
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                           

                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

 
     

       Snad každý se musí cítit Amerikou fascinován. Tato země přitahuje již po několik stale-

tí přistěhovalce z celého světa. Z Evropy sem dnes jezdí především turisté, kteří v létě proudí 

do země neomezených cestovních možností, aby poznali nekonečnou americkou divočinu, 

soutěsky newyorských ulic, zasněné vesnice v Nové Anglii zahalené do zuřivých barev indi-

ánského léta, fascinující vodopády, hory, skály a jezera na severu a západu země, horký jih 

s dusným podnebím a také uvolněnou atmosférou na floridských plážích. Amerika je širá, 

přímo nekonečná země plná kontrastů, kterou lze zdánlivě snadno pochopit. 

 

     Bezmezná svoboda, mnohoslibné světlo pochodně nesené sochou Svobody, která přivíta-

la v New Yorku už miliony přistěhovalců, znamená ve Spojených státech politický a hospo-

dářský rozvoj. Slib Deklarace nezávislosti Spojených států, totiž, že si jsou všichni lidé rovni 

a mají právo na život, svobodu a snahu o štěstí, je dnes stejně lákavý a žádoucí jako roku 

1776.  

 

     Extrémní názory a rychlé změny je americká společnost ochotná přijmout, naproti tomu 

radikální ideje nikoliv. Kdo projíždí Amerikou, měl by na to pamatovat, protože to vysvětluje 

mnoho – i brutálních a zdánlivě nesrozumitelných – cestovních dojmů… 

 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 
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1.-12.března 2022 
 
 



S OVýTem  

NÁRODNÍ PARKY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH 
 

 

sraz účastníků a místo srazu 
v úterý 1.března 2022 v 9.00 hodin v terminálu 2 na Letišti Václava Havla v Praze  

u informačního stánku ČSA 
 

podrobný program akce 
       1.den – úterý 1.3.2022:   odlet letadla letecké společnosti British Airways v 11.00 h, přestup na letišti  

Heatrow v Londýně (přílet 12.15 h, doba letu: 2:15 h, odlet letadla stejné letecké společnosti v 15.15 h)., přílet 

na mezinárodní letiště v Los Angeles v 18.35 h místního času (doba letu: 11:20 h, časový posun oproti ČR 9 h). 
Po příletu odbavení u imigrační a celní kontroly a převzetí mikrobusu. Prosím o trpělivost., po vyřízení veške-

rých formalit odjezd na hotel cca 5 km od letiště., ubytování a nocleh.,   

       2.den – středa 2.3.2022:  celodenní prohlídka LOS ANGELES – v první části navštívíme Downtown, 

projdeme po nejstarší losangeleské ulici a navštívíme nejstarší dům 

města, zastavíme se u Union Station atd. Poté odjedeme k Universal 

Studiím, ve kterých můžete navštívit (ovšem za hodně „tučné“ 

vstupné 109.-USD, máte-li zájem, možno zakoupit i předem bez 

fronty a zřejmě levněji – přihlaste se do 20.2.2022) filmová studia a 

projet se po nich např. vláčkem, který projíždí celý areál. Večer 

návrat do hotelu a nocleh., 

       3.den – čtvrtek 3.3.2022: po snídani časně ráno odjezd z Los 

Angeles a přejezd do SAN DIEGA. Tady vám nabízíme možnost 
návštěvy jednoho z nejhezčích zábavních parků na světě See World, 

kde můžete pozorovat mj. delfíny, shlédnout představení kosatek, 

proletět se helikoptérou na arktickou stanici, pozorovat tučňáky a 

navštívit řadu dalších atrakcí (vstupné je 85.-USD, máte-li zájem, 

možno zakoupit i předem bez fronty a zřejmě levněji – přihlaste se do 20.2.2022), V podvečer cesta podél mexic-

kých hranic do města Yuma, kde se ubytujeme pro další noc., nocleh., 

      4.den – pátek 4.3.2022: dopoledne přejezd Mojavskou poučtí, kde budeme obdivovat kaktusy saguaro a 

kolem poledne se zastavíme v městě LAKE HAVASU CITY, kam byl přesunut slavný londýnský most London 

