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VĚNOVÁNÍ
Tato kniha je jedním z našich příspěvků komunitě Route 66.
Je to první průvodce na světě, který vychází zároveň v angličtině,
italštině, španělštině, portugalštině, němčině, francouzštině,
slovenštině a češtině.
Jsme věční chlapci, kteří mají rádi, když jsou v něčem první. Proto
jsme jako první na světě vymysleli a spustili i mobilní navigaci pro
historickou Route 66.
I teď spolu sedíme a vymýšlíme něco nového, v čem budeme opět
první :-)

O KNIZE

ROUTE 66
Oficiální zdroje hovoří o tom, že Route 66 měří 2,448 mil (3 940 km) a
projedete ji na jeden zátah za necelé dva dny. Záleží však na úhlu
pohledu a na tom, jak moc chcete Route 66 objevovat.
Pokud chcete projet všechny legálně dostupné úseky Route 66,
potrvá vám to minimálně 23 dní a na konci Route 66 v Santa Monice
Pier bude váš tachometr ukazovat 4, 385 mil (7 057 km).
A jak to víme tak přesně?
Užili jsme si každou jednu míli Route 66 :-)

O KNIZE

O AUTOROVI
Marián Pavel (45) pracoval 23 let pro nejvlivnější média v lokálních i
nadnárodních vydavatelstvích.
Začal jako novinář a postupně se dostal až do představenstva na
pozici ředitele digitálních médií. Rozumí tištěnému i digitálnímu
publikování, online marketingu, na zelené louce vybudoval několik
významných digitálních projektů. Patří k průkopníkům aplikací pro
mobilní telefony a tablety na Slovensku.
V současnosti se naplno věnuje projektu Route 66 Navigation, řídí
jeho vývoj i marketingové a komunikační aktivity.
Je vášnivý motorkář, čtenář, cestovatel. A milovník dobrého piva :-)

O KNIZE

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování za inspiraci patří všem lidem, kteří z celého srdce milují Route 66
a podílejí se na tom, že tato cesta je ze všech cest na světě nejkrásnější. Na
úvod chci poděkovat mému společníkovi a zároveň strýci Janu Švrčkovi,
protože se na této úžasné cestě navzájem podporujeme. Bez něj bychom
nikdy nevyrazili a nedošli bychom tam, kde jsme dnes.
DĚKUJI ZA PODPORU SVÉ RODINĚ A PŘÁTELŮM DOMA: Mia Hanáková, Ivka
Pavlová, Majko Pavel, Viki Procklová, Roman Bohuslávek, Libor Zezulka, Slávek
Boban Pléha.
Speciální poděkování patří Jimu Hinckleymu, Tullymu Garretovi a Holly Baker,
Debyjo Carroll Ericsson, Debbie Dee, Lindě Hobbs, Cindy Jacquez, Bobovi
Lile, Dore Mehoney, Joshi Noblemu, Jax Welborn, Ianu Bowenovi, Jeffu
Mittmanovi, Anthonymu Gonzalesovi, Blue Miller, Monique Mello a všem
členům evropské rodiny Route 66 za inspiraci - Driesu Besselsovi, Evě a
Zdeňkovi Juráskovým, Karlovi Kuperusovi, Hanneke Wiersma, Sylvii Toullec,
Freddymu Van Heesovi, Petrovi Bertovi, Dariuszovi Ciupińskiemu, Marion
Flimm, Klaasovi van der Heide, Anje a Wolfgangovi Werz, Jerrymu Sigmudovi,
Swa Frantzenovi, Nadine Paelican a Clemensovi Kaulingovi.
A ostatně děkuji vám všem, kteří tu své jméno nevidíte. Určitě bude příležitost,
jak vám poděkovat osobně!

O KNIZE

ÚVOD
Když jste na Route 66 poprvé, ještě ji vnímáte jen jako cestu,
kterou jste se vydali. Stane se vám však něco úžasného – nakazíte se
její atmosférou. V životě jsem navštívil mnoho krásných míst, potkal
jsem mnoho zajímavých lidí a existují desítky destinací, do kterých se
chci vrátit. Přesto je Route 66 výjimečná jako žádné jiné místo na
světě.
Když ji jednou zakusíte, ovládne vás neutichající chtíč zakusit ji
znovu. Proč? Je to nevysvětlitelné.
Z velké části jejího ducha utváří poloha cesty, její rozmanitost,
zachované i rozpadnuté stavby na okraji cesty, ale i to, jak se neustále
mění. Hlavní zásluhu na tom všem mají lidé, kteří na Route 66 žijí. Je
až neuvěřitelné, jak silná je to komunita, žijící napříč USA v osmi
státech. Jakmile se zařadíte do rodiny Route 66 roadies, zjistíte, že
tato soudržnost a přátelství se dokáže přenést i za hranice a funguje
po celém světě. Route 66 spojuje lidi v tom nejsilnějším smyslu slova.

O KNIZE

Dostat se na Route 66 je, anebo byl, pro mnoho z nás
celoživotní sen. Když se konečně naskytne příležitost, tato životní
cesta musí proběhnout bez jediné chybičky. Sny s chybami se totiž
nepřipouští.
Mnoho cestujících na Route 66, kteří nežijí v USA a neznají
místní poměry, provází při plánování cesty obavy z neznámého. Tuto
knihu jsem napsal proto, aby se tyto obavy s její pomocí rozptýlily.
Na Route 66 jsme byli celkem na čtyřech výpravách. Projeli jsme
ji na motorkách i osobním automobilem. Najeli jsme dohromady
více než 18 tisíc kilometrů. Nasbírali jsme množství praktických
zkušeností, které všechny popíši v této knize.
A samozřejmě, budu se snažit odpovědět na všechny otázky,
které si cestující před svou první výpravou na Route 66 klade.
Pokud plánujete svou cestu po Route 66 později, před tím než
vycestujete si zkontrolujte ve vašem Bookstoru aktualizaci této knihy.
Budeme ji průběžně doplňovat o další praktické informace.
Také předpokládáme, že všechno o historii Route 66, jejím lesku
i bídě, má náš čtenář již nastudované z mnoha publikací nebo
internetových stránek, které se Route 66 věnují. V této knize se proto
víc soustředím na praktickou část průvodce než na historii.
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PŘÍPRAVA NA TRIP
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CO JE A CO NENÍ ROUTE
66

Hooker’s Cut v Missouri je málo frekventovaná čtyřproudová dálnice uprostřed nádherné
přírody

P Ř Í P R AVA N A T R I P

Route 66 bývala kdysi nejdůležitější cestou, která spojovala
východ a západ USA. Budovali ji postupně od roku 1926, dokud ji v
letech 1956 až 1984 nenahradila dálnice a dokud ji v roce 1985
oficiálně neuzavřeli. Od roku 1999 je chráněná zákonem jako symbol
kulturního dědictví.
Route 66 na některých místech tvoří úzká cementová cesta,
jinde je to opuštěná čtyřproudovka. Někde je to slepá prašná cesta,
jinde ji nahradila samotná dálnice a v těchto úsecích ji již jednoduše
nenajdete.
Route 66 NENÍ ucelená a průběžně značená cesta z Chicaga do
Santa Moniky. Má mnoho odboček, několik alternativních tras z
různých období provozu, a proto je třeba se před výpravou připravit
a rozhodnout se, jakou trasou se vydáte. Route 66 je značená jen v
některých úsecích, každý stát má jiný způsob značení i jiné značky.
Někde jsou značky nahusto, jinde na dlouhých úsecích chybí, ať už
proto, že nebyly osazené anebo proto, že je turisté rozkrádají. Také je
bez mapy nebo navigace těžké najít úseky Route 66 ve velkých
městech.

CO JE A CO NENÍ ROUTE 66

K A P I TO L A 2

MÝTY O ROUTE 66

Kdo tvrdí, že Route 66 je jen nekonečná rovná cesta, ten na ní nikdy nebyl
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Když jsem mluvil s lidmi z různých zemí Evropy o Route 66,
šokovalo mě množství mýtů a nepřesných informací, které jsem se v
těchto rozhovorech dozvěděl. O Route 66 je třeba hovořit ještě víc,
a proto jsem se rozhodl některé z těchto mýtů vysvětlit anebo přímo
vyvrátit i v této knize.

MÝTUS Č. 1:
ROUTE 66 JE V PODSTATĚ DÁLNICE
Není to pravda. Route 66 tvoří přibližně z 85 % unikátní úseky
starých cest z různých období provozu. Na Route 66 je unikátní právě
to, že v USA nebylo zvykem cesty rozšiřovat a na mnohých místech se
jednoduše postavila nová, širší a modernější cesta. Díky tomuto
prostorově velkorysému přístupu se dnes můžete projet po původní
a mnohokrát opuštěné cestě z roku 1926 a úseky z různých období
jsou po celé délce Route 66. Věřte mi, má to své kouzlo. Moje
nejoblíbenější opuštěná část je Hooker’s Cut – většinou úplně
prázdná čtyřproudová dálnice uprostřed hustého lesa, místy
p ro ro s t e n á t r á v o u a n á l e t o v o u z e l e n í , v y p a d á j a ko z
postapokalyptického filmu.
Jen 15 % z celé délky Route 66 tvoří dálnice a to v místech, kde
nebylo možné postavit další cestu a dálnice jednoduše Route 66
úplně překryla. Jsou to však krátké úseky, kde vjedete na dálnici a po
pár mílích se z ní znovu vrátíte na historickou Route 66.

MÝTY O ROUTE 66
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Vzhledem k narůstajícímu objemu turistů se střetnete i s tím, že
nejzničenější úseky, anebo úseky s malou historickou hodnotou, mají
nový asfaltový nebo betonový povrch, přičemž většinou se opravy
dělají podobným způsobem, jako se cesta stavila, aby se zachoval
původní ráz.

MÝTUS Č. 2:
ROUTE 66 NENÍ MOŽNÉ PROJET JAKO
UCELENÝ TRIP A TVOŘÍ JI VLASTNĚ JEN SLEPÉ
CESTY
Ani tento mýtus není pravdivý. Route 66 je ucelená cesta, která
spojuje města Chicago a Santa Monica. Tvoří ji různé historické úseky
a různé varianty, kterými je možné se vydat, ale je to vždy cesta, po
které se každý den dostanete dál.
Route 66 měla po dobu své 60roční existence mnoho úseků a
její podoba se neustále měnila. Proto na ní najdete i slepé cesty, na
jejichž konci je buď zavřený nebo odplavený most, plot soukromého
pozemku anebo těžko sjízdná prašná cesta. Tyto je však možné
považovat za místa, která můžete, avšak nemusíte vidět.
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MÝTUS Č. 3:
ORIGINÁLNÍ ROUTE 66 JE NESJÍZDNÁ PRO
MOTORKY A AUTA, JEZDÍTE PO BAHNITÝCH
NEBO PRAŠNÝCH CESTÁCH
Nejčastěji ježděná trasa Route 66 má asfaltový anebo betonový
povrch a je komfortně sjízdná pro motocykly i auta v celé své délce.
Takže Route 66 můžete celou projet, aniž byste museli odbočit na
prašnou nebo polní cestu. Na druhou stranu, některé neudržované
úseky jsou tak krásné, že by byla škoda je ignorovat - například z
Glenrio do San Jon, úsek při Jerichu, anebo úsek Cuervo – Santa
Rosa.

MÝTUS Č. 4:
NA ROUTE 66 NEJSOU ZATÁČKY
Na Route 66, především ve státech Illinois, Missouri a
Oklahoma, se cesta klikatí dostatečně na to, abyste si mohli užít
cestu na motorce. V Novém Mexiku, v Arizoně a v Kalifornii jsou
skutečně dlouhé úseky, na kterých doslova naháníte celý den
horizont, avšak vynahradí vám je zase krásné přírodní scenérie.
Odměnou za přejezd dlouhých rovinek je jízda přes Sitgreave Pass
do Oatmanu. Jízda po Route 66 je se všemi zastávkami natolik
rozmanitá, že vám rozhodně nehrozí únava z dlouhé a rovné cesty.

MÝTY O ROUTE 66
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MÝTUS Č. 5:
ROUTE 66 JE NUDNÁ
Proč je Route 66 stále atraktivní, když vlastně oficiálně před více
než 30 lety zanikla? Důvodů je víc. V Americe je chráněn soukromý
majetek tak efektivně, že na Route 66 dodnes zůstalo velké množství
původních budov a zařízení. Některé se podařilo zakonzervovat
anebo zrenovovat doslova v původním stavu, jiné si postupně bere
čas a pohlcuje je příroda. Je to však neobvykle vzrušující cestovat po
cestě, kterou na každém kroku lemují historická města v různých
stádiích rozkladu.
Route 66 prochází osmi státy USA, třemi časovými pásmy a
příroda se mění před očima každých pár kilometrů. Státy Illinois a
Missouri se podobají Čechám, hlavně poli a hustými lesy. V
Oklahomě se krajina postupně mění, přibývají nekonečně dlouhé
pastviny v prérii. Texas a Nové Mexiko jsou plné vulkanických útvarů
a rovinu vystřídají kopce, které ukrývají Grand Canyon, jeden z
nejkrásnějších, nejhlubších a rozlohou nejrozsáhlejších tektonických
zlomů na světě. V Arizoně se dostanete do pouště, kde se písek z
cesty odklízí radlicemi jako u nás sníh. A skončíte u Pacifiku. To tedy v
Evropě nemáme a můžete si ji milovat, jak chcete - Ameriku se i tak
rozhodně vyplatí vidět.
Posledním důvodem, proč budete chtít Route 66 nejen vidět, a
zmocní se vás i neukojitelný chtíč k návratům, jsou lidé. Na každém

MÝTY O ROUTE 66
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kroku příjemní, vždy dobře naladění a milí lidé. Navážete nová
přátelství. Příjemně si pokecáte. Nejen na rouťáckých zastávkách, ale
třeba po dobu tankování na benzínce. Užijete si to i bez toho, abyste
uměli anglicky. Správňáci se poznají na první pohled a rozumí si i
beze slov. Lidé na Route 66 jsou příjemně uvolnění, nejsou vtíraví a
dokáží hodiny zajímavě vyprávět o tom, jak se na routce žije. Při pivu
i bez něho. A při těchto rozhovorech zjistíte, že jste měli o Americe
hodně zbytečných předsudků. A že to, co na Route 66 zažijete, je ta
pravá šuby duby Amerika.

MÝTUS Č. 6:
ROUTE 66 UŽ NENÍ, CO BÝVALA A POKUSY
O JEJÍ OŽIVENÍ JSOU MARNÉ
Nikdy se nevrátí to, co bývalo kdysi, avšak mnoho z toho se dá
zachovat a připomínat. A to se děje na Route 66. Je až neuvěřitelné,
kolik historických míst se podařilo zachovat, mnohokrát v původním
stavu, příklad za všechny je Boots Court Motel, kde se můžete
ubytovat v pokojích, které zůstaly po renovaci v původním stavu ze
40. let minulého století. Přesto jsou nádherně a luxusně zařízené a
dokonale čisté a přespat v tomto hotelu je skutečný zážitek. Za všemi
aktivitami na podporu a záchranu Route 66 stojí lidé, kteří jsou
zapálení pro věc a odvádí úžasnou práci. Mnoho z toho, co Route 66
kdysi představovala, vracejí zpět do života a cestující jsou z toho
nadšení. A budete i vy, věřte mi.

MÝTY O ROUTE 66
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MÝTUS Č. 7:
ROUTE 66 JE TURISTICKÁ PAST
Na Route 66, většinu míst, kde se vyplatí zastavit, provozují
slušní podnikatelé. Ceny jsou transparentní, pokud tedy nehovoříme
o komplikovaném daňovém systému v USA, pro který jsou všechny
ceny uváděny bez daně z přidané hodnoty. Většina z obchodníků se
snaží nabízet unikátní zboží, proto vám doporučujeme váš budget na
suvenýry rozdělit na několik částí a neutratit všechny peníze hned v
úvodu vaší cesty. Jako všude na světě, i na Route 66, najdete několik
turistických pastí, jsou však lehce rozpoznatelné a dokážete se jim
vyhnout. Měli byste vědět, že majitelé obchodů na Route 66 nejsou
agresivní, ani vtíraví a mnozí jsou rádi za návštěvu zákazníka i tehdy,
když prohodíte pár milých slov a nic nekoupíte.

MÝTY O ROUTE 66

K A P I TO L A 3

JAK SE NA TRIP PO ROUTE
66 DOSTAT?

Pokud cestujete po Route 66 sami, anebo v malé skupině, můžete se svobodně rozhodnout,
co chcete vidět a kde chcete zůstat. Nevýhoda je, že bez dobré přípravy minete mnoho
pěkných míst na Route 66
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MEZINÁRODNÍ
A S O C I AC E
ROUTE 66
Australian Route 66 Association
https://www.ozroute66association.com
Historic Route 66 Association of Belgium
https://www.rt66.be

Existují tři způsoby, jak Route 66
projet. Buď využijete služeb cestovních
kanceláří, které vás pohodlně Route 66
provedou, anebo se na cestu vydáte
sami. V obou případech máte dostatek
možností, jak si cestu užít bez stresu a
obav, že se ztratíte.
Organizovaný trip nabízejí nejen
cestovní kanceláře, ale ve většině
evropských zemí i lokální asociace
Route 66.

Brazil Route 66 Association
https://www.facebook.com/
BrazilRoute66Association
Canadian Route 66 Association
http://www.route66.ca
Czech Route 66 Association
http://www.r66.cz
Dutch Route 66 Association
https://www.rte66.nl
Route 66 Germany
https://www.route66.club
Hungarian Route 66 Association
http://www.r66.hu
Route 66 Association in Italy
https://www.lastrada66.com/rt66/
Route 66 Association of Japan
www.route66association.jp
Norwegian Route 66 Association
https://www.joyridestours.com/norwegianroute-66-association/

Další možností je obrátit se přímo
na cestovní kanceláře v USA a nechat si
trip zorganizovat od nich. Zvažte, zda je
pro vás nejdůležitějším kritériem jen
cena. Pokud ne, pak porovnejte
parametry jednotlivých nabídek.
Důležité je vědět, kdo bude vaším
průvodcem – trip si podstatně víc
užijete s člověkem, který na Route 66
jezdívá se skupinami několikrát každý
rok, anebo rovnou s místním
průvodcem. A důležitá je i zvolená trasa
a program po dobu výpravy.

UK Route 66 Association
http://www.ukroute66association.co.uk
Zdroj: http://historic66.com

JAK SE NA TRIP PO ROUTE 66 DOSTAT?
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A M E R I C K É A S O C I AC E
ROUTE 66
Route 66 Association of Illinois
http://www.il66assoc.org
Route 66 Association of Missouri
http://missouri66.org
Route 66 Association of Kansas
https://www.facebook.com/
KansasRoute66Association
Kansas Historic Route 66 Association
http://kshistoricroute66.com
Oklahoma Route 66 Association
https://www.oklahomaroute66.com
Texas Old Route 66 Association
http://rt66oftexas.com
New Mexico Route 66 Association
http://www.rt66nm.org
Historic Route 66 Association of Arizona
https://historic66az.com
California Historic Route 66 Association
http://route66ca.org
Route 66 Alliance
http://www.route66alliance.org
National Historic Route 66 Federation
https://www.national66.org
Zdroj: http://historic66.com

Být členem organizované skupiny
má svoje výhody i nevýhody. Výhodou
je, že nemusíte umět anglicky – váš
průvodce se o vás postará. Dostanete
vypracovaný itinerář, na každý den
máte program, součástí kterého bývají i
obědy a večeře s místními specialitami
anebo setkání s osobnostmi Route 66.
Zároveň cestujete nalehko – pokud
zvolíte jízdu na motorce, vaše zavazadla
veze doprovodná dodávka. Poslední
den cesty dostanete památné tričko s
logem Route 66 a názvem vaší výpravy
a certifikát o tom, že jste na Route 66
byli.
Druhá možnost je, že využijete
s l u ž e b c e s t o v n í k a n c e l á ře j a ko
individuální cestující. Připraví vám
itinerář, vyberou hotely, zabezpečí celý
trip a vy už na Route 66 nemusíte dělat
nic, jen číst pokyny od cestovky a řídit
se jimi.
A ostatně je tu třetí možnost vydáte se na Route 66 sami. Hned na
začátek vám povím, že pokud si
všechno organizujete ve vlastní režii,
můžete na motorce cestovat dva za

JAK SE NA TRIP PO ROUTE 66 DOSTAT?
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cenu pobytu jednoho v cestovce. Ale ten rozdíl v ceně se odráží v
tom, že celá příprava cesty zůstane na vás.
Na internetu sice najdete o Route 66 dostatek informací, ale je
jich tak moc, že se v nich ztratíte. Také se vám stane, že nedokážete
vyhodnotit, nakolik relevantní jsou pro vás tyto informace – co je na
Route 66 důležité vidět a zažít a co ne. I proto jsme se rozhodli
napsat tuto knihu a pomoci vám lépe se zorientovat v tom, čeho je si
třeba před cestou všímat a na co se zaměřit.
Pokud se na Route 66 dostanete opakovaně, zjistíte dvě zásadní
věci: podruhé je vaše cesta mnohem uvolněnější, protože víte, do
čeho jdete. A zjistíte, že jste poprvé neviděli ani třetinu toho, co
Route 66 svým návštěvníkům nabízí.
Máme pro vás ještě jeden užitečný tip - na Route 66 žije mnoho
místních průvodců. Jsou to lidé, kteří jsou s Route 66 úzce spjatí a o
svém městě a historii mnoho vědí, vezmou vás na guided tour, která
ponejvíce končí dobrou večeří a drinkem. Pokud máte dostatek času,
abyste mohli jejich služby využít, udělejte to. Odměnou vám budou
další neopakovatelné zážitky. Jedním z nejznámějších propagátorů,
spisovatelů a místních průvodců je Jim Hinckley, jehož walking tours
v jeho domovském městě Kingman jsou velmi známé a vyhledávané.
Před tím, než se na Route 66 vydáte, pořádně si promyslete, co
od tripu očekáváte. Pomůže vám to ke správnému rozhodnutí, jestli
svoje peníze investovat na jistotu přes cestovku, anebo podstoupit
riziko, že vlastní plánování nezvládnete a váš sen se přemění na
předraženou jízdu motocyklem nebo autem křížem přes USA.

