nabídka občerstvení. 
Poseděl jsem chvíli na lavičce před obchodem a 
vyslechl si povídání staršího muže, který tam rovněž 
odpočíval, a hovořil se svým sousedem. Vypravoval o 
tom, kde všude žil, nyní už nějakou dobu pobývá 
v Národním parku Glacier, a myslí si, že to je nejlepší 
místo ze všech. 
Byla to pro mne potěšitelná informace, protože jsme 
tím směrem směřovali také. 

 
Lesní požár v Yellowstonském Národním 
parku 
 
Každoročně zde vzniká okolo 35 lesních 
požárů, které jsou způsobeny bleskem a 6 – 
10 dalších způsobených lidmi, většinou 
neúmyslně. Lesní požáry jsou součástí většiny 
ekosystémů a původní rostliny Yellowstonu 
se dokázaly, tak či onak adoptovat. Douglaska tisolistá má tlustou kůru, která ochraňuje vnitřní sekci 
stromů před většinou požárů. Borovice pokroucená – nejrozšířenější druh stromu v parku – má 
obvykle šišky, které se otevírají pouze teplem požáru. 

 
Od této, snad nejznámější lokality Yellowstonského 
NP, odjíždíme směrem k West Thumb Geyser Basin. 
Cestou míjíme značení – Kontinentální rozvodí, ve 
výšce 2500 m.n.m. Jedná se o imaginární linii, která 
se táhne od Beringova průlivu až po nejjižnější cíp 
Jižní Ameriky, Strait of Magellan, a odděluje řeky, 
tekoucí do Pacifického oceánu (včetně řek vedoucích 
do Arktického oceánu) od řek, které ústí do 
Atlantického oceánu (včetně těch, které vedou do 
Mexického zálivu). Rozvodí prochází Skalnatými 
horami do státu Wyoming a Národního parku 
Yellowstone a pokračuje na jihovýchod Colorada. 

 
V gejzírové pánvi West Thumb Geyser Basin vedly naše kroky přímo do informačního střediska, kde 
jsme si prohlédli velice podařenou výstavu mapující tuto oblast.  
Zajímavá byla i např. i tato informace: Pozor- Bizoni! Dodržujte vzdálenost nejméně 25m; zůstaňte 
v autě; bizon vás sleduje, dávejte pozor na jeho ocas, pokud jde nahoru, tak je na čase se uklidit, 
nalézáte se v jeho prostoru; běží rychlostí až 60km/hod. 
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Dále jsme pokračovali směrem k Yellowstonskému jezeru - největší vodní nádrž v Národním parku. 
Nachází se ve výšce 2357 m nad mořem a má vodní plochu 350 km2 (pro porovnání, velikost KRNAPu 
je 385 km2), délka pobřeží je 180 km. Průměrná hloubka je 42 m, ale největší hloubka je zde 120 m. 
V zimním období dosahuje tloušťka ledu až 0.91 m(s výjimkou těch lokalit u břehu, kde jsou horké 
prameny). 
 

 
 

 
 
Najdete zde dokonce gejzíry, které jsou ve vodách jezera. Dřevěný chodník umožňuje chůzi po všech 
zajímavých místech 
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Pohled na Yellowstone Lake z náhorní plošiny Two Ocean Plateau, směrem na sever. Velká hloubka a 
čistota vody vytváří tento“modrý zázrak“ – vodou pronikají všechny barvy spektra, s výjimkou modré  
 

 
 