Bridge. Poté přejedeme z Kalifornie do Arizony, zastavíme v OATMANU, který Vám zcela jistě bude připomí-

nat Divoký Západ. Po procházce okolo původních salónů známých z westernových filmů se vypravíme po histo-

rické silnici č.“66“ vstříc dnešním dobrodružstvím Se silnicí „66“ se pak potkáme i v SELINGMANU, městeč-
ku, které si uchovalo také svou tvář z dávné doby, z doby, kdy v jiné části Ameriky probíhala zlatá horečka… 

Večer dojedeme do příjemného města Flag- staff, ležícího uprostřed lesů., zde budeme ubytováni po dvě násle-

dující noci.,                

      5.den – sobota 5.3.2022: snídaně., poté celodenní výlet do 

NÁRODNÍHO PARKU GRAND CANYON. Navštívíme nejzná-

mější oblast na jižní římse kaňonu. Ve vesničce Grand Canyon 

Village  možnost fakultativního vyhlídkového letu nad kaňonem 

(cena 160.-USD) či shlédnutí filmu v kině IMAX (doporučujeme!, 

vstupné – 18.-USD, senioři 15.50 USD). V průběhu dne procházky 

po četných vyhlídkách do kaňonu, které ovšem nejsou fyzicky příliš 

náročné. Z některých z nich je pak vidět i řeka Colorado, která se 

jako vlas prodírá po dně kaňonu. V podvečer zastávka na jihozápad-
ním cípu Velkého kaňonu, možnost pozorování západu slunce nad 

kaňonem a večer návrat na motel do Flagstaffu., nocleh., 

      6.den – neděle 6.3.2022: časně ráno odjedeme z Flagstaffu a 

vydáme se do údolí sopečné lávy ke kráteru Sunset Crater a k národnímu památníku Wupatki, kde podle 

odhadů archeologů žilo pokojným mírumilovným životem 

několik kmenů Indiánů. Přes Malé Colorado (historický most 

a zastávka v obchodě s typickými arizonskými suvenýry) 

dojedeme po poledni k hlavní části programu tohoto dne – do 

MONUMENT VALLEY (Údolí monumentů), ležící ve státě 

Utah a patřící indiánskému kmenu Navaho. S Indiány tohoto 

kmene se zde budeme střetávat takřka na každém kroku. Dá-
te-li přednost levnější variantě návštěvy Údolí, nabízím Vám 

cca hodinovou projížďku naším mikrobusem po nejznáměj-

ších a nejfotografovanějších místech uprostřed červených 

skal. Dražší variantou je pak vyhlídková jízda v džípech 

s Indiány – dovoluji si Vás ale ujistit, že delší doba projížďky 

se po hodině stane i pro Vás zcela jistě nudnou… Po návštěvě Monument Valley nás čeká návrat do Arizony a 



cca dvouhodinový přejezd do města Page, ležícího poblíž jezera POWELL LAKE a přehrady GLEN DAM. 

Pěšky se podíváme k meandru Colorada, do místa nazvaného HORSESHOE HEAD a dál pojedeme podél jeze-
ra LAKE POWELL směrem na Kanab., po příjezdu ubytování a nocleh,  

      7.den – pondělí 7.3.2022:  přes NÁRODNÍ PARK ZION přijedeme do NÁRODNÍHO PARKU BRYCE 