JAK SE NA TRIP PO ROUTE 66 DOSTAT?
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JAK DLOUHO PŘED
CESTOU PLÁNOVAT

Teplé slunečné dny si na Route 66 užijete i v listopadu anebo prosinci, ale jen v západní
časti, tedy v Texase, Novém Mexiku, Arizoně a Kalifornii

P Ř Í P R AVA N A T R I P

V závislosti na zvoleném tempu může být Route 66 náročný trip
– obzvlášť v sedadle motorky budete denně přibližně 300 kilometrů
bez ohledu na počasí.
Předpokládám, že se nebudete chtít jen přesouvat z bodu A do
bodu B, tam žádné plánování nepotřebujete, ale naopak budete
chtít každý den využít naplno. Tak se k tomu i postavte - plánovat na
poslední chvíli se nevyplácí. Ideální je začít alespoň šest měsíců před
plánovaným odletem.

V JAKÉM ROČNÍM OBDOBÍ/MĚSÍCI
NA ROUTE 66 CESTOVAT?
Hned v úvodu vás čeká nelehké rozhodnutí, kolik dní si můžete
dovolit strávit na cestě. Nechte si poradit – úplné zážitkové minimum
je plných 15 dní na cestě. K nim si připočítejte jeden den na
aklimatizaci a zvládnutí jetlagu v Chicagu po dlouhém letu a alespoň
dva dny v Los Angeles po ukončení cesty. Pokud si můžete dovolit
delší trip, stravte na Route 66 alespoň tři čtyři týdny, nebudete
litovat.
Na Route 66 se můžete vydat od jara do brzkého podzimu. Na
jaro a na podzim počítejte s proměnlivým a deštivým počasím s
rizikem tornád, v létě zase – na evropské poměry – s abnormálními
horky.

JAK DLOUHO PŘED CESTOU PLÁNOVAT

P Ř Í P R AVA N A T R I P

Zima může být ve východní části USA nepříjemně
dlouhá, na jaře 2018, když toto vydání knihy vznikalo, ještě ke konci
dubna na Route 66 sněžilo. Route 66 jsme však projeli i v listopadu –
z Chicaga až po začátek Texasu nepříjemně pršelo a bylo 4 – 10 ˚C
nad nulou, avšak jak jsme postupovali dál na západ, teploty se
prudce zvyšovaly a v Novém Mexiku, Arizoně a Kalifornii jsme si už
užívali slunce nad 20˚C. A právě v těchto třech státech bývá Route 66
sjízdná v dobrém počasí téměř po celý rok. A to i na motorce.
Počítejte však s tím – hlavně na motorce – že v tomto období bývá
větrno.
Jako ideální se nám na výpravu po Route 66 jeví září, když
skončí 43 – 45 stupňová horka v poušti a teplota spadne na 38°C a v
ostatních částech USA se teploty pohybují mezi 23˚C a 32˚C.

Nezapomeňte však na to, že budete cestovat křížem přes
obrovskou krajinu s různým charakterem – začnete v úrodném Illinois
a postupně budete přecházet přes prérii do oblasti pouště. A v
rozmezí 4 200 km, které Route 66 měří, se počasí může dramaticky
měnit. Připravte se i na únavná horka s místy mimořádně vlhkým, v
prérii a v poušti zase naopak s extrémně suchým, vzduchem.
Po dobu našeho zářijového tripu jsme ani jednou nezmokli, ale
motorkáře, kteří z Chicaga vyrazili o jediný den dříve, na cestě
zastihla silná průtrž mračen. I to je ukázkou toho, že počasí může být
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Route 66’s Best
European Coffee

Home of I am Rt 66
Get your portrait done
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vrtkavé a obzvlášť motorkář musí být připraven na jeho změny. A
vlastně – ani naplánovat se moc nedá: buď štěstí máte, anebo ne.
Září je vhodné i proto, že hlavní sezóna dovolených v USA končí
a máte mnohem větší šanci, že v půjčovně dostanete motorku nebo
auto, které jste si vybrali. Na druhou stranu počítejte s tím, že v září
budou některé atrakce a restaurace na trase Route 66 zavřené.
Pokles počtu zákazníků řeší Američané nekompromisně – podnik se
jednoduše zavře a čeká na novou sezónu.
Dbejte na to, aby se předem daný termín už neměnil. Budete
ho potřebovat nejen kvůli dovolené, ale i kvůli letenkám a pro
půjčovnu motorek/aut.

JAK DLOUHO PŘED CESTOU PLÁNOVAT
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POČ ASÍ NA ROUTE 66
Nejlepší období na plánování tripu po Route 66 jsou měsíce květen až říjen.

LEDEN

V lednu velmi nedoporučujeme cestovat po Route 66, ve většině států, přes které cesta
vede, bývá napadnutý sníh, na cestě může být námraza a počasí je studené a
proměnlivé.

ÚNOR

V únoru je stále zimní období, některé cesty mohou být kvůli počasí zavřené a rovněž
fungují v mimosezonním režimu i různé provozy na Route 66. V závislosti na počasí je
možné sjezdit některé úseky Route 66 v Kalifornii a v Arizoně i na motorce.

BŘEZEN

V březnu se sice Route 66 už začíná chystat na novou sezónu, je ale ještě stále zima a
počasí může být velmi proměnlivé. V západní části Route 66 už začínají být příjemné
teploty na cestování.

DUBEN

V dubnu začínají teploty stoupat i ve východní části Route 66, ale stále vás může na cestě
překvapit sníh a led, i ve výše položených částech Arizony.

KVĚTEN

Když je dobrý rok, v květnu už je možné projet celou Route 66 na motorce. Avšak počasí
dokáže být stále zrádné a cestující může překvapit.

ČERVEN

V červnu už je počasí mnohem stabilnější, přičemž ještě stále nejsou taková velká horka
jako uprostřed léta.

JAK DLOUHO PŘED CESTOU PLÁNOVAT
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ČERVENEC

V červenci je už sezóna v plném provozu. Pozor na teploty hlavně v západní části Route
66, mohou vystoupat i nad 40˚C. Je třeba zvážit cestování na motorce, v takových
horkách už nemusí být komfortní. Pozor na přívalové letní deště a silné bouřky!

SRPEN

V srpnu je počasí velmi podobné červencovému, ve východní i západní části Route 66
panují vysoké teploty, ve východní části je vzduch vlhký a často bývá dusno, v západní
části je zase suchý a bývá větrno.

ZÁŘÍ

V září teploty příjemně poklesnou, avšak na celé Route 66 je stále teplo a slunečno.
Počasí ještě bývá stabilní. Září považuji spolu s červnem za dva nejideálnější měsíce na
cestování.

ŘÍJEN

Ve východní části už může být chladněji, případně vás může překvapit první sníh.
Připravte se na střídání počasí a vysoké teplotní výkyvy ve východní a západní části Route
66. Po dobu babího léta si můžete užít super jízdu po celé délce Route 66.

LISTOPAD

V listopadu už vás na Route 66 zastihne typické sychravé podzimní počasí s deštěm,
mrholením, mlhami a teplotami těsně nad nulou, hlavně v Illinois, Missouri a Oklahomě.
V západní části si zas můžete užít větrné počasí s příjemnými teplotami nad 20˚C. Pozor
na výše položené úseky v Arizoně, tam už může sněžit.

PROSINEC

V prosinci se počasí definitivně překlopí do zimy. Route 66 se dá přejet v celém úseku
autem, ale rozhodně si ji neužijete tak, jako v létě. Na druhou stranu, mnoho míst na
Route 66 má krásnou vánoční výzdobu!

JAK DLOUHO PŘED CESTOU PLÁNOVAT
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DOKLADY POTŘEBNÉ NA
CESTU DO USA

S pasem Route 66 se přes hranice USA nedostanete, ale na Route 66 s ním zažijete mnoho
zábavy
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Před cestou si ověřte, jaké doklady potřebujete na to, aby vás
pasová a celní kontrola na hranici pustila na území USA. Váš pas by
neměl mít víc jak 6 měsíců před exspirací. Obyvatelům Evropské
unie stačí na vstup do USA doklad ESTA. Zkontrolujte si jeho
platnost, po uplynutí je potřebné zažádat o novou ESTU. Stejně je
potřeba zažádat o novou ESTU i tehdy, když v průběhu její platnosti
vyměníte pas. Ověřte si všechny předpisy o vaší vízové povinnosti
pro vstup do USA v dostatečném předstihu před cestou!
I když půjčovny aut ho většinou nevyžadují, pro jízdu v USA je
potřebné mít při sobě mezinárodní řidičský průkaz. Vydává ho úřad
ve vaší zemi, má omezenou dobu platnosti na jeden rok a slouží jako
nezávislý, dodatečný dokument k vašemu lokálnímu řidičskému
průkazu. Podle předpisů ho musíte mít při sobě a zanedbání této
povinnosti může mít následky např. při pojistné události.

DOKLADY POTŘEBNÉ NA CESTU DO USA

ROUTE 66 PASSPORT

IL
301 MIL
ES
484 KM

- 60 pages of fun on route 66
- collect stamps and free gifts
- stop at the most interesting places
- illustrated maps by artist joyce cole
CLICK HERE
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ZE ZÁPADU NA VÝCHOD
ANEBO Z VÝCHODU NA
ZÁPAD?

Při jízdě směrem na východ máte slunce před sebou jen ráno
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Před jakýmkoli plánováním je potřebné si ujasnit, kterým
směrem chcete vlastně Route 66 projet. Route 66 začíná v centru
Chicaga a končí na molu v Santa Monice, na pobřeží oceánu v Los
Angeles. Většina cestovatelů proto následuje Matku cest tak, jak byla
původně postavená, z východu na západ. Na cestě však budete
denně potkávat i protijedoucí motorkáře.
Vícekrát jsme si prověřili, jestli jsou levnější letenky i půjčovné
motorky/auta směrem ze západu na východ, tedy z L.A. do Chicaga.
Nejsou.

ZE ZÁPADU NA VÝCHOD ANEBO Z VÝCHODU NA ZÁPAD?

K A P I TO L A 7

KOLIK LIDÍ NA TRIPU JE
TAK AKORÁT?

Jízdu ve skupině tří motorek jsme si velmi užili. Na pohodovou jízdu v malé skupině
doporučujeme tři, maximálně čtyři motorky
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V autě je to jasné – množství vašich přátel nebo členů rodiny na
tripu je omezené počtem sedadel.
Motorkáři to mají o trochu těžší, i proto, že ve skupině je třeba
synchronizovat jízdu více mašin. Náročný denní itinerář, neznámá
krajina, pevný program a extrémní počasí dokáže prověřit i ty
nejpevnější vztahy. Největší svobodu mají vždy ti, kteří jezdí sami.
Pokud jedete ve skupině, snažte se ji vytvořit co nejmenší - ideální
jsou tři, čtyři motocykly.
Před tripem byste se měli dobře poznat a skupinu vytvořit tak,
aby měla podobný světonázor, zájmy a aby v ní nebyly výrazně slabší
kusy. Berte to jako fakt, ale v každé skupině vznikne po dobu tripu
větší či menší krize. A je na síle jednotlivých osobností, jestli se
zvládne s malým nebo velkým konfliktem, který může poznamenat
celou cestu, vypořádat.
Spoléhat se na kolektivní rozhodování se nevyplácí – elán něco
řešit se po dobu cesty vytrácí s narůstající únavou. I malá skupina
proto potřebuje svého lídra, který ji vede a musí mít předem
dohodnutá pravidla. Jinak se na cestě potkáte se zbytečnými
konflikty a vypjatými situacemi, které všem dokáží pořádně
znepříjemnit trip. Konfliktům se vyhnete i tím, že každý ve skupině
bude mít povinně řádně nastudovaný itinerář a na začátku každého
dne si uděláte souhrn toho, co vás čeká.

KOLIK LIDÍ NA TRIPU JE TAK AKORÁT?
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Důležitá je i disciplína – velmi brzo vás doběhne spánkový dluh,
pokud od začátku budete po nocích pařit. Zapomeňte i na
každodenní pitku na pokoji - budou dny, kdy vás budou ledvinky
z motorky nést dolů a do postele padnete jako balík slámy.

KOLIK LIDÍ NA TRIPU JE TAK AKORÁT?
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JAK SI SEHNAT LEVNOU
LETENKU
Electronic Ticket Receipt

--

Traveler

Booking ref:
Issue date:
Issuing Airline:
Ticket:

MR Pavel Marian (ADT)

VP5WKI
20 SEPTEMBER 17
AIR FRANCE
057-5688834372 - 73

Agency

Check My Trip
Baggage

SATUR TRAVEL
MARIANSKE NAM. 27
010 51 ZILINA
421 903 280 433
letenkyzilina@ba.satur.sk
78320174
1302

Telephone
Email
IATA
Agent

-

Itinerary
From

To

Flight

Class Date Departure Arrival Resa (1) NVB(2)

NVA(3)

Last check-in Baggage (4)

Seat

-

Thursday 02 November 2017
PRAGUE
Terminal 2

PARIS CDG

AF1383

L

02Nov 09:50

Terminal 2F

Operated by
Equipment

AIR FRANCE

11:40

Ok

02Nov

02Nov

09:10

Fare Basis

VLP99CZ

Marketed by

AIR FRANCE

Airbus Industrie A320-100/200

Duration

1PC

01:50 (Non Stop)

-

Thursday 02 November 2017
PARIS CDG
Terminal 2E

CHICAGO ORD
Terminal 5

AF0136

V

02Nov 13:10

Operated by

AIR FRANCE

Equipment
Flight Meal

Airbus Industrie A330-200
Meal, Snack or brunch

16:30
Ok
Fare Basis

02Nov

Marketed by

02Nov
VLP99CZ

12:10

1PC

AIR FRANCE

Duration

09:20 (Non Stop)

-

Monday 04 December 2017
LOS ANGELES
Terminal B

PARIS CDG

AF0065

V

04Dec 15:30

Terminal 2E

Operated by
Equipment

AIR FRANCE

Flight Meal

Meal, Snack or brunch

Airbus Industrie A380-800

11:15

Ok

04Dec

04Dec

14:30

Fare Basis

VLP99CZ

Marketed by
Arrival Day+1

AIR FRANCE

Duration

1PC

10:45 (Non Stop)

-

Tuesday 05 December 2017
PARIS CDG
Terminal 2F

PRAGUE
Terminal 2

Operated by

AF1082

L

05Dec 12:40

AIR FRANCE

14:20
Ok
Fare Basis
Marketed by

05Dec

05Dec
VLP99CZ

12:00

1PC

AIR FRANCE

Duration
01:40 (Non
Stop)
S velkým předstihem koupíte letenky za zlomek ceny, jako když cestujete
na poslední
chvíli
Equipment
Flight Meal

Airbus Industrie A321
Snack or brunch

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated
above in the column baggage.

- At check-in, you must show a photo ID.
Baggage Policy
PRGORD
1st Checked Bag:

Free of Charge

UPTO50LB 23KG AND62LI 158LCMOR MEDIA EQUIPMENT UPTO50 LB 23KGOR
SPORT EQUIP SMALL DIMENSIONS

2nd Checked Bag:

85.00EUR

UPTO50LB 23KG AND62LI 158LCMOR MEDIA EQUIPMENT UPTO50 LB 23KGOR
SPORT EQUIP SMALL DIMENSIONS
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Celkové náklady na cestu významně ovlivňuje cena letenky.
V průměru se ceny letenek do Chicaga pohybují při odletu z různých
míst Evropy v průměru kolem 700 € na osobu, pokud máte
dostatečnou rezervu (proto je třeba plánovat alespoň těch 6 měsíců
dopředu!) můžete se dostat i na cenu nižší jak 400 €.
V první řadě myslete na to, že potřebujete speciální, tzv. openjaw letenku – tj. letíte do Chicaga, ale zpět letíte z Los Angeles.
Takovou bez asistence na letenkových portálech jako je
Momondo.com neseženete. Za snesitelný poplatek ji dokáží pro vás
vystavit i cestovní kanceláře, které se specializují na prodej letenek.
Pokud vás netlačí čas, můžete čekat na speciální akce leteckých
společností. Nečekejte však příliš dlouho, čím blíže k odletu, tím
dražší zpravidla letenky bývají.
Pokud máte možnost cestovat z Velké Británie, z letiště Gatwick
létá denně do Chicaga a Los Angeles nízkonákladová letecká
společnost Norwegian Air. Nejlevnější jednosměrnou letenku jsme
našli za 181 € (+ 80 € zavazadla), svoji letenku si však můžete
seskládat z více cenových úrovní a služeb za zajímavé ceny.
Při objednávání letenky myslete ještě na jeden fakt – prověřte si
odlety ve více termínech, ceny letenek se mohou výrazně lišit i
v rozmezí jednoho dne. Už i proto vám musí být jasné, že pokud
nemáte booknutou letenku, nemá smysl řešit nic jiného.

JAK SI SEHNAT LEVNOU LETENKU
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A ostatně asi není třeba připomínat, že booknutím letenky se
skupina účastníků definitivně uzavírá. Pravděpodobnost, že by si
kdokoli další dodatečně koupil letenku v tom stejném letadle,
postupně významně klesá.

JAK SI SEHNAT LEVNOU LETENKU
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ČÍM ROUTE 66 PROJET?
AUTEM, KABRIOLETEM
NEBO NA MOTORCE?

Jízda na mohutném Harley Davidson má své neopakovatelné kouzlo

P Ř Í P R AVA N A T R I P

Každý motorkář vám okamžitě odpoví – samozřejmě, nejlepší je
motorka! A samozřejmě, úplně nejlepší je zajezdit si na Harley
Davidson Electra Glide anebo na Indian Chieftain. Těch mají
půjčovny nejvíc, ale na výběr je i široká nabídka ostatních typů a
značek. Pokud cestujete individuálně, Electra Glide nebo Chieftain
jsou nejpohodlnější motorky s obrovským úložným prostorem
v kufrech. A ten se vám na dlouhé cestě s množstvím gift shopů
náramně hodí! Pokud máte doprovod v autě, který vám odveze věci,
není špatné vybrat si i lehčí motorku.
Pokud volíme mezi auty, srdce vybere jednoznačně kabriolet a
nejčastěji to bývá Ford Mustang. Není to špatná volba, myslete však
na to, kolik lidí se poveze a kolik zavazadel budete mít. Ale i na to, že
po dobu sezóny nebývá jízda v otevřeném kabrioletu na horkém
slunci tím nejpříjemnějším zážitkem.
Pokud chcete Route 66 projet nejznámějšími trasami, bude vám
stačit sedan nebo městské SUV. Pokud si naopak chcete užít nejstarší
trasy, jednoznačně volte SUV 4x4 s vysokou světlou výškou
podvozku.
Nezapomínejte ani na pasažéry – pokud je vás víc, velikost auta
vybírejte i tak, aby měl každý dostatečné pohodlí. V každém případě
vybírejte auto s dostatečně výkonnou klimatizací.

ČÍM ROUTE 66 PROJET? AUTEM, KABRIOLETEM NEBO NA MOTORCE?

K A P I TO L A 10

VÝBĚR MOTORKY A
PŮJČOVNY

Na přejezd Route 66 doporučujeme komfortní motorky v třídě Touring s bohatým úložným
prostorem, jako je Indian Chieftain anebo H-D Electra Glide

P Ř Í P R AVA N A T R I P

Do USA můžete dostat i svoji milovanou motorku z domova,
v kontejneru bude cestovat několik měsíců a s pojištěním a
dopravními poplatky se pravděpodobně dostanete na výslednou
cenu vyšší, jako je půjčovné.
Pronájem motocyklu je nejvyšší položkou celého tripu – za
výslednou cenu jiní pořizují ojetou motorku :-) Tak při první nabídce
z půjčovny zhluboka dýchejte, abyste neodpadli.
Asi vás zklameme, googlit můžete, jak chcete, i tak přijdete na
to, že v USA má monopol společnost Eagle Rider
( w w w. e a g l e r i d e r. c o m ) . D a l š í h r á č i n a t r h u j s o u b u ď
zprostředkovatelé Eagle Rider, anebo menší půjčovny s malým
výběrem motocyklů. Motorku si ještě můžete půjčit přímo u dealera
Harley-Davidson.
Před tím, než si vyberete půjčovnu, měli byste mít jasno, na čem
chcete Route 66 projet. My jsme si vybrali nejdražší, ale i nejlepší
klasiku – Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited, přičemž jako
alternativu jsme si zvolili Indian Chieftain anebo Roadmaster.
Pozor – glajdka není pro každého. Bez provozních náplní má
420 kg a plně naložená s ledvinkou vážila přes 700 kilogramů.
Nedoporučuje se pro nižší a subtilnější jezdce. Toto nepřeceňujte,
pokud až na cestě zjistíte, že motorku nezvládáte, bude už pozdě.

VÝBĚR MOTORKY A PŮJČOVNY

P Ř Í P R AVA N A T R I P

Eagle Rider nabízejí široký výběr různých modelů motorek –
vybírejte tedy podle vlastního uvážení. Půjčovna má jen několik
omezení. Musíte mít víc jak 21 let a musíte mít alespoň 2 roky praxe
na motorce s obsahem 650 ccm a vyšším. Kontroluje se však jen věk,
druhé omezení je v realitě jen doporučení. Opět zdůrazňuji slovo
nepřecenit se – jezdit 15 dní na bestii, kterou nedokážete
s přehledem zkrotit, bude utrpení.
Jestli se vydáte na pankáče a berete ledvinku, výběr se vám
výrazně zúží nezbytností jezdit na motorce s pohodlným sezením,
s třemi kufry a ideálně i s nosičem – v tomto jsou Electra Glide nebo
Indian Chieftain v užitkových vlastnostech absolutně neporazitelné.
Na cestě jsme však viděli i hodně německých BMW R1200GS v plné
výbavě.
Jakkoli to mají různé agentury nebo půjčovny vyskládané, cena
celkového půjčovného se skládá vždy ze třech hlavních položek –
základní ceny pronájmu, pojištění a poplatku za přepravu motorky
z Los Angeles do Chicaga (anebo naopak).
Základní cena pronájmu bývá relativně nízká, cenu významně
navýší zůstávající dvě položky plus environmentální poplatek a daň.

