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Anotace

Route 66 není jen zajímavým označením jedné americké silnice, která se vyznačuje rekordní 
délkou téměř 4 000 km, která protíná 8 amerických států, 3 časová pásma, několik indiánských 
území, rozmanitou krajinu a která se honosí, na americký kontinent, úctyhodným „stářím“ 86-ti 
let, ale jde o pojem a konkrétní ideou naplněný fenomén,jehož poselství se rozšiřuje mezi lidmi 
po celém světě. Tato bakalářská práce pojednává o fenoménu Route 66 v českém kontextu a 
odpovídá na výzkumnou otázku: „Co pro Čechy znamená poznat „pravou“ Ameriku“. Práce 
přináší  základní fakta o Route 66,  historický kontext a důvod jejího vzniku. Následuje pasáž, 
seznamující s prameny výzkumu, se zvolenou metodologií i s odbornými pojmy. Těžištěm práce 
je analýza pramenů – knih a výstavy o Route 66, z kterých bude zodpovězena výzkumná otázka.

Annotation

Route 66 is not only a name of an american highway, which is known for its unique length of 
almost 4 000 km. Or the fact, that it travels through 8 American states, 3 time zones, a few 
Indian territories, a diverse landscape or for the impressive fact that it´s already 86 years old  ( in 
the context of The United States ). Route 66 it´s also a term filled up a particular idea. - It´s real  
phenomenon,  it´s  the  legacy  that  spreads  over  among  people  all  around  the  world.  This 
dissertation it´s about this phenomenon of Route 66 in the czech context and it´s major task is to 
answer  a research question: „ What does it mean for Czech to get to know the „real“ America“. 
This dissertation brings the main facts about Route 66:  its historic context and the reason for its 
development. After that there is a chapter about research sources ( literature ), used methodology 
and also about the technical terms. Aim of this research is to analyse the following research 
sources – literature and an exposition about „Route 66“ and based on that to answer the research 
question.

Klíčová slova

„Route 66“;  kulturní konstrukce pojmu; kvalitativní analýza textu; komparativní analýza; 
obsahová analýza fotografií

 

Keywords

„Route 66“; Culture construction of the term; Qualitative analysis of text; Comparative analysis; 
Content analysis of photographes 
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Úvod
V průběhu studia, jsem se nejednou zapotila při pomyšlení, že ostatní spolužáci mají o tématu 
své bakalářské práce rozhodnuto již dlouho, na rozdíl ode mne a jak měsíce studia plynuly, moje 
nervozita prudce stoupala. Napadlo mě několik témat, která mne určitým způsobem v souvislosti 
s osobní životní situací oslovovala, ale žádné v sobě nemělo tu sílu, která by mě přinutila si 
sednout, a začít  na daném tématu intenzivně pracovat. Téma mé bakalářské práce se vlastně 
začalo rýsovat po návratu ze sezónní práce v USA. Protože ráda cestuji a čtu cestopisy, krátila 
jsem si každý den pracovního volna pěší turistikou anebo výlety v pronajatém voze po okolí a 
shodou okolností jsem dojela až na Route 66, o které jsem do té doby věděla jen to, že to je  
silnice, byť se zajímavým označením...

Krajina  v  okolí  této  „tepny“  v  sobě  měla  zvláštní  kouzlo:  tu  se  nacházelo  vysokohorské 
městečko uprostřed borovicových lesů, tu malé město, které skýtalo vlastně skoro jedinou ulici s 
několika „salóny“, které známe z westernových filmů, tu město se siluetou ohromné továrny, 
„jak vystřižené z prvních učebnic o kapitalismu“, jak již výstižně uvedl např. Zdeněk Jurásek ve 
své knize „Na kole po hlavní ulici Ameriky“ ( Jurásek 1999: s. 13 ) , kousek od níž se nerušeně 
pásla stáda hovězího dobytku, tu bylo po okolí rozseto pár domků anebo budek s vymlácenými 
okny, jejichž všichni obyvatelé očividně  za záhadných okolností rychle zmizeli tak, že mnoho 
kusů ze svého inventáře v domech zanechali a pro tyto ruiny někdejšího osídlení se vžil výstižný 
a trochu strašidelný název „ghost towns“ čili „města duchů“1, tu nebylo nic než jen nekonečná, 
vlastně by se zdálo, že nikdy nekončící pláň, kterou občas přetínaly jen železniční koleje a jejíž 
tichý klidný „život“ narušovalo jen houkání vlaku anebo nečekaný silný závan větru, písku a 
prachu, který o kus dál vytvořil  bílo-zlato-rudé kopce, jejichž barevnost a třpyt by ani nejlepší 
malíř nezachytil.  Atmosféru cesty dotvářel zvláštní příjemný i trochu zlověstný pocit samoty, 
vyvolaný tím, že na cestě opravdu jen málokdy řidič potkal jiné vozidlo či jakýkoliv jiný projev 
života, když nepočítám již zmíněný vlak anebo zvířata. Předesílám, že jsem procestovala jen 
opravdu nepatrný zlom trasy Route 66 v Arizoně, ale i tak se mi tato cesta vryla nesmazatelně do 
paměti.

Po těchto inspirujících cestách jsem zvolila za oblast zájmu pro připravovanou bakalářskou práci 
tuto  tajemnou čarokrásnou krajinu  okolo  silnice  Route  66.  „Krajina“,  jakožto  pojem,  který 
vytváří naše formující vnímání ze surové okolní tvárné hmoty ( Schama 2007: s. 8 ) však bylo 
tématem velmi  širokým,  které  bylo  nutno  zúžit  a  zakotvit.  S  tímto  problémem mi  pomohl 
dokument o Route 66  nazvaný: „Mainstreet U.S.A. Route 66 – Splnit si svůj sen. Za každou cenu“2, o 
kterém jsem do té doby vůbec nevěděla a v danou chvíli jsem jej ani cíleně nevyhledávala, ale 
prostě jsem jednoho dne zapnula televizi a on tam zrovna běžel. Do této doby jsem netušila, že 
Route 66 má tolik příznivců po celém světě a informace, že existuje též „Česká asociace Route  
66“3, mě doslova šokovala. Později jsem se navíc dozvěděla, že  i v českém prostředí existují 
cestopisy4 o Route 66 a po jejich přečtení a studiu dalších pramenů jsem  nepřestávala žasnout 
nad tím, co jsem se postupně o Route 66 dozvídala... 

Kamarádi i  rodina se mě  nechápavě ptali:  „Silnice? A co budeš o tomhle tématu psát ???  
Případně: „ Co se na tomto tématu dá zkoumat???“ Ale mě to neznepokojilo a pátrala jsem po 
informacích o Route 66 dále. Pomineme-li zj. pro Evropany zajímavý a netradiční zdejší ráz 

1 Tento termín se vyskytuje, jak v české, tak zahraniční literatuře v kontextu Route 66 běžně. Viz např. zajímavá  
kniha: Hinckley Jim, Kerrick James: „Ghost Towns on Route 66“, Voyageur Press, 2011

2 Již vydané DVD: „Mainstreet U.S.A. Route 66 – Splnit si svůj sen. Za každou cenu“, Česká asociace Route 66, 
2011

3 „Česká asociace Route 66  ( CAR 66 ) je sdružení, jehož cílem je sdružovat fanoušky a příznivce legendární  
americké silnice Route 66, poskytovat informace a rady všem, kteří mají zájem cestovat po Route 66, šířit pojem  
a popularitu Route 66 mezi širokou veřejností.“ (  Výstava:  Česká asociace Route 66:  "Route 66-hlavní ulice  
Ameriky", Galerie Fénix,Freyova 945, Praha 9, datum konání:10.-31.5.2012 )

4 Jedná se o knihy: Jurásek Zdeněk: „Route 66 – Na kole po hlavní ulici Ameriky“, Agentura Publium, Zlín, 1999; 
Šebesta Antonín:  „Harley Davidson na hlavní ulici  Ameriky“, Effect International s r.o.,  České Budějovice, 
2010; Šesták František: „Na kole napříč Amerikou: 29 dnů po Route 66“, České Budějovice, 2011
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krajiny, lze namítnout, že bezprostředně podél zaprášené silnice Route 66 dohromady, kromě 
starých odstavených nákladních  vozů,  vraků aut,  funkčních  ale  i  polorozbořených benzínek, 
restaurací, motelů, bývalých či stále funkčních obchodních stanic i nově zbudovaných obchůdků 
se suvenýry, nic není, avšak:  „... Route 66 je legenda. Spojnica Chicaga a Los Angeles dlhá  
takmer 4000 kilometrov je kronikou amerického 20. storočia.“5 Po přečtení historie Route 66, se 
kterou Vás seznámím v kapitole  „Seznámení s tématem“ , s tímto  konstatováním nelze než 
souhlasit. 