CANYON. Podivnějších míst než je Bryce Canyon, byste na celé zeměkouli pravděpodobně moc nenašli. Ka-

menné útvary, se kterými se zde setkáme, byly vysochány erozí do jílovitého pískovce pomocí ledových zim a 

prudkých letních bouřek. My zde navštívíme samozřejmě 

nejnavštěvovanější místo tohoto NP - Bryce Amphitheater, 

který leží v samém srdci parku. A zastavíme se i u vyhlídky 

Sunrise Point. Na závěr se zastavíme na vyhlídce Bryce 

Point na jižním konci amfiteátru. Z tohoto místa je možné 

spatřit nejen Bryce Canyon v celé své kráse, ale také úchvat-

nou okolní krajinu. V podvečer dojezd do LAS VEGAS, 
ubytování v hotelu a večerní procházka, která vás po Stripu 

zavede k těm nejvýznamnějším a nejznámějším lasvegaským 

atrakcím. Projdeme okolo hotelu MGM Grand, který byl ve 

své době největším hotelem světa. Každý večer zde vystupu-

jí hvězdy slavných jmen a uvnitř najdete i malou zoologic-

kou zahradu, kde se přímo nad vašimi hlavami budou pro-

cházet lvi… Hned naproti hotelu MGM Grand je kasíno Excali-

bur, kousek od něj hotel Luxor postavený ve tvaru pyramidy a 

vchod do něj střežící dvě obrovské  sfingy… Na druhou stranu po 

Stripu se vydáme k hotelům s kasíny jako New York-New York 

(zde se můžete svézt na neskutečné horské dráze Manhattan Ex-

pres jezdící i v interiérech hotelu), Bellagio  (před ním Zpívající 
fontána), kasíno Paris (s Eiffelovkou uprostřed Las Vegas), ob-

rovský hotel Ceasar Palace, který navštívíme i v jeho interiérech, 

hotel Mirage, kde se, nebude-li velký vítr, dočkáme zcela jistě i 

sopečného výbuchu., 

naproti navštívíme hotel 

Venetian a v jeho pa-

trech se budete mít mož-

nost projet po benátském Canale Grande na nefalšovaných gondolách 

s nefalšovanými gondoliéry… Posledním bodem naší večerní procház-

ky po Stripu v Las Vegas bude hotel Ostrov pokladů a před ním před-

stavení námořní bitvy, ve které si to rozdá pirátská galeona s britskou 
fregatou. Pozdě večer se vrátíme do našeho hotelu.  

     8.den – úterý 8.3.2022:  po noclehu můžeme využít snídani 

v bufetu v některém kasinovém hotelu., snídaně zde bývá poměrně 

levná a bohatá (není zahrnuta do startovného). Po snídani opustíme 

město hazardu a vrátíme se do klidnější míst americké přírody… Přeje-

deme Nevadskou pouští do nejteplejšího a nejníže položeného místa západní polokoule – NÁRODNÍHO 

PARKU DEATH VALLEY (Údolí smrti). Průměrná teplota zde činí 

po celé léto 45 st.C, na povrchu země může dosáhnout téměř bodu varu. 

Nejdříve ovšem vystoupáme mikrobusem na Danteho vyhlídku do 

výšky více než 1000 metrů nad mořem, odkud se nám otevře pohled na 

celé údolí. Jen tady pochopíme, jak těžký boj mezi životem a smrtí 

sváděli ti, kteří tudy, touto nehostinnou krajinou, putovali v 19.století za 
bohatstvím… Později se rozhlédneme z vyhlídky Zabriskie Point, 