VÝBĚR MOTORKY A PŮJČOVNY

P Ř Í P R AVA N A T R I P

Motocykly od Eagle Riders jsou servisované a měli by cestu
vydržet v dobré kondici. Vždy je však třeba myslet na to, že je to jen
stroj a ten se může pokazit. Je jen na vás, jestli půjdete do rizika a na
vlastní triko anebo si připlatíte asistenci na cestě v případě poruchy
nebo jiné služby.
My jsme měli to štěstí, že na nás čekali tři úplně nové vyvoněné
H-D Electra Glide. Bylo třeba do nich dvakrát dolít olej, půjčovna ho
proplatila. Zároveň jsme měli drobnou poruchu na cestě - jedna
z glajdek začala ztrácet olej. Sami jsme si vyhledali dealera H-D a
zorganizovali opravu za asi 160 dolarů, po telefonátu do půjčovny
jsme všechno následné papírování a platbu za opravu už neřešili.
Lidé z půjčovny na telefonu byli mimořádně vstřícní a ochotní,
rovněž i v servisu. Jak říkám - tady zažijete tu lepší stránku služeb a
starostlivosti o zákazníka.
Kromě posledního úseku v poušti vede Route 66 v blízkosti
dálnice anebo přes obydlená místa. Dealerství H-D jsou v USA
umístěné celkem nahusto. Proto věřím, že případný větší problém by
bylo možné řešit na cestě a ušetřit tak 10 dolarů denně za asistenční
služby (při 15 dnech to je 150 dolarů a při třech motocyklech jsme už
na úspoře 450 dolarů). Zkušenost v podobě průseru na cestě však
nemáme, vyberte si tedy sami, zda pojedete v tomto případě na
jistotu. U jiných značek bychom zřejmě do poplatku za asistenční
služby šli.

VÝBĚR MOTORKY A PŮJČOVNY
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Pokud jste zodpovědný jezdec s přiměřenými zkušenostmi,
vyberte si pojištění EVIP Plus Damage Waiver, kombinuje přiměřený
poměr rizika a ceny. Ostatním doporučuji jít na jistotu s EVIP ZERO,
poplatky v USA jsou za všechno velmi vysoké.
Pokud máte toto všechno připravené, můžete začít googlit a
oslovovat různé půjčovny. Eagle Rider je poměrně drahý,
zprostředkovatelské agentury byly v době, kdy jsme hledali, levnější.
Objevili jsme také anomálii – zatím co Eagle Rider s blížícím se
časem odjezdu ceny zvyšuje, agentura dokáže cenu několik týdnů
podržet.
Agentury s nejnižší cenou se nám z různých důvodů nejevily
dostatečně hodnověrné a z Harley-Davidson nám neodepsali ani na
jeden ze dvou požadavků na pronájem. Proto jsme šli zlatou střední
cestou a motorky jsme objednali přes agenturu Wil Sakowski – Ride
free. Wil k ceně za pronájem nabízí svůj servis – je velmi přátelský,
dokáže poradit i pomoct a v ceně má telefonickou podporu po dobu
našeho tripu.
Počítejte také s tím, že po potvrzení závazné objednávky budou
všichni žádat plnou úhradu, takže čím dříve objednáte, tím déle
podrží vaše peníze. Převod peněz je bezproblémový, jen banky si
z vás udělají houbu a vymačkají vás na poplatcích – jak americká, tak
naše. Proto zvažte platbu např. přes PayPal.

VÝBĚR MOTORKY A PŮJČOVNY

K A P I TO L A 11

VÝBĚR AUTA A PŮJČOVNY

Ve dvojici pohodlně pojedete i malým autem jako Ford Focus s vynikající spotřebou paliva.
Na objevování starých úseků v prérii nebo v poušti si jednoznačně půjčte SUV 4x4

P Ř Í P R AVA N A T R I P

Route 66 můžete samozřejmě projet i v pohodlném autě. Výběr
půjčoven je obrovský a pokud budete chtít najít nejvýhodnější
nabídku, chvíli vám to potrvá. V době, kdy jsme hledali auto
z půjčovny, všimli jsme si anomálie – ceny za auto byly
v agregátorech půjčoven někdy vyšší jak na stránce samotné
půjčovny. Pozor na to.
Při výběru auta sledujte několik parametrů. Zvažte především
přiměřenou velikost auta pro vaše potřeby – americká auta mají na
evropské poměry velmi vysokou spotřebu. A proto tam většinou platí
jednoduché pravidlo - čím větší auto, tím vyšší spotřeba. Pokud
máte štěstí, natrefíte na akci půjčovny a odpustí vám poplatek za
dovezení vozidla z vaší cílové destinace zpět. A to vám dokáže
celkové náklady snížit o stovky dolarů. Stává se to však málokdy a při
hledání způsobu, jak tento poplatek obejít, můžete zbytečně strávit
mnoho času s nulovým výsledkem.
Dalším parametrem, který významně ovlivňuje cenu, je pojištění.
Půjčovny se budou snažit vám prodat různé druhy pojištění za různé
poplatky – pořádně je porovnejte, cenové rozdíly mohou být celkem
velké a správným výběrem ušetříte.
Počítejte i s tím, že mnohokrát vám půjčovna nezajistí takový
model, jak jste si vybrali a to i přesto, že na parkovišti je dostupný.
Z různých interních důvodů vám do vámi zvolené destinace nabídne
podobný model se stejnými parametry ve stejné třídě. My jsme
ostatně takto místo s SUV Ford Explorer cestovali s modelem Ford

VÝBĚR AUTA A PŮJČOVNY

P Ř Í P R AVA N A T R I P

Flex. A musím podotknout, že i přes výměnu modelu jsme byli
spokojení.
Cena půjčovného se skládá z tzv. base rate, poplatků za služby,
pojistného a dalších poplatků a daní. Zapamatujte si, že to, co
půjčovny inzerují, je vždy jen základní cena, takže super levné auto si
v Americe téměř s jistotou nepůjčíte :-)
Base rate přitom mnohokrát tvoří jen třetinu ceny, dvě třetiny
zůstanou na poplatky a daně. Specifikem je poplatek za více než
jednoho řidiče auta – pokud se chcete za volantem střídat dva,
zaplatíte za tuto možnost přibližně 130 dolarů. Někdy ho však
půjčovny v akční nabídce odpouštějí. Pokud cestujete z Kalifornie
směrem na východ, tento poplatek neplatíte vůbec.
Dávejte si pozor na půjčovny, které nemají transparentní
cenovou politiku a které vám neuvedou srozumitelně finální cenu za
půjčovné ani ve chvíli, kdy vykonáváte platbu kartou. Jistější je výběr
takových, které s vámi komunikují otevřeně a férově.
Všechny významné půjčovny mají svoje parkoviště nedaleko
letiště, s bezplatným shuffle busem z terminálu až přímo ke kanceláři.
V případě, že auto přebíráte až druhý den po příletu, vyberte si hotel
se shuffle busem na letiště a když obě služby zkombinujete, do
půjčovny se dopravíte rychle a zadarmo. Při přebírání auta jen
vyplníte formulář a dostanete doklady k autu, které na vás čeká s klíči
vevnitř na parkovišti.

VÝBĚR AUTA A PŮJČOVNY

P Ř Í P R AVA N A T R I P

Odevzdání auta je stejně bezproblémové – zaměstnanec
půjčovny zběžně zkontroluje stav auta, zapíše stav tachometru a vy
můžete spokojeně odejít bez dalších zdlouhavých procedur.

VÝBĚR AUTA A PŮJČOVNY
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KDY PŘEVZÍT / ODEVZDAT
PŮJČENÉ AUTO ANEBO
MOTORKU?

Po dobu první jízdy z půjčovny buďte opatrní – hlavně pokud Harley Davidson řídíte poprvé.
Kromě toho, že je motorka mnohem těžší a mohutnější než jiné modely, chvíli potrvá, než
budete schopní na specifické převodovce zařadit neutrál :-)

P Ř Í P R AVA N A T R I P

Velmi záleží na délce vašeho letu, na čase příletu a vaší
schopnosti vypořádat se s únavou a jetlagem. Všeobecně
doporučujeme první den po příletu oddych a adaptaci na nové
prostředí. Motorku nebo auto si budete moct převzít odpočinutí na
druhý den ráno.

EXTRA RADA PRO MOTORKÁŘE
Ranní převzetí motorky má i nevýhodu – v tomto čase přebírají
svoje stroje téměř všichni a prodlužují se tak v návalu lidí čekací lhůty
v půjčovně. Pokud vám to váš itinerář umožňuje, popřemýšlejte o
možnosti převzít motorku po poledni nebo v podvečer. V této době
je v půjčovně mnohem méně zákazníků a motorku přeberete
rychleji. Navíc získáte dostatek času seznámit se s motorkou a na
druhý den ráno vyrazíte na Route 66 připravenější a ve větší pohodě.
Odevzdání auta nebo motorky si také naplánujte tak, abyste
měli časovou rezervu. Nedoporučujeme vám naplánovat si
odevzdání v den, kdy absolvujete např. přejezd Las Vegas – Los
Angeles a k tomu večerní odlet domů. Na mapě to sice nevypadá na
dlouhý trip, ve skutečnosti vás mohou zaskočit velmi silné zácpy
v Los Angeles a právě díky nim nemusíte auto odevzdat včas. Kromě
zbytečného stresu si na vás počká i poplatek za opožděné vrácení.
Proto si poslední den plánujte jen krátké přejezdy, např. z Victorville
do Los Angeles, anebo si poslední den naplánujte rovnou pobyt
v Los Angeles a auto nebo motorku můžete v ten den vrátit tak, jak
vám to vyhovuje.

KDY PŘEVZÍT / ODEVZDAT PŮJČENÉ AUTO ANEBO MOTORKU?

Visit A Unique Crossroad Of Art, Architecture, & History

Carthage, Missouri

Mail me a free Visitor’s Guide

More information

Visit us:
Carthage

#route66
@carthageCVB
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OBJEDNAT HOTELY
DOPŘEDU NEBO AŽ NA
MÍSTĚ?

Blue Swallow, Tucumcari, Nové Mexiko

P Ř Í P R AVA N A T R I P

Záleží na tom, v jaké době na Route 66 jste. V sezóně
doporučuji hotely raději objednat dopředu, získáte tak i lepší cenu.
Mimo sezónu to není potřeba, hotely si sjednáte za fajn cenu přímo
na místě. Může se však stát, že v menších městech, jako je např.
Chelsea, bude večer váš vybraný ikonický motel na Route 66 už plně
obsazený.
Všimli jsme si i toho, že tradiční historické motely na Route 66
drží cenu nejen v sezóně, ale i v době různých kulturních akcí (jako je
např. Baloon Fiesta v Albuquerque).
Pokud jezdíte na motorce, zkuste si to představit. Vstávat
budete každý den brzy a do cíle se dostanete každý den pozdě.
Budete utahaní, připečení od slunce, ulepení od krému a potu.
Často budete hladoví. Chtělo by se vám v tomto rozpoložení ještě
hledat hotel?
Při naší první cestě jsme se nechali svázat itinerářem a rozhodli
jsme se dopředu určit města, kde přespíme a tam jsme si sehnali
ubytování.
Jestli objednáváte hotely dopředu anebo si je bookujete přímo
na cestě podle toho, kde jste se rozhodli přespat, určitě si
porovnejte ceny v nejznámějších službách, jako jsou Booking.com,
Expedia.com a jiné.

OBJEDNAT HOTELY DOPŘEDU NEBO AŽ NA MÍSTĚ?
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Dávejte si pozor, ceny jsou vždy uvedené bez místních daní a
různých servisních poplatků. Při objednávání buďte skutečně
obezřetní – některé služby vám při platbě transparentně garantují
finální cenu, jiné umožňují hotelům na místě vybrat extra poplatky.
Také si vždy před platbou pořádně zkontrolujte skutečnou finální
cenu, výši poplatků, protože jejich skladba se může místo od místa
významně lišit. Pokud budete nepozorní, můžete přijít o desítky
dolarů. Storno ubytování je téměř vždy nerefundovatelné a to i
v případě, že se spletete při zadávání data nebo jiných údajů.
Někdy také narazíte na podvod – velké zprostředkovatelské
servery ubytování vám sice deklarují nejlepší cenu, ale přímo
v motelu byste dostali ještě lepší. My jsme na to přišli tehdy, kdy nám
omylem naúčtovali ubytování, které už bylo dopředu zaplacené přes
jeden z těchto serverů. I na toto si dávejte při check-in pozor –
většina hotelů požaduje kartu na depozit, pohlídejte si, aby vám
nestáhli platbu za pokoj, který jste už jednou zaplatili. Peníze vám
potom budou vracet jeden až tři týdny, nebo v horším případě si
dvojité platby vůbec nevšimnete.
Přespávali jsme v motelových sítích i v ikonických historických
motelech. Specifikem amerických motelových sítí, které se většinou
provozují jako franšíza, je, že i když by měli poskytovat stejný
standard, ve skutečnosti se to neděje. Často se stává, že na jednom
místě je motel skvěle zařízený, ale v jiném městě je motel stejné
značky o úroveň horší.

OBJEDNAT HOTELY DOPŘEDU NEBO AŽ NA MÍSTĚ?
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Ikonické motely na Route 66 většinou bojují o zákazníka kvalitou
služeb – a my jsme po dobu dvou tripů ani jednou nenarazili na
ubytování, se kterým bychom byli vysloveně nespokojení. Na třetím
tripu nás štěstí opustilo – v Pontiacu jsme chtěli dát šanci
historickému motelu Fiesta, ale spálili jsme se. Pokoj zvláštně
zapáchal, byl plných much a ve sprchovém koutě jsme našli lezoucí
hmyz. Kvalita ani trochu nedopovídala ceně.
Vynahradili jsme si to naopak v motelu Boots Court v Carthage.
Takový nádherně zrenovovaný motel ve stylu 40. let minulého století
je hřích obejít, i proto, že střetnutí s jeho provozovatelkou Debbie
Dee patří mezi nejpříjemnější, jaké jsme na Route 66 měli.
Při plánování hledejte motely na trase Route 66, hlavně ve
větších městech, i kdyby měly stát víc. Proč?
Nejlevnější motely bývají umístěné v blízkosti letiště. Letiště jsou
však na okraji měst a pokud Route 66 vede z druhé strany, musíte
dělat ranní a večerní přesuny po městských dálnicích. Na mapě to
vypadá fajn, ale v realitě to je zbytečná cesta v zácpách. A rovněž i
vzdálenosti vypadají jinak prstem po mapě a jinak ve skutečném
životě. Amerika je prostě obrovská a pojem „v sousedství“ může
v USA znamenat klidně i 15-20 kilometrů. Takže co ušetříte na
ubytování, projezdíte v kolonách.

OBJEDNAT HOTELY DOPŘEDU NEBO AŽ NA MÍSTĚ?
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Co bychom znova hledali, jsou hotely v blízkosti obchodních
domů (jestli je to vůbec možné). Může se vám totiž stát, že po pár
dnech se vám všudypřítomné hamburgery a sendviče znechutí
natolik, že dá člověk cokoli za salát z Walmartu. Ale dorazit unavený
do hotelu a potom si dát dalších 20 – 30 kilometrů po městě
naháněním obchoďáku a večeře, to zlomí i mocného chlapa a trpce
skončí při kukuřičném pivě z benzínky a předraženém jerky.
Velké téma jsou americké snídaně. Pokud objednáváte hotel
z pohodlí evropského domova, pojem „kontinentální snídaně“ ve vás
budí představu praženice, klobásků, párků a ještě teplých žemliček a
croissantů. S radostí tedy objednáváte jeden motel za druhým, který
nabízí kontinentální snídaně.
A potom zjistíte, že americké kontinentální snídaně mají
s evropskými společný jen pomerančový džus – viz samostatná
kapitola o jídle v Americe.
I přes tuto mizérii doporučujeme přece jen objednávat motely
se snídaněmi – pokud máte napjatý time - plán a v okolí hotelu není
restaurace s lepším jídlem, jsou tyto mega hnusné snídaně před
cestou lepší než nic.

OBJEDNAT HOTELY DOPŘEDU NEBO AŽ NA MÍSTĚ?

P Ř Í P R AVA N A T R I P

NA ZÁVĚR KAPITOLY JEŠTĚ PÁR RAD K DOBRU:
Pokud je to možné, objednávejte pokoje v přízemí motelu,
ušetříte si tahání zavazadel nahoru a dolů.
Téměř v každém motelu je k dispozici veřejná prádelna
s pračkou a sušičkou. Pokud byste se cítili u pračky jako krokodýl
Dundee v Americe, používá se takto: do pračky a sušičky se strkají
čtvrt dolary (kladou se vedle sebe, celková suma bývá napsaná na
pračce i sušičce, přístroj se spustí po vložení mincí) a detergent
(prášek na praní), který prodávají buď na recepci nebo v automatu u
recepce nebo někde u pračky. Jedno praní a sušení potom vyjde na
5-6 dolarů, trvá to celé asi 3 hodiny. Ale potom… potom jezdíte
v čistém prádle!
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HOTELY, VE KTERÝCH JSME BYLI
NA ROUTE 66 SPOKOJENÍ
★★★★★