Cesta po Route 66 může být pro jedny sportovní výzvou a zkouškou vlastní fyzické, psychické 
odolnosti,  trénovanosti  a  vůle (  Šesták  2011:  s.  119 ),  pro druhé určitou  životní  filosofií  či 
způsobem života6(  Šebesta  2010:  s.  115 ),  pro  třetí  nostalgickou cestou  objevování   vlastní 
minulosti. Pro někoho je naopak vedena zvědavostí čím se stala Route 66 dnes7(Steil 2000: s. 8 ) 
, pro ostatní může být spojena s myšlenkou poznání opravdové tváře Ameriky8 ( Jurásek 1999: s. 
2 ). Pro Čechy, kterým bylo umožněno cestovat na Západ až v poměrně nedávné době, se Route 
66 stala především symbolem svobody a volnosti  pohybu, který po většinu aktivního života 
postrádali 9. U Čechů, tedy konkrétně česky psaných a publikovaných dokumentů na toto téma, 
bych ráda zůstala a tímto zakotvila svůj výzkum fenoménu Route 66. Samotný výzkum uvedu 
po seznámení s tématem a základními pojmy. 

Seznámení s tématem

Route 66: faktografie a historický kontext vzniku

Obr. 1: Trasa Route 66 ( převzato z: http://www.route66.backroadspanet.com )

5 Dle: http://www.sme.sk/c/6423732/route-66.html ( naposledy navštíveno 25.9.2012 )
6 „Někdo z lidí okolo Route 66, které jsme na své cestě napříč Amerikou potkali, řekl, že cestovat po „routce“ je  

způsob života a stav mysli, určitá filozofie, která sahá daleko za to, co lze obsáhnout slovy. Svatá pravda. Abyste  
všemu tomu povyku okolo Route 66 porozuměli, musíte to zkrátka zažít.“ ( Šebesta 2010: s. 115 )

7 „It´s easy to get caught up in the nostalgia and kitsch of what Route 66 was 50 years ago, but I am just as  
interested,  if  not  more  so,  in  what  it  is  today.“(  Steil  2000:  s.  8  )  (  anglické  originály  citací  uvádím  v 
poznámkách pod čarou, není-li uvedeno jinak, překlady v textu autorky )

8 „Fenomén ROUTE 66 se opět probouzí nejen v Američanech, ale v lidech z celého světa, kteří chtějí objevit  
Ameriku takovou, jaká doopravdy je.“( Jurásek 1999: s. 2 )

9 Dle:  http://www.r66.cz/uvod/ (  naposledy navšíveno 25.9.2012 )„Lidé mé generace, kteří vyrůstali v období  
reálného socialismu, hltali s nadšením jakoukoliv informaci z druhé strany železné opony. Proto pro většinu z  
nás nebyl pojem Route 66 neznámý, i když poněkud mlhavý. Každopádně se pod pojmem Route 66 v naších  
myslích skrýval jakýsi pocit svobody a volnosti, který jsme v té době rozhodně nezažívali.“ 
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U.S. Route 66 se zrodila z nutnosti rozšíření stávající americké dopravní sítě a nastolení v ní 
určitého pořádku. „ V Americe existovaly ( sice ) na počátku 20.let ( 20.st. ) téměř 3 miliony mil  
cest, pouze setinu ( však ) bylo možno považovat za schopnou celoročního provozu. Žádná z nich  
navíc nespojovala kontinuálně východ se západem“ ( Jurásek 1999: s. 1 ).  Za „otce“ Route 66 
(„The Father of Route 66“ )10  je považován úspěšný obchodník a vládní spolupracovník z Tulsy 
v Oklahomě - Cyrus Avery ( 1871 – 1963 ),  který byl spolu s obchodníkem a slavnou osobností 
ze  Springfieldu  z  Missouri  -  Johnem T.  Woodruffem (  1868 –  1949 )11,  jedním z  hlavních 
propagátorů myšlenky spojit do té doby existující nepřehledné silnice na základě nově vydaného 
dodatku federálního zákona o silničním provozu ( tzv. „Federal Aid Road Act ) 12  v jednu silnici 
hlavní, vedoucí právě z Chicaga do Los Angeles, ne náhodou skrz jejich domovskou Oklahomu 
a  Missouri.  I  když  oba  pánové  nepochybně  sledovali  své  vlastní  obchodní  zájmy,  jejich 
přesvědčivá  argumentace  pro  realizaci  právě  této  podoby  silnice  byla  nakonec  vyslyšena  a 
provedena.

Route 66 formálně zanikla vládním vyřazením z provozu, z důvodu nahrazení její kompletní 
trasy  pěti  moderními  mezistátními  dálnicemi  tzv.  „Interstates“13.  Mnoho,  do   té  doby 
prosperujícíh měst a institucí na Route 66 osiřelo, protože místní obyvatelé  odjeli za prací jinam 
a pokud ne, museli začít o svou další existenci tvrdě bojovat. „Nostalgie po časech zašlé slávy  
však nedala této americké legendě zahynout.“ ( Jurásek 1999: s. 1 ) Lidé, kteří prožili na Route 
66  celý  život,  se  většinou  se  situací  nesmířili  a  ti  z  nich  průbojnější  vytvořili  nejrůznější 
organizace14, které  vyvíjejí rozsáhlou aktivitu pro záchranu toho, co z Route 66 a na Route 66 
zbylo.  „Lobbuje  se  na úřadech,  v  kongresu,  ve vládě,  zakládají  se  specializované ozdravné  
programy, jsou oslovováni sponzoři...“ ( Jurásek 1999: s. 1 ). Tato vesměs občanská sdružení – 
neziskové organizace mj. publikují např:  knihy, časopisy, turistické průvodce, vydávají DVD 
nosiče,  vyrábějí  upomínkové  předměty,  zřizují  Route  66  muzea15 anebo  organizují  různé 
společenské akce, připomínající někdejší slávu a turistický ruch na Route 66 v jejich „okrsku“ 
jako např. tzv. „jízdy pro radost“ ( tzv. „Fun Run“ )16, pořádané obvykle v historických vozech. 

10 Dle:  http://xroads.virginia.edu/~UG02/carney/avery.html (  naposledy  navštíveno  12.10.2012  ).  Avery  byl 
původně  soukromník,  realitní  makléř  a  vlastník  uhelné  společnosti.  Celý  život  usiloval  o  ekonomickou 
prosperitu svého města – Tulsy a jejího okolí. Byl členem mnoha asociací, které podporovaly zrod nových silnic  
a jako zmocněnec vlády pro otázku dopravy měl přední zásluhy na vzniku Route 66 v takové podobě, jakou ji 
dnes známe. 

11 Dle:   http://thelibrary.org/lochist/periodicals/ozarkswatch/ow702o.htm (  naposledy  navštíveno  25.9.  2012  ) 
Woodruff byl mj. prvním prezidentem U.S. Highway 66 asociace, dále schopný právník a obchodník, který se 
významně zasloužil o rozkvět svého rodiště Springfieldu v Missouri, neboť zde figuroval jako hlavní iniciátor  
výstavby obchodní zóny, lékařského centra a mnoha dalších institucí... 

12 Dle:  http://www.theroadwanderer.net/route66.htm (  naposledy  navštíveno  25.9.  2012  ). Jde  o  dodatek  k 
federálnímu ustanovení o silnicích, který byl přijat r. 1921 a snažil se vyřešit dosavadní chaotické značení silnic  
a jejich spojení v jednotném  státním systému dopravy, který měl být napříště označen jako U.S. Highways.  
Tento impulz vládě dodali obyčejní lidé, kteří byli s dosavadním zmatečným označením silnic nespokojeni. Na 
počátku  20.st.  se  o  správu  silnic  staraly  převážně  drobné  místní  organizace,  což  zapříčinilo  vznik  mnoha 
nejednotných  map  a  cestovních  průvodců  pochybné  kvality,  na  základě  kterých  se  při  cestování  opravdu 
orientovat nedalo.