místa, které inspirovalo v 60.letech Antonioniho k natočení stejnojmen-

ného filmu…Atraktivní krajinou dojedeme do BADWATERU, do 

místa, které je označené jako nejníže položené místo na západní polo-

kouli našeho světa (86 metrů pod hladinou moře) a kde se nachází 10 

metrů široké jezírko, které překypuje chloridy a sírany. Další zastávkou 

bude návštěvnické  centrum ve Furnace Creek a později zastávka u 

písečných dun. V podvečer se před námi otevře pohled na pohoří Sierra 

Nevada (Skalisté hory) a bude-li dobrá viditelnost, zcela jistě spatříte i 

nejvyšší horu nejen tohoto pohoří, ale i 48 vzájemně sousedících států 

USA (mimo Aljašku a Havaj) – 4349 metrů vysokou MOUNT 

WHITNEY. Nocleh v Tulare.,  

     9.den – středa 9.3.2022: cesta do YOSEMITSKÉHO 

NÁRODNÍHO PARKU.  V průběhu dne zastávky u jezer, u největších 

vodopádů severní Ameriky – YOSEMITE FALLS,    pod stěnou EL 

CAPITANO (jedna z top horolezeckých stěn na světě), ve vesničce 

YOSEMITH VILLAGE (návštěvnické centrum, galerie, muzeum 

NP)… Večer dojezd do Monterey k Pacifiku na ubytování a nocleh., 



     10.den – čtvrtek 10.3.2022:   prohlídka MONTEREY, zde nejprve návštěva starého města s Cannery Row – 

ulicí pojmenovanou podle portrétu drsného života obhroublých dělníků rybích konzerváren, jak ho vylíčil John 
Steinbeck v, do češtiny přeloženém, románu „Na plechárně“. Poté návštěva Fisherman´s Wharf, příp. prohlídky 

Pacific House a Customs House (soudní budova a celnice) – budovy, které byly postaveny v 19.stol. Po návštěvě 

Monterey výlet do PACIFIC GROVE – místa, které je proslavené pobytem vzácných motýlů Monarchů, kteří 

sem přilétají, aby zde strávili zimu a kteří zde obalují 

svými oranžovočernými barvami stromy. dojedeme na 

pobřeží Tichého oceánu. První zastávkou tohoto dne 

bude městečko CARMEL, kde navštívíme jednu 

z prvních kalifornských misií. Jedná se také o maleb-

nou vesnici milionářských domů, která se proslavila i 

tím, že v 90.letech 20.stol. zde lidé zvolili starostou 

Clinta Eastwooda. Celý den nás pak čeká cesta po 
silnici č.1 podél Pacifiku po pobřeží BIG SUR (jedno 

z nejkrásnějších i nejdivočejších pobřeží na světě) s 

četnými zastávkami na vyhlídkách, s pozorováním 

oceánu a s možností fotografování. Nedaleko města St Luis Obispo zastávka v rezervaci rypoušů sloních. 

V podvečer zastávka v letovisku SANTA MONICA a poté ubytování poblíž Los Angeles, nocleh., 

     11.den – pátek 11.3.2022: dopoledne naším mikrobusem projedeme BEVERLY HILLS, čtvrť, ve které žijí 

slavní herci, režiséři a jiné světově známé osobnosti z kulturního života. Při návštěvě Beverly Hills se projdeme i 

po známé ulici Rodeo Drive, známé těmi nejluxusnějšími obchody. Na závěr návštěvy USA a Los Angeles při-

jedeme do části města HOLLYWOOD, kde se zastavíme před Čínským divadlem, Divadlem KODAK (v něm 

se dnes udílí slavní Oscaři), projdeme se po chodníku slávy a vyjedeme ke Grifitts Observatory, odkud se naský-

tá ten nejhezčí pohled na „Město andělů“ Los Angeles., poté přejezd na mezinárodní letiště, odbavení a ve 20.50 

hodin odlet letadla společnosti British Airways do Londýna., noční přelet.,  
     12.den – sobota 12.3.2022: přílet na londýnské letiště Heatrow v 15.10 hodin (doba letu 10:20 h), přestup do 

letadla stejné společnosti a v 17.30 hodin odlet do Prahy. Předpokládaný přílet na Letiště Václava Havla 

v 20.30 hodin (doba letu: 2:00 h). 
               

 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

    cestovní formality 
Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas (platnost min. do 12.září 2022) s platnou registrací 

„ESTA“ – tato registrace umožňuje vstup již do letadel na odletovém letišti a pak vstup na území USA. 

