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Sobota 20.8. 
 

Ve svém předchozím psaní jsem se prostě musel věnovat Johnovi Muirovi, protože i v Národním 
parku Yellowstone jsem se setkal s jeho jménem. Bez ohledu na to, kde JM cestoval, na prvním místě 
vždy zůstával Skotem z Lowland (nízko položené kraje východního Skotska). Až teprve na druhém 
místě pak produktem nebo patriotem svých adoptivních Spojených států, nebo také světoobčanem.   
 
Minulou noc jsme šli spát asi okolo 9 hodiny. Přestože to bylo pro nás brzo, tak se nedalo nic jiného 
dělat, ježto byla tma a zima. V noci jsme nespali zas tak moc dobře (pravidelně jsme se vyrušovali 
obracením ve spacáku, nebo boucháním dveří, když některý z nás odcházel „vypumpovat loď“) 
a před 6 hodinou jsme už vždy byli vzhůru. 
 

 
 

Ráno bylo opět pod nulou; teploměr našeho auta ukazoval - 5°C 
 

Na dnešek jsme plánovali přejezd do Národního parku Grand Teton. Při výjezdu z YNP, před Jižní 
bránou, jsem pořídil ještě pár obrázků:  

 

 
 
Jeden z nejlepších snímků bizona, krátce po výjezdu z Norris Camp – stříbrný koberec mrazivého rána, 
na kterém se páslo statné černé zvíře 
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Kouřící louky v Upper Geyser Basin 
 

 
 

Kouzelná řeka Yellowstone se vine po horských loukách Národního parku 
 

 

 
 

Yellowstonské jezero ve West Thumb 
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Na cestě do nového kempu jsme zastavili u jezera Jenny´s Lake, které už bylo v NP Grand Teton, a 
vydali se po stezce k vodopádu Hidden Falls (4 km jedním směrem). Stezka byla kouzelná, stále okolo 
jezera, ale když jsme dorazili na místo, tak před vodopádem byla uzavírka - oprava přístupu 
k vodopádu. Parťáka bolela noha, a tak se vrátil zpátky motorovou lodí, zatímco já jsem šel kousek po 
stezce pro koně směrem do kopce nad vodopád. Bylo již pozdě, tak jsem se vrátil zpátky na stezku, po 
které jsme přišli, a po ní pak zpátky k autu, kde už čekal VP. Na stezce jsem byl sám, a tak jsem použil 
mé nové „plašítko“ na medvědy, které mi doporučila strážkyně parku v Norris Campu – plastovou 
láhev, do které jsem vložil několik drobných kamenů. Při chůzi, jak jsem láhev držel v roce, a pohyb 
ruky aktivoval plašíte, což bylo slyšet dost daleko. Láhev jsem mohl upevnit provázkem i k mému 
batohu. Fungovalo to moc dobře. 
 

 
 

Hory Owen a St John na druhé straně jezera Jenny   
 

Tento snímek jsem pořídil ze stezky 
vedoucí k vodopádu Hidden Falls. 
 
Stezka Jenny Lake Trail je 11.4 km 
dlouhá a obchází jezero. Začíná 
v kempu, ale je přístupná i z okolních 
stezek. Je to jedna z nejoblíbenějších 
tras v parku, je možné ji použít i pro 
přístup na stezku  Cascade Cynyon Trail 
a přetíná i Valley Trail na západní 
straně jezera Jenny. 
 