Zpátky na parkovišti jsem si nemohl nevšimnout toto povědomé přepravní řešení pro cyklisty. Vy 
jedete na kole a oni – BACKROADS - se starají o všechno nezbytné. Prvně jsem to viděl na ROUTE 66 
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Co je to za spolek? Tom Hale, zakladatel a prezident, to vysvětluje takto: 
„Svoboda…objevování…energie…inspirace…zapojení…(vrozené) štěstí. Toto jsou slova některých hostů 
společnosti Backroads, kteří popisují, proč mají rádi cesty na kole i pěšky. 
Aktivní cestování je pohyb báječnou krajinou pomocí vlastních sil. Pěšky nebo na kole, může si 
skutečně vychutnat každé místo. Bez jakéhokoliv omezení můžete být volně tam, kde jste. Vítr 
v obličeji. Slunko v zádech. Opětovné zapojení sebe i ostatních. Pocit, že právě teď, a několik dalších 
dnů, jste v plné kontrole svého osudu. A vždy stále vpředu, každý další nečekaný okamžik vydrží s vámi 
navždy:trosky hradu, který se objevuje v mlze při východu slunka nad horami…hejno ptáků 
vznášejících se v mihotavém mraku nad ohromnou říční deltou…číšník zapalující lampy na 
kavárenském stole, a mává na pozdrav venkovskému knězi, který stoupá po schodech katedrály… 
Již téměř 40 let aranžuje Backroads jeviště s takovými momenty v každém koutu zeměkoule – zvedá 
laťku inspirace všech těchto cest. A zatímco se to může zdát, jako chvástání, nemyslíme si, že to někdo 
dělá lépe. Dovolte nám ukázat proč…“ 
 
Od Yellowstonského jezera jsme pokračovali dále po Grand Loop (Velké smyčce) směrem ke Canyon 
Village, kde je velice kvalitní restaurace/samoobsluha a královský výběr jídel pro unavené turisty, 
kteří mají v campu pouze studené konzervy. Po super jídle zpátky do Norris Campu. Další nádherný 
den! 

Pátek 19.8. 
 

Dnes ráno jsme opět byli vzhůru velice brzy, někdy před půl šestou. Není se co divit, protože tma zde 
přichází dost brzy, asi kolem půl deváté večer, a k tomu je skutečně zima, takže do spacáku jsme 
zalezli už před devátou. 
Ranní teplota byla pod nulou, a my spěchali, abychom už byli na cestě. Naše první lokalita byla docela 
blízko (do 2km) – Norris Geyser Basin. Na diagramu je náš camp (stan) i NGB. Čekal nás naprosto 
báječný zážitek-byli jsme prvními návštěvníky, a k tomu unikátní atmosféra brzkého rána, se vším, co 
to znamená – klid, nádherní viditelnost, jedinečná příroda, zápach sopečné divočiny, no prostě 
všechny smyslové vjemy si přišly na své – zrakové, sluchové, čichové, citové i nervové. Senzační pocit! 
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„Místo, kde peklo vybublává na povrch“ (prohlásil lovec kožešin Jim Bridger, v roce 1850) 
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Norris Geyser Basin je nejteplejší gejzírová 
pánev v Národním parku a nachází se 
poblíž severozápadního koutu 
Yellowstonské kaldery (která vznikla při 
výbuchu před asi 640,000 lety). 
 
Steamboat Geyser je nejvyšší, v současné 
době aktivní gejzír na světě. V průběhu 
největších erupcí může stříkat voda výše 
než 94.44 m 
 
Velké erupce gejzíru Staemboat (parník) 
trvají od 3-40 minut, a jsou doprovázeny 
ohromným proudem páry. Výbuchy jsou 
nepravidelné a nepředvídatelné, s intervaly 
od čtyř dnů do padesáti let. Gejzír byl 
v klidu např. od roku 1911 – 1961. Drobné 
erupce 3-5 m jsou mnohem častější. Po 
erupci, gejzír obvykle ventiluje velké 
množství páry, což může to trvat až 48 
hodin. Poslední erupce Steamboat Geyser 
proběhla v září 2014. 
Nejvyšší explose gejzíru byla zaznamenána 
na Novém Zélandu, kde před rokem 1904 
vybuchoval Waimangu Geyser, a to do 
výšky až 490 m. Ale zemětřesení v roce 
1904 změnili hladinu podzemní vody a od 
té doby Waimangu nevybuchla. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Steamboatgeyser1.jpg
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Poté co jsme si prohlédli toto fascinující 
místo, tak jsme opět pokračovali po spodním 
okruhu na Grand Loop Road a navštívili 
znovu Upper Geyser Basin, včetně Old 
Faithful Geyser. Tentokrát jsme věděli 
(vlastně VP věděl), kam jít a co vidět. Je to 
velká plocha a byl jsem docela rád, že VP 
chtěl jít zpátky, protože scenérie byla 
skutečně fantastická! 
Nabízím ještě několik neskutečných snímků; 
zabarvení je způsobeno mikroorganismy / 
bakteriemi, které žijí v horké vodě bohaté na 
minerály; třeba zelenou barvu způsobují 
řasy.  
 