13 Jde o „Interstates“: I-55 z Chicaga do St. Louis, I-44 ze St. Louis do Oklahoma City, I-40 z Oklahoma City do 
Barstow, I-15 z Barstow do San Bernardina a I-10 ze San Bernardina do Santa Monica ( Knowles 2006: s. 31 )

14 Např: „The Texas Old Route 66 Association“ (http://www.mockturtlepress.com/texas/home.html  ), „The Route  
66  Association  of  Missouri“ (http://www.missouri66.org/joomla/ ),  „Route  66  Association  of  Illinois“  ( 
http://il66assoc.org ),  „The Oklahoma Route 66 Association“ ( http://www.oklahomaroute66.com ), „The New 
Mexico Route 66 Association“ (  http://www.rt66nm.org/new/about_us.html  ),  „The Kansas Historic Route 66  
Association“  (  http://www.carrollsweb.com  ),  „The  California  Route  66  Association“ 
(http://www.route66ca.org ),  „Historic Route 66 Association of Arizona“ ( http://www.azrt66.com ), „National  
Historic Route 66 Federation“ ( http://national66.org/ ) aj. ( stránky naposledy navštíveny 12.10.2012 )

15 Dle:  http://www.r66.cz/odkazy/  (  naposledy  navštíveno  25.9.  2012  ).  Autoři  České  asociace  Route  66 
doporučují  např.  muzea:  „California  Route  66  Museum“,  sídlící  ve  městě  Victorville,  „National  Route  66  
Museum“v Elk City, „Mother Road Museum“ v Barstow, „Oklahoma Route 66 Museum“ ve městě Clinton či 
„The Illinois Route 66 Museum and Hall of Fame“ v Pontiacu.

16 Dle:  http://www.azrt66.com/funrun.htm ( naposledy navštíveno 26.9.  2012 )  jde o každoroční přejezd nejen 
historických automobilů, ale také autobusů, dodávek i obytných přívěsů po arizonské trase ze Seligmanu do 
Topocku. Přejezd je doprovázen dalšími zábavnými  akcemi, atrakcemi a pohostinstvím v každém z měst na 
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http://www.carrollsweb.com/
http://www.rt66nm.org/new/about_us.html
http://www.oklahomaroute66.com/
http://il66assoc.org/
http://www.missouri66.org/joomla/
http://www.mockturtlepress.com/texas/home.html
http://www.theroadwanderer.net/route66.htm
http://thelibrary.org/lochist/periodicals/ozarkswatch/ow702o.htm
http://xroads.virginia.edu/~UG02/carney/avery.html


V současné době se s logem s „šestašedesátkou“ lze setkat i na: oblečení, obuvi, kosmetice,  
tabáku či na softwaru. Díky vlivu kinematografie a literatury se  úspěšně  daří fenomén Route 66 
oživovat nejen v Američanech, ale i v lidech z celého světa, i když zde více než kdekoliv jinde,  
bohužel platí „nepsané pravidlo“, že to, co zde existovalalo po dlouhou dobu, na, co jsme zvyklí 
a  očekáváme,  že  to  tu  bude  stát  a  sloužit  i  nadále  při  naší  příští  návštěvě,  tu  být  nemusí 
( Knowles 2006: s. 30 )17. 

Route 66 – první celoročně sjízdná silnice ( dodnes je sjízdných asi 85% silnice ),  spojující 
východ Spojených států se západem, je  dlouhá 2 448 mil tzn. 3940 km, i když toto číslo je 
hrubým  odhadem  a  nezahrnuje  různé  odbočky  a  spoje,  které  tato  silnice  v  průběhu  času 
získávala či naopak ztrácela a: „ Občas se setkáte s více šestašedesátkami v jednom místě, které  
podle doby jejich vzniku a zániku můžeme dělit na „highway 66“, „old highway 66“ nebo i na „  
old old higway 66“  18,  takže v praxi to vypadá tak, jak ostatně uvádí i Steil, že si lze někde 
dokonce vybrat zda cestovat po úseku ze 30.let, 40.let anebo 50.let 20.st., s tím, že novější cesta 
je kvalitnější a až dvojnásobně rychlejší, ale také postrádá určitý původní „ryzí“ vzhled, který 
mnoho cestovatelů po Route 66 vyhledává ( Steil 2000: s. 21 )19. Tradičnímu obrazu silnice jistě 
napomáhá  množství  historických  (  dnes  moderními  technologiemi  obnovených  )  billboardů 
podél ní, které inzerují produkty a služby, které bývaly „in“ zhruba před šedesáti lety.   

Silnice začíná na střetu „Jackson Boulevard“ a „Michigan Street“ v Chicagu v Illinois a  končí 
v Los Angeles v Kalifornii,  i když zde je to trochu složitější,  neboť mnoho knih a ostatně i 
vystavený  ukazatel   „HISTORIC  CALIFORNIA  US  66  ROUTE  END“  (  „konečný  bod 
historické Route 66 v Kalifornii“ ) uvádí, že konec silnice je v místech, kde  „Santa Monica 
Boulevard“ protíná  „Ocean Avenue“. Někteří historici s tím ale nesouhlasí a argumentují, že 
silnice tak daleko nevedla a končila několik bloků východněji na „Olympic Boulevard“. Pravdou 
zůstává, že  molo v Santa Monice, zapuštěné do vod Tichého oceánu je jakýmsi duchovním 
koncem této cestovatelské „pouti“20 ( Tennesen 2001: s. 52-55 ), kterou se lidé vydávají zdolat 
sólově anebo s organizovanou skupinou21, jedni na kole, jiní na  „Harley“ či v automobilu a 
někteří dokonce pěšky. Na tomto místě bych ráda vzpomněla slavný běžecký závod „The First  
Annual International Trans-Continenal Foot Race“ ( „První mezinárodní běžecký závod napříč 
kontinentem“ ), který byl novináři „chytlavě“ přejmenován na tzv.  „Bunion Derby“22.  Jednalo 
se o první závod běžců z Los Angeles napříč celou Route 66 a ještě dále na východ přes Indianu, 
Ohio, Pennsylvanii, New Jersey až do New Yorku, kde po zdolání těchto neuvěřitelných 3 422,3 
mil ( 5475,68 km ) v „Madison Square Garden“ býval cíl. Tento závod se konal poprvé r. 1928 a 
byl  počinem Averyho  „U.S. Highway 66 Association“ („Národní asociace dálnice č.66“)23 o 

trase.  
17 „Things, mainly the land are changing rapidly...“Well, it´s been standing there for 50 years now; I´m sure it´ll  

be there for a few more. Sadly, too often this is not the case.“ ( Knowles 2006: s. 30 ) 
18 Dle:http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=310%3Aroute-66-matka-

cest&Itemid=42 odstavec: „ Jak se jezdí po Route 66“ ( naposledy navštíveno 26.9. 2012 )
19 „In several places you can choose between traveling Route 66 as it was aligned in the 1930s, 1940s, or 1950s,  

and though the newest road is usually twice as fast, it also has half the character.“ ( Steil 2000: s. 21 )
20 Dle:  http://search.proquest.com/docview/203306783?accountid=35514 (  naposledy  navštíveno  20.9.2012  )

Tennesen, M. (2001, Happy 75th to route 66. Sunset, 207, 52-55 ) 
21 Většinu organizovaných setkání a přejezdů Route 66 zajišťují  tzv.  Route 66 asociace,  se kterými se jednak 

můžeme setkat v každém ze států, které Route 66 protíná, ale také jinde v zahraničí. V Čechách se podobnými  
aktivitami  zabývá  občanské  sdružení:  Česká  asociace  Route  66,  kde  lze  nalézt  odkazy i  na  jiné  evropské 
organizace podobného zaměření.    