Vodopád Hidden Falls se nachází na 
horské říčce Cascade Creek, a padá 
z výšky přibližně 30 metrů.  
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Národní park Grand Teton se nachází na severozápadě státu 
Wyoming. Rozkládá se v 64 km dlouhém pohoří Teton Range na 
ploše přibližně 130,000 ha. Lze tu vidět většinu nejvyšších 
vrcholů, jakož i větší část údolí známého jako Jackson Hole. 
Z YNP je to pouze 16 km a spojnici mezi těmito dvěma 
národníma parky tvoří malebná silnice pojmenovaná po J. D. 
Rockefellerovi,  Jr. Memorial Parkway. J. D. Rockefeller Jr., byl 
ochranář a filantrop, který se zasloužil o vyhlášení celé řady 
národních parků, včetně Grand Teton, Virgin Islands, Acadia a 
Great Smoky Mountains. 
Silnice, spolu s okolními lokalitami, spadá pod management 
Správy národních parků a zapadá do Velkého Yellowstonského 
Ekosystému o rozloze 7,300,000 ha, jednoho z největších 
nedotčených ekosystémů v mírném pásmu na světě. 
Grand Teton je populární destinací pro horskou turistiku, 
horolezectví, rybaření a další formy rekreace. Je zde umístěno 
více než 1,000 kempů a 320 km turistických stezek. 
 

Vodopád Hidden Falls na Cascade creek  
 

Na parkovišti, před 
Jenny Lake,  jsem se dal 
do hovoru s těmito 
sympatickými jezdci 
z Kanady. Všimněte si 
širokých pneumatik, jeli 
totiž i po lesních 
cestách. Hoši patřili do 
větší skupiny cyklistů. 
Drsní hoši jedoucí 
dlouhou, dlouhou cestu. 
Hodně štěstí! 
 
 
 
 
 
 

 
Vjezd do vítaného kempu @ $25.00 za noc. 
 
Opět vytoužená teplá sprcha, která byla hned 
vedle kempu @ $4.00. 
Podařilo se mi zde i vyprat prádlo, kromě toho 
zde byl i slušný obchod s potravinami, a tak jsme 
si mohli dovolit i čerstvé potraviny a ovoce. 
 
 
 
Ke dnešnímu dni jsme ujeli 4052 km. 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hidden_Falls_Smaldone.jpg
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Neděle 21.8. 
 

Dnes ráno bylo 
docela chladno. Při 
výjezdu z kempu 
ukazoval teploměr 
pouze 3°C. U 
výjezdu jsme 
potakali tuto 
příjemnou mladou 
cyklistku, která jela 
Severní trasu 
z New Yorku do 
Oregonu a její plán 
byl-ujet to za čtyři 
měsíce. Řekl jsem 
jí, kdo jsme, a že 
můj přítel geolog 
fotí každý zajímavý 
kámen, zatímco já, 
rád hovořím s lidmi 
a fotím cyklisty na 
trase. Mladá 

slečna-cyklistka mi na oplátku sdělila, že právě dokončila studium architektury, a v jejím případě fotí 
vše, co je spojeno s tímto předmětem. Tahle Americká děvčata na kolech, jsou prostě úžasná – jedou 
sami, nebojí se, nemají strach. Nemyslím, že jsem se s tím setkal v Evropě, nikde v Itálii, nikde v Anglii, 
nikde ve Skandinávii, ani nikde v Česku. Zatímco v USA, jsem se s osamocenými cyklistkami setkal, ke 
dnešnímu dni, již několikrát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usměvavý Tim přejíždí horský hřeben 

 
Zpět na silnici, ve směru na Dubois, ale nejprve jsme 
museli za sebou nechat tyto hory. V nadmořské výšce nad  
2,000 m, tak jsem předjel osamoceného, staršího cyklistu, 
a samozřejmě, že jsem musel zastavit. Jmenoval se Tim 
(64) a vzhledem k tomu, že právě vystoupal mnoho 
kilometrů, tak měl dobrou náladu a veselý úsměv. Měl 

úžasný smysl pro humor. Tim plánuje své cyklo-cesty s pomocí webové stránky „Velo Cycling“, a pro 
Evropu navrhoval podívat se na: www.eurovelo.com. Tim byl uvážlivý a věděl co dělá.    

