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Snad každý viděl na videu, ve filmu či aspoň na fotografiích záběry zpěněných vln Colorada na dně monumentální skalní soutěsky Grand Canyon. Na povolení sjet tuto vodáckou lahůdku se čeká řadu let a s veškerou současnou technikou jde o velký sportovní výkon. Jaké to asi bylo poprvé? 

Představte si, že máte jet Grand Canyon a nevíte vůbec nic o tom, jak to tam vypadá. Netušíte, jestli za nejbližší zatáčkou nečeká nesjízdný vodopád. Nevíte, jak moc se řeka klikatí a kolik dní budete muset jet. K dispozici máte dřevěné 6,5 metru dlouhé čluny poháněné vesly. Píše se rok 1869 a vy spolu s dalšími devíti muži nasedáte do čtyř podobných člunů a vydáváte se na plavbu do neznáma. Dnes víme, že Grand Canyon je dlouhý 350 km, ale to není zdaleka vše, co výpravu čeká. Celá plavba, která začíná v Green River City, povede po Green River a Colorado River až k ústí Rio Virgen bude dlouhá více než 1500 km a potrvá přes tři měsíce. Několikrát se převrátíte a jednu loď rozbijete na padrť. Mnohokrát budete vyrábět nová vesla, budete hladovět a třást se v noci zimou. Polezete po stěnách kaňonu, abyste se mohli podívat na řeku za zákrutem, budete pádlovat i plavat v rozbouřeném Coloradu mezi stěnami vysokými v několika etážích až 1500 m. Potká vás i rozkol, největší nebezpečí všech expedic od pradávna až po současnost. A jen tak mimochodem vám chci připomenout, že na to máte jen jednu ruku, o pravou paži jste přišli v občanské válce.

Snad teď už máte alespoň přibližnou představu, s čím musel počítat houževnatý jednoruký major John Wesley Powell se svými devíti druhy. V květnu roku 1869 vypluly čtyři čluny po proudu řeky Green River vstříc dobrodružství. Čluny stojí za popis. Tři bytelné dubové čluny mají již zmíněnou délku 6,5 m, a jsou přepážkami rozdělené na tři oddíly. Prázdný člun unesou čtyři muži. Dva čluny jsou na přídi i na zádi zakryté palubou, pod níž jsou uzavřené vodotěsné prostory, které mají udržet člun nad hladinou. Čtvrtý člun je z borového dřeva, dlouhý jen necelých 5 m a mnohem lehčí než ostatní. Jeho úkolem je plout v čele a prozkoumávat řeku. Zajímavé je, že na ilustracích mají čluny uprostřed ještě jakousi krytou kajutu, o které se pečlivý popis člunů nezmiňuje. Čluny mají v přední části dvě vesla a v zadní části kormidlo, stejné velikosti jako vesla k veslování. 
     Nejde o dobrodružnou výpravu, jako řádná vědecká expedice provádějí Powellovi muži měření, zapisují poznatky, kreslí mapy. Ale deník, který popisuje zážitky výpravy hovoří výmluvně o vodácké náročnosti expedice. 

11. července. 
Nedaleko pod tábořištěm sjíždíme peřej a lámeme při tom veslo. Později ztrácíme druhé. Brzy se blížíme k další peřeji. Z paluby vidím, že peřej je sjízdná, proto plujeme dále. Když se dostávám blíž, pozoruji, že na jejím úpatí, kde se řečiště stáčí doleva, voda naráží na útes. Pokoušíme se přistát, ale po ztrátě dvou vesel se ke břehu nedostaneme. Otáčíme proto příď směrem po proudu. Okolo nás se míhá velké skalisko, přes naši loď se převaluje vlna odražená od skal a plní ji vodou. Protože je toto místo nebezpečné, ryche signalizuji ostatním člunům, aby přistály. Sotva dokončím signalizaci, další vlna převrací člun a strhává mě s sebou do řeky. Protože mi plavání nečiní potíže, velké nebezpečí mi nehrozí. Jen musím udržovat hlavu nad hladinou. Člun plyne pouhých 20 – 30 stop přede mnou a když se odvalí velké vlny, překonám tuto vzdálenost a připojuji se k Summerovi a Dunnovi, kteří se již drží lodi....
Zkrátka vodácké radosti jak se patří. Neustálé vlhko decimuje zásoby, které původně byly na deset měsíců. A když se tříští jeden z člunů o skály a o část zásob výprava přichází, začíná být s jídlem problém. Neustálé průzkumy zdržují cestu a zásoby docházejí. 27. srpna se dostavuje krize. Před obtížným a prakticky neprozkoumatelným úsekem se tři účastníci výpravy rozhodují opustit kaňon a dokončit cestu pěšky. Nevěří, že kaňon je průjezdný. Powell je však přesvědčen, že k cíli je nedaleko a po dlouhém přemlouvání s těžkým srdcem svoluje k rozdělení výpravy. Výprava se rozdělí. Když se zbylým mužům podaří projet hrozivým úsekem bez úhony, dávají ještě střelbou kamarádům znamení, aby pokračovali s nimi. Marně, rozhodnutí muži se nenechali zviklat. Za tři dny doplouvá Powellova výprava k civilizaci. Tři muže, kteří se oddělili, již nikdy nikdo nespatří. Jejich tragický osud zůstává zahalen tajemstvím.


Prvosjezd Colorada je zachycen v mnoha kresbách a v poznámkách v deníku výpravy. V nakladatelství Dokořán vyšel letos tento deník pod názvem Průzkum řeky Colorado a jejích přítoků. Zpráva majora J. W. Powella, Washington 1895. V knize se dozvíte, s jakými problémy se pradávní vodáci den po dni potýkali a jak probíhal průzkum kaňonu. Dozvíte se i o dalších cestách a osudech majora Powella. Pozoruhodná kniha o pozoruhodném muži, kterému bylo v době splutí Colorada 35 let.

J. Červinka 
Svět outdooru