22 Dle: http://archive.itvs.org/footrace/progress/progress.htm ( naposledy navštíveno: 12.10.2012 )
23 Dle:http://route66chamberofcommerce.homestead.com    a 

http://americanhistory.si.edu/onthemove/exhibition/exhibition_10_3.html  ( naposledy navštívené: 12.10. 2012 ) 
U.S.   Highway  66  Association  čili  The  Associated  Highways  of  America  byla  založená  r.  1927,  jakožto 
organizace, jejímž primárním posláním bylo rozvinout plán národních dálnic a zavést přesné číslování silnic  
oproti do té doby praktikovanému označování silnic jen vlastním jménema po vzniku Route 66 se starala o 
správu silnice a podporovala cestování a povědomí veřejnosti o této „tepně“ a jejích atrakcích. Organizace r.  
1970 pozměnila název na Main Street of America Association, která fungovala pouhých 6 let. O 32 let později 
na její práci navázal Rout 66 Chamber of Commerce, jehož hlavním cílem je: „...to promote, and thus increase,  
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zviditelnění „právě“ otevřené silnice Route 66 a samotné asociace před veřejností.  V historii 
první Bunion Derby a její „pohádkovou“ výhru 25 000 dolarů  vyhrál tehdy dvacetiletý rodák z 
Claremore z Oklahomy, Andrew Payne (1907 – 1977 ) který cestu zdolal za 84 dní a stal se tak 
novým národním hrdinou a  jednou z  legend  Route  66  24.  Od  té  doby se  zmíněný  závod  s 
přestávkami konal již několikrát, i když dnes je provozovaný jinými soukromými organizacemi i 
dobrodruhy a jeho trasy stejně jako názvy byly pozměněny. 

Route 66 prochází osmi státy USA a to:  Illinois,  Missouri,  Kansas,  Oklahoma, Texas,  Nové 
Mexiko, Arizona a Kalifornie  (  metráž úseků spolu s městy jednotlivých států na Route 66 
uvádím v „Příloha č. 1“ ), protíná tři časová pásma, několik indiánských území, z nichž největší 
jsou navažské, apačské či komančské, velkoměsta  plná mrakodrapů, „kde to žije“ jako např. 
Chicago, Oklahoma City či  Los Angeles, ale na druhou stranu i  jejich kdysi nebezpečná25 a 
někdy  doposud  nevlídná  např.  etnicky  segregovaná  a  zčásti  opuštěná  předměstí  –  Antonín 
Šebesta  ve své knize zmiňuje jako takto zanedbané např. předměstí města St. Louis  ( Šebesta 
2010: s. 24 ),  malá městečka, která těží z obnoveného ruchu podél Route 66 jako např. město 
Seligman, které  zachránil  jeho  rodák,  dnes  slavná  osobnost  Route  66  -  Angel 
Delgadillo(  *1927  )26,  kterému  se ne  nadarmo  kvůli  jeho  aktivitám ve  prospěch  Route  66 
přezdívá „Guardian angel“ čili „strážný anděl“27 Route 66“. Angel v září  1978 zpozoroval, že 
jeho rodné město „umírá“ a rozhodl se zakročit. Zatímco ostatní obyvatelé, pokud nemigrovali 
jinam, se snažili všemožně oživovat místní průmysl, Angel úspěšně loboval u vlády a roku 1987 
založil  „Historic  Route  66  Association  of  Arizona“  (  Historickou  asociaci  Route  66  v 
Arizoně )28, která se stará o údržbu povrchu Route 66 a o blaho komunit na ní ležících. Filosofie 
této organizace, tak, jak ji Angel zamýšlel,  těží ze vzpomínek, historie a mýtu, které se okolo 
silnice v průběhu času vytvořily. 

Dále lze v souvislosti s popularitou Route 66 zmínit města, kterým v novém rozkvětu napomohl 
filmový či hudební průmysl, ze kterých uvedu pro ilustraci pouhé tři, i když se jich podél trasy 
Route 66 nachází bezpočet.  Vybrala  jsem do této kategorie město :  Winslow, které zvěčnila 
hudební pop-rocková skupina z  Los Angeles -  „The Eagles29“ ve svém „nesmrtelném“ hitu 
70.l. 20. st. „Take It Easy“ a městská rada zde následně vytvořila jakousi pouliční permanentní 
výstavu zobrazující děj této písně30 ( Steil 2000: s. 70 ),Peach Springs, které bývá považováno za 
předlohu ( i když ne  jedinou, neboť skutečných objektů, měst a postav z Route 66 lze ve filmu 

Route  66  Tourism  and  Commerce  using  mass  media,  marketing  promotions  and  personal  presentations  
throughout the United States, and in countries around the world.“ 

24 Dle: http://archive.itvs.org/footrace/runnerbio/bio1020_9.htm#payne ( naposledy navštíveno 12.10.2012 )
25 Např. je zde míněno město Chicago a jeho předměstí Cicero, kde na konci 20.l. 20.st. řádil mafiánský gang Al 

Caponeho ( 1899 - 1947 ).
26 Delgadillo se narodil v r. 1927 jako jedno z devíti dětí v Seligmanu na Route 66, se kterou se pojí celý jeho  

profesní i osobní život. Delgadillo v mnoha rozhovorech, které podnikl pro televizní pořady či autorům knih o 
Route  66 hovoří  o  tom, jak těžce  jeho rodné město utrpělo poté,  co bylo  „přepásáno“ dálnicí  a  Route 66  
formálně zmizela z map. Situaci před a po „přepásání“ hodnotí následovně: „All through that last summer you  
had to run just to get across the street. The traffic was so heavy: 9000 cars every day. Then, it was gone. You  
could lay down and go to sleep in the middle of Main Street if you wanted. It was completely dead.“  Delgadillo 
si však situaci nenechal líbit a spolu s přáteli založil „Historic Route 66 Association of Arizona( Historickou 
asociaci Route 66 v Arizoně )“,  jejíž  vize se rozšířila po celé délce Route 66, kde vznikly obdobné a s ní  
spolupracující organizace. ( Steil 2000: s. 91 )

27 Dle: http://www.route66giftshop.com/angel.html ( naposledy navštíveno 12.10.2012 )
28 Dle:  http://azrt66.com/aboutus.htm (  naposledy navštíveno 25.9.  2012 )  založena roku 1987 jako nezisková 

organizace, jejímž cílem je údržba, propagace a ochrana nejen povrchu vozovky Route 66, ale také oživování  
vzpomínek na tuto legendární silnici, např. pořádáním různých společenských akcí a publikační činností.

29 Více o skupině, její biografii aj. : http://www.allmusic.com/artist/eagles-mn0000144847  ( naposledy navštíveno: 
12.10. 2012 )

30 „As a testament to the song, town officials have put in a „Standing on the Corner“ ( v písni zaznělo: „I´m 
standing on a corner  of  Winslow Arizona“ tedy „  stojím na rohu ulice  ve  Winslow v Arizoně“   )  exhibit  
downtown, replete with a girl in a flatbed Ford subtly painted onto a window, seemingly reflected from across  
the street.“ ( Steil 2000: s. 70 )
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najít  více  )   fiktivního  města  „Radiator  Springs“,  kde  se  odehrával  děj  kresleného  filmu 
„AUTA“31 a  Gallup, v jehož slavném rustikálním hotelu „El Rancho32“ pobývaly snad všechny 
americké „hvězdy stříbrného plátna“ jako např. John Wayne ( 1907 – 1979 ), Katherine Hepburn 
( 1907 – 2003 ), Spencer Tracy ( 1900 -1967 ) aj. V souvislosti s filmovým průmyslem je nutné 
uvést ve světě oblíbený americký  televizní  seriál nazvaný prostě:  „Route 6633“, který vypráví 
příběhy dvou mladých přátel, cestujících po Route 66 a zažívajícíh zde spoustu dobrodružství. V 
knize Tima Steila se lze setkat s převzatou citací kulturní kritičky z Los Angeles – Katie Mills, 
která o tomto filmovém počinu říká, že byl jedním z prvních seriálů, který poskytl  Američanům 
opravdový, ničím nezkreslený náhled na generaci „beatniků“ a jejich hodnoty34. Zdá se, že sám 
spisovatel  Jack  Kerouac (  1922-1969  )  rozpoznal  podobnosti  tématu  mezi  seriálem  a  jeho 
románem:  „Na  cestě“  (  Steil  2000:  s.  67  ),  který  se  stal  manifestem  této  generace 
„volnomyšlenkářů“ a dobrodruhů 50. a 60.l.20.st. Kniha líčí putování a příhody hlavního hrdiny 
a jeho přátel při cestách na západ USA a zpět. Cesta je pro ně sám život, ve kterém se nehodlají  
usadit, chtějí žít naplno a poznat pravou sílu bytí, v čemž jim hojně pomáhají drogy i alkohol35 
(  Kerouac 1994: s. 230 - 231 ). Zatímco v Čechách není seriál  Route  66 známý, pro např. 
Němce jde o „Pojem“ a některé k cestě po Route 66 vyloženě ovlivnil36   (Lamb: 2012: s. 54 ) . V 
současné  době  je  hlavním filmovým „tahákem“  na  Route  66  dokumentární  seriál  známého 
skotského komika, hudebníka a herce Billyho Connollyho(* 1946 ) ( „ Billy Connolly´s Route  
66“ ), který byl ve Velké Británii natolik oblíbený, že v r. 2012 ovlivnil vzestup návštěvnosti 
Britů na Route 66 a očekává se, že příští rok poroste v jeho souvislosti i množství australských 
návštěvníků, neboť v Austrálii je právě vysílán a těší se zde také veliké popularitě. 37