Howard Johnson Inn

Sands Motel

Springfield ILLINOIS

Grants NEW MEXICO

Super 8 by Wyndham

Best Western Premier

Eureka/Six Flags Nearby

Grand Canyon - Tusayan

Eureka MISSOURI

ARIZONA

Boots Court Motel

El Trovatore

Carthage MISSOURI

Kingman ARIZONA

Microtel Inn & Suites

The New Coral Motel

Joplin MISSOURI

Victorville CALIFORNIA

Route 66 Inn

Travelodge Hotel LAX

Shamrock TEXAS

Los Angeles CALIFORNIA

Baymont by Wyndham
Amarillo East
Amarillo TEXAS
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Nejčastější poslední bod v itineráři na Route 66 :-)
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Pokud se rozhodnete projet Route 66 stylem „zůstanu tam, kde
mě zastihne noc“, žádný itinerář samozřejmě nepotřebujete. Jde
však o finančně nákladný trip, a proto doporučujeme vytvořit si
alespoň základní plán – určit místa, kde zůstanete na noc. Vyhnete se
tak zklamání z nesprávného plánování, kvůli kterému se můžete
dostat do časového skluzu, anebo minout místa, která jste chtěli
vidět.
Pro plánování jsou důležité tři parametry – celkový počet dní na
cestě, počet zajímavých atrakcí na Route 66, které chcete vidět a
rozumně rozdělený denní výkon, tedy vzdálenost, kterou za den
projedete. Na dobré motorce anebo v autě není problém zvládnout i
tisíc kilometrů denně, ale při takové jízdě si z Route 66 absolutně nic
neužijete. Neplánujte si na den víc jak 300 kilometrů – to je moje
rada po tom, co jsme udělali chybu a po dobu našeho prvního tripu
jsme denně najezdili i 400 a víc.
Neplánujte si itinerář ani podle odhadovaného času jízdy ve
vaší GPS navigaci – takto to na Route 66 rozhodně nefunguje. Na
Route 66 čas plyne vlastním tempem. Naplánujte si, co chcete v ten
den vidět a ponechejte si rezervu.
V těch částech Route 66, kde je mnoho bodů zájmu, si
naplánujte i méně denních kilometrů, o to více času vám zůstane na
toulání se. V tomto si nechejte poradit – pokud se nedostatečně
připravíte, v některých úsecích Route 66 budete litovat, že nemáte
dostatek času.
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Také berte do úvahy fakt – obzvlášť na motorkách – že v druhé
polovině tripu bude narůstat únava, a proto dávkujte denní
vzdálenosti tak, aby je všichni na tripu zvládli.
Jestli jste si všimli, že po Grand Canyon je naplánovaný
podstatně vyšší denní nájezd kilometrů než v dalších úsecích, dlužím
vám vysvětlení. V úrodných částech Ameriky, a zčásti i v prérii, se totiž
jezdí lépe jak na poušti a kilometry hltáte s větším apetitem.
Z Williamsu dále už jezdíte ve velmi vysokých teplotách a dává to
zabrat nejen motorce, ale i vám. Věřte mi, že dát 428 kilometrů z Las
Vegas doVictorville v poušti je úplně jiná káva, než ta samá
vzdálenost mezi Oklahoma City a Amarillem.
Stejně tak berte počet kilometrů jako orientační, ve skutečnosti
denně najezdíte víc – Route 66 má množství odboček a slepých cest,
takže výpočty z map jsou dobré jen na to, abyste tak zhruba počítali
s tím, co vás čeká.
V Chicagu jsme spali dvě noci – přiletěli jsme po poledni a dali
jsme si 24 hodin na adaptaci. Motorky jsme z půjčovny přebírali na
druhý den v 16:00 hod. a na Route 66 jsme vyrazili až třetí den ráno.
Když jsme byli v Chicagu poprvé, bylo to tak pro nás
pohodlnější. V každém městě jsme přespávali jednu noc, až na dvě
výjimky. Do Grand Canyonu jsme přijeli pozdě večer a návštěvu
kaňonu jsme si proto museli nechat na další den. Jenže ubytovat se
v Grand Canyonu je finančně náročné, lézt po kopcích zároveň
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únavné, a tak jsme si zvolili další hotel v jen 95 km vzdáleném městě
Williams.
Stejně tak jsme zvolili dvounoční pobyt v Las Vegas. Po
celodenní jízdě se vám chce víc spát, než páchat hříchy, takže první
noc neprogamblíte. Na druhý den se ve vás rozleží únava z 11 dní na
Route 66 a venku je nechutně horko. Do centra Las Vegas se tedy
přesunete až po poledni, strávíte v něm noc a jste rádi, když na
druhý den ráno vyrazíte zpět na cestu až po deváté. No a potom je
jen na vás, kolik dní si necháte před odletem v Los Angeles. Nám
stačily tři dny na to, abychom vrátili motorky, vykoupali se v oceánu,
nakoupili dárečky a viděli Beverly Hills 90210 na vlastní oči.
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I T I N E R Á Ř N A 19 D N Í ( 15 M O T O D N Í )
Doporučuje ROUTE 66 NAVIGATION
DEN 1 - přílet
DEN 2 - převzetí motorek, návštěva Chicaga
DEN 3 - Chicago – Springfi eld (326 km)
DEN 4 - Springfi eld – St. Loius (164 km)
DEN 5 - St. Loius – Joplin (457 km)
DEN 6 - Joplin – Oklahoma City (367 km)
DE|N 7 - Oklahoma City – Amarillo (418 km)
DEN 8 - Amarillo – Santa Fe (460 km)
DEN 9 - Santa Fe – Gallup (321 km)
DEN 10 - Gallup – Grand Canyon (451 km)
DEN 11 - Grand Canyon – Williams (95 km)
DEN 12 - Williams – Las Vegas cez Kingman (380 km)
DEN 13 - Las Vegas – Kingman (166 km)
DEN 14 - Kingman – Victorville (420 km)
DEN 15 - Victorville – Los Angeles (195 km)
DEN 16 - výlet do Santa Barbary, vrácení motorky
DEŇ 17 - výlet do Los Angeles
DEŇ 18 - koupání v moři v Santa Monice
DEŇ 19 - odlet
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ITINERÁŘ NA 30 DNÍ
Doporučuje NICK GERLICH, spisovatel a prezident Texas Route 66 Association
If time and money are no object, this is a nice leisurely tour, with an appealing blend of
historic hotels and vintage roadside motels.
DAY 1 - Arrive in Chicago. Pick up car hire. Check into hotel. Stay at Palmer House or
Whitehall hotel downtown or other historic hotel.
DAY 2 - Walking tour of Chicago. Options: Architecture boat cruise on Chicago River or
Lake Michigan cruise. Dinner at the Berghoff on Adams.
DAY 3 - Chicago to Pontiac IL (99 miles) Visit museums in Joliet IL en route. Stay at
Hampton Inn. Visit museums in Pontiac. Breakfast at Lou Mitchell’s on Jackson.
DAY 4 - Pontiac to Springfield IL (105 miles) Stay at Inn At 835 or President Abraham
Lincoln Hotel. Tour President Lincoln sites.
DAY 5 - Springfield IL to St Louis MO (98 miles) Stay at Hilton St Louis, the Westin, or
Union Station Hotel
DAY 6 - St Louis to Cuba MO (84 miles) Stay at Wagon Wheel. Take a slow pace, taking
many photographs along the way. Tour Cuba, photographing murals and dining at
quaint cafes.
DAY 7 - Cuba MO to Lebanon MO (80 miles) Stay at Munger Moss. Tour nearby Route
66 Museum.
DAY 8 - Lebanon MO to Springfield MO (54 miles) Stay at Best Western Rail Haven.
Eat at vintage Steak n Shake on St. Louis (Route 66). Watch a baseball game in season.
Tour museum downtown. Visit Gillioz Theatre.
DAY 9 - Springfield MO to Miami OK (108 miles) Visit historic Coleman Theatre.
Select from any of the chain motels.
DAY 10 - Miami OK to Tulsa OK (89 miles) Stay at Campbell Hotel. Multiple breweries
and great dining. Take in a baseball game.
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DAY 11 - Tulsa to Oklahoma City (107 miles) Stay at Colcord, 21C, or Skirvin Hotel.
Bricktown offers great evening entertainment, dining, and libations. Have breakfast next
morning at Cattlemen’s Steakhouse (off 66).
DAY 12 - Oklahoma City to Clinton OK (84 miles) Stay at Best Western. Visit Route 66
Museum.
DAY 13 - Clinton to Amarillo TX (175 miles) Visit other Route 66 Museum in Elk City.
Stop to see Harley in Erick. Stop at U-Drop Inn in Shamrock for photos. Visit Barbed Wire
Museum in McLean. Stay at Marriott Courtyard, Embassy Suites, or Marriott Autograph
Barfi eld Hotel (opens 2020), all Downtown.
DAY 14 - Tour Amarillo area - Palo Duro Canon, Cowgirls & Cowboys. Purchase cowboy
boots and hats in town. See a rodeo or a baseball game. Dine at Big Texan, Crush or Six
Car Brewery (Downtown), Bracero’s (on Southwest 6th Avenue), or Yellow City Street
Food. Be sure to visit the shops on Southwest 6th (Route 66).
DAY 15 - Amarillo to Tucumcari NM (113 miles) Stay at Blue Swallow, Motel Safari, or
Roadrunner. Dine at Del’s, Kix, or Lizard Lounge. Much to photograph here!
DAY 16 - Tucumcari to Santa Fe NM (167 miles) Stay at La Fonda or El Rey. Walk the
Plaza. Many fi ne dining options. If time permits, drive to top of the ski mountain.
DAY 17 - Santa Fe to Albuquerque (63 miles) Stay at Hotel Chaco or Hotel Andaluz, or
El Vado or Monterrey Motel. Drive Central Ave to get the post-1937 Route 66 alignment
experience.
DAY 18 - Albuquerque to Gallup NM (138 miles) Stay at El Rancho Hotel. Photograph
some neon signs.
DAY 19 - Gallup to Winslow AZ (128 miles) Stay at La Posada. Tour art gallery inside
La Posada, as well as Winslow Arts Trust gallery adjacent. Sit and watch trains. Dine at
Turquoise Room.
DAY 20 - Winslow to Williams AZ (91 miles) Stay at Best Western Premier. Walk the
main street, visit the shops, dine at Rod’s if you like steak, drink at the Sultana bar.
DAY 21 - Day trip to Grand Canyon. Dine at El Tovar. Take many photos!
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DAY 22 - Williams to Kingman AZ (130 miles) Stay at either of the Best Westerns. Dine
at Rickety Cricket Brewery. Desert Diamond Distillery is only a few miles away (back
north along 66 and near airport).
DAY 23 - Kingman AZ to Needles CA via Oatman AZ (52 miles) Stay at Fender’s River
Road Resort. Take a dip in the cool Colorado River.
DAY 24 - Needles to Barstow (177 miles) Stay at Route 66 Motel. Visit Amboy,
Bagdad, Ludlow, Newberry Springs, and Daggett along the way. Lunch or afternoon
coffee at Bagdad Cafe near Newberry Springs.
DAY 25 - Barstow to San Bernardino (77 miles) Stay at Wigwams on Route 66.
DAY 26 - San Bernardino to Pasadena (53 miles) Stay at Saga Motel. Fantastic dining
and shopping in Pasadena. Visit the famed Rose Bowl.
DAY 27 - Pasadena to Santa Monica (26 miles) Select from the many hotels nearby.
DAY 28 - Tour Santa Monica. Beach day.
DAY 29 - Tour Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills, etc. Select a hotel near LAX.
DAY 30 - Return car hire. Fly home.
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I T I N E R Á Ř N A 16 D N Í
Doporučuje JIM HINCKLEY, autor mnoha knih o Route 66 včetně The Route 66
Encyclopedia, provozuje Jim Hinckley's America a poskytuje služby turistického
konzultanta
DAY 1 - Explore Chicago with Dave Clark, the Windy City Warrior
DAY 2 - Chicago to Lincoln, Illinois (268 km) Lincoln Lofts for lodging
DAY 3 - Lincoln, Illinois to St. Louis, MO (207 km) Moonrise Hotel for lodging
DAY 4 - St. Loius to Cuba, MO (136 km) Wagon Wheel Motel for lodging
DAY 5 - Cuba to Carthage (305 km) Boots Court for lodging
DAY 6 - Carthage, MO to Tulsa, OK (220 km) Desert Hills Motel for lodging
DAY 7 - Tulsa, OK to Elk City, OK (350 km) Flamingo Inn for Lodging
DAY 8 - Elk City OK to Amarillo TX (240 km) Downtown Courtyard Marriott for
lodging
DAY 9 - Amarillo, TX to Las Vegas, NM (355 km) Plaza Hotel or Castaneda for lodging
DAY 10 - Las Vegas, NM to Albuquerque (200 km) El Vado for lodging
DAY 11 - Albuquerque NM to Holbrook, AZ (375 km) Globetrotter Lodge for lodging
DAY 12 - Holbrook to Grand Canyon, Williams (370 km)
DAY 13 - Williams to Kingman (210 km) Cactus Kitsch for lodging
DAY 14 - Kingman – Needles, CA (96 km) Fenders River Resort for lodging
DAY 15 - Needles – Pasadena (400 km) Saga Motor Hotel for lodging
DAY 16 - Santa Monica and return to Pasadena
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I T I N E R Á Ř N A 14 D N Í
Doporučuje RHYS MARTIN, prezident Oklahoma Route 66 Association
DAY 1 - START (Chicago IL) - Springfi eld IL
DAY 2 - Springfi eld IL - St. Louis MO
DAY 3 - St. Louis MO - Lebanon MO
DAY 4 - Lebanon MO - Joplin MO
DAY 5 - Joplin MO - Tulsa OK
DAY 6 - Tulsa OK - Oklahoma City OK
DAY 7 - Oklahoma City OK - Shamrock TX
DAY 8 - Shamrock TX - Tucumcari NM
DAY 9 - Tucumcari NM - Albuquerque NM
DAY 10 - Albuquerque NM - Holbrook AZ
DAY 11 - Holbrook AZ - Williams AZ
DAY 12 - Williams AZ - Needles CA
DAY 13 - Needles CA - Barstow CA
DAY 14 - Barstow CA - END (Santa Monica, CA)
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BONUS: DOPORUČENÍ JAK PROCESTOVAT
ROUTE 66 OD ROAMIN’ RICHE
(PREZIDENT MISSOURI
ROUTE 66 ASSOCIATION, ANGLICKY)
My favorite way to travel the entire Route is a bit unorthodox
but it it’s a good plan if you really want to get the true 66
experience. My plan alleviates the situation pertaining to Illinois and
Chicago. Most people Fly into Chicago and are completely buzzing
and in a hurry to get on the road. In addition to this, for the most
part Illinois has two alignments of 66, which forces you to choose
between one of them when departing from Chicago.
So here it goes: Plan for 3-4 weeks for my version. Instead of
initially departing Chicago, fly into St. Louis instead. Take the old
alignment from St. Louis starting as far west as Gray Summit, north,
all the way to Chicago. This will afford you the ability to take in some
of the bridges of 66 in St. Louis and maybe a few other sites but you
can absorb the struggle of navigating St. louis as you see fit;
knowing that you’ll be coming back through again in a few days.
Stay on the old route (route 4) through Illinois, taking in all the old
towns along the way. Once you get to Chicago plan on spending at
least 1 day there doing various activities.
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Turn around in Chicago and come back down the newer
alignments. It will go much quicker but you aren’t neglecting any of
the highlights found in Illinois by splitting it up into two sections.
Head back to Saint Louis and beyond, filling in the gaps you may
have missed. It should take about a week for you to make the round
trip from St. Louis to Chicago and back.
This first week is the key detail that separates my style of
traveling 66 from the rest. Beyond this point people will hopefully
have gotten the 66 bug (the small towns of Illinois are enchanting)
and will have learned to pace themselves. Freestyle a bit doing
random things along the way. Loose plans are the only way I travel. I
don’t like being bogged down by agendas. Don’t get me wrong, I’m
fairly organized and time sensitive, but the priorities in my travel for
pleasure revolve around spontaneity and discovery. – That’s what
keeps me interested in travel.
There’s plenty of guidance beyond St. Louis if people want it,
but I’m more about suggesting to people they need to train
themselves for a proper Route 66 trip, not plan it. The people that
don’t get it will just devote 7 days of rushing through it all, rolling
down their windows of their rental car, committing to what I have
coined, “Drive by shootings” – clicking away with their camera or
iPhone as they merely pause to see the exterior façade of Route
66… not experience it. Remember, the people of Route 66 are just
as important as the places. You need to meet them and hear them.
The 3-4 weeks I recommend should give you plenty of time to be
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relaxed and not in a rush. Just keep in mind the southwest states are
vast and have a lot to offer.
I have one other solid recommendation: Don’t leave out Santa
Fe. The Santa Fe loop to Albuquerque is impressive to say the least.
If I had to choose between going the loop or the modern bypass, I
would choose the loop every time. It’s beautiful and offers up lots of
discovery. – I’m talking about things popping up that even seasoned
roadies miss. Seems like I find something new all the time in the
Santa Fe loop. DO make a plan to go see Las Vegas, New Mexico!
-It’s not Route 66 exactly, per se, but that town oozes the spirit of 66
completely. I love it there.
If you don’t have the luxury of spending the 3-4 weeks I
recommend, consider my words… Route 66 is a way of life, a linear
community. It’s not Disneyland. It’s not a vacation. Your first time
traveling on route 66 if executed correctly will cause an addiction in
your soul. Trust me on this. If you do it right you are going to want
to come back. – Bear that possibility in your mind if you can only
devote 1 or 2 weeks to this trip. Wrap your head around this before
planning… this could be a life changing trip for you. If all you have is
two weeks plan on doing the trip as prescribed above but stopping
in or around Amarillo (the midpoint is ideal!). If it’s everything I have
promised up to that point then immediately start carving out time in
the future to finish the remainder of 66. If you only have 1 week then
I suggest planning a random 1 or 2 state trip that piques your
interest the most… Let the landscape guide you in your decision.
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Like rocks? Include eastern Ariozona and New Mexico. Like trees?
Think about Missouri. Like ranches and endless plains? Kansas and
Oklahoma are the ticket. If you want to see the desert go for western
Arizona and California. Want to see diverse communities and a wide
expanse of midwestern culture? Illinois is your focus.
In closing… Absolutely, DO NOT RUSH through Route 66 in it’s
entirety for the sake of “doing it all.” - If you attempt to do all of 66 in
a week or two you will have done none of it. You will not get it and
you will brush it off as another notch in your belt or another stamp in
your passport. You’ll brag to people by saying, been there, done
that, but really you would have just been better off seeing it all in a
book or magazine.
So take the time to make this a lifetime
experience. My late friend and ambassador of Route 66 would tell
everyone that visited his place at Gay Parita, Route 66 is the, “Dream
of a lifetime.” If you get it, you’ll be Hooked On Route 66 for a long,
long time.
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JAK HLEDAT A NAJÍT
ROUTE 66

Route 66 mezi městy Ludlow a Barstow
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Udržet se na Route 66 je bez pomoci map nebo navigace
nemožné. Všichni, kdo ji projeli, shodně tvrdí, že trefit všechny její
úseky na poprvé ani nejde. Další problém mají ti, kteří se před
cestou nepřipraví – není vůbec těžké minout krásná místa, která si
zaslouží alespoň krátkou zastávku. A právě proto je způsob navigace
největší problém, který musí všichni zájemci o jízdu na Route 66
vyřešit. Přinášíme vám základní přehled řešení, která jsme pro vás
všechny osobně přímo na Route 66 vyzkoušeli.
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ROUTE 66 BEZ MAP A NAVIGACE
Nespoléhejte se na to, že Route 66 je označená. Není. Teda je,
ale ne všude, ne logicky a značení na sebe nenavazuje. Každý stát
má jiný způsob značení i rozdílnou frekvenci osazení značek.
Nemluvě o jejich designu a barvě. A mnoho z těchto značek kradou
turisté. Tento způsob doporučujeme jen těm cestujícím, kteří
vysloveně vyžadují a jsou si vědomi rizika, že budou bloudit (anebo
je bloudění doslova baví) a mnoho úseků a atrakcí na Route 66
minou.
Cena: ZADARMO
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ROUTE 66 PODLE MAPOVÝCH APLIKACÍ
Když si otevřete Google Maps nebo Apple Maps, zjistíte, že
mnoho úseků je alternativně značeno jako Route 66. Pokud si zvolíte
turn-by-turn navigaci, aplikace vás na Route 66 neudrží a zvolí trasu
podle provozu, anebo typu cesty. V praxi, hlavně když řídíte, je toto
řešení sice použitelné, budete se ale dívat víc do mobilu než na
cestu. Mapové aplikace vám stejně tak nezobrazí atrakce na cestě.
Cena: ZADARMO
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ROUTE 66 PODLE PAPÍROVÝCH MAP
Přes e-shop dopředu, anebo např. v muzeu v Joliet přímo na
cestě, si můžete koupit originální papírové mapy historické Route 66.
My jsme na našem tripu použili mapy Here It Is! Route 66 – The Map
Series, Chicago To LA – A complete set of eight fold-out maps od
vydavatelství Ghost Town Press. Autory jsou dva respektovaní
odborníci na Route 66, Jerry McClanahan a Jim Ross.
Tyto mapy obsahují nákres všech tras Route 66, i paralelních
z různých období provozu, a detailní textový popis, jak na úseky
cesty trefit. Jako bonus jsou označené i vybrané atrakce na cestě.
Najdete v nich i texty o historii Route 66 v různých státech, kterými
Matka cesta prochází.
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Papírové mapy mají pár nevýhod - musíte se umět podle nich
orientovat v prostoru a vyžadují velkou pozornost. Hlavně ve větších
městech se podle nich budete orientovat jen velmi těžko.
Negarantují vám ani to, že se vyhnete nesprávným odbočením,
anebo že budete bloudit. Jestli je chcete použít, budete potřebovat
pozorného spolujezdce, anebo je budete muset sledovat sami jako
řidič.
S těmito mapami jsme jezdili na našem prvním tripu na
motorkách a bylo to šílené - představte si, že v jedné ruce držíte
papírovou mapu, ve druhé plně naložený 700-kilový HarleyDavidson. Je téměř jisté, že tímto způsobem si Route 66 nejméně
užije právě ten, kdo naviguje.
Pokud se ale pro papírové mapy rozhodnete, máme pro vás
extra radu – každý večer se před cestou důkladně připravte a mapy
si nastudujte, ulehčí vám to potom den za volantem. Mnoho
užitečných informací najdete v textových popisech u každé mapy.
Různé papírové mapy vydávají také různé asociace Route 66,
vždy pro stát, ve kterém působí. Dají se vzít zadarmo v info centrech,
muzeích, anebo gift shopech po cestě.
Cena: přibližně USD 12
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ROUTE 66 PODLE EZ66 GUIDE FOR TRAVELERS
EZ66 Guide for travelers se považuje za bibli pro cestovatele na
Route 66. Napsal ji jeden z největších odborníků na Route 66, Jerry
McClanahan a vydala ji National Historic Route 66 Federation.
Je to hrubá knížka s praktickou hřebenovou vazbou tištěná na
solidním tvrdém papíru, který snese i hrubší zacházení na cestě.
Obsahuje velmi podrobné informace o Route 66 – jen návod na
používání map je popsaný na 7 stranách! Na jednotlivých stranách
knihy jsou rozepsané úseky Route 66 s podrobnými mapami podle
států od počátečního bodu Route 66 v Chicagu po Santa Monica
Pier.
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Každá jedna strana obsahuje velmi podrobný popis trasy a
upozorňuje na alternativní úseky; je to vlastně taková textová turnby-turn navigace.
Jako každá jiná papírová mapa vyžaduje neustálou pozornost
toho, kdo naviguje. Zatímco podle našich zkušeností dokáží papírové
mapy od toho stejného autora v omezeném režimu číst i řidič,
v případě knihy (guide) si to nedokážeme představit. Je tak
podrobná, že navigaci musí řidič svěřit spolucestujícímu. Sympatické
jsou podrobné informace o bodech zájmu, které vám autor doporučí
v tom kterém místě navštívit.
Knihu jsme využili při naší druhé cestě jako doplňkový zdroj
informací, je velmi užitečná pro ty cestující, kteří už na Route 66 byli a
při dalších návratech chtějí Route 66 prozkoumat na různých
alternativních a starých úsecích.
Cena: přibližně USD 26
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ROUTE 66 PODLE KML SOUBORŮ
Víte, co je to KML soubor? Pokud ne, tak si z toho nic nedělejte,
patříte k 98 % populace :-)
KML soubory jsou zpracované navigační pokyny, které můžete
nahrát do své navigace, např. Tom Tom, Garmin apod. Tyto soubory
nabízejí zdarma nadšenci na internetu anebo je můžete zakoupit od
cestovních kanceláří, které se specializují na self-guided tours. Pokud
chcete KML soubory nahrát do své navigace, musíte ji samozřejmě
vlastnit. Zároveň musí být kompatibilní s KML soubory. Ostatně byste
měli zvládnout propojení navigace s počítačem a samotný přesun
souborů do přístroje. Nezapomeňte na to, že aby vám navigace
v USA fungovala, musíte zkontrolovat dostupnost map v navigaci pro
A m e r i k u . Po k u d j s t e z a k o u p i l i n a v i g a c i m i m o U S A ,
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v předinstalovaném výběru tyto mapy nemusejí být zahrnuté a
budete na ně muset dokoupit licenci.
Kvalita KML souborů kolísá a orientovat se budete jen podle
jedné trasy Route 66, kterou vybral její autor. Připravte se na možné
problémy při použití těchto tras ve východním anebo západním
směru, jelikož mají odlišné výjezdy z dálnice anebo rozdílné trasy
kvůli jednosměrkám v městech.
My jsme si nainstalovali volně dostupné KML soubory
z internetu do speciální navigace TomTom Rider pro motorkáře, ale
výsledek nás nepřesvědčil. Se všemi svými omezeními a nezbytností
být technicky zdatný považujeme tento způsob navigace za vhodný
spíš pro ortodoxní technokraty a nenáročného cestujícího na Route
66 než pro běžného uživatele. Nevýhoda je i v tom, že KML soubory
nemusejí obsahovat aktuální uzávěrky na Route 66.
Cena: ZADARMO, anebo placená služba podle ceníku cestovní
kanceláře + cena za licenci na mapy USA, kde je to potřeba.
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ROUTE 66 PODLE ROUTE 66 NAVIGATION
PRO IPHONE A ANDROID
Přestože existuje více způsobů, jak zvládnout navigaci na Route
66, při našich opakovaných cestách nám chyběla jednoduchá turnby-turn aplikace, která by vás po celou dobu dokázala udržet na
Route 66, ukázala by vám všechny POI, tedy zajímavé body na cestě,
a mohli jste si ji nainstalovat jednoduše a rychle do svého mobilního
telefonu. Potom byste si mohli díky ní bez stresu a naplno užívat
Route 66.
A tak jsme se s mým společníkem, Janem Švrčkem, rozhodli
takovouto navigaci vymyslet a vyrobit. Nápad jsem nosil v hlavě celý
rok po návratu z Route 66, kdy jsem se rozhodl skončit s mojí prací
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pro média, kde jsem působil 23 let, a věnovat se výhradně projektu
Route 66 Navigation.
V minulosti jsem pro různá vydavatelství vyvinul téměř dvacet
různých aplikací pro mobily a tablety a tyto zkušenosti se nám
parádně hodily. Vývoj mobilní aplikace pro iPhone a telefony
Android trval víc než rok a patří k nejtěžším projektům, na jakých
jsme kdy pracovali. Výsledkem je však aplikace, kterou připravili
cestující pro cestující – od začátku vznikala s ohledem na potřeby
těch, kteří jsou na Route 66 poprvé a chtějí ji přejet v komfortním
režimu. A zároveň i pro ty, kteří vyžadují víc.
Route 66 Navigation je první mobilní navigace na světě, která je
navrhnutá výhradně pro jízdu po Route 66. A to bylo na celém vývoji
nejtěžší – vymyslet způsob, jak cestujícího po Route 66 navigovat tak,
aby ho navigace vedla jen po Route 66. A nám se to podařilo.
Je vhodná pro cestovatele, kteří chtějí Route 66 jednoduše
projet, ale i pro náročnější, kteří chtějí na Route 66 objevovat i staré
romantické úseky anebo alternativní trasy. Pro ty doporučujeme
kombinovat navigaci s knihou EZ66 Guide, v té si můžete nastudovat
všechno, co vás zajímá, a Route 66 Navigation využijete na navigaci,
abyste se po dobu cesty nemuseli dívat do knihy.
Hlavní trasa, kterou vás navigace povede, je ve většině případů
totožná s tou, kterou doporučuje EZ 66 Guide, ale můžete využít i
jednu vychytávku. Když odbočíte na jednu z alternativních tras, které
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popisuje EZ66 Guide, aplikace vám na jejím konci umožní
automaticky se napojit na hlavní trasu a pokračovat do vašeho cíle.
Route 66 Navigation si můžete nainstalovat zadarmo. Zadarmo
jsou dostupné i vybrané funkce – kompletní seznam bodů zájmu
(POI) i s jejich detaily, kompletní seznam akcí, které se na Route 66
pořádají, zprávy z respektovaného serveru Route 66 News,
funkcionalita S.O.S. v případě problémů anebo Travel report, abyste
mohli nahlásit případné problémy po cestě pro ostatní uživatele.
Navigační funkce si můžete v aplikaci zakoupit v podobě in-app
purchase.
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CO VŠECHNO ROUTE 66 NAVIGATION DOKÁŽE?
PLNOHODNOTNÁ NAVIGACE
Route 66 Navigation je plnohodnotná navigace, která
vám poskytne pohodlí standardních navigačních
systémů a přitom vás spolehlivě udrží na Route 66.
Využít můžete i hlasové pokyny (v různých jazycích) ve
spojení s interkomem ve vaší přilbě. Mapové podklady a
systém navigace v aplikaci poskytuje společnost HERE
Technologies.