 
 
 

 

 
 

Pramen Blue Star ( Modré hvězdy) poblíž gejzíru Old Faithful 
 
Různé gejzírové pánve se nacházejí v místech, kde dešťová voda a roztátý sníh pronikají do podzemí, 
tam se prudce ohřejí a následně vybuchují na povrchu, jako gejzíry nebo vyvěrají ve formě horkých 
pramenů a fumarolů (z latinského slova fumus-kouřit; teplota unikajícího plynu, převážně HCL a vodní 
páry, je v rozmezí 200 - 800°C). Vzniklá plochá údolí mezi starými lávovými proudy a ledovcovými 
morénami jsou tedy nejčastější geotermální lokality. 
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Pramen Silex Spring u lokality Fountain Paint Pot 
 

VP je řádně natěšen 
vrátit se zpátky do 
Upper Geyser Basin a 
říká mi: „Tak si 
pospěš“ 
 
Vzhledem k vysoké 
poloze Yellowstonské 
náhorní plošiny, je 
průměrná teplota 
gejzírů Yellowstonské 
pánve 93°C. Pokud je 
striktně omezen a 
blízko povrchu, tak 
může gejzír pravidelně 

uvolňovat 
nashromážděný tlak 
v erupcích horké vody 
a páry, což může 

dosáhnout výšky až 120 m (např. Steamboat Geyser, nejvyšší gejzír na světě). Ve vzduchu se voda 
rychle ochladí a při dopadu na zem nebo okolní cesty (včetně návštěvníků), tak už není vřelá. Přesto 
však je naprosto podstatné, aby návštěvníci přecházeli pouze po dřevěných chodnících; vstupy nebo 
pády do horkých pramenů mohou končit smrtí.  
Původní obyvatelé zanechali po sobě památky ve formě artefaktů v četných geotermálních lokalitách 
Yellowstonu a existuje i řada důkazů o tom, že tito lidé využívali geotermálních prvků ke koupání nebo 
vaření. 
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V 19. století, páter Pierre-Jean De Smet, 
zaznamenal názor domorodých obyvatel na 
erupci gejzírů, jako „ následky zápasu mezi 
pekelnými duchy“. V roce 1806 se v oblasti 
Yellowstonu pohybovala výprava Lewise a 
Clarka a jejich záznam popisuje podobný názor 
ze strany domorodců, a sice „místí obyvatelé se 
lokalitě kaldery vyhýbají, neboť přičítají časté 
zvuky, jako bouře, duchům, kteří vlastní danou 
oblast a protestují proti vstupu lidí. První známý 
běloch, který cestoval kalderou a zapsal 
geotermální prvky, byl John Colter, který již 

dříve opustil výpravu LewisClark. To co viděl, 

popsal jako „horké sirné prameny“. Bobří lovec 
Joseph Meek, který cestoval oblastí v roce 1830, 
přirovnal gejzíry a výbuchy plynů ke kouři vysokých 
továrních komínů v zimě, tak jak je znal z 
Pittsburgu, Pennsylvanii.  
 
Z lokality Upper Geyser Basin jsme pokračovali 
opět směrem na Yellowstonské vodopády, kde 
jsme znovu žasli nad sílou vody a krásou údolí. 
 