http://www.eurovelo.com/
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VP tentokrát plánoval, že si prohlédne neobvyklou skalní 
bránu, neobvyklá v tom, že není z pískovce, ale 
z vápence. Počítal, že půjde okolo potoka asi jednu 
hodinu, takže jsem mu slíbil, že půjdu s ním. Nuže, náš 
první problém bylo najít to místo, odkud bychom měli 
vyjít. Jeli jsme po US Hwy 26, nebyla to žádná turistická 
atrakce, takže značení také žádné, ale mělo to být už 
před městečkem Dubois. Když už jsme našli správný sjezd 
z Hwy 26, a prašnou cestou přijeli k bráně ranče, byl tam 
nápis „Konec cesty. Soukromý pozemek. Zákaz vstupu 
veřejnosti. Zákaz otáčení.“ Zatímco já jsem váhal (za 
bránou stál chlapík a sledoval na nás) tak VP vyrazil. 

Přišel až k chlapíkovi a bylo vidět, že mu ukazuje mapu a probíhá diskuze. Objevila se tam i paní. 
Sebral jsem se a šel tam také 
zjišťovat, jak to vypadá. 

 
Ukázalo se, že onen chlapík nebyl rančer, ale  
pobýval zde na dovolené se svou rodinou (byl 
z Chicaga a jeho pradědeček pocházel 
z Československa), přičemž od rančera měl příkaz 
nikoho nepouštět na soukromý pozemek. 
Lokalitu moc neznal a nevěděl tedy, že stezka, 
kterou jsem hledali – Geyser Creek Trail – byla 
pouze asi 50 m od místa, kde jsme stáli (což jsem 
zjistil později z této Google mapy). Začínala po 
pravé straně ranče Box Hanging Three. Objekty 
ranče jsou až za potokem a za bránou (šipky 
ukazují, kde stál VP). Protože, VP skutečně chtěl 
tento neobvyklou skalní bránu vidět, tak jsme se 

vrátili zpět na Hwy 26 a zkoušeli několik dalších cest vedoucích rozdílnými ranči směrem 
k předpokládané lokalitě, chlapík z Chicaga nám vysvětlovall, že tam určitě přístup bude. Po několika 
pokusech se nám skutečně podařilo přijet k vratům ranče Homestead Draw (asi 2 km zpět po Hwy) 
Nebyla zde žádná budova, pouze nápis, že za bránou je soukromý pozemek a zákaz vjezdu, vstup 
povolen pouze pěším nebo jezdcům na koních, ti však musí o povolení předem telefonicky zažádat. 
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Volali jsme na 
uvedené číslo, i 
když jsme 
dobře věděli, že 
to nemá smysl, 
což se nám 
potvrdilo; naše 
mobily neměli 
signál. Přesto 
jsme se sbalili, 
vzali láhve 
s vodou a šli.  
 
Naše pěší 
expedice začala 
u této brány 
 
 
 
 
 
 

Auto jsme museli nechat 
před bránou na rozpáleném 
slunci. Vyšli jsme v 9.25, 
slunko pražilo, VP vzal do 
ruky mapu a nastavil rychlé 
tempo. Flora vykazovala 
charakteristiky vyschlé 
prérie, stín žádný a poté co 
jsme přešli jeden hřeben, tak 
za ním krajina byla naprosto 
stejná, vodní tok nikdy. Šli 
jsme ke druhému hřebenu, i 
ten jsme přešli, a zase nic, šli 
jsme dál a až za třetím 
hřebenem se objevil 
jehličnatý les, ten však byl 
mimo cestu, rozhodli jsme se 
cestu opustit a jít přes 
„louku“ k tomu lesu, ježto 
tam už musel potok. VP šel 
přede mnou, a když vstoupil 
do lesa, tak jsem slyšel výkřik 
ženského hlasu. Co to k čertu 
bylo? Přišel jsem blíž a viděl 
dva cizí lidi, ženu a muže, jak 
cosi sbírají do kbelíku. Paní 

se VP lekla, protože v té rozpálené divočině, na soukromém pozemku, nikoho nečekala. Krátce na to 
jsme uviděli rokli, v ní malý potok a náš cíl- vápencová brána (tedy vypadala jako jeskyně). 
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Vápencový skalní most na potoce Warm Spring Creek 
 