Další kategorií měst, která se podílejí na tvorbě celkového populárně - kulturního obrazu Route 
66 by mohla být města, za jejichž velkou návštěvností stojí působnost  „slavné“ osobnosti ať už 
v pozitivním či negativním smyslu. Jde např. o města:  Springfield – rodiště v řadě šestnáctého 
amerického prezidenta - Abrahama Lincolna (1809 – 1865 ), kde je k vidění jeho rodný dům i 
hrobka, Claremore - rodiště prvního vítěze „Bunion Derby“ Andyho Payna ( viz výše ) i „ jedné 
z největších postav Route 66  ( po kterém se dokonce jmenuje jedna část Route 66  ), herce,  
kovboje, novináře Willa Rogerse38“ ( 1879 – 1935 )  (Jurásek 1999: s. 14 ) anebo Stanton a jeho 

31 Dle:  http://route66news.com/2006/06/09/a-route-66-guide-to-the-cars-movie/ (  naposledy  navštíveno: 
12.10.2012 )

32 Dle: http://www.elranchohotel.com/virtual_tour.cfm ( naposledy navštíveno: 12.10.2012 ): „R.E. Griffith´s Hotel 
El Rancho was built in 1937 as a haven for Hollywood´s famous. His well-known brother, D.W.Griffith (  
director of such classics as „Birth of a Nation“ ), encouraged using El Rancho as a base for crews and stars on 
location becouse of its access to western landscapes and the rustic elegance of the hotel.“

33 Dle:http://www.nytimes.com/2012/05/20/arts/television/route-66-shows-50-year-old-issues-relevant-today.html?
_r=1&pagewanted=all (  naposledy  navštíveno:  12.10.2012  ).  Jde  o  černobílý oblíbený seriál,  produkovaný 
Herbertem B. Leonardem ( 1922 -2006 ) podle předlohy Stirlinga Silliphanta ( 1918 – 1996 ), který byl vytvořen 
mezi  lety:  1960-64,  měl  116 epizod,  jehož  děj  byl  lokalizovaný na  Route  66,  i  když  byl  paradoxně spíše  
filmován na jiných místech USA i Kanady...Tento seriál byl nadčasový, neboť mnohé z jeho dialogů a problémů, 
se kterými se hlavní hrdinové potýkají, lze zasadit do současné nejisté doby. V seriálu si mj. zahrál i oblíbený 
herec Robert Redfort ( *1936 ).

34 „...Route 66 was one of the first regular television shows to give Middle America a realistic portrayal of the Beat  
  generation, its concerns,and values.“ ( Steil 2000: s. 67 )

35 ...„Myslíš, že skončíme jako staří vandráci?“ „Proč ne? Jasně, že tak skončíme, když budem chtít. A vůbec, není  
na tom nic špatnýho takhle skončit. Žiješ si svůj život a nikomu nezasahuješ do jeho přání, žádnejm politikům  
ani boháčům, nikdo tě neotravuje a ty si kliďánko jedeš podle svýho.“ Souhlasil jsem s ním. Dospíval k svému  
taoistickému krédu tím nejjednodušším, nejpřímějším způsobem. „Jaká je tvá cesta, bráško? - cesta světce, cesta  
šílence, cesta duhy, cesta pitomce, jakákoli cesta? Je to cesta kamkoli pro kohokoli jakkoli.“ ...( Kerouac 1994: 
s. 230/231 )  

36 „I asked one of the visitors, a 40-ish man named Helmut Wiegand, why in the world a foreigner would choose  
this road for a vacation over Las Vegas, New York City or Disney World. „We all know 66 from the old TV series  
about two lost young men traveling it in a Corvette,“ he said. „For us, 66 is a connection with America. It´s  
your most famous street, symbolic of your freedom, your restlessness, your quest for new opportunity.“(Lamb: 
2012: s. 54 )

37 Dle: http://route66news.com/?s=tv+series+Route+66&searchbutton=go%21(naposledy navštíveno: 12.10.2012 )
38 Více o Willu Rogersovi o jeho biografii i tragickém osudu se lze dočíst na: 

http://www.cmgww.com/historic/rogers/about/biography.html ( naposledy navštíveno: 12.10.2012 ). 
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nedaleké „Meramecké jeskyně“ (  „Meramec Caverns“ ), kde se prý ukrýval desperát  - Jesse 
James ( 1847 – 1882 ), kterého čeští příznivci country hudby znají především z písně skupiny 
„Greenhorns“39 ( Jurásek 1999: s. 11 – 12 ). Stanton dokonce vybudoval voskové muzeum Jesse 
Jamese ( „Jesse James Wax Museum“) , které láká návštěvníky Route 66 již od r. 196440. Další 
skupinu  oblíbených  měst  na  Route  66  představují  města  turisticky  atraktivní  z  důvodu 
architektonického a uměleckého jako např. Santa Fe, které je považované za „nejstarší hlavní 
město  Spojených  států“ (  „The oldest capital in the United States“ )41 , ve kterém se nachází 
bezpočet uměleckých galerií nativních obyvatel a jehož některé domy postavené z červené hlíny 
( kterým se říká Adobe ) připomínají indiánská puebla, anebo z důvodu toho, že jsou na dnešní 
dobu jaksi netradiční a připomínají éru dávno minulou. Řeč je např. o bývalém zlatokopeckém 
městečku, které si prošlo i svou fází „města duchů“( poté, co zde těžba zlata po r. 1942 ustala) - 
Oatman, které: „...můžeme považovat za jakýsi skanzen, podobně jako třeba valašský skanzen v  
Rožnově pod Radhoštěm...(a)...za ukázkové westernové městečko“   ( Jurásek 1999: s.32 ) plné 
klasických „salonů“ a hotýlků. Poslední skupinou měst, která napomáhají popularitě Route 66 a 
dostávají  ji  do  povědomí  tisíců  lidí  jsou  města,  která  se  rozprostírají  v  okolí  „turistických 
magnetů“ a  „přírodních  divů“.  Do  této  skupiny bych  nepochybně  zařadila  město  Williams, 
kterému se přezdívá „Gateway to the Grand Canyon“ čili „vstupní brána do Grand kaňonu“42, 
který je natolik impozantní, že je viditelný i z vesmíru ( Se svými rozměry v nejširších místech: 
446  km na  délku,  20m na  šířku  a  1,5  km na  hloubku,  je  pro  svou  jedinečnost  zapsán  na 
„Seznamu světového dědictví UNESCO“ a patří k největším divům světa.43 ) či nedaleké město 
Flagstaff, kterému se přezdívá „City of Seven Wonders“ nebo-li „město sedmi divů“, z důvodu 
toho,  že  se  rozkládá  uprostřed   národního  parku  Coconino,  který  je  obklopen:  „Grand“ 
kaňonem,   „Oak  Creek“ kaňonem,  „Walnut“ kaňonem,   pueblem  „Wupatki“,  sopečným 
kráterem „Sunset“ a horami „San Francisco Peaks“. 