 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Na parkovišti jsem si se zájmem prohlížel 
staré předválečné veterány: malé žluté 
autobusy pro místní přepravu turistů 
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Byl čas oběda, a tak jsme se zastavili 
v Canyon Village Centre a v restauraci-
samoobsluze vybrali sobě roastbeef 
s přílohou. Posadili jsme se venku, ke 
stolu starších Američanů. 
Pán se jmenoval Norman, byl velice 
přátelský, a bavili jsme se ještě dlouho 
poté, co jsme pojedli. Můj přítel VP 
odešel studovat mapu ihned po jídle, a 
nemohl tak slyšet životní příběh tohoto 
milého člověka. Norman, jako malý 
židovský chlapec, se štěstím opustil 
Evropu, a tím si zachránil život. Zbytek 
rodiny zahynul v nacistických 
koncentračních táborech. Jeho žena se 

narodila v Maďarsku. Norman, profesor v důchodu, vzpomínal, jak před mnoha lety navštívil 
Švýcarsko, a v restauraci, když jej číšník oslovil německy, si musel pod stolem pevně tisknout kolena, 
protože byl natolik rozrušen tím, že slyšel německý jazyk prvně od druhé světové války. Když jsem 
Normanovi vyprávěl o našich problémech s telefonickým spojením do Česka, tak mi zapůjčil svůj 
mobil a já mohl poslat domů zprávu. Po dlouhé době (a na mnoho dalších dnů) to byla první SMS 
zaslaná na základnu našemu podpůrnému týmu. Na závěr velice příjemné konversace jsme si 
s Normanem vyměnili své navštívenky. Ve věku 74 let je Ambasadorem sdružení Volunteers for Israel 
(www.vfi-usa.org; VFI je Americká organizace dobrovolníků, mužů i žen, ve věku 17 +, kteří mají 
společný cíl: „Podpora Izraele tím nejcennějším co mohou nabídnout… sami sebe“). 
 

Po jídle jsme 
zamířili zpátky 
k našemu táboru. 
Před táborem 
jsem zastavil a VP 
vystoupil, neboť si 
chtěl ještě jednou 
projít NGB. 
Protože to bylo 
pouze 2 km od 
tábora, tak že 
přijde pěšky. Bylo 
brzy odpoledne, a 
tedy dost času na 
výlet. 
Já jsem měl 
v plánu něco 
jiného. 
 
Mapa našeho 
tábora, kde jsou 

vidět 3 okruhy stanových parcel  A,B,C; v horní části je pak vyznačena stezka SOLFATARA, zatímco 
v dolní části je Geyser Basin. Na levé straně tabule- MESSAGES – zde se zanechávají vzkazy 
 
Zatímco VP odešel do kouřícího pekla NGB, tak já jsem měl v plánu jít stezkou SOLFATARA k Ice Lake 
(Ledovému jezeru). Před odchodem z tábora jsem se ještě stavil na recepci, abych se informoval u 
strážců parku na cestu. Neměl jsem postřik proti medvědům a šel jsem sám, a to se jim moc nelíbilo, 

http://www.vfi-usa.org/
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takže jsem uvítal možnost, abych 
stezku šel ještě s dvěma děvčaty, 
která se právě přihlásila do tábora. 
Po delším čekání však dívenky 
nikde, a tak jsem šel sám (neviděl 
jsem je ani na zpáteční cestě).  
Na stezku SALFATARA (z latiny  
Sulpha terra =„země síry“)jsem 
vyrazil asi ve 3 hodiny a jedinou 
věc, kterou jsem mohl v rámci 
sebeobrany proti medvědům 
dělat, byl hluk. Nejprve jsem si 
popěvoval pár melodií, pak jsem 
pohvizdoval, a když mě vyschlo 
v krku, tak jsem klepal hůlkami o 
sebe nebo je pouze táhl po zemi, 
tedy pouze před zatáčkami. 
Asi po 1 km jsem přišel na 
křižovatku a zabočil doprava. 

 

 
 

Stezka procházela skutečně kouzelnou krajinou (více str. 88, řádek 7/8) 
 
Odbočka mne vedla nádhernou krajinou-lesy, louky, mladé borovice a mýtiny, většinou po okraji lesa, 
když tu jsem přišel ke kupce medvědího trusu a uvědomil si, že stejnou stezku používá i medvěd. 
Napadlo mne, že když půjde proti mně, tak postojím nebo se pokusím vylézt na nejbližší strom, což 
by ale bylo dost bolestivé, protože suché a zlámané větve byly jako bodáky. Za nějakou chvíli mne 
stezka zavedla do mladého borovicového porostu (výška 3 - 4 m), a zde žádné vysoké stromy na 
šplhání nebyly. Ještě horší úsek byl však přede mnou, neboť v tom mladém borovicovém porostu byly 
narovnány suché stromy po prořezávce, něco na styl nízkých bariér, to znamenalo, že kdyby po cestě 
proti mně šel méďa, tak by neměl kam uhnout, a pochybuji, že by couvnul. Musím přiznat, že po těch 
devíti stezkách co jsem šel v průběhu naší cesty po národních parcích USA a Kanady, toto bylo místo, 
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kde jsem měl největší strach z medvědů, už i z toho důvodu, že stezka se stále točila. Pozn.: Na Oldu 
z Kanady, a co by děla on, jsem úplně zapomněl.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Medvědí  trus a  