Když jsem tu „díru“ viděl, tak jsem řekl VP, že dolů nejdu, nevedla tam žádná cesta. Protože zde nebyl 
žádný bod, u kterého bych mohl na VP čekat, tak jsme e dohodli, že půjdu pomalu zpátky, po stejné 
cestě, kterou jsme přišli (já jsem musel řídit auto, a tedy šetřit energii, zatímco VP si mohl usnout a 
odpočinout). Vrátil jsem se k autu okolo 12.30 a počítal, že VP přijde asi za 2 hodiny (asi hodina dolů 
k mostu a pak hodina zpátky). Láhev s vodou jsem dopil asi před hodinou a žízeň byla veliká. Polední 
slunko pálilo na plno, auto rozpálené a nikde ani trochu stínu, kam zajet. Odšoupnul jsem postraní 
dveře a sedl si na práh auta, takže jsem seděl ve stínu, a vybalil nedělní oběd: bílý pecen chleba se 
zapečenými kousky sýra Feta, cibuli, rajské jablíčko, suché hovězí maso Jerky, jablečný závin (strašný, 

ale sladký), k tomu  
zázvorové pivo. 

V průběhu 
hodování projelo 
pár farmářských 
pickupů, jejichž 
řidiči mi vždy 
zamávali. 
 
Můj odhad 
ohledně návratu 
VP byl celkem 
správný, VP se 
vrátil o dvě hodiny 
později než já. 
Někde pod skalním 
mostem ztratil 
láhev s vodou a od 
té doby nic nepil, 

v autě také nic nechtěl pít. Odjeli jsme tedy do Dubois, kde jsme zastavili u první kavárny. VP si dal ke 
kávě i velice zasloužené pivo. U našeho stolu seděli dva mladí cyklisté z New Yorku – mozkový chirurg 
a jeho přítelkyně. Jeli do NP Yelowstone a nazpět do NY měli lístek na autobus společnosti 
Greyhound (1,230 autobusů staví na 3,800 zastávkách Severní Ameriky - USA, Kanada, Mexiko). 
Dopili jsme a VP mne překvapil, neboť chtěl jet zpátky ještě k jedné lokalitě, kterou jsme minuli – 
letiště Dubois, na kterém měly být travertiny. Úžasný! Potom co prožil, kde bral tu energii! Já, jsem 
s tím neměl problém, otočili jsme se a jeli zpět, tentokrát cestou k jinému ranči, u něhož jsem zastavil 
( snímek nahoře)a VP odešel na místní letiště Dubois Muni Airport U25. 
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Zatímco jsem čekal u ranče, tak přišel černý labrador, neštěkal, sedl si do stínu auta a koukal na mne. 
Krajina vypadala docela romanticky, takový „Moderní divoký západ“, auta a zeleň pod závlahou. 
 

 
 

Vypadal velice přátelsky, trochu jako skutečný „hot dog“ 
 

 
Hlavní ulice města Dubois. Populace 971 obyvatel (v roce 2010) 

Historie 
Původní obyvatelé Dubois si přáli, aby se město jmenovalo „Tibo“, jméno, které Shoshonové dali 
prvnímu misionáři v této oblasti. Pro poštovní úřad to však bylo nepřijatelné a rozhodl se pro jméno 
senátora za stát Idaho, Francouze Freda Duboise. 
Prvními obyvateli okolních hor a údolí byla skupiny Sheepeaters (jedlíci ovcí) kmene Horských Šošonů. 
Prvními Evropany byli francouzští lovci kožešin v letech 1742-43, zatímco první osadníci se objevili 
koncem 1870. 
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Na okraji města Dubois, počátkem roku 1890, hospodařil na své farmě Butch Cassidy (Robert LeRoy 
Parker), a říká se, že byl častým zákazníkem obchodu se smíšeným zbožím-Welty´s General store (na 
snímku hlavní ulice). V centru města je Butchova socha. Na začátku 2. světové války město zaplavila 
vlna skandinávských dřevorubců, kteří za sebou zanechali celou řadu pamětihodnost, jako vodní 
skluzavky na přepravu klád. 
Velkou část obyvatel města Dubois, vzhledem k jeho mírnému podnebí a úžasné scenérii, tvoří 
spisovatelé, umělci, fotografové, hudebníci a skladatelé písní. 
 