Protipól takovýchto turisticky „úspěšných“ měst Route 66 tvoří jakési osamělé jednotky osídlení 
( tento pojem jsem zvolila z důvodu, že v Americe se často setkáváme s problémem relativity 
chápání pojmu osídlení, protože na jakékoliv podrobnější mapě Spojených států i poměrně velký 
bod mnohdy reprezentuje jen pár domků, benzínovou pumpu či obchůdek a ačkoliv: „ Taková 
osada by v naší zemi nenašla prostor ani na podrobné mapě okresu...tady je to možná jediné  
místo,  kde  lze  potkat  živou  bytost  a  doplnit  pohonné  hmoty  v  okruhu  mnoha  desítek  mil.“ 
( Jurásek 1999: s. 21 )),   skýtající jen pár farem, jejichž osadníci očividně bojují o každodenní 
přežití.  Příkladem může  být  okolí  kalifornského  Palmdale (  Šesták  2011:  s.  20  ). Úplným 
unikátem v tomto smyslu je na Route 66 situované „město“ Hackeberry, které dnes tvoří jediný 
dům, který kdysi býval obchodem a později sídlem bohémského umělce či Meteor City, které je 
vlastně pouhou obchodní stanicí. Kapitolu samu pro sebe na Route 66  tvoří „města duchů“ např. 
texaské Jericho, které zaniklo na konci 70.l.20.st., z něhož lze dnes spatřit jen ruiny bývalého 
turistického centra, další neidentifikovatelké cihlové budovy a hřbitov.44

Route 66 má, jak se snažím ukázat v této části textu, mnoho podob, které se všechny podílejí na 
její  popularitě  a  obrazu  silnice,  která  jakoby  představuje  skutečnou  Ameriku  v  celé  své 
rozmanitosti.   Aby  byl  obraz kompletní,  je  třeba  dodat  fakt,  že  Route  66  protíná  několik 
veletoků, z nichž nejmohutnější je řeka Mississippi,  na hranicích mezi státy Illinois a Missouri, 
známá z románů např.  Marka Twaina45 ( 1835 – 1910 ), na níž lze dodnes vidět parníky jako 

39  „Jesse James chlapík byl, hodně lidí vodpravil, vlaky přepadával rád... Bohatejm uměl brát, chudákům dával 
zas“... Jeho kamárád „…Robert Ford v nočních tmách, připlíží se jako vrah a on vám Jesse Jamese odpraví.“ 
( text skupiny Greenhorns, převzato z: Jurásek 1999: s. 11 – 12 ).

40 Více na: http://www.roadsideamerica.com/story/2141 ( naposledy navštíveno 12.10.2012 )
41 Dle: http://www.santafenm.gov/ založeno „již“ r. 1610 ( naposledy navštíveno  20.10.2012 )
42 Např. dle: http://www.williamsaz.gov/  ( naposledy navštíveno: 20.10.2012 )
43 Dle: http://usa.svetadily.cz/arizona/grand-canyon-np/za-poznanim ( naposledy navštíveno: 12.10.2012 )
44 O městě duchů Jericho více na: http://www.legendsofamerica.com/tx-alanreed2.html ( naposledy navštíveno 

12.10.2012 )
45 V údolí řeky Mississippi ve 30.l.19.st.  se odehrávají např. Twainovy knihy:  „Dobrodružství Huckleberryho  

Finna“ či „Dobrodružství Toma Sawyera“, které u nás vycházely ve Státním nakladatelství dětské knihy od 
60.l.20.st.
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„vystřižené“  z  jeho  příběhů  (  Jurásek  1999:  s.  10  ),  řeka  Colorado na  pomezí  Arizony  a 
Kalifornie a pro Čechy jsou dále zajímavými, v souvislosti s Route 66, toky Rio Grande či Rio 
Pecos, které povětšinou znají z dobrodružných románů oblíbeného Karla Maye46 ( 1842 – 1912 ) 
a  různých RODOKAPSů47 ( Šesták 2011: s. 65 ). Na svém západním konci v Kalifornii Route 
66  přetíná nehostinnou písčito-kamenito-keřovitou  poušť Mojave, směrem na východ se vine 
mezi  horami, přes  polopouště států Arizona a Nové Mexiko, napříč nekonečnými  pláněmi a 
prériemi Texasu a Kansasu až po úrodnou zelenou krajinu plnou vinic a farmářských usedlostí v 
Missouri a Illinois.  

Tato silnice má vlastní  neoficiální hymnu -  „Get Your Kicks ( on Route 66 )“, což v českém 
překladu  znamená  zhruba:  „Pořádně  se  odvaž  (  na  Route  66  )“,  kterou  dosud  přezpívalo 
bezpočet světových interpretů  ( text neoficiální hymny Route 66 uvádím jako „Příloha č. 2“ ). 
„Žádná z cest nedostala za dobu své existence tolik různých jmen jako Route 66“(  Jurásek 1999: 
s. 1). K jejím nejznámnějším přezdívkám patří :  „The Mother Road“ čili „Mateřská silnice“ a 
„Road of Flight“ čili „ Cesta úniku“, v tomto případě spojena s významem úniku z bídy za 
lepšími vyhlídkami, a proto je tento pojem často překládán i jako „Cesta naděje“. Obě přezdívky 
silnici  propůjčil  spisovatel  John  Steinbeck (  1902  –  1968  ) ve  své  knize:  „Hrozny  hněvu“ 
( Steinbeck 1987: s. 128 – 129 )48.  Hned po uvedení do provozu se silnici říkalo „  The Great  
Diagonal Way“ čili „Velká uhlopříčka“49, protože její úsek mezi městy Chicagem a Oklahomou 
City vedl přesně od severovýchodu k jihozápadu. Mezi ranými označeními cesty se vžil název 
„Wire  Road“ čili  přeneseně  „  Telegrafní  cesta“50 (  Steil  2000:  s.  21  ).  Od 20.l.  20.st.  je  v 
povědomí každého správného fanouška této silnice označení „The Main Street of America“ čili 
„Hlavní třída Ameriky“51 či „Glory Road“ nebo-li „Cesta slávy“( Jurásek 1999: s. 1 ) , v období 
po  druhé  světové  válce  se  tato  „tepna“  zapsala  do  povědomí  nejen  jako  „Cesta  návratu“  v 
kontextu válečných veteránů vracejících se domů, ale také jako „Open Road“52 (Listokin 2011 : 
s.  38  ) tedy  přeneseně  jako  „Cesta  příležitosti“  především,  do  už  tehdy  „země  zaslíbené“ 
Kalifornie,  kterou si  lidé spojovali  s  hojností  a  vidinou příležitosti  k  nalezení  nové práce a 
realizace zajímavějšího života. Ačkoliv si dnes s pojmem Route 66 vytváříme různé romantické 
asociace,  ve své době bývala i velmi nebezpečnou, jak napovídá její přezdívka z 50.l.  20.st. 
hovořící  o:  „Bloody 66“  (Steil  2000:  s.  25 ) neboli  „Krvavé šestašedesátce“.  Toto označení 

46 Jde o Mayovy dobrodružné romány ze Severní Ameriky: zj. „Vinnetou“ či „Old Surehand“, které přibližovaly 
mladému čtenáři život a místa „Divokého západu“. Výstižně napsal předmluvu k 1.dílu knihy „Old Surehand“ 
např.L.M. Pařízek: „To všechno pro mne byly exotické názvy, slibující kouzelná dobrodružství, která lze podle  
dětských představ prožít pouze v nereálných dálavách. Jedině tam přece mohou žít takoví hrdinové, jedině tam  
je pravá divoká příroda, nedozírné prérie se stády bizonů, jedině tam může znít válečný pokřik indiánů.“ ( May 
1984: předmluva L.M. Pařízek str. 5 ) May byl výborným vypravěčem a to, že z vlastní zkušenosti indiány 
nikdy neviděl a do Ameriky se podíval, až když byly všechny jeho romány dopsány, na jejich přitažlivosti vůbec  
neubírá. ( May 1985: předmluva V. Šolc, s. 325 )