překážky suchých  

kmenů po stranách 

stezky 

 
Nic jiného mi 
nezbývalo než, že 
jsem dělal co nejvíce 
hluku a mlátil svými trekovými holemi o sebe. Na štěstí toto nebezpečné místo nebylo delší než asi 
200 m, a pak se okolí stezky opěr otevřelo s výhledem na horské louky. Pokračoval jsem stále okolo 

lesa a bylo zde 
nádherně. 

Bohužel však 
netrvalo dlouho, 
a stezka zahnula 
do louky.  Bylo 
jasné, že zde 
moc lidí nechodí, 
protože stezka v 
trávě zmizela. 
Navíc v té horské 
louce byly 
zakrnělé porosty 
vrby, což 

poskytovalo 
ideální zastínění 
pro spícího míšu 
(to jsem si asi 
hloupě myslel). 
Turistické cesty 
nejsou v NP USA 
označeny, lidé 
musí mít mapy, a 
tu já jsem neměl. 

Na druhé straně louky jsem sice na stromě viděl jakýsi bílý plastový terčík, ale to mohlo být cokoliv, 
takže po krátké úvaze jsem to otočil. 
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Došel jsem zpátky až ke křižovatce cest, a protože jsem měl ještě trochu času, tak jsem šel po té 
druhé stezce, asi 1 km. Celkem to odpoledne jsem tedy ušel 1+5+1km x 2 = 14 km. Když jsem se vrátil 
zpět do tábora, tak VP už byl u auta (mimochodem měl svůj vlastní klíč, takže se mohl věnovat svým 
věcem). Bylo 7 hodin večer a za hodinu se začalo stmívat. Oba dva jsme si užili pěkného odpoledne 
s nezapomenutelnými zážitky. Při studování mapy o několik dnů později, jsem zjistil, že stezka 
SOLFATARA CREEK TRAIL je dlouhá 10.1 km (jedním směrem), takže od místa, kde jsem to otočil 
zpátky, bylo k ledovému jezeru ještě asi 4 km. 
 
Jak již jsem řekl, pan Cowboy (a dvě děvčata z Německa) byli našimi sousedy v táboře, musím ale 
zmínit ještě sousedky na druhé straně. Byli to čtyři ženy z Pensylvánie. Přiletěly do Salt Lake City 
(Utah), vypůjčili si auto SUV a navštívili několik národních parků, včetně tedy YNP. Byly to dvě 
děvčata, jejich matka a jejich babička. Seznámili jsme se s nimi tak, že jsme z naší parcely, s pomocí 
rangera, maminky a babičky stěhovali jeden stůl s lavicemi (kovová konstrukce) na jejich parcelu; u 
nás totiž byly dva a u nich žádný. Babička (60+ let)pak za námi přišla a zajímala se o to, jak spíme 
v autě, a když viděla ten chaos, tak se jen smála (oni samy měly dva stany). Na nějaké delší povídání 
nebyl bohužel čas, protože jsme přes den byli brzy po ránu pryč a večer jsme hned zapadli do 
spacáků. 
 
Informace z Visitors Centre: Vzhledem k činnosti lidí umírá v YNP 13 medvědů ročně. 
 

 
 
Na jednom z četných odpočívadel (místo zájmu)po trase Lower Loop jsem si nemohl nevšimnout 
tohoto vozidla, které patřilo dvěma mladým lidem - kluk s holkou. Tak to je tedy skvělý způsob 
cestování. 
 
Ke dnešnímu dni jsme ujeli 3902 km. 