 
 
Na výjezdu z Dubois jsme potakali dva starší cestovatele na tomto stroji. Jeli v protisměru, a já 
nevěřil, co vidím. Asi po kilometru jízdy jsem otočil 
auto, a vrátil se za nimi. Jezdec stál mimo vozovku a 
paní se procházela, neboť potřeboval protáhnout 
nohy. Jemu bylo 64 a jí bylo 62 let a pocházeli ze státu 
Vermont. Musí plánovat své denní cesty pečlivě, 
protože nekempovali, ale spali v motelech. 
Tento unikátní stroj (kolo?) byl vyroben v Anglii a po 
světě jich jezdí pouze 10. 
Vsadím se, že by mohli vyprávět… 
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Takže, po těchto celkem dramatických událostech u města Dubois, jsme pokračovali po Hwy 26 
směrem na východ.  

Před pár dny jsme kempovali v Shoshone 
City, Idaho, zatímco dnes, jsme projeli 
město Shshoni, Wyoming. Nejvyšší čas 
najít nějaký kemp, než se setmí. Byl to 
dlouhý a rušný den a už jsem si užil toho 
ježdění pro dnešek dost. 

Město Shoshoni mělo při posledním sčítání obyvatel, 
v roce 2010, nějakých 649 lidí. Je pojmenováno po 
domorodém kmeni Shoshone, což se vyslovuje, jako 
„Šošoni“. Americký standard - i malé městečko má své 
městské letiště, na plánu města vlevo nahoře (stejně jako 
mělo Dubois) 
 
Jedná o území domorodých indiánů jejichž kmen se dělí 
do čtyř velkých kulturních /jazykových skupin: 

- Východní Šošonové, Wyoming 
- Severní Šošonové, Idaho 
- Západní Šošonové, Nevada, Severní Utah 
- Goshute, západní Utah, východní Nevada 

 
 

   
Tábor Shoshone v horách Wind River, Wyoming, 1870    Rabbit - Tail 
 
Domorodý Americký kmen pochází ze západní oblasti Great Basin. Postupně se rozšířil na sever a 
východ států Idaho a Wyoming. 
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Kolem roku 1500 přešli některé východní skupiny Skalnaté hory a usadili se v Great Planes (rozsáhlé 
prérie). Po roce 1750, pod tlakem kmenů Blackfoot, Crow, Lakota, Cheynne a Arapaho odcházeli na jih 
a západ. Někteří z nich odešli až na území Texasu, a stali se z nich Comanche („komanči“). 
 

 
 
„Shoshone v indiánské rezervaci, Wyoming. Náčelník Washakie (vlevo) napřahuje svou pravou paži.“ 
Někteří indiáni tancují, zatímco američtí vojáci se dívají, 1892 
 