ZOBRAZENÍ BODŮ ZÁJMU (POI) PO DOBU JÍZDY
Už vám neunikne žádný bod zájmu. Po dobu jízdy se
přímo v mapě zobrazují upozornění na body zájmu.
Vidíte jejich polohu vždy, když se k nim přiblížíte.

SMĚR WESTBOUND & EASTBOUND
Navigace spolehlivě navede cestujícího na Route 66, ať
už cestuje ze západu na východ nebo naopak. Dokáže
spolehlivě rozpoznat ten správný výjezd z dálnice anebo
křižovatky a vybere i správnou jednosměrku ve městech.

ROUTE A ANEBO ROUTE B
V Route 66 Navigation si můžete vybrat až dvě různé
trasy, kterými můžete Route 66 projet. Na ROUTE A
najdete všechny nejzajímavější atrakce Mother Road.
Jestli si chcete užít vybrané staré nebo zapomenuté
úseky Route 66, jejichž sjízdnost jsme pro vás prověřili,
TRASA B je právě pro vás.

VYTVOŘTE SI SVŮJ ITINERÁŘ
Připravte si svůj itinerář dopředu a potom už jen
v aplikaci spouštějte uložené trasy tehdy, když je
potřebujete.
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CO VŠECHNO ROUTE 66 NAVIGATION DOKÁŽE?
OFFLINE NAVIGACE
Nechce se vám platit přemrštěné roamingové poplatky za
data? Obáváte se, že se ztratíte v oblastech bez signálu?
Mysleli jsme i na to. Off-line navigace vás spolehlivě a
bezpečně provede i těmi úseky Route 66, kde není mobilní
signál.

VŽDY AKTUÁLNÍ TRASY
Po celý rok pro vás sledujeme uzávěrky cest na Route 66 a
vždy vás navigujeme po aktuálních detours. Neustále
aktualizujeme i seznam POI, aby vám na Route 66 neuniklo
nic zajímavého.

NAVIGACE NA ZAČÁTEK ROUTE 66
Nacházíte se v Chicagu nebo v Los Angeles a chcete svůj
trip začít z oficiálního start pointu Route 66? Pokud se
nacházíte v okruhu 50 mil od centra Chicaga, systém vám
nabídne dvě možnosti - buď můžete svůj trip začít ze start
pointu a odnaviguje vás k němu, anebo se napojíte na
nejbližší bod Route 66 po cestě a pokračujete dál do cíle.

UPOZORNĚNÍ NA PŘEPKROČENÍ RYCHLOSTI
V navigaci máte pod kontrolou i svoji rychlost – když
překročíte maximální povolenou, upozorní vás na to změna
barvy. A vyhnete se pokutě :-)

TRAVEL REPORT
Nahlaste jakoukoli událost na Route 66 a dejte o ní vědět
ostatním travellerům.
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CO VŠECHNO ROUTE 66 NAVIGATION DOKÁŽE?
NAVIGACE K BODŮM ZÁJMU
aujal vás vybraný Point of interest? Získejte navigační
pokyny přímo z jeho detailu.

VYHLEDÁVÁNÍ PODLE POI
Chcete získat navigaci přímo do hotelu nebo jiného
POI ve svém cílovém městě? Jednoduše ho zadejte
při plánování trasy.
VÍC JAK 900 POI
Objevte více jak 900 jedinečných míst na Route 66,
kde se vyplatí zastavit. A každý den pro vás hledáme
nové a seznam pravidelně aktualizujeme.

AKCE NA ROUTE 66
Vydali jste se na Route 66 trip? Podívejte se, zda se ve
vašem okolí neorganizuje zajímavý event a zažijte
neopakovatelný zážitek.
ROUTE 66 NEWS
Přímo v aplikaci můžete číst zprávy ze serveru
Route66News.com.
S.O.S
Dostali jste se na Route 66 do problémů? Zavolejte si
pomoc přímo z aplikace!

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
Ať už řídíte motorku nebo jste v autě, aplikace se
ovládá vždy jednoduše. Je udělaná tak, abyste si díky
ní svůj trip užívali.
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Věříme, že vám Route 66 Navigation ulehčí váš trip a přinese
potěšení z jízdy. Aplikaci míníme dále rozvíjet o další a další funkce.
Více informací hledejte na www.route66navigation.com
Sledujte i náš blog, ve kterém pravidelně zveřejňujeme
zajímavé tipy a postřehy - www.route66navigation.com/blog.
Jestli máte otázky nebo nám chcete poslat zpětnou vazbu na
Route 66 Navigation, napište nám na adresu
hello@route66navigation.com.

Cena: roční licence 39,99 € / USD anebo méně v případě
limitované promo akce
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ROAMING A DATA NA
ROUTE 66

Používat v USA data v LTE síti nemusí být úplně jednoduché, hlavně pro majitele telefonů s
operačním systémem Android

P Ř Í P R AVA N A T R I P

V USA už většina operátorů používá GSM síť s datovou
nadstavbou, někde je to pomalý EDGE, ale většinou se připojíte na
LTE síť s plnou rychlostí přenosu. Jinde zas celé desítky kilometrů
signál nechytíte. Znamená to, že si v Americe vystačíte se svým GSM
telefonem a nemusíte nic řešit (pozor, v USA se pro LTE používají
rozdílné frekvence, zjistěte si, jestli je váš telefon podporuje. Např.
Apple iPhone je plně kompatibilní, ale některé telefony s Androidem
ne).
Pokud používáte aplikaci Route 66 Navigation, nepotřebujete si
platit předražené roamingové datové balíčky. Stačí, když si před
cestou přes Wi-Fi stáhnete do své aplikace mapy a můžete ji
používat v plném off-line režimu. V případě potřeby se dostanete na
Wi-Fi v hotelech anebo restauracích.
Pokud přece jen máte potřebu používat na cestě data a vaše
spotřeba se vejde do smysluplně nastaveného roamingového
balíčku vašeho operátora, jednoznačně ho využijte. Je to rychlejší a o
mnoho jednodušší než aktivovat místní SIM kartu v USA.
Pokud počítáte s vysokou spotřebou nebo chcete i lokální
telefonní číslo, velmi slušnou nabídku má pro turisty T-Mobile USA
(https://prepaid.t-mobile.com/marketing-module/prepaid
international tourist plan.html). Pozor – nemusíte si kupovat
vysloveně balíček pro turisty, prodejci vám ochotně nabídnou i
předplacenou kartu s větším objemem volných dat za mírně vyšší
cenu.
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Další možnost je obstarat si kartu od některého z virtuálních
operátorů, na výběr je jich velké množství, například ve Walmartu.
Moje zkušenost s nimi však byla hrozná – připravte se na mimořádně
komplikovanou aktivaci karty, chaotický výběr fungující SIM karty (v
balení jsou tři různé), neochotný help-desk a například blokovanou
funkci hotspotu, takže svoje zaplacená data můžete sdílet
s příbuznými jen za extra poplatek.
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TECHNIKA – CO BRÁT S
SEBOU
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Správný výběr techniky vám ušetří množství času a nervů na
cestě. Technika mě baví a před cestou jsem strávil mnoho času
přemýšlením nad optimálním mixem, abychom jsme s sebou
zbytečně netahali elektroniku, kterou nebudeme potřebovat. Na
rovinu se také přiznám, že jsme do Ameriky jeli jezdit a ne natáčet
dokumentární film a tomu jsme podřídili i výběr techniky a
příslušenství.

DRŽÁK NA TELEFON
Držák na telefon do auta se dá koupit na každé benzínce, proto
věnujte pozornost raději držáku, který budete potřebovat na
motorku. Vodotěsné držáky vyrábí mnoho společností, my máme
dobré zkušenosti se značkou Interphone. Vybírejte takový držák,
který má jednoduchou montáž na řídítka. Na řídítkách Harley
Davidson Electra Glide mnoho místa není, ale na držák se ještě místo
najde. Jak v autě, tak i na Harleyích, je konektor na trvalé připojení
telefonu k energii standard.

AKČNÍ KAMERA + MONTÁŽNÍ SADA
+ 128 GB SD KARTA
Před cestou jsem se dlouho nemohl rozhodnout, jestli koupit
nejnovější model GoPro nebo risknout nákup levnější čínské kamery.
Nakonec pomohl kamarád, profesionální fotograf Mišo Smrčok.
Doporučil mi Tom Tom Bandit, akční kameru se zajímavým
technickým řešením jednoho těla s baterií a USB konektorem. Stačilo
vidět porovnávací videa na Youtube a bylo rozhodnuto.
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Vezměte si s sebou celou montážní sadu – tj. držák na karoserii
motocyklu i nalepovací držáky na přilbu a jiné povrchy. Před cestou
jsme si dokoupili několik dalších držáků a selfie tyč.
Jako velmi dobrá volba se ukázala SD karta s kapacitou 128 GB
– nebylo potřeba řešit neustálé přesouvání videa z karty na harddisk
a přinesla nám tak mnohem vyšší uživatelský komfort.
Tom Tom Bandit vydržela celou expedici ve skutečně
extrémních teplotních podmínkách bez jediné závady, záznam je
mimořádně ostrý a čistý i přesto, že kamera byla celou dobu
vystavená otřesům a prachu. Kameru jsme měli střídavě připevněnou
na padácích Electry a na přilbě. Přední padáky motorky tvoří hrubá
trubka, na kterou byl držák příliš malý, proto bylo možné použít jen
zadní, umožnilo nám to však natáčet i záběry za motocyklem.
Kameru jsme měli po dobu vybraných tras připnutou i na přilbě,
zvolili jsme její vrchní část.
Díky trubkovému tvaru kamery jsme neřešili odpor vzduchu ani
v silném protivětru a krk tak nedostával zbytečně zabrat.

FOTOAPARÁT + NÁHRADNÍ BATERIE
Pokud máte kvalitní fotoaparát v mobilu a nejste profesionální
fotograf se zrcadlovkou, brát s sebou menší fotoaparát se ukázalo
jako zbytečná zátěž. Poměrně rychle se při neustálém fotografování
vybil, takže bylo potřeba po dobu jízdy řešit jeho odložení a
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vystřídání za mobil. Přitom kvalita fotografií byla z mobilu mnohokrát
výrazně lepší. Poslední smartphony mají velmi kvalitní fotoaparáty,
s iPhone 11 MAX anebo telefony řady Samsung Galaxy nafotíte
mimořádně dobré záběry. Zároveň je důležité ukládat do fotky GPS
souřadnice. Při první výpravě jsme to s fotoaparátem nedělali a
domácí investigace „kde jsme co fotili“, nám sebrala mnoho
drahocenného času.

POWER BANK
Nejdůležitější technická vybavenost na vaší výpravě! Nešetřete,
kupte si powerbanku s co největší kapacitou a funkcí rychlého
dobíjení, ideálně dvou i více zařízení naráz. Na Route 66 se vám
bude vybíjet mobil i akční kamera mnohokrát překvapující rychlostí a
až na cestě zjistíte, jaké příjemné je dobít si akční kameru a mobil
naráz po dobu obědové pauzy nebo kávičky na benzínce. Pokud
budete používat mobil na fotografování, celkem jistě se v poslední
třetině dne bez power banky neobejdete – mobil bude permanentně
napojený přes kabel, abyste mohli nerušeně fotit dál.
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POWERCUBE S ADAPTÉRY PRO CELÝ SVĚT
Velkým oříškem bylo, jak vyřešit nabíjení více zařízení naráz a jak
vyřešit adaptéry na americkou síť. Po příchodu na pokoj potřebujete
nabít:
• mobilní telefóny
• akční kameru
• fotoaparát
a zároveň mít zapojený notebook nebo tablet. Bavíme se tedy o
minimálně pěti zařízeních na jednu „rozdvojku“. Nemohli jsme
vymyslet optimální řešení, dokud jsme neobjevili Powercube. Je to
kočka, na které je možné jednoduše vyměnit adaptér pro různé
elektrické sítě po světě a do které můžete naráz zapojit čtyři
elektrické kabely a další dva USB kabely, tedy šest (!!!) zařízení naráz.
I když je trošičku přerostlá, větší rozměr nepřekonatelně přebila
praktická stránka. Po příchodu na pokoj jsme všechno zapojili a do
rána jsme se už o nic nestarali. Jednoznačně doporučuji, nic lepšího
a užitečnějšího jsem na trhu nenašel.
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NOTEBOOK + EXTERNÝ DISK
Brát si notebook nebo ne? Je to otázka osobního komfortu
každého z nás. Mně se na notebooku pracuje podstatně lépe než na
mobilu nebo tabletu a při plánování trasy a reportování na
Facebooku mi ušetřil mnoho mžourání na malý display :-)
Malý 13 palcový notebook se bez problémů vešel nejen do
příručního zavazadla, ale nepřekážel ani v kufrech na motorce.
Kromě toho doporučuji vzít s sebou i dostatečně velký harddisk
a podle možností každý den zálohovat fotografie a videa do
samostatných označených adresářů. Ušetříte si tak mnoho času při
pozdějším třídění.

KABELÁŽ
Nezapomeňte si sbalit všechny potřebné kabely – nabíjecí kabel
k navigaci, mobilu a jiným zařízením. Ve velkých městech sice
zapomenuté kabely dokoupíte ve velkých hypermarketech, ale
zabijete tím mnohem více času než důslednou přípravou před
cestou.

TECHNIKA – CO BRÁT S SEBOU
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BALENÍ NA VÝPRAVU

Pokud cestujete na motorce, promyšlený systém balení vám ušetří nečekaně mnoho času na
cestě

P Ř Í P R AVA N A T R I P

Každému z vás je jasné, že dobře se sbalit je asi nejdůležitější
úkol před samotnou cestou. Vymyslet to tak, aby to logisticky celé
klaplo, není vůbec jednoduché. Informací o tom, co si sbalit na cestu,
je na internetu málo a pokud sami nezažijete dvě časová pásma a
rozdíly teplot na tak vysoké úrovni, že na jedné straně trasy sněží a na
druhé se chodí v plavkách, nemáte šanci jít na jistotu.
Jaké věci si sbalit a do čeho? Spekulovali jsme několik týdnů,
než jsme to celé vymysleli. Samozřejmě, hovoříme o výpravě na
motocyklu, pokud si půjčíte auto, problémy s balením prakticky
odpadnou.
V první řadě – věci si nesbalíte do kufru, ten se na motorku
nevejde a je škoda ho v Americe vyhodit. Cestovní taška vám
zmokne a s ní i její obsah. Nejlepší volbou je proto lodní vak. Je
skladný, ohybný, dostatečně pevný a hlavně nepromokavý. Kupujte
však skutečný lodní vak v obchodech pro jachtisty, ne jeho imitace
z pogumované tenké látky ve sportovních obchodech! Měli byste se
vejít do 50 € za velký, kvalitní 70 litrový vak.
K lodnímu vaku jsme si ještě vzali příruční tašku z měkkého
materiálu (aby se v případě potřeby mohla poskládat do kufru
motorky) a v ní jsme převáželi notebook, všechnu techniku a
železnou rezervu oblečení. Na palubu letadla jsme brali i vlastní
přilby. I když si můžete přilbu půjčit, a v některých státech není její
nošení povinné, my jsme preferovali používání vlastní přilby.
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M OTO R K Á Ř S K É
OBLEČENÍ (ZÁŘÍ)
★ Kožená bunda nebo kvalitní textilní
bunda
★Kevlarové moto rifle s chrániči
★Bandana (šátek na tvář)
★Ledvinový pás
★Moto tenisky
★Otevřené kožené rukavice
★Plnohodnotné kožené rukavice
★Nepromoky
★Sprej na lepení defektu
★Sprej na čištění přilby
★Včelí vosk na koženou bundu
★Pavouk + šponováky (!!!
nezapomeňte!!!)
★Impregnační sprej

DROGERIE

Lo d n í v a k m á j e š t ě j e d n u
obrovskou výhodu – po dobu cesty
budete s největší pravděpodobností
nakupovat oblečení a suvenýry, které
můžete převážet právě v lodním vaku a
budete mít stále dost místa. Před
odletem domů stačí koupit nový kufr
nebo cestovní tašku a problém s místem
na dodatečné shopování je definitivně
vyřešený :-)
Při nákupu lodního vaku však musíte
nezbytně myslet i na koupi pavouka a
šponováků – díky nim budete všechno
pohodlně připínat na motorku a to tam
bude po dobu jízdy i bezpečně držet.
Motorkářskou výbavu
doporučujeme vzít s sebou, v USA bude
minimálně časový problém cokoli
dokoupit. Rukavice, bandany, trička
anebo kožené bundy či vesty se dají
zakoupit v půjčovně motocyklů
(nepůjčují je).

★Antiperspirant
★Krém s OF 50
★ Jelení lůj na rty

OBLEČENIE S SEBOU
★ sluneční brýle
★3x tričko s krátkým rukávem
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Uvědomte si při balení, že přejedete více než 4 200 kilometrů
ve třech časových pásmech, budete projíždět pouští, ale i přes hory
s typickými vrtochy počasí. Cestou vás může zastihnout krátká letní
bouřka, ale i několikadenní hustý déšť s výrazným ochlazením. Buďte
proto připraveni na různé varianty, i za cenu toho, že se nepromoky
celou cestu povezou zadarmo, nebo spíš nadarmo.
Absolutní základ je ledvinový pás – ten si zabalte jako první.
Jakkoli tam bude teplo, většinu cesty projedete ve větrném počasí a
bude vám neustále podfukovat pod tričko. Plnohodnotné rukavice
jsme měli sbalené pro případ studeného nebo deštivého počasí, ale
i lehké s otevřenými prsty, které jsme ostatně v teple vůbec
nepoužili.
Jelikož jsme vystihli velmi teplé slunečné dny, bunda a
kevlarové rifle se vezly v kufru, bylo v nich příliš teplo. Ale vděčně
jsme je vytáhli v okolí Santa Fe a Grand Canyonu, kde se náhle ranní
teplota propadla k 10 stupňům.
V teplých dnech jsme jezdili v tričku s krátkým/dlouhým
rukávem a v riflích anebo maskáčových kapsáčích. Ty se ukázaly jako
mimořádně praktický doplněk – v poušti tolik nehicovali jako černé
rifle a zamaskovaly i fakt, že se pralo jednou za 5 dní :-)
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Velmi se nám osvědčily speciální moto tenisky – vydržely
extrémní podmínky, i věčné opírání nohy o výfuk Elektry, kterému se
nevyhnete. To se nedá říci o obyčejných teniskách, ve kterých jsme
vyrazili do města a po jedné jízdě nám zůstala podrážka vlepená do
výfuku.
Běžné oblečení jsme s sebou brali jen v množství, které jsme
nezbytně potřebovali na první dny; v seznamu jsou započítané i věci,
které jsme měli na sobě v letadle. Ostatní dokupte na místě,
oblečení v USA je kvalitní a hříšně levné. Pokud máte fotosenzitivní
pokožku, absolutní nezbytností jsou trička s dlouhým rukávem.
V krátkém tričku vás ostré slunce rychle spálí, v tričku s dlouhým
rukávem je proto cesta mnohem bezpečnější i pohodlnější a není
v něm ani o moc tepleji.
Speciální kapitola je drogerie. Nespoléhejte se například na to,
že si v USA koupíte kvalitní antiperspirant! I ve velkých obchodech je
překvapivě slabý výběr. Známá značka Rexona se tam sice prodává,
ale tyčinka pod paži v americké verzi páchne a má zvláštní
konzistenci. Večer se vám z toho pod paží udělají mazlavé dredy,
které nejdou ve sprše vydrhnout…
Stejně tak budete potřebovat jelení lůj na rty, v Americe ho totiž
koupíte na benzínce v miniaturním balení za neuvěřitelných 5 dolarů.
Čím dále na západ zajedete, tím víc bude ostrý a suchý vzduch vaše
rty namáhat. A pokud nechcete dopadnout jako kovbojové
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z westernovek Serga Leoneho s věčně rozpraskanými rty, jelení lůj
bude patřit k vaší denní povinné výbavě.
ABSOLUTNÍ MUST-TO-HAVE je opalovací krém s ochranným
faktorem 50 i pro ty, co se v Chorvatsku opalují jen s Indulonou na
nose. Americké slunce, hlavně v poušti, má úplně jiné grády než to
evropské a i přes poctivé mazání padesátkou nás řádně opálilo.
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ÚVOD

V tomto složení jsme se zamilovali do Route 66, zleva Robert, Marián, Jan, Slávek, Zuzka a
Miška

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

Znáte ten pocit obavy z neznámého? Vystoupíte z letadla
v Chicagu nebo Los Angeles a před letištní halou se sami sebe ptáte
– kde to jsem a kde je kruci ta Route 66?
Tak se nadechněte a vyrazte vstříc dobrodružstvím. Nemáte se
čeho bát, řiďte se zdravým úsudkem a svůj první trip v USA zvládnete
na jedničku. Ještě před tím si však přečtěte tuto část knihy, ve které
vás připravíme na to, co vás v Americe čeká.