„ESTA“ platí 2 roky od vyřízení.  

Registraci proveďte co nejdříve na internetových stránkách: 

USA:  http://esta.cbp.dhs.gov      

Chcete-li registraci vyřídit ode mne, přečtěte si pozorně průvodní dopis k těmto Informacím. 

 

       pojištění 
Vzhledem k vysokým cenám za lékařské ošetření v USA, naléhavě upozorňujeme na 

nutnost uzavřít ještě před cestou pojištění pro případ nemoci a úrazu u některé 

z českých pojišťoven. Doporučuji zde: www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/ 
      

    ubytování, stravování, spropitné 
Ubytování v rámci zájezdu je zajištěno vesměs v turistických hotelech a penzionech,   a to ve 2-lůžkových 

pokojích  

Stravování: bez předem zajištěné stravy 

Na motelech M6 je ráno k dispozici zdarma káva. 

Potraviny a strava v bufetech je dražší než u nás, srovnatelná s cenami v západní Evropě. Budeme zasta-

vovat na občerstvení v průběhu cesty a zahruba obden bude možnost nákupu potravin. 

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 

V restauracích se povinně dává spropitné ve výši 10-15 % z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. 

Naúčtovaná částka nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné 

dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. V USA je 

toto spropitné nikoli dobrovolné, ale povinné!  

K cenám v obchodech je nutné připočítat ještě státní daň (v různých státech Unie je jiná, zpravidla 10-15 

procent z ceny)! 

 

 

 



lékařská péče, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní.    

Očkování kromě vakcinace na covid-19 není třeba. 

Pohotovostní služba velkých nemocnic pracuje celých 24 hodin a ve většině měst jsou pohotovostní klini-

ky. Lékárny bývají otevřené do 21.00 hodin. V naléhavém případě volejte tel.č.911. 

 

       přeprava v USA 
Cestování v Americe je zajištěno 12-místným klimatizovaným vozidlem MINIVAN..   

Vzhledem k malému úložnému prostoru Vás žádáme pouze o menší zavazadla.  
Do letadla můžete mít max. palubní zavazadlo o rozměrech 56x45x25 m a o max. váze zavazadla 23 kg, a 

k tomuto zavazadlu můžete mít ještě druhé palubní zavazdalo o rozměrech 40x30x15 cm (na palubu ne-

smíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny!).  

Za příplatek je možné zavazadlo k odbavení (max. rozměry 90x75x43 cm a váha 23 kg). Poplatek za toto 

zavazadlo: 2950.-Kč za obě cesty (nutno zaplatit a přihlásit se do 8.2.2022., v případě platby při odbavení 

na letištích v Praze a v Los Angeles je poplatek o cca 500.-Kč vyšší).   
 

        oblečení 
Pro cestu je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou po-

krývka hlavy a pevná obuv.   Vezměte trička, krátké kalhoty, pokrývky hlavy do teplých částí Ameriky, 

nezapomeňte na sluneční brýle, ale také na teplejší mikiny do oblasti hor a Grand Canyonu! Vhodná je 

také pláštěnka nebo deštník pro případ deště. Nezapomeňte ani na plavky, příležitost vykoupat se 

v Tichém oceánu, byť jen krátce, bude.  

Zmínka o oblečení je také v kapitole „Jaké bude počasí?“ 
 

         jaké bude počasí? 
Průměrná denní teplota v tomto období je v oblasti Kalifornie a Nevady 20 st.C, v oblasti vyšších částí 

Arizony  (Grand Canyon) může teplota klesnout i k bodu mrazu. Doporučujeme tak pohodlné jarní a letní 

oblečení, ale také lehký svetr a příp. bundu do větru a zimy. 

 

        jazyk 
V celých Spojených státech amerických je úřední řečí angličtina. 