S větším nárůstem osadníků migrujících na západ stoupalo i napětí s původním obyvatelstvem a 
v průběhu druhé poloviny 19. století docházelo k četným bojům. Severní Shoshone, pod vedením 
náčelníka Pocatello (je po něm pojmenováno město), bojovali s osadníky státu Idaho např. v roce 
1860. Čím více osadníků vstupovalo na lovecké území indiánů, tím častěji indiáni napadali farmy a 
ranče, aby rabovali potraviny. Válečný stav vyvrcholil masakrem u Bear River (medvědí řeky)v roce 
1863, kdy americká armáda napadla a zabila okolo 410 Shoshone, kteří tábořili ve svém zimním 

kempu. Velké množství zabitých tvořili civilisté, včetně žen a dětí, 
což byl úmysl vojáků. Toto byl nejvyšší počet mrtvých Shoshone 
v konfliktu s vojskem US. 
Ve spojení s kmenem Bannock (příbuzní indiáni) bojovali 
Shoshone proti armádě u Snake River (Hadí řeky) od roku 1864 -
68. Naproti tomu o deset let později bojovali po boku US Army 
proti svým tradičním nepřátelům z kmenů Lakota a Cheyenne. 
V roce 1879 se okolo 300 Východních Shoshone (známých, jako 
„pojídači ovcí“) zapojilo do poslední Indiánské války v oblasti 
Severozápadního Pacifiku. 
 
Náčelník Shoshone Lemhi a jeho žena, okolo 1897 
 
V roce 1911, malá skupina indiánů kmene Bannock, pod 
vedením Mike Daggetta (známého pod přezdívkou „Shoshone 
Mike“) zamordovla čtyři rančery v Nevadě. Osadníci vytvořili 
pátrací skupinu a na oplátku zabili osm indiánů. Přišli o jednoho 
muže. Skupina zajala tři děti a ženu. 
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V roce 2008 Severovýchodní Shoshoni získali oblast masakru 
u Medvědí řeky do své správy. Jejich zájmem je chránit tuto 
posvátnou půdu a postavit zde memoriál na upomínku 
největšího maskaru, který jejich kmen utrpěl. „Ve spojení se 
 Americkou správou kulturního dědictví pro západní oblasti 
a představiteli států Idaho a Utah, vypracoval kmen 
partnerský program na ochranu kulturních tradic a rozvoj 
ekonomických cílů.“ 
 
Současná rodina indiánského kmene Shoshone, 2010 
 
 
Historická populace 
 

V roce 1845 byla přibližná populace Severních a Západních Shoshone 4,500 a následně docházelo ke 
snižování tohoto množství z důvodů infekčních nemocí, epidemií a válek.  Poté, co byla dokončena 
První transkontinentální železnice v roce 1869, nastal obrovský příliv nových imigrantů do těchto 
krajin. Při sčítání obyvatelstva v roce 1937 oznámil úřad pro původní obyvatelstvo počet Severních 
Shoshonů 3,065 a Západních Shoshonů 1,201. Při posledním sčítání v roce 2000, byl celkový součet 
Shoshonů 12,000. 
Jméno „Shoshone“ pochází ze Sosoni, což je Shoshonské jméno pro vysoké trávy. Některé sousední 
indiánské kmeny říkají Shoshonům „Lidé z travních domů“, protože původní indiáni tohoto kmene žili 
ve svých obydlích vybudovaných z „soshi“. Shoshoni sami sebe nazývají Newe, což znamená „Lidé.“ 
Meriwether Lewis nazýval původní obyvatelstvo kmene, ve svých záznamech z roku 1805, jako 
„Sosonees, neboli Hadí indiáni“. 
 

Město Shoshoni je za 
námi, pokračujeme 
stále po Hwy 26, až 
konečně vidíme velké 
jezero s kampem.  
 
Parcel je tu dost a je 
z čeho vybírat. Dali 
jsme si teplou sprchu 
a večeříme při západu 
slunka nad vodní 
hladinou. Kromě nás 
tu jsou ještě dvě 
obsazené parcely, 
jinak pouze stabilní 
rybářské a víkendové 
parcely s loďkami. 
Zasloužená relaxace! 
Pěkný kemp @ $ 
11.00.  

Kempování ne polovině cesty mezi městy Shoshoni a Thermopolis (snímek pořízen příští ráno) 
 
 
Ujeli jsme 4,450 km. Jenom dnes, kdy jsme absolvovali namáhavou túru v Dubois, jsem najel 400 km! 

 


