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Jen drobné luční květiny a lišejníky charakteristické pro tundru nacházíme na náhorních planinách 
Skalistých hor.

zera: první z nich je Lake Granby, severně 
od něho je Shadow Mountain Lake a nako-
nec nejvíce na severu nemenší z nich, i když 
název tomu neodpovídá – Grand Lake.

Za návštěvnickým centrem Kawuneeche 
Visitor Center začíná pak již nejkrásněj-
ší část silnice Trail Ridge Road US – 34. 
Tato vyhlídková trasa obkružuje v délce asi 
70 km celou severozápadní část národního 
parku a je považována za jednu z nejvýše 
položených silnic na světě. Její projetí nám 
zabere 2–4 hodiny času, na malá odstavná 
parkoviš tě navazují krátké turistické stezky 
s nádhernými pohledy na centrální horský 
masív Skalistých hor. Hlavní turistická sezó-
na je tu od konce května do poloviny října, 
po zbytek roku může být silnice kvůli sněhu 
uzavřena.

Jezero Grand Lake je hlavním centrem jachtin-
gu. Nejhezčí pohled na všechna tři jezera je od 
resortu Grand Lake Lodge – 15500 US Highway 
34, Grand Lake. Od Highway 34 je vzdálený jen 
pár set metrů a odbočka k němu je dobře ozna-
čena.

Na loukách Skalistých hor leží mnoho měsíců sníh. Když roztaje, objeví se tu tisíce drobných vysoko-
horských květů. Na vykvetení, růst, opylení a tvorbu semen mají jen dva až tři měsíce. V chladu mrazi-
vých nocí tu bojují o přežití, ve dne však září všemi odstíny žluté, červené i fialové barvy.

Asi v polovině silnice US – 34 přijedeme 
k návštěvnickému centru Alpine Visitor Cen-
ter. Malá, ale hezká expozice nám tu přiblíží 
rostliny a zvířata zdejší vysokohorské tundry, 
v létě je návštěvnické centrum otevřeno od 
9.00 do 17.00 hodin.

Od Alpine Visitor center pokračuje US – 34 
dále na východ. Když se po ní vydáme, po 
36 km přijedeme k odbočce ke Glacier Ba-
sin. Zde začíná kyvadlová doprava shuttle-
busy (zdarma) k vysokohorskému jezeru 
Bear Lake (každých 15–30 minut asi od 8.30 
do 17.30 hodin). Pokud však máme štěstí, 
zejména pokud jsme navštívili Národní park 
Rocky Mountain v pozdním odpoledni či ve 
všední den, dojedeme autem až na parkovi-
ště u jezera Bear Lake. Z parkoviště k jezeru 
je to potom již jen několik minut chůze.

Na břehu Medvědího jezera stojí zajímavá in-
formační tabule. Je na ní znázorněno Medvědí 
jezero i okružní pěší cesta kolem něj. Nenech-
me se ale zmást trochu děsivými symboly turisty 
s batohem na zádech s udáním mnoha feetů, kte-
ré při cestě musíme překonat. Cesta kolem jezera 
je jen mírně zvlněná a určitě zvládneme obejít 
jezero pomalou chůzí za necelou hodinu. 

Bear Lake leží ve výšce 2880 m nad mořem 
a při cestě kolem něho procházíme smrko-
vým a jedlovým lesem, navíc s množstvím 
pokroucených borovic. Osika se tu rozšířila 
po roce 1900 v důsledku ničivého požáru 
vzniklého od nedobře uhašeného ohniště. 
Požár nazývaný „Big Fire“ či „Bear Lake 
Fire“ tu tehdy trval dva měsíce a žár byl tak 
velký, že jsou dodnes patrné popraskané žu-
lové balvany poblíž břehu. 

Poprvé se tu však také setkáme se součas-
ným problémem celých Skalistých hor, kte-
rým je Mountain Pine Beetle. Tento druh 
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Sírově žlutý potok se vlévá do Biscuit Basin.

Midway Geyser Basin
Jen asi šestnáct kilometrů na sever od 

Upper Geyser Basin je další pozoruhodná 
oblast, která by určitě neměla uniknout naší 
prohlídce – Midway Geyser Basin. Její do-
minantou je nádherně zbarvený geotermál-
ní Grand Prismatic Spring, největší horký 
pramen s jezerem o průměru 110 metrů.

Zatímco v létě jsou břehy jezera Grand Prismatic Spring oranžové až červené, v zimě jsou spíše tmavě 
zelené. Ve středu jezera má voda teplotu kolem 70 oC, řasy v ní růst nemohou, a tak je střed jezera i díky 
vysoké čistotě vody a hloubce kolem 50 metrů sytě modrý.

Jasné barvy jezera Grand Prismatic Spring 
způsobují zvláštní pigmentové bakterie žijí-
cí na dně a březích jezera. Bakterie produ-
kují barvy od zelené až po červenou, množ-
ství barvy je přitom závislé na momentální 
teplotě vody, která mění poměr zeleného 
chlorofylu a červených karotenoidů.

Trocha živé přírody bojuje se sirnými výpary na okraji strže – před párou stoupající z horkého fumarolu.
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První vyhlídkou v NP Arches je Courthouse Towers Wiewpoint.

V NP Arches žije mnoho druhů zvířat a ptáků. Vidět zde můžeme jeleny, antilopy, ovce tlustorohé, 
pouštní lišky, sokola stěhovavého, mnoho druhů vrabců, ale i havrany.

13. den

www.nps.gov

Moab – Arches – Delicate Arch, večer odjezd do Colorado NM 
a do Montrose.

Plán NP Arches.

NP Arches
Národní park Arches nepatří k největším, 

přesto je však výjimečný. Na ploše kolem 
30 km2 se tu nachází stovky kamenných 

oblouků všech možných tvarů, velikostí 
i barev. Zdaleka je při prohlídce parku ne-
uvidíme všechny. Spíše se musíme připravit 
na to, že jich uvidíme jen zlomek.