47 RODOKAPS. „Byl to zakázaný časopis, ROmán DO KAPSy, protože popisoval historky z Divokého západu...  
Rodokapsy, u mladé generace v 50. létech velmi oblíbené, se vzájemně tajně půjčovaly a směňovaly.“ ( Šesták 
2011: s. 65 )

48 „ Silnice 66 je hlavní trasa všech přesunů. Šestašedesátka – dlouhá betonová cesta přes celou zemi, vinoucí se  
nahoru dolů po mapě, od Mississippi k Bakersfieldu – přes rudou zem a šedou zem, a kroutí se vzhůru do hor,  
přetíná předěl  a  klesá  do zjasnělé,  ale  úděsné  pouště  a přes  poušť míří  znovu do hor a ústí  do bohatých  
kalifornských  údolí.  Šestašedesátka  je  silnice  lidí  na  útěku,  uprchlíků  před  prachem  a  mizící  zemí,  před  
burácením traktorů a ztrácejícím se majetkem, před pomalou invazí pouště na sever, před poryvy větru, který se  
žene z Texasu, před záplavami, jež zemi nepřinášejí žádné bohatství, ale naopak z toho mála, co tu zbylo, ještě  
seberou.  Před  tím vším tihle  lidé  prchají  a  sjíždějí  se  na  66  z  postranních  silnic,  ze  silniček  a  rozrytých  
venkovských cest. 66 je mateřská silnice, silnice útěku.“ ( Steinbeck 1987: s. 128 – 129 )

49 Tento název lze najít  ve vícero odkazech, např. i  zde:  http://www.route66world.com/66_history/ (  naposledy 
navštíveno 11.10.2012 )

50 „In later years telegraph lines went through, and the country highways that were stitched together into Route 66  
were known as the „Wire Road.“( Steil 2000: s. 21 )

51 Např. uvedeno v: http://www.legendsofamerica.com/66-timeline.html  ( naposledy navštíveno 25.9.2012 )
52  „The West was a promising part of the country for seeking work; many industries gained footing in the western  

states during the war and beckoned to soldiers eager to regain a place in the workforce. It was during this  
period that Route 66 would become engrained in the American psyche as „the Open Road.“Route 66 called to  
those seeking not only a stable livelihood but a lively departure from daily life as well...“( Listokin 2011: s. 38 )
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získala  kvůli  vysokému  počtu  dopravních  nehod,  které  byly  způsobeny  zejména  tím,  že 
automobilový průmysl vyráběl stále rychlejší vozy, které však nebyly stavěny pro silnice plné 
serpentin s tak špatným povrchem jako bývala, na mnohých místech, Route 66. Například v roce 
1956 se každá šestá smrtelná nehoda v Arizoně stala na Route 66 a v roce 1959 zde, jen v okolí  
malého městečka Peach Springs, zahynulo  jedenáct lidí! (Sonderman 2010: s. 8)  Arizonský 
západní úsek cesty bývá pro četnost prudkých zatáček v kopcích považován pro motoristy za 
jeden z nejnebezpečnějších, ale zároveň i z důvodu krásných vyhlídek a blízkosti „turistických 
taháků“ jako jsou již zmíněný Grand Canyon, Monument Valley 53 či nevadské město zábavy a 
hazardu,  které  ročně  navštíví  až  30  miliónů  lidí  z  celého  světa  -  Las  Vegas54,  za 
nejnavštěvovanější. V kontextu Route 66 se lze setkat i s označením jednotlivých úseků, které 
odkazují na slavné osobnosti či starší cesty, které Route 66 pojala za svou součást. V souvislosti 
s Route 66 lze tedy běžně zaslechnout názvy jako: „ Will Rogers Highway, Pontiac Trail, Ozark  
Trail, Grand Canyon Trail, Postal Highway, National Old Trails Highway atd“ ( Jurásek 1999: 
s. 1 ).

Poslední záležitostí, kterou bych ráda v souvislosti s obrazem Route 66 zmínila, je to, že její 
výzdoba si často libuje v „kýči“. Jak jinak si lze vysvětlit, že se podél této silnice vyskytuje tolik 
bizarních věcí jako jsou: obří  sklolaminátová velryba tzv.  „Blue Whale Catoosa"55,  deset do 
země „zapíchnutých“ a počmáraných automobilů ve stejném úhlu jakým se honosí „Cheopsova 
pyramida“  v  Egyptě   –  tzv.“„Cadillac  Ranch“56 (  Steil  2000:  s.  50  ),  betonové „vigvamy“, 
sloužící jako motely– tzv. „Wigwam Villages“57 umístěné hned na dvou místech podél Route 66, 
a to: v Holbrooku a San Bernardinu, sklolaminátové obří mužské sochy tzv.  „Muffler Men“, 
nesoucí nejrůznější věci od párků v rohlíku po sekeru, tlumiče či dokonce raketu jako např. tzv.  
„Gemini Giant“58 ve Wilmingtonu a „zahrádka z lahví a šrotu“ ( popisuji, jak na mě osobně 
výzdoba tohoto místa působí )  tzv.  „Hulla Ville“59 apod? Neonovou výzdobu, vraky starých 
automobilů či atrapy historických automobilů a k nim dobově odděné figuríny,  ani nepočítám, 
neboť je  považuji  za docela vkusné a skvěle doplňující atmosféru Route 66.  Na faktu, že na 
Route 66 se  vyskytuje tolik zvláštních, někdy až kýčovitých objektů, není třeba spatřovat nic 

53 „Monument Valley Navajo Tribal Park“ se nachází na hranici jižního Utahu a severní Arizony na ploše 50-ti 
čtverečních mil v navažské indiánské rezervaci a pro své jedinečné skalní útvary je vyhledávaným objektem 
filmařů.  Více  informací  např.  na:  http://www.infousa.cz/clanky/monument-valley.html (naposledy navštíveno 
12.10.2012 ) 

54 Více informací např. na: http://www.infousa.cz/clanky/las-vegas.html ( naposledy navštíveno 12.10.2012 )
55 Zdroj: http://www.legendsofamerica.com/ok-catoosa.html ( naposledy navštíveno 12.10.2012 ) . Jedná se o most 

ve tvaru velryby - jednu z ikon Route 66, zbudovanou Hugh Davisem na počátku 70.l.20.st.jako dar pro svou 
ženu Zeltu,  která  sbírala  figurky velryb  a  byla  společně  se  svým manželem milovnicí  zvířat.  Později  byla 
velryba a přilehlý rybník využívány k rekreačním účelům.  

56 Jedná se o „Cadillacy“ vyrobené mezi lety 1949 až 1963, které zde nechal vystavit miliardář Stanley Marsh v r.  
1974. V roce 1997 byl však na Marshův popud ranč přestěhován dále od města Amarilla, neboť se miliardáři  
nelíbila nová tvář města plná mega-obchodů a navíc s nedalekým prodejcem nových automobilů této značky 
poblíž jeho „výstavy“. Během několika let se stalo pro místní i cestovatele téměř tradicí nechávat na „vracích“ 
svá jména a vzkazy. Tyto nápisy jsou jednou za čas přesprejovány a může se začít s graffiti zase od začátku... 
( Steil 2000: s. 50 )

57 Více o Wigwam Village na: http://www.galerie-kokopelli.com/wigwam/ ( naposledy navštíveno: 12.10.2012 ).   
Jde o motely zbudované podle vzoru již stojícího „Wigwam Village“ v Cave City v Kentucky. Mezi lety 1930 – 
1950 bylo podobných „exponátů“ k vidění mezi Floridou a Kalifornií sedm. Na Route 66 leží však jen dva.  
Vigvamy jsou obklopeny historickými vozy a jejich vozový park se neustále rozšiřuje.

58 Více na:  http://www.legendsofamerica.com/il-wilimington.html (  naposledy navštíveno 12.10.2012 ).  Během 
60.l.20.st. byly tyto sochy velmi populární ( i když v současnosti jich většina již byla zbořena ve prospěch 
„modernější“ výstavby ) a pokud nesloužily jako lákadla na určitý typ produktu či podniku, přinášely nějaké  
poselství jako např. zmíněný „Gemini Giant“, který odkazuje na zaujetí Američanů vesmírem.