 

        čas 
V oblasti západní Ameriky  je čas posunut oproti České republice o devět hodin nazpět (ve 12.00 hodin 

místního  času je v Česku už 21.00 hodin). V Arizoně je časový posun 8 hodin.  
 

       nákupy, clo 
Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše po-

třebné. Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 08.00-21.00 hodin, o 

sobotách 08.00-18.00 hodin. Velká obchodní centra bývají otevřena i v neděli.  

Do USA můžete bezcelně dovézt 300 cigaret, 50 doutníků a 0.95 l vína nebo jiného alkoholického nápoje. 

POZOR! Čerstvé ovoce, neupravené suroviny (uzeniny, sýry) a maso se dovážet NESMÍ!  

 

     bezpečnost 
V centrech velkých měst, jakož i v centrech menších měst je bezpečno, přesto se vyvarujte některých sku-

tečností: nezacházejte na opuštěná místa, nechoďte po setmění sami vylidněnými ulicemi, neupozorňujte 

na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Místní policie je vstřícná a lze ji kontaktovat 24 

hodin denně. 

 

       elektřina 
Do sítě je dodáván proud o napětí 110 voltů. Zásuvky mají  odlišné uspořádání a vyžadují adaptér, který 

lze snadno zakoupit již u nás nebo v supermarketech v USA za cca 5.-USD. 
 

      náboženství 
Hlavním náboženským vyznáním je v Americe křesťanství.  
 

 

 



      měna, doporučené kapesné 
V USA samozřejmě platí americké dolary (USD). Doporučujeme Vám vyměnit v našich bankách přímo 

tuto měnu. České koruny v USA směnitelné nejsou. S kartami Eurocard/Mastercard a VISA můžete vybí-

rat hotovost z bankovních automatů po celých Spojených státech. 

Současný kurs:  1.-USD = cca 22.-CZK 

KAPESNÉ: některé vstupy jsou uvedeny přímo v textu u programu akce, vstupy do národních parků se 

rozpočítávají na celé auto (počítejme s cca 50.-USD za osobu a všechny parky)., doporučené celkové ka-

pesné je 150.-USD na vstupy (s výjimkou dražších vstupů do Universal Studií, do See World či výletu 

letadlem nad Grand Canyonem) a cca 250.-USD na stravu. 

Banky bývají otevřeny od pondělí do čtvrtka 10.00-15.00 hodin, v pátek 10.00-17.30 hodin. 

DALŠÍ CENY: 

Ceny vybraných jídel:                                              Ceny dalších služeb:         

Káva, čaj ………     cca 2,-USD                               Pohlednice  …        od 0,30 USD 

Coca cola …     cca 2.50 USD                                   Známka do CZ …       1.50 USD  

Hamburgery apod. od 2.50 USD                             Taxi ……               1.50 USD/1 mile 

Jídlo v samoobslužné jídelně  od 9.-USD                Večeře v restauraci      od 15.-USD                   

 

      telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní 

spojení z USA do České republiky: 00420+účastnické číslo. Pracovní doba na poštách 

 je od 08.30 do 16.30 hodin ve všední dny a od 08.00 do 12.00 hodin v sobotu. Letecká pošta do České re-

publiky jde přibližně 1 týden, pozemní pošta až 2 měsíce. Do adresy se doporučuje uvádět za „THE 

CZECH REPUBLIC“ ještě „EUROPE“.  

 

 

       adresář 
Velvyslanectví České republiky v USA: 

3900 Spring of Feedom Street, N.W. 20008 WASHINGTON D.C., tel.: 001202/3636315-9, 

fax:001202/9668540 

Velvyslanectví USA v České republice: 

Tržiště 15, 125 48 PRAHA 1 – Malá Strana, tel.: 224510847, 224631200, fax: 224510742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám klidné přípravy na naší společnou akci S OVýTem  
NÁRODNÍ PARKY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH 

 

      a jen hezké zážitky z tohoto koutu světa! 

 

     Jaroslav Svoboda, +420702444925 