ÚVOD
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
O ROUTE 66

Staré značení Route 66

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

Route 66 je na hlavní trase sjízdná bez problémů, tvoří ji buď
asfalt (na mnoha místech je opravená) nebo beton. Na vybraných
úsecích je sice věkem rozbitá a pukliny v betonu způsobují
nepříjemné rány do sedadla, je ale stále sjízdná.
Route 66 se na mnoha místech ztrácí, buď zanikla úplně, nebo ji
překryla dálnice I40, anebo jednoduše není označená. Na jiných
místech sice existuje a dá se na ni vjet, ale po pár kilometrech končí
a budete se muset otočit. Takový je například úsek mezi Topockem a
Needles, kde mapa sice Route 66 ukazuje, ale mimořádně rozbitá a
neudržovaná cesta po přibližně kilometru končí uzávěrkou.
Existují i paralelní úseky Route 66 z různých období jejího
provozu. Většinou je to zajížďka přes město anebo nádherná stará
cesta vedoucí lesem. Několik úseků vede Route 66 přes dirty roads,
tj. prašné neudržované cesty. V období dešťů jsou tyto úseky
rozmočené a nedoporučuje se po nich jezdit – tahat z bahna Harley,
anebo sedan z půjčovny, byste určitě nechtěli. Také si rozmyslíte,
jestli je chcete projet v období sucha – prach budete mít v celé
motorce i na sobě.
Poušť na trase Route 66, hlavně v okolí města Kingman, dokáže
být po dobu deště nebezpečná – jsou v ní prohlubně, přes které
protéká voda. Ano, i takové extrémy můžete na Route 66 zažít – když
prší, z blízkých skalnatých hor stéká velké množství vody, které
v písku protéká nejnižšími body a v pravidelně se opakujících
prohlubních můžete utopit motorku i auto. Proto jsou tyto úseky
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označené zákazem vjezdu v období dešťů. Dodržujte ho a nikdy do
takové oblasti nevjíždějte! V Arizoně vás mohou zastihnout i prašné
bouřky, nezapomeňte proto použít bandanu na tvář.
Nedoporučujeme vám po Route 66 cestovat v noci – hlavně
proto, že ve tmě minete nádherné scenérie anebo body zájmu na
cestě. Plánujte svůj trip tak, abyste dorazili do cíle před západem
slunce. V případě problémů můžete také v noci déle čekat na
pomoc, mnohé úseky Route 66 jsou málo frekventované.
Připravte se také na to, že když cestujete směrem na západ, na
sklonku dne vám bude přímo do očí pálit zapadající nízké slunce nad
horizontem. Zato západy slunce budou patřit mezi nejkrásnější
zážitky a když je zastihnete na správném místě, budete mít
nezapomenutelné fotografie.
Myslete i na to, že když cestujete na Route 66 v jiných ročních
obdobích než v létě, slunce vychází brzy ráno a zapadá naopak velmi
brzy po poledni. Tomu je proto třeba přizpůsobit denní itinerář.
Dobrý tip: Když si naplánujete západ slunce v Oatmanu anebo
v Mohavské poušti u města Amboy anebo u Amboy v kráteru, získáte
nádherné fotografie. V Oatmanu můžete zůstat na noc anebo se
potmě přesuňte do Needles. V okolí Amboy je s ubytováním
problém. Ubytovat se můžete buď v malém motelu v Ludlow (klíče si
vyzvednete na benzínce přes cestu), anebo se budete muset potmě
přesunout až do Barstow.
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Důležité je – obzvlášť když chcete objevovat staré a opuštěné
úseky – zvládnout i management doplňování paliva, aby vám
v opuštěné krajině nedošlo. Na hlavní trase Route 66 je vybudovaná
hustá síť čerpacích stanic, především v blízkosti dálnice. V Mohavské
poušti je už větší problém a vzdálenosti mezi benzínkami jsou větší,
proto do ní vjíždějte s plnou nádrží. V případě nouze natankujete i
v oázách, ale za dvojnásobnou cenu paliva.
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ROZDĚLENÍ ÚKOLŮ NA
CESTĚ

Motorky jsme každý večer zkontrolovali, připravili na následující den a uzamkli jsme brzdové
kotouče, abychom je ráno našli na svém místě. Ledvinka zatím vybalila kufry a připravila
oblečení na další den

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

Před prvním výjezdem na Route 66 je třeba vyřešit praktické
úkoly. Pokud chcete, aby po dobu vašeho tripu všechno fungovalo,
měli byste si rozdělit úkoly ve vašem týmu. Ať už jsou to úkoly lídra,
když je vás ve skupině víc, anebo rozdělení úkolů ve dvojici po dobu
cesty.
V autě je rozdělení úkolů jednoduché – posádka se dělí na ty, co
řídí a na ty, co se vezou. Ideální je, když se budete střídat, Route 66 si
tak užijete mnohem víc.
Na motorce je situace o něco komplikovanější a dobré
rozdělení úkolů s ledvinkou vám dokáže cestu velmi ulehčit. Popíši
tedy, jak jsme měli úkoly rozdělené my.
Mojí úlohou bylo navigovat, řídit, hledat zajímavá místa…
zkrátka zvládnout každodenní přípravu před cestou a zabezpečit to,
abychom cestovali bezpečně a bez zádrhelů. Nepodceňujte to, není
to ani trochu jednoduché. Ledvinka se zase starala o všechno ostatní.
Po dobu jízdy fotografovala – jen díky tomu jsme si přivezli
domů velkou sbírku fotografií. Starala se o to, aby po dobu přestávek
byla všechna zařízení v nabíječce. Když jsem po příjezdu na motel
připravoval motorku na další den, anebo se snažil vytipovat dobrou
místní restauraci, ledvinka vybalila kufry a připravila oblečení na další
den.
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A postarala se opět o to, aby se všechna potřebná zařízení
nabíjela.
Ráno – když jsem chystal motorku na další cestu – ledvinka
zabalila všechny věci zpět do kufrů a postarala se o to, aby na pokoji
nezůstalo nic zapomenuté.
Samozřejmě, rozdělení úkolů je velmi individuální a v mnoha
případech se prolínalo, každý z nás dělal to, co zvládal tak, aby nám
společně zůstalo co nejvíce času na oddych.
Mít však striktně rozdělenou zodpovědnost je na takové cestě
užitečné – nestane se, že oba zapomenete na něco důležitého,
spoléhajíc se, že to přece udělal ten druhý.
Ještě je důležité podotknout, že dobrá a promyšlená logistika
ušetří vám i ledvince množství práce při balení a hlavně neustálém
přenášení vašich věcí mezi motorkou a motelem. Do jednoho
bočního kufru motorky jsme balili nošené oblečení, které jsme tím
pádem denně nevybalovali. V druhém bočním kufru jsme měli
odložené věci, které bylo potřeba po dobu jízdy používat – otevírá se
totiž podstatně jednodušeji než hlavní kufr ve středu s naloženým
lodním vakem na zahrádce. V hlavním kufru jsme měli nepromoky a
oblečení, které jsme nepotřebovali často vytahovat. Všechno ostatní
bylo uložené v lodním vaku, který jsme při příjezdu na hotel
jednoduše odkurtovali a přenesli na pokoj. A ráno zas přikurtovali
bez dalšího zbytečného balení.

ROZDĚLENÍ ÚKOLŮ NA CESTĚ
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JAK SE V USA JEZDÍ?

Hlídkující policejní auta potkáte na Route 66 často. Když neporušíte předpisy, policie vás
nezastaví

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

Není třeba se ničeho obávat – z evropské perspektivy je jízda
autem anebo na motocyklu v USA velmi pohodlná a rozdíly
v předpisech jsou minimální.
Američané jezdí stejně jako jinde na světě – řidiči ve městě jsou
agresivnější a jízda v krajině je pohodová a pomalá. Připravte se na
dálnice se 6 až 10 jízdními pruhy (hlavně v Los Angeles) a velký
provoz na nich, ne zřídka bývají ucpané ve všech pruzích.
Pokud je vás v autě nebo na motorce víc, můžete využít tzv.
carpool, tedy rychlý pruh. Skutečně bývá mnohem rychlejší než
běžně využívané pruhy s auty, ve kterých sedí jen jeden člověk.
Američané jsou na cestě většinou velmi disciplinovaní a
arogantní styl jízdy je vidět jen zřídka. Na druhou stranu se můžete
ocitnout na cestě společně s opilým řidičem. Buďte proto opatrní.
Při jízdě na motorce mohou dělat problémy kamiony. Jsou větší
a delší než evropské a jezdí také mnohem rychleji. Buďte proto velmi
opatrní, ať už je předjíždíte nebo naopak, když předjíždějí ony vás.
Vzduchová kapsa za návěsem s vámi může nečekaně zalomcovat.
Dopravní značky jsou dobře čitelné a srozumitelné jsou i
doplňkové textové příkazy. Přesto se připravte na několik rozdílů.
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POVOLENÉ ODBOČENÍ DOPRAVA NA
ČERVENOU
V USA jezdíte po pravé straně cesty, stejně jako u nás. Jedním
z velkých rozdílů je, že v USA můžete odbočit vpravo, i když na
semaforu svítí červená. Samozřejmě, musíte dát přednost autům,
které projíždějí přes křižovatku na zelenou. POZOR! Na některých
křižovatkách je odbočení na červenou zakázané, vždy vás na to
upozorní dopravní značka.

4-SMĚRNÁ STOPKA
Novinkou pro Evropana bude značka ALL STOP anebo 4-WAY
STOP. Na jednoduchých křižovatkách musí všechna projíždějící auta
zastavit na znamení STOP a projet křižovatku v pořadí, v jakém na ni
přijela. Značka STOP se používá velmi často, a to i na široké a
přehledné cestě. V Americe jsou také čím dál rozšířenější kruhové
objezdy, kde musíte dát přednost vozidlu, které přes kruhový objezd
projíždí.

OMEZENÍ RYCHLOSTI
Omezení rychlosti je obvykle velmi dobře označené.
Doporučujeme velmi přísně respektovat omezení rychlosti ve
městech. Neoznačená policejní auta s radarem hlídkují často po
celém městě a pokuty jsou v USA vysoké. Automatické radary, tzv.
foto pasti, se na Route 66 používají jen zřídka a jsou označené
zejména ve velkých městech.
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ODBOČENÍ NA VEDLEJŠÍ SILNICI
Směrové dopravní značky jsou umístěné za křižovatkou, dávejte
na to pozor. Když uvidíte značku, odbočte. Počet mil na dopravní
značce označuje celkovou vzdálenost od cíle, ne vzdálenost ke
křižovatce.

UZAVÍRKY CEST A OBJÍŽĎKY
V posledních letech úřady v rámci Route 66 značně investují do
oprav cest, takže se může stát, že se střetnete s uzavřenou cestou a
objížďkou. V aplikaci Route 66 Navigation sledujeme všechny
objížďky a jsou v navigaci aktualizované. Při krátkodobých objížďkách
si dávejte pozor, protože mohou být vyznačené jen pro velká
nákladní auta, takže mohou existovat kratší a rychlejší alternativy pro
osobní automobily a motocykly. Používejte zdravý rozum a intuici :-)

POLICEJNÍ KONTROLY
Ve Spojených státech vás policie zastaví jen tehdy, když porušíte
zákon, anebo spácháte zločin. Neexistují žádné preventivní kontroly.
Pokud řídíte podle předpisů, šance, že vás policie zastaví, je
minimální. Policie hlídkuje na různých místech a většinou má obvykle
označené auto v klasické černobílé kombinaci. Rychlost se však měří
i v neoznačených autech, většinou černých.
POZOR! Nikdy nezastavujte auto na cestě ZA policejním
vozidlem, policisté to mohou posoudit jako hrozbu a mohou na vás
vytáhnout zbraň.

JAK SE V USA JEZDÍ?
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Bohužel, na Route 66 jsou i takovéto památky na oběti dopravních nehod. Němečtí cyklisté
Harry Jung a Heinz-Gerd Buchel zahynuli na Route 66 v květnu 2018. Čest jejich památce

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

Na hlavních tazích Route 66 jsme nezažili žádnou nebezpečnou
situaci.
V USA je však kriminalita vyšší než v některých evropských
zemích, proto dodržujte základní bezpečnostní pravidla a ve větších
městech se zdržujte v centru. Na hlavních tazích a v centrech měst je
dostatek policejních hlídek, abyste se cítili bezpečně, mnohdy
budete na cestě přecházet okolo policistů při zatýkání.
Pokud parkujete auto nebo motorku na motelovém parkovišti,
jsou v bezpečí, pokud teda nemáte za oknem vysloveně vystavené
cennosti. Stejně tak jsme nezaznamenali žádný incident ani v jednom
z hotelů, kde jsme bydleli (kromě policejní akce, když zatýkali o
poschodí výš hledaného člověka, ale akce proběhla diskrétně, aniž
by se dotkla jiných ubytovaných hostů).
Neštěstí se však nevyhýbají ani cestujícím na Route 66. V době,
kdy vznikala tato kniha, auta za jeden týden srazila a zabila posádku
motocyklu a dva německé cyklisty.
I když v principu stačí dodržovat základní bezpečnostní pravidla
jako kdekoli jinde na světě, jezděte opatrně a bezpečně a sledujte
zpětná zrcátka.

BEZPEČNOST NA SILNICI
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POI, TEDY RŮZNÉ ATRAKCE
NA CESTĚ

Mezi nejnavštěvovanější místa na Route 66 patří právem Gemini Giant a Launching Pad
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Route 66 není jen jízda po cestě. Největší kouzlo má návštěva
různých míst: ať už obydlených, provozovaných nebo ghost towns a
opuštěných staveb, připomínajících časy zašlé slávy Route 66. A
přesto, že mnoho zajímavých míst už zničil člověk anebo pohltila
příroda, stále se na Route 66 najdou stovky míst, která stojí za
zastávku. Jamile máte trip na Route 66 za sebou, můžete těm, kteří
se ještě jen chystají, dát jen dvě rady:

1. NIKDY NESTIHNETE VIDĚT VŠECHNO
Toto si dobře zapamatujte. Pokud se s tím hned od začátku
smíříte, máte velkou šanci, že si svoji cestu po Route 66 užijete.
V opačném případě budete nervózně létat nahoru a dolů, na
každém místě se zdržíte jen na tak dlouho, abyste ho vyfotili a večer
v posteli zjistíte, že si z celého dne pamatujete jen ty nervy. Buďte
připravení na to, že některé atrakce nestihnete vidět, některé bary a
muzea budou zavřené, anebo že některé atrakce vás zklamou a
místo plánované hodinky budete pokračovat dál už po pár minutách.
A v tom je kouzlo Route 66: Každý den vám nabídne množství jiných
krásných míst a je jich tolik, že nestihnete všechny obejít ani za
měsíc.

2. KAŽDÝ DEN TRIPU
SI ROZPLÁNUJTE UŽ DOMA
Na internetu je milion tipů, co všechno můžete na trase Route
66 vidět. Doma budete mít čas se v nich přehrabávat - na cestě už
ne. A i když by vám trocha času zůstala, nebudou síly. Ideální je
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připravit si na každý den chronologicky seznam míst a atrakcí, které
byste chtěli vidět, promyslet si priority, abyste na úkor hloupostí
nezmeškali něco velkého. Nechejte si i malou rezervu na
neočekávané objevy. I tak si bude Route 66 dělat, co chce, vy se po
ní jen vezete!
Route 66 lemují více či méně zpustošené a opuštěné stavby.
Atrakce po cestě můžeme rozdělit do třech základních skupin samotné silniční stavby (zajímavé úseky vozovky, mosty),
zrekonstruované budovy (hlavně benzínky, restaurace, bary, muzea)
a turistické atrakce (Henry Rabbit Farm, Launching Pad, Rocking
Chair, Blue Whale, totemy atd.). Je na vás, co z toho vás zajímá,
všechno má cosi do sebe a stojí za to vidět.
Myslete i na to, zda chcete vidět i samotná města, ve kterých
spíte. V našem itineráři se pro ně našlo jen málo času, což bylo někdy
na škodu.
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MÍSTA, KDE SE MUSÍTE ZASTAVIT
Aspoň orientačně jsme pro vás připravili seznam míst, kde jsme
se my cítili mimořádně dobře. Samozřejmě, každý z nás má jiné
potřeby, priority anebo představy, ale možná vám náš seznam
pomůže v rozhodování.
JOLIET

JOLIET

RICH’S CREAMY

JOLIET AREA MUSEUM

PONTIAC

GARDNER

MUSEUM

THE SHOP
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NORMAL

ATLANTA

RYBURN’S PLACE

BUNYON GIANT

SPRINGFIELD

LINCOLN

COZY DOG DRIVE IN

THE MILL MUSEUM

LITCHFIELD

STAUNTON

ARISTON CAFE

HENRY’S RABBIT RANCH

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

ST. LOUIS

ST. LOUIS

DONUTS DRIVE IN

TED DREWES

CUBA

CUBA

WAGON WHEEL MOTEL

MISSOURI HICK BAR-B-Q

CUBA

FANNING

THE FOURWAY

THE FANNING OUTPOST
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NEWSBURG

WAYNESVILLE

TRAILS OF TEARS

ROUTE 66 GALLERY

CARTHAGE

EVERTON

BOOTS COURT MOTEL

GAY PARITA FILLING STATION

GALENA

AFTON

THE CARS ON ROUTE 66

AFTON STATION
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CATOOSA

SAPULPA

THE BLUE WHALE

HEART OF RT 66 MUSEUM

TEXOLA

CHANDLER

TUMBLEWEED GRILL

SEABA STATION MUSEUM

AMARILLO

AMARILLO

LILE ART GALLERY

TEXAS IVY ANTIQUES
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ADRIAN

TUCUMCARI

MIDPOINT CAFE

TEE PEE CURIOS

SANTA ROSA

TUCUMCARI

THE BLUE HOLE

ROADRUNNER LODGE

ALBUQUERQUE

GRANTS

66 DINNER

SANDS MOTEL
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HOLBROOK

JOSEPH CITY

WIGWAM MOTEL

JACK RABBIT TRADING POST

WILLIAMS

PARKS

ADDICTED TO 66 DEALS

PARKS IN THE PINE DELI CAFE

SELIGMAN

PEACH SPRINGS

ANGEL DELGADILLO

GRAND CANYON CAVERNS
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KINGMAN

KINGMAN

HACKBERRY GENERAL STORE

KINGMAN VISITOR CENTER

OATMAN

GOLDEN VALLEY

OATMAN HOTEL

COOL SPRINGS CABINS

NEEDLES

AMBOY

WAGON WHEEL RESTAURANT

ROY’S CAFE
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LUDLOW

NEWBERRY SPRINGS

LUDLOW CAFE

BAGDAD CAFE

VICTORVILLE

ORO GRANDE

ROUTE 66 MUSEUM

IRON HOG

SAN BERNARDINO

RANCHO CUCAMONGA

WIGWAM MOTEL

CUCAMONGA SERVICE ST.
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Holly a Tully vzkřísily Launching Pad ve Wilmingtonu. I když jsou doslova obklíčení turisty,
vždy si najdou čas na pár milých slov

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

Poprvé je to pořádný trip, ale potom se už na Route 66 vracíte
hlavně kvůli úžasným lidem. Příjemné atmosféry, množství
inspirujících střetnutí a nečekaných přátelství si na Route 66 cení
téměř každý, kdo se po ní svezl. Mnoho lidí na Route 66 prožilo celý
svůj život, anebo jsou součástí generací, které v časech rozmachu na
Route 66 provozovali svůj business. Další na Route 66 koupili a
zachránili budovy, které by se bez nich rozpadly a zůstaly jen
vzpomínkou. Spojuje je entuziasmus, s jakým se o svoje místo starají.
A vždy dobrá nálada.

LIDÉ NA ROUTE 66
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OBJEVOVÁNÍ
OPUŠTĚNÝCH ÚSEKŮ
ROUTE 66

Opuštěná cesta k ruinám města v Lincolnu byla kdysi původní trasa Route 66
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Route 66 je neopakovatelně nádherná i proto, že ji tvoří desítky
opuštěných úseků z různých časových období. Většina z nich už není
bohužel sjízdná – buď jsou ve velmi špatném stavu, anebo leží za
zavřenou bránou na soukromých pozemcích. V aplikaci Route 66
Navigation najdete nejkrásnější opuštěné úseky, které jsou ještě
přístupné. Stačí si zvolit trasu B v navigaci. Pokud je chcete projet,
rezervujte si na to dostatek času a trpělivosti. Nabídnou vám staré
prašné cesty s nádhernou přírodní scenérií, a to vás už navždy pohltí.
V případě, že jsou cesty rozmočené po dešti, nechejte si tento
zážitek raději ujít a nevjíždějte na ně. Mnohokrát vedou krajinou bez
mobilního signálu, což by mohlo představovat problém, kdybyste
uvízli.
Náš tip: Mezi nekrásnější úseky patří stará cesta z Glenria do
San Jon s historickými dřevěnými mosty, další neskutečně krásný
úsek je mezi městy Cuervo a Santa Rosa a určitě nevynechejte
alternativní trasu do Flagstaffu z Winony.
Podrobnější informace o těchto úsecích najdete na
www.route66navigation.com/blog

OBJEVOVÁNÍ OPUŠTĚNÝCH ÚSEKŮ ROUTE 66
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ZAJÍŽĎKY Z ROUTE 66,
KTERÉ SE VYPLATÍ VIDĚT

San Francisco
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Kdyby vám byla všechna lákadla na Route 66 málo, anebo jste si
na přejetí Matky cest vyhradili delší čas, máme pro vás několik
osobních doporučení na zajížďky. Aby vám nic neuniklo, vraťte se ze
zajížďky vždy zpět, odkud jste vyrazili a pokračujte po Route 66 dál.

HARLEY DAVIDSON V MILWAUKEE
100 mil od Route 66
Přímo z Chicaga si můžete udělat výlet po pobřeží jezera do
Milwaukee – rodného města výrobce motocyklů Harley Davidson.
Návštěva muzea je must-to-have aktivita pro každého milovníka
motorek.

ZAJÍŽĎKY Z ROUTE 66, KTERÉ SE VYPLATÍ VIDĚT
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LAS VEGAS (NM), MONTEZUMA, HOT SPRINGS
13 mil od Route 66
Není Vegas jako Vegas. Zvolte si na svém tripu Santa Fe loop. Ze
Santa Rosy odbočíte na cestu 94, na křižovatce I25 v Romeroville jeďte
doprava. Po pár mílích natrefíte na krásné historické město Las Vegas.
Určitě se zastavte v jeho centru – na historickém náměstí najdete starý
Plaza Hotel a nevynechejte ani downtown na Bridge St. Potom se vraťte
na cestu 65 a vyrazte směr Montezuma. Čeká tu na vás překvapení – hrad
na kopci. Nemá sice tisíc let jako nejeden hrad v Evropě, ale v Americe
dokonale překvapí! (Pozor, není přístupný veřejnosti.) V Hot Springs se
můžete vykoupat v teplých pramenech s nádhernou přírodní scenérií a
po dlouhých dnech na rovině se mohou motorkáři projet serpentýnami
na cestě 65 směrem na Gallinas. Z hřebene kopce máte zaručen
nádherný výhled do údolí s hradem.
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PECOS NATIONAL HISTORICAL PARK
0,5 míle od Route 66
Jestli máte dostatek sil na dlouhou procházku na místě
bývalého bojiště a sídla indiánů, určitě nevynechejte odbočku do
Pecos National Historical Park.

ZAJÍŽĎKY Z ROUTE 66, KTERÉ SE VYPLATÍ VIDĚT

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

LA BAJADA HILL
12 mil od Route 66
Výlet na legendární průsmyk La Bajada ze Santa Fe
doporučujeme jen těm, kteří mají k dispozici 4x4 anebo terénní
motorku. Cesta k němu patří k těžším offroadům s vyježděnými
hlubokými kolejemi a velkými ostrými kameny. Rozhodně se na tuto
cestu nevydávejte s běžným sedanem!
Pokud zvládnete 60 až 90 minutovou offroad cestu, odměnou
vám bude krásný výhled z kopce do krajiny s jedním z nejstarších
úseků Route 66 vůbec. La Bajada patří k legendárním místům, ale
samotný průsmyk je neprůjezdný. Cestu tu přehradily nejen zábrany
s ostnatým drátem, ale částečně i závaly sesunutého kamení.
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RED ROCK PARK
1 míle od Route 66
Jen malý kousíček od Route 66, mezi Continental Divide a
Gallupem, si můžete udělat krásnou procházku v Red Rock Parku. Už
z dálky jsou viditelné dva charakteristické vrchy – Pyramid Rock a
Navajo Church. Vedou k nim turistické chodníky přímo z velkého
parkoviště.
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MONUMENT VALLEY
164 mil od Route 66 z Chambers
172 mil od Route 66 z Flagstaffu
Monument Valley patří k ikonickým místům Ameriky, ale
představuje poměrně velkou zajížďku z Route 66. Nejkratší cesta k němu
vede buď z města Chambers anebo z Flagstaffu. My jsme zvolili cestu
z Chambers. Vede nádhernou krajinou s množstvím úchvatných pohledů
na okolní kopce a skály. Zároveň je krajina řídce osídlená, pozor proto na
to, abyste měli natankováno. Motorkářům doporučujeme natankovat
všude, kde je příležitost. Stejně tak na motorce bez bandany
nevycházejte, v oblasti jsou obvyklé prachové bouřky. Vzhledem
ke vzdálenosti si výlet naplánujte na jeden celý den.
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PETRIFIED FOREST NATIONAL PARK
29 mil od Route 66
Vjezd do Petrified National Park je od Route 66, respektive
dálnice I40, vzdálený jen půl míle, ale nenechte se tím zmást, průjezd
celým parkem měří tam a zpět necelých 60 mil. Přes park vede cesta,
kolem které jsou návštěvnická místa. A z nich je úchvatný pohled na
divy přírody. Rozhodně doporučujeme vidět jako předkrm před
Grand Canyonem!
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METEOR CRATER
6 mil od Route 66
Projet Route 66 a nenavštívit Meteor Crater patří mezi
cestovatelské hříchy. Ano, je to ten kráter, ve kterém se natáčela
finální scéna filmu Starman! Obrovský kráter, který před miliony let
vyhloubil dopad meteoru, stále vyzařuje tajemnou kosmickou
energii a dokonale vybudované návštěvnické centrum pro vás
připraví zážitek na celý život.
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GLEN CANYON DAM
130 mil od 66
Jestli máte rádi velkolepá technická díla ve spojení s nádhernou
přírodou, určitě musíte vidět Glen Canyon Dam. Cesta k němu je
lemována nezvykle tvarovanými skalami, které hlavně při západu
slunce hrají všemi odstíny červené barvy. Cestou vás čeká i vyhlídka
z vrcholu kopců do krajiny kaňonů. Po dlouhé jízdě na rovině je to
příjemná změna. Samotná přehrada, do které se vlévá řeka Colorado
napájející jezero Powell, je ohromující i díky tomu, že je vybudovaná
v hlubokém kaňonu s úchvatným výhledem. I tu můžete využít západ
slunce a získat krásné fotografie.
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Když se na cestě zpět napojíte v Cameronu na cestu 64, přivede
vás přímo do Grand Canyonu. Byla by škoda nevrátit se do
Flagstaffu, projet si krásné úseky Route 66 u Bellemonte a Parks a do
Grand Canyonu nevyrazit například z města Williams. Plánujte tak,
abyste ve měste Williams strávili noc – v centru jsou úžasné
restaurace a bary, život v něm pulzuje dlouho do noci a v čemsi
připomíná Evropu. Možná i proto, že za železnicí otevřeli nový craft
pivovar s restaurací, kde si můžete dát čerstvě načepované pivo
z celého světa. Mají i Pilsner a Weissbier!

ZAJÍŽĎKY Z ROUTE 66, KTERÉ SE VYPLATÍ VIDĚT

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

GRAND CANYON
60 mil od Route 66
Grand Canyon je jednou z dalších „povinných zastávek“. Už jen
proto, že na světě nenajdete další místo na takové rozloze. V Grand
Canyonu je milion možností, co se tam dá dělat a můžete v něm
plnohodnotně strávit několik hodin, ale i několik dní. Doporučujeme
prohlídku od bodu Desert View Watchtower a postupně se přesouvejte
po dalších návštěvnických místech dolů do Grand Canyon Village.
Přesouvat se můžete po vlastní ose, ale dá se využít i shuttle, který je
v ceně vstupu. Pokud máte víc času a jste fyzicky zdatní, můžete si
dokonce naplánovat túru po turistických chodnících na více místech.
Více informací najdete na
https://www.nps.gov/grca/planyourvisit/day-hiking.ht. Z Grand
Canyonu se můžete vrátit zpět na Route 66 přes Williams.
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GRAND CANYON SKYWALK
80 mil od Route 66
Vyznavači adrenalinu mohou navštívit i další atrakci – Grand
Canyon Skywalk. Možné je to i při přesunu do Las Vegas, Skywalk se
nachází přibližně 52 mil od cesty 93. Čeká na vás adrenalinová
procházka přímo nad Grand Canyonem, let vrtulníkem nebo
letadlem a giftshop se suvenýry i skutečnými indiány. Výstup na
Skywalk, vysutou plošinu se skleněnou podlahou, je zpoplatněný.
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HOOVER DAM
75 mil od Route 66
Největší americká přehrada, na které se natáčelo několik
známých velkofilmů včetně Jamese Bonda, se nachází na hranici
Arizony a Nevady. Ústí do ní jezero Lake Mead, které napájí řeka
Colorado. Je to kolosální stavba s unikátním architektonickým
řešením a určitě stojí za zastávku.
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LAKE MEAD, LAS VEGAS BAY, ECHO BAY,
VALLEY OF FIRE
80 mil od Route 66
I když je vstup do rezervace Lake Mead placený, okružní cestu
kolem jezera a následný přesun přes Valley Of Fire ocení nejen
motorkáři. Smutný pohled na vysychající a neustále se zmenšující
jezero vynahradí klikatá cesta přes roztodivné skalnaté útvary. Celý
okruh až do centra Las Vegas měří 126 mil, proto nezapomeňte před
vstupem do rezervace natankovat, v rezervaci není žádná čerpací
stanice. Jestli vás ještě neomrzel pohled na další a další skály,
prohlédněte si i známé Údolí ohně. Do Las Vegas se potom
dostanete po dálnici I15.
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LAS VEGAS
105 mil od Route 66
Představovat vám město hříchu určitě není třeba. Patří
k nejčastějším zastávkám cestujících na Route 66.
V Las Vegas se ubytujte v hotelech s kasinem – bývají dobře
vybavené a zároveň levné a přímo v hotelu jsou obvykle fastfoody
otevřené dlouho do noci. Jestli přemýšlíte o tom, jak pokračovat z Las
Vegas dál směrem na Los Angeles, může vás svést myšlenka použít
dálnici I15 směrem na Barstow a Victorville. Nedělejte to. Jestli se vrátíte
po cestě 93 zpět do Kingmanu, Route 66 se vám odmění jedním
z nekrásnějších úseků přes Cool Springs, starý kovbojský Oatman,
Golden Lake, Needles a Mohavskou poušť.
Udělali byste obrovskou chybu, kdybyste si nechali tuto část Route
66 ujít.
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DEATH VALLEY
250 mil od Route 66
Údolí smrti je od Route 66 nejdál. Naplánujte si jej jako výlet z Las
Vegas, odkud je vzdálené jen 150 mil. Plánujte ho jako dlouhý celodenní
výlet s brzkým odjezdem ráno. Údolí smrti je obrovské a vzdálenosti mezi
jednotlivými návštěvnickými místy bývají i několik desítek mil. V oblasti
není mobilní signál a v Údolí smrti není ani čerpací stanice, takže
nezapomeňte před vstupem do oblasti natankovat. Údolí smrti je
zároveň známé vysokými teplotami, proto si před cestou dobře
nastudujte bezpečnostní pokyny a vezměte si dostatečné zásoby vody.
Začněte na Dante’s View, pohled do údolí v téměř 360° panoramatu vám
vezme dech. I v tomto případě vám doporučujeme vrátit se z Údolí smrti
zpět do Kingmanu a pokračovat po Route 66 dál z tohoto místa a
nezkracovat si cestu po dálnici.
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ANGELES NATIONAL FOREST
20 mil od Route 66
Když vám v Los Angeles vyjde čas, máme pro vás skvělý tip na výlet
do Angeles National Forest. A vzhledem k charakteru cesty je toto mustto-ride pro každého motorkáře! Pokud jedete ve směru od Victorville, na
křižovatce Cajon Junction odbočte na cestu 138. Na další křižovatce
odbočte na cestu číslo 2 směrem na Wrightwood. Přes Big Pines a Cedar
Springs postupně vystoupejte do výšky asi 2 000 m nad mořem. Klikatá
cesta vám poskytne nejen plnohodnotný řidičský zážitek, ale i krásný
výhled do krajiny až na Palmdale. Cesta lesy až do La Caňada Flintrige a
Pasadeny je celoročně mimořádně oblíbená i u místních motorkářů.
Celková délka trasy z Cajon Junction do La Caňada Flintrige je asi 76 mil.
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SANTA BARBARA
85 mil od Route 66
Ze Santa Moniky si můžete udělat i krásný výlet po pobřeží Tichého
oceánu přes Malibu do malebného přímořského letoviska Santa Barbara.
Užijte si dovolenkovou atmosféru v pěkném centru, anebo se projděte
po pláži. Výlet vám však může zkazit specifické počasí, které je
charakteristické pro celé pobřeží. Velmi často se tu vyskytují husté a
studené mlhy, které přicházejí od moře. Nejčastěji se na pobřeží drží
ráno a ještě dopoledne se rozplynou, nezřídka se udrží i celý den.
Zrádné jsou i v tom, že mohou přijít kdykoli v průběhu dne a pokazí vám
pobyt na pláži. Motorkáři by si proto měli přibalit ke krátkým nohavicím a
tričku i teplejší oblečení, v mlze se v letním oblečení na motorce před
zimou neschováte. Bohužel, vlastní zkušenost…
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SAN DIEGO
135 mil od Route 66
Z Los Angeles to do San Diega není tak daleko, abyste si
nemohli udělat krásný výlet po pobřeží. V San Diegu určitě navštivte
starý maják na Point Loma s krásným výhledem na záliv, podívejte se
do Sea World. Jak budete v jeho blízkosti, vyzkoušejte úžasné
mexické speciality z mořských plodů v bufetu Los Panchitos. Velkým
zážitkem je prohlídka lodě USS Midway. Přejeďte přes Coronado
Bridge na poloostrov a prohlédněte si slavný Hotel de Coronado.
Hostil prezidenty a mnoho slavných světových osobností a natáčel se
v něm i film Někdo to rád horké s Marilyn Monroe.
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MEXICO, TIJUANA
145 mil od Route 66
Jestli vás pokouší návštěva blízkého Mexika, ze San Diega se dá
přes hranici dostat do Tijuany bez větších komplikací. A my vám
návštěvu tohoto pestrobarevného města mnoha chutí velmi
doporučujeme – budete doslova nadšení! Život v Tijuaně je od toho,
co jste viděli v Americe, úplně odlišný a tento výlet bude vítaným
zpestřením.
V žádném případě hranici nepřecházejte v autě nebo na
motorce z půjčovny – na jízdu v Mexiku potřebujete mít uzavřené
pojištění, které však turistům nevydávají. V případě kontroly vám
mohou mexické úřady auto zabavit.
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Rezidenti, samozřejmě, tento problém nemají. Auto je možné
zaparkovat na jednom z mnoha střežených parkovišť přímo na
hranici. Hranici přejdete pěšky, na hraničním přechodu vypíšete
deklaraci k vašemu pobytu anebo se prokážete vízem. Hned za
hranicí se nedoporučuje brát taxíky, bývají drahé. Udělejte si krátkou
procházku a vezměte si taxík na hlavní ulici. Cena se pohybuje od 15
do 25 dolarů za jízdu do centra.
Při návratu na území USA musíte projít stejnou celní a pasovou
procedurou, jako při příletu. V případě, že nemáte zavazadla,
kontrola je i s pohovorem rychlá.
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SAN FRANCISCO
462 mil od Route 66
Z Los Angeles můžete také vyrazit do San Francisca, ale
počítejte dva dny na cestu tam a zpět. Po pobřeží je to skoro 9 hodin
a po dálnici více než 6. San Francisco je další místo v USA, které vám
představovat nemusíme. Návštěva Alcatrazu a Golden Bridge je
zážitek na celý život, rovněž jako procházka strmými ulicemi San
Francisca.
Cestou zpět se můžete zastavit v Silicon Valley vzdát hold
technologickým gigantům. Na dálnici I5 se napojte po cestě 152
přes Pacheco State Park a prohlédněte si obrovský rezervoár vody
San Luis.
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PLATEBNÍ KARTA NEBO
HOTOVOST?

Launching Pad, Wilmington, Illinois
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Platba v hotovosti v USA není problém, přijímají ji ve všech
obchodech anebo provozovnách na Route 66. Nedoporučujeme
však na veřejnosti držet v rukou svazky bankovek nebo přeplněnou
peněženku.
Připravte se na problémy při používání platebních karet,
obzvlášť když přicházíte z Evropy. Některé půjčovny aut neakceptují
platbu přes internet z některých zemí Evropy a auto tak musíte
zaplatit až na místě při vyzvednutí na pobočce. Po celou dobu
pobytu budete mít problém s tím, že americké systémy nedokáží
správně rozpoznat debetní a kreditní karty a budete muset u kasy
vícekrát zopakovat platbu s různými parametry nastavení, než ji
systém akceptuje. Pokud vám neprojde platba debetní kartou,
neváhejte ji zopakovat a označit ji jako kreditní, platba projde :-)
Nezaznamenali jsme problém s akceptováním karet Visa nebo
Mastercard, pro jistotu jsme měli při sobě obě.
Téměř nikde nezaplatíte se zahraniční platební kartou ve
stojanu na benzínce. Systém ji jednoduše neakceptuje, anebo
požaduje lokální PSČ (někde fungovalo 000 00, v 95 % případů
nefungovalo nic). Jestli chcete ušetřit čas, nebojujte s tankovacím
automatem a běžte přímo na kasu benzínky předplatit sumu, za
kterou natankujete. Pokud zvolíte sumu vyšší než je vás konečný účet,
nemusíte se obávat, systém sice dočasně zablokuje zvolený kredit,
nakonec strhne z vašeho účtu sumu na účtence.
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Paradoxně nejmenší problémy jsme měli s platbou
v hypermarketech – nebuďte překvapení, pokud zaplatíte
jednoduchým přetažením přes terminál i s kartou, která je striktně
blokovaná na zadávání PIN. S ochranou karet si v Americe příliš hlavu
nelámou, ale nepotkali jsme se ani s žádným zneužitím.
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JÍDLO NA ROUTE 66

Kuřecí prsa na přírodno s ananasem, bramborové chipsy, Kingman

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

Dlouho jsem váhal, zda kapitolu o jídle do této knihy zařadit,
protože pro mě je americká úroveň gastronomie citlivé téma a vím,
že díky svým názorům budu chodit po tenkém ledě a možná i pár
amerických gurmánů naštvu.
Rozdíly jsou mezi americkou a evropskou kuchyní obrovské –
zatímco u nás se slepičí polévka vaří tak, že jednoduše dáte do hrnce
slepici, kořenovou zeleninu, dochutíte solí a černým kořením, maso
natrháte na kousky a servírujete s vaječnými tenkými nudlemi,
v Americe dostanete vývar se smetanou a vařenými kolínky tak hustý,
že v něm stojí lžička. Bez masa. Upřímně, zvyká se na to velmi těžko.
I první hotelová kontinentální snídaně pro nás představovala
šok – a další jsme utrpěli, když jsme si uvědomili, že takovéto snídaně
nás čekají v motelech až do konce pobytu.
Co to vlastně je ta americká kontinentální snídaně? Většinou se
ráno ocitnete v motelové mini kuchyňce, kde je zásobník na
pomerančový džus, připálená anebo stokrát přihřívaná káva
v termosce, teplá voda a ochucená ovesná kaše v papírových
sáčcích. O trošku lepší motely k tomuto přidají přeslazené muffiny
s mírně chemickou pachutí po látkách, které prodlužují trvanlivost.
Ještě o trošku lepší motely mají i přeslazené bagely, slané máslíčko,
mini džemy s příchutí brusinek, zásobník na vaflové těsto a vaflovač.
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Jen v jednom motelu měli praženici z prášku a placky z mletého
masa, které recepční vybírala z mrazáku a dávala rozmrazit do
mikrovlnky. A ano, ještě v jednom motelu měli vařená vejce!
Netušíc, co nás čeká, jsme na první cestu na Route 66 přijeli do
Ameriky nepřipravení – nenastudovali jsme si žádné doporučení na
dobré restaurace. Při druhé cestě jsme se spoléhali na vlastní
úsudek. O to hůř by se mi teď tyto restaurace hodnotily, protože můj
pohled na jídlo je přísný. Nedokáži si zvyknout ani na to, že některé
restaurace a všechny fastfoody jídlo servírují na plastových talířích
s plastovým příborem a že nápoje dostanete v plastových kelímcích.
Nechci proto americké restaurace hodnotit – jsem příliš
ovlivněný jinou kulturou vaření a stolování a tím pádem moje
hodnocení nebude objektivní. A rozhodně se chci restauracím na
Route 66 speciálně věnovat při některé z dalších návštěv. Až když je
osobně navštívím, rád o těch dobrých doplním informace do dalšího
vydání této knihy.
Nyní tedy vzpomenu jen ty restaurace, kde jsme se dobře cítili a
dobře najedli, s vědomím, že někde na Mother Road jsou určitě
desítky dalších, které si zaslouží zmínku, ale ještě jsem je neobjevil.
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FASTFOODY
Fastfoody jsou v Americe doslova všude a jsou ve výrazné
převaze proti restauracím. Přesto, že značek a druhů jsou na výběr
desítky, kvalita a chuť jídla je všude velmi podobná. Je vysoce
pravděpodobné, že do několika dní si k fastfoodu vypěstujete
odpor, nejen proto, že je to většinou junkfood, ale i proto, že se jídlo
doslova topí v oleji z fritézy, bez ohledu na to, jestli je to sendvič
s hovězí šunkou, anebo kuřecí kousky. Pokud chcete ochutnat
tradiční hotdog z Chicaga, Lu Lu’s na Route 66, Henry’s Drive In
anebo Cozy Dog Drive In není špatná volba. Hotdogy s různými
přílohami dostanete ve stylu fastfoodu za fastfoodové ceny.

BISTRA
Protipólem k fastfoodům bývají vietnamská, čínská a thajská
bistra. I jejich úroveň kolísá, ale jsou o level lepší a chutnější než
fastfoody, možná i díky tomu, že používají mnoho zeleniny. Zatímco
mexické fastfoody nám příliš nechutnaly, naopak mexická bistra byla
tím nejpříjemnějším překvapením. Vyzkoušejte například síť
Chipotle. Stejně dobře si pochutnáte v malých pekárnách donutů žádné z těch, které jsme po cestě navštívili, nebylo co vytknout.
Dodnes vzpomínáme na legendární Donuts Drive In v St. Louis se
dvěma šarmantními dámami, které na Route 66 pečou donuty již
dlouhé roky.

JÍDLO NA ROUTE 66

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

ZMRZLINY
Zmrzlinu Američané dělají parádně! Rozhodně se musíte
zastavit v Rich & Creamy v Joliet a také v Ted Drewes Frozen Custard
v St. Louis. Obrovský výběr zmrzliny vás na několik minut ochromí,
protože se nebudete umět rozhodnout, na co vlastně máte chuť. Líbí
se mi, že oba provozy jsou otevřené i mimo sezónu a dobrou
zmrzlinu si můžete dát i tehdy, když venku mrholí a teploměr ukazuje
pár stupňů nad nulou.

STEAKY
Jestli má Amerika v něčem gastronomický prim, pak jsou to
steaky. Dobré restaurace jich umí připravit na 100 způsobů a
přebytku hovězího dobytka v okolí Route 66 vděčíte za maso
v perfektní kvalitě. Steaky doporučujeme vyzkoušet ve
specializovaných steakhousech – v menších restauracích jsme
natrefili i na takové steaky, které se kuchařům nepovedli. Rozhodně
nezkoušejte smažený steak – je to sice místní specialita plná tuku, ale
nebude to zdaleka takový gastronomický zážitek, jaký vám poskytne
steak na grilu. Velmi neobvyklý a lahodný steak grilovaný na dřevu
z americké borovice (juniper wood) můžete vyzkoušet v restauraci
Yippee-Ei-O! Steakhouse v Tusayanu (Grand Canyon). Slušné steaky
jsme měli i v Kingmanu, v restauraci Dambar & Steakhouse, anebo
v síti Sizzler po celé Americe. Pamatujte i pravidlo – čím víc na západ,
tím dražší steak.
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BARBEQUE
Rozhodně vyzkoušejte i americké BBQ restaurace, hlavně
žebírka bývají lahodná. Velmi dobře jsme se najedli v Swadley’s
BarB-Q v Oklahoma City. Úžasná žebírka a jiné BBQ speciality si
můžete dát i v Missouri Hick Barbeque v Cubě anebo v Sweetwater
Bar-B-Que v St. Robert.

PIZZA
Americká pizza nechutná každému, avšak na mnohých místech
se dá sehnat i italská pizza. Velmi lákavě vypadala pizza v restauraci
Kelly’s on the Route 66 v Lexingtonu, chutnou pizzu a čepované pivo
měli v Cave Gang Pizza v Carthage a slušně jsme se najedli i v Cross
Eyed Cow Pizza v Oro Grande na vjezdu do Victroville.

SNÍDANĚ
Ochutnejte americkou snídani v některé z tradičních restaurací,
jako je například Mr D’z Route 66 Diner v Kingmanu. Ve stylovém
interiéru si můžete dát lívance, praženici anebo plněný sendvič.
Rozhodně lepší než zmiňované kontinentální snídaně v hotelech!
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TRADIČNÍ AMERICKÉ RESTAURACE
Rozhodně vyzkoušejte různé tradiční americké restaurace na
trase Route 66. Jelikož nás na cestě po Route 66 zastihl svátek
Thanksgiving Day, dostali jsme příležitost v historickém Wagon
Wheel v Needles ochutnat tradičního krocana i s Apple Pie. Určitě to
stojí za to! Velmi rádi se také vždy zastavíme v Rutherford’s Family
Restaurant v Kingmanu, kde nás jídlo ani obsluha nikdy nezklamaly.
Dobrá rada na závěr: od čtvrtku do neděle bývají vytipované
restaurace večer přibližně od 19:00 hod. úplně plné, mnohokrát
musíte stát venku v dlouhé frontě i hodinu, aby na vás vyšel stůl.
Jelikož většina cestujících končí svůj denní trip právě v tomto čase,
doporučujeme vám dřívější večeře. Vyhnete se tak dlouhému a
frustrujícímu čekání na jídlo s úplně prázdným žaludkem.

PIVO, VÍNO, ALKOHOL
Pokud budete chtít prach z cest večer na hotelu spláchnout
alkoholem, ve většině států, kterými Route 66 prochází, je možné
alkohol koupit ve specializovaných obchodech, na benzínkách a v
supermarketech. V některých úsecích, kde Route 66 prochází
indiánskými rezervacemi, je prodej alkoholu omezený a například na
benzínce ho nekoupíte.
Názory na americké pivo jsou různé, vedou se o něm dlouhé
polemiky, hodnocení se proto raději vyhneme. Spíš se na to
podíváme praktickým pohledem Evropana.

JÍDLO NA ROUTE 66

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

Pokud vypijete hodně tradičního amerického piva, bude vás
ráno bolet hlava. Pokud si můžete vybrat, kupte si mexické pivo,
například Pacifico – je chuťově nejpodobnější evropskému pivu a
hlava z něho nebolí :-) Pivo kupujte v sixpacku, je mnohem levnější
než jednotlivé plechovky. Na benzínkách, ale i v supermarketech, se
pivo skladuje v obrovských chladicích boxech, proto není problém i
v horkých dnech koupit dobře vychlazený sixpack. Čepované pivo
není příliš obvyklé, v restauracích dostanete převážně pivo lahvové.
Alkohol se v USA smí konzumovat až od 21 let a na veřejnosti
musíte mít alkohol schovaný, proto se láhve často v obchodech balí
rovnou u pokladny do papírového sáčku.
V USA nejsou obvyklé ani stánky s čepovaným pivem či pivní
zahrádky. Jednu jsme našli v Chicagu na břehu řeky v baru Island
Party Hut, spokojení s výběrem čepovaného piva budete i v pizzerii
v Carthage a další zahrádku objevíte až ve městě Williams v Arizoně.
V supermarketech upozorňujeme na velký výběr tzv. craft beer
z malých pivovarů. Tady si už vybere i pivní gurmán.
V supermarketech je bez problémů dostupné i globální pivo jako
Heineken, Amstel, Corona nebo Stella Artois.
V Americe se však rychle rozšiřují i malé pivovary s vlastním
pivem a restaurací. Jeden z nejlepších, Grand Canyon Brewing
Company, můžeme na základě vlastní zkušenosti doporučit ve městě
Williams.
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KÁVA
Stejně jako u tématu americká kuchyně, tak i při tématu
americká káva jsem v rozpacích. Většina Evropanů je odchovaná na
italské kávě, dokážeme celé hodiny prosedět v dobré kavárně,
ochutnávat různé směsi pražené kávy a užívat si sluníčko na terasách.
Kávu vychutnáváme a doslova lpíme na spojení dobrá káva +
dobrá společnost + relax a pohoda. V Americe se káva pije jako
každý jiný nápoj. Tradiční americano se připraví jako překapávaná
káva do velkého džbánu, který se neustále přihřívá. Takto připravený
nápoj se nalévá do velkých kelímků, ve kterých se káva dochucuje
práškovou smetanou a obrovskými dávkami cukru. Káva se většinou
pije ve stoje, při chůzi, cestou do práce, anebo doma při snídani.
Americano dostanete v restauracích, barech i v hotelových lobby. Na
benzínkách se dá v automatech koupit i cafe latte s různými
příchutěmi. Vyzkoušejte, že tento zážitek za těch pár dolarů stojí :-)
Kaváren v evropském stylu je v Americe málo a většinou je
najdete jen ve velkých městech. Jistou formou záchrany je síť
Starbucks, kvalita připravené kávy se liší provoz od provozu. Je to
však standard, který vaši chuť na dobrou kávu dokáže s jistými
ústupky naplnit.
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Občas však narazíte na ráj – místo, kde mají kvalitní italský
tlakový stroj na espresso a kde vám zaškolený personál dokáže
naservírovat špičkově uvařenou kávu. Nám se podařilo najít jen tři
taková místa a těšíme se na objevování dalších, protože víme, že
určitě někde existují!
Pokud si chcete pochutnat na vynikajícím espressu, zajděte si
do The Coffee Shop v městečku Las Vegas v Novém Mexiku (jen 6
mil od Route 66!), další najdete v Laughlinu, v kavárně v hotelu
Tropicana u bazénu a mile vás dokáží překvapit i malá bistra, jako je
Pao’s Pastries & Cafe v Los Angeles.
Pokud nedokážete žít bez ranní kávy, máme pro vás vychytávku.
Bude vás sice stát trochu prostoru v zavazadle, ale stojí za to. Kupte si
za 20 – 30 dolarů v prvním supermarketu kávovar na kapsle Keurig
Hot KCups. Na trhu je obrovský výběr kapslí a každé ráno si tak
uděláte kávu, která je o několik tříd lepší než Americano z hotelové
termosky. Kávovar jsme poslední den pobytu v USA darovali
hotelovému personálu, který ho vděčně přijal.
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HYPERMARKETY A SUPERMARKETY
V každém městečku je otevřený malý obchůdek anebo
supermarket. Ve větších městech jsou dlouho do noci, anebo rovnou
nonstop, otevřené hypermarkety známých síťových značek. Výběr
potravin bývá široký i v menších obchodech, v hypermarketech
oceníte velkou nabídku ovoce a zeleniny. Pokud si můžete vybrat,
kupujte čerstvé pečivo dopečené přímo na prodejně. Je o něco
stravitelnější než balené.
V silné převaze jsou polotovary proti čerstvým potravinám,
téměř všechno je třeba ohřát nebo dopéct. Většina hotelů má na
pokoji mikrovlnku, takže problém to nebude.
V hypermarketech je také obrovský výběr chlazeného piva
anebo nealkoholických slazených nápojů. V obchodech jsou
prakticky dostupné jen dva druhy vody – čištěná (purified water) a
pramenitá (spring water), v některých je dostupná jen purified.
Samozřejmě, všechna balená voda je zdravotně nezávadná.
Doporučujeme kupovat pramenitou vodu. Chuťově je mnohem lepší
než čištěná.
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MERCHANDISE,
GIFTSHOPY A ANTIQUES
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JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

Na Route 66 můžete nakoupit ve stovkách gift shopů, které jsou
otevřené po její celé trase. Svůj gift shop má i každé muzeum.
Zároveň jsou však na Route 66 i umělecké galerie anebo obchody se
starožitnostmi, kde vám domácí nabídnou originální výrobky.
Zapomenout nemůžeme ani na autentické indiánské obchody.
Pokud chcete podpořit lidi, kteří na Route 66 žijí a tvoří, určitě si
vyhraďte část budgetu právě na návštěvu galerie nebo antiques.
Nákupem v těchto obchodech totiž nepodpoříte jen jejich majitele,
ale i množství aktivit na Route 66. Většina z nich totiž aktivně působí
v různých asociacích anebo sdruženích, které přispějí k tomu, aby se
Route 66 rozvíjela. V antiques také koupíte za dobrý peníz předměty,
které se váží k historické Route 66 a domů si tak odnesete originální
památku. Pokud chcete skutečně originální upomínkové předměty
z Route 66, máme pro vás skvělý tip – sledujte na Facebooku
dobrovolné sbírky na podporu Route 66. Mnoho z nich má v nabídce
limitované edice triček, anebo jiných předmětů. Jejich koupí získáte
výjimečný předmět a zároveň přispějete na to, aby se Route 66
mohla dále rozvíjet, anebo na záchranu některého z historických
mostů či budov.
Mezi naše nejoblíbenější galerie patří Route 66 Community Art
Gallery ve Waynesville, anebo Lile’s Art Gallery v Amarillu. Úžasnou
sbírku antiques najdete v Route 66 Antique Mall v Phillipsburgu
anebo v Texas Ivy Antiques v Amarillu. Samozřejmě, je jich mnohem
víc, v dalších vydáních knihy budeme tento seznam dále rozšiřovat.
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JAK SE CHOVAT NA ROUTE
66

Když se zastavíte u Toma Perkinse v The Shop v Gardneru, nebude se vám chtít odejít. Tom
dokáže vyprávět o Route 66 tak zajímavě, že ztratíte pojem o čase

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

Vracejte lidem na Route 66 všechno to, co od nich dostáváte a
ještě raději přidejte i něco navíc. Hlavně na opuštěných místech
Matky cest domácí potěší kontakt s lidmi, anebo jen obyčejný
pozdrav.
Víte, co je na Route 66 nezdvořilé? Když zastavíte u atrakce,
z otevřeného okénka si ji vyfotíte a pohnete se dál. Chápu, že se
snažíte stihnout co nejvíc, ale vystoupit z auta a povědět majiteli
„Ahoj“ nezabere víc jak minutu. Mnohokrát se stane, že turisté
vědomě majitele ignorují a tváří se, jako by tam nebyl. Nedělejte to
prosím – představte si, že by to někdo udělal vám. Nemusíte se bát
ani jazykové bariéry, pokud nemluvíte anglicky, jednoduše se
usmějte :-) Úsměv funguje všude na světě.
Každá atrakce na Route 66 má knihu návštěv. Zapište se do ní.
Majitelé si knihy uchovávají na památku a zároveň vědí, z jakých
koutů světa k nim přišli turisté. Na mnohých místech také můžete
dostat otisk razítka do vašeho pasu.
Líbilo se vám někde? Přispějte na provoz tohoto místa.
Příspěvek je, samozřejmě, dobrovolný a nevyžaduje se, pomůže však
udržet různá atraktivní místa na Route 66 otevřená. Neváhejte také
ochutnat místní speciality – výborné fudge dostanete v nově
otevřeném obchodě u Rocking Chair ve Fanningu, anebo v Uranuse.
Na Route 66 koupíte i vynikající jerky, hlavně v Novém Mexiku a
v Arizoně. A například v Tumbleweed Bar v Texole, městě duchů,
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vám majitelka udělá na přání ten nejlepší domácí hamburger, jaký
jste v Americe kdy jedli.
Nákupem na takových místech udržíte Route 66 úžasně
rozmanitou tak, jako ji turisté milují.

JAK SE CHOVAT NA ROUTE 66
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KOLIK STOJÍ TRIP NA
ROUTE 66?

Uhodnete, kolik je v balíčku peněz? Svoje tipy mi pište do zprávy na www.fb.me/
route66navigation, první tři, kteří uhodnou, od nás dostanou tričko :-)

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

N Á K L A DY N A R O U T E 6 6
PRO DVĚ OSOBY
★ Letenka open-jaw | 900 €

Nejčastější otázka, kterou jsme
dostali milionkrát ze všech stran, byla:
„A kolik vás to všechno stálo?“
Hned na začátku jsme si dali cíl,
že se chceme ve dvou vejít do rozpočtu
6 tisíc eur se vším, tedy nejen s náklady
na cestu, ale i se stravou a výdaji na
benzín, vstupné apod.

★ Půjčovné motorky | 2225 €
★ Bankovní poplatky | 48 €
★ Ubytování | 1542 €
★ ESTA | 27 €
★ Pojištění, jiné poplatky | 68 €
★ MEZISOUČET | 4810 €
★ Benzín, jídlo, nápoje, taxi, vstupné, jiné
poplatky po dobu cesty | 1370 €

Jak vidíte ve sloupci vlevo,
nepodařilo se to. Jen díky tomu, že
jsme se v ničem neomezovali a užívali
jsme si tak, aby nám na Route 66 nic
nechybělo.

★ Účet za mobil + data | 100 €
★ CELKEM | 6280 €

Dokázali jsme však, že se na
Route 66 můžete vydat za míň jak
polovinu poplatku za jednu osobu
v případě organizované výpravy přes
cestovní kancelář. A to se počítá!
Jestli se potřebujete zorientovat
v cenách, pomůžeme vám. Ubytování je
možné ve slušném standardu sehnat se
snídaní za 30 – 35 € na osobu (tj. do 70
€ pokoj/noc), za historické motely však
zaplatíte víc – od přibližně 70 do 100 €.
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Jídlo stojí v restauraci přibližně 40 € pro dvě osoby i včetně
spropitného. Ve fastfoodu zaplatíte za menu s nápojem do 15 € za
porci. Plná nádrž do H-D vás nebude v průměru stát víc jak 10 €.
Drahé jsou nápoje, obzvláště voda. Za malou láhev počítejte i 2 €.
Ceny v supermarketech jsou v dolarech přibližně na jeden a půl
až dvojnásobku evropských cen za srovnatelné zboží – jako obvykle
je něco levnější a něco dražší. Za potraviny zaplatíte víc jak za
spotřební zboží a oblečení. Americké pivo stojí přibližně 2 – 3 € za
plechovku v sixpacku, samotné plechovky jsou i za 5 - 6 €.
Oblečení potřebné na cestu (trička, ponožky, spodní prádlo)
koupíte naopak za zlomek ceny u nás, hlavně ve výprodejích ve
velkých supermarketech. V některých státech je DPH započítaná do
ceny, ale ve většině není a výsledný účet bude proto vyšší než
pultové ceny. Sazby jsou různé na vybrané druhy zboží, počítat proto
výslednou cenu dopředu nemá smysl. Za zbytečnosti utratíte tolik,
kolik jen budete mít u sebe – lákadla jsou na každém kroku, ať už
navštívíte indiánský gift shop anebo značkovou prodejnu HarleyDavidson při cestě.

KOLIK STOJÍ TRIP NA ROUTE 66?
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SEZNAM DŮLEŽITÝCH
WEBŮ O ROUTE 66
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Před cestou se vyplatí příprava. Každý se potřebuje připravit jinak,
proto jsme pro vás dali dohromady seznam stránek, na kterých
najdete zajímavé informace.

WWW.ROUTE66NEWS.COM
Cenný zdroj informací. I když v mnoha případech mapuje dění
v komunitě na Route 66, mnoho zpráv má velkou hodnotu i pro
turisty.

HTTPS://WWW.ROUTE66GUIDE.COM/
Pěkně zpracovaný průvodce po Route 66.

HTTPS://WWW.HISTORIC66.COM
Další průvodce po Route 66.

HTTP://WWW.DRIVINGROUTE66.COM
Další průvodce po Route 66.

HTTPS://WWW.THEROUTE-66.COM
Tuto stránku mám velmi rád. I když vás může odradit nepřehledný
design, buďte trpěliví, obsahuje velké množství informací.
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HTTPS://WWW.ROUTEMAGAZINE.US
Route Magazine je graficky i obsahově výborně zpracovaný. Určitě si
po cestě kupte i jeho papírové vydání, podpoříte tím jeho vydávání.

HTTP://WWW.ROUTE66MAGAZINE.COM
Mezinárodní časopis o Route 66. Určitě si po cestě kupte i papírové
vydání, podpoříte tím jeho vydávání.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/
ROUTE66WORLD/
FB skupina s neustálým přísunem informací o Route 66.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/
673445826165770/
Nová skupina, kde najdete komunitu milých lidí.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/
ROUTE66PICTURES/
Skupina, kde cestující sdílí fotografie a tipy na zajímavá místa na
Route 66.

SEZNAM DŮLEŽITÝCH WEBŮ O ROUTE 66
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HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
ROUTE66NAVIGATION/
FB stránka aplikace Route 66 Navigation, na které najdete aktuální
informace o situaci na cestě, uzavírkách a objížďkách, ale i výběr
nejatraktivnějších informací přímo z Route 66.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/
FIRST-TIMEONROUTE66
Nová FB skupina pro lidi jako jste vy – najdete tu rady a komunitu lidí,
která vám před cestou poradí a pomůže.

SEZNAM DŮLEŽITÝCH WEBŮ O ROUTE 66
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SEZNAM „MUST-TO-HAVE“
KNÍŽEK¨

JAK SI SVŮJ TRIP UŽÍT?

Literatury, která se věnuje Route 66, existuje nepřeberné
množství. Postupně budeme náš seznam rozšiřovat o knihy, které
jsme osobně četli a můžeme je vřele doporučit.

BILLY CONNOLY: BILLY CONNOLY
A JEHO ROUTE 66
Krásné povídání o Route 66, které ve mně vždy při jejím čtení
probudí touhu znovu na Route 66 vyrazit. Není to časopis ani
průvodce, ale i tak se výborně čte.

ANDY KRAUS: ROUTE 67
Andy napsal podobnou knížku jako Billy, velmi osobní, ale stále
atraktivní pro nezaujatého čtenáře. Doporučuji.

VÍT MOUDRÝ: EXPEDICE ROUTE 66
Poctivě napsaná, velká, barevná a výpravná kniha za ty peníze
stojí. Pomůže vám před cestou napsat tolik informací, kolik jen
absorbujete.

JIM ROSS: SECRET ROUTE 66: A GUIDE TO THE
WEIRD, WONDERFUL, AND OBSCURE
Tuto knihu mám mimořádně rád, odhalí vám různá tajemství
Route 66.
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JIM HINCKLEY: THE ROUTE 66 ENCYCLOPEDIA
Jim Hinckley je jedna z nejaktivnějších osobností na Route 66.
Napsal více knih, při jejichž koupi rozhodně neuděláte chybu.

A. OLSEN RUSSELL: ROUTE 66 LOST & FOUND
Na Route 66 každý rok zanikne několik historických míst. V této
knize autor popisuje mnohé z nich i s jejich zajímavými příběhy.

JIM HINCKLEY: 100 THINGS TO DO ON ROUTE
66 BEFORE YOU DIE
Stoprvní věc je jasná – kupte si tuto knížku :-)

SEZNAM „MUST-TO-HAVE“ KNÍŽEK¨
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NA ZÁVĚR
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KAŽDÝ Z NÁS JE JINÝ A KAŽDÝ Z NÁS NAJDE
NA ROUTE 66 TO SVOJE. UŽIJTE SI SVOJI JÍZDU.
ZAŽIJTE NA ROUTE 66 TU OPRAVDOVOU
SVOBODU, S VĚTREM VE VLASECH.
RIDE FREE!

FACEBOOK.COM/ROUTE66NAVIGATION

INSTAGRAM.COM/ROUTE66NAVIGATION

NA ZÁVĚR