59 Více na: http://califrt66museum.org/exhibits ( naposledy navštíveno 10.9.2012 ). Jde o příklad folkového umění 
a počin básníka a cirkusáka Milese Mahana ( neznámé ), který si v kalifornské poušti koupil pozemek, na němž 
hodlal strávit důchodový věk. Toto území sice postrádalo elektřinu a kanalizaci, ale bylo „bohaté“ na odpadky,  
šrot, lahve a pozůstatky turistů či zanikajících restaurací na Route 66. Mahan věci posbíral, složil z nich různé  
obrazce,  nejčastěji  jakoby  kaktusové  sochy,  staré  kovové  cedule  rozvěsil,  a  tak  se  zrodilo  „Hula  Ville“, 
pojmenované podle výjevu jedné z cedulí, ukazující dívku kmene Hula. Hula Ville již oficiálně neexistuje, neboť 
její zakladel „odešel“, ale o jeho „pozůstalost“ se stará Kalifornské Route 66 muzeum ( „  California Route 66  
Museum“ ).
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špatného, spíše naopak. Jak píše Drew Knowles, Route 66 není silnicí pro každého60 ( Knowles 
2006: s.12 ).  Lidé, kteří mají rádi pohodlí,  luxus, nákupy ve velkých obchodních centrech a  
masovou kulturu, by se na Route 66 rozhodně vydávat neměli, protože nic z toho tu nenaleznou. 
Cestovatelé  po  Route  66  jsou  připraveni  na  to,  že  zažijí  určité  nepohodlí,  že  nakupovat  a 
stravovat  se  budou  spíše  na  benzínkách  či  v  obnovených  klasických  „mom  and  pop“ 
restauracích61 čili v jakýchsi „domácích jídelnách“ a nikoliv v zavedených řetězcích rychlého 
občerstvení a neuvidí tu žádná „skutečná umělecká díla“ ale spíše kýče ( v tomto případě, ale 
přesně a vkusně zapadající do atmosféry měst na Route 66), avšak tento diskomfort a „ochuzení“ 
je vyváženo pocitem vzrušení z opravdové jízdy rozmanitou krajinou po silnici plné zákrut a 
překvapení, která kopíruje terén, a které běžný účastník hustého silničního provozu po rovné 
jednotvárné dálnici či na velkoměstském okruhu nikdy nepocítí. 

Route 66 lze považovat za cestu, která má svůj styl a nepotřebuje se přizpůsobovat tomu, co je  
moderní.  Route  66  pomocí  svých  obrazových   symbolů  vypráví  příběhy  o  své  minulosti  i 
současnosti a v tomto smyslu ji samu o sobě můžeme považovat za určité muzeum. 

Tabulka č. 1: Route 66 a její „předchůdci“ v datech62

Období Popis

do r. 1850 Cca 2,1 milionu čtverečních mil (tuto cifru na km přepočítávat nebudu, slouží 
jen  pro  představu  čtenáři  o  jak  obrovskou  plochu  se  jedná  )  dnešního 
amerického  území  mezi  řekou  Mississippi  a  Pacifikem  bylo  pro  Evropany 
neznámé, nepočítáme-li četné lovecké a migrační stezky indiánů, po kterých se 
vydávali i první  zlatokopci a osadníci, anebo vojenské a obchodní cesty např: 
„Santa Fe Trail“ která spojovala město Franklin se Santa Fe a sloužila též jako 
přístupová cesta do Mexika, neboť navazovala na „El Camiino Road“ vedoucí 
do mexické Chihuahui, „Jedediah Smith's Road“ vedoucí přes Mojavskou poušť 
a  San  Bernardino,  „Oregon  Trail“,  vedoucí  ze  státu  Missouri  na  západ  k 
Pacifiku atd.

r. 1857 Plukovník Edward F. Beale ( 1822 – 1893 ) vytyčil na žádost americké armády 
cestu pro dostavníky z Fort Defiance v Novém Mexiku k řece Colorado a dále 
prozkoumal  možnost  využití  velbloudů  k  přenášení  zásob  a  materiálu  přes 
Mojavskou poušť. Bealem navržená cesta se později stala součástí Route 66.

r. 1869 Vznik železnice tzv.  „Overland Route“ čili transkontinentální linky, vedoucí z 
New Orleans do Los Angeles.Část této železnice (  později  přejmenované na 
Santa Fe )vedla těsně podél Bealem navržené trasy.  Koridory prvních železnic 
se staly součástí  Route 66.  Zde také vznikaly  první  osady a čile  se  rozvíjel 
obchod.  V souvislosti  s  rozvojem služeb a  turismu podél  Route  66  je  třeba 
zmínit společnost Freda Harveyho (1835 - 1901 ), jehož ubytovací a stravovací 
zařízení  tzv.  „Harveyho domy“63 neměly ve  své  době podél  trasy Santa  Fé 

60 „Route 66ers want kitsch that often is so bad it is good.“It is not a road for those who like cookie/cutter culture,  
food  in  boxes  or  sprawling  shopping  malls  filled  with  indistinguishable  people  pawing through  look/alike  
merchandise...“( Knowles 2006: s. 12 )

61 O  „mom and pop“ restauracích a jejich konkurenceschopnosti velkým podnikům ( zj. „fastfoodům“ ) se lze 
dočíst  např.  na:  http://www.forbes.com/sites/caroltice/2012/07/23/how-mom-and-pop-restaurants-can-compete-
with-the-big-chains/  ( naposledy navštíveno 12.10. 2012 )

62 Informace čerpány z internetových zdrojů:http://www.theroadwanderer.net/route66.htm , 
http://www.route66world.com/66_history/ 
http://lide.gymcheb.cz/~tokovar/vos/USA.html ,http://www.legendsofamerica.com/66-timeline.html ,  
http://www.wmf.org  ( naposledy navštíveny 10.10.2012 ), http://web.archive.org/web/20071006015832/  ;   
http://www.planning.org/25anniversary/planning/1987dec.htm a  
http://www.fhwa.dot.gov/publications/publicroads/96summer/p96su10.cfm  ( naposledy navštíveny 
18.10.2012 ), 

     A z knih a jiných písemných publikací:  Jurásek ( 1999 ),  Listokin  ( 2011 ) a Sonderman  (2010 )   
63 „Fred Harvey´s company would bring good food at  reasonable prices in clean,  elegant restaurants,  to the  
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konkurenci 64( Sonderman 2010: s. 7 ).

80.l.19.st. Skot John Boyd Dunlop ( 1840 - 1921 ) získává patent na moderní vzduchem 
plněnou pneumatiku, po celém světě propuká cyklistická „horečka“ a v Americe 
obvzlášť. Bicykl byl totiž cenově dostupný pro každého v porovnání s koňmi, 
kteří  bývali  pro  elity,  farmáře,  kovboje  či  jezdce  -  „pošťáky“ z  „Poney-
Expressu“. Různé cyklistické spolky propagovaly vznik nových, kvalitnějších 
cest – pozdějších silnic.

r. 1892 Vznik „National League of Good Roads“ čili „Národní organizace pro vznik 
kvalitních cest“, z jejíž iniciativy vznikla řada „nových“ cest, a i když 250 z 
nich bylo již  r. 1920 formálně pojmenovaných, v jejich značení chyběl řád a na 
mapách byly znázorněny velmi chaoticky. Bylo třeba v označení silnic sjednat 
pořádek a tato iniciativa směřovala ke vzniku číselných silnic – tedy i Route 66.

r. 1908 Příchod  Fordova  „Modelu  T“ a  tím  zvýšení  dostupnosti  automobilu  pro 
obyčejné lidi střední třídy. Henry Ford ( 1863 – 1947 ) mohl snížit do té doby 
závratnou cenu automobilů na „příznivých“ cca 300 dolarů za kus, protože k 
jejich výrobě použil jako první na světě pásovou výrobu. „Modelu T“se mezi 
lety 1909 – 1927 prodalo téměř 15 miliónů kusů a zvyšujcící se počet nových 
řidičů  vyvinul  silný  tlak  na  státní  i  federální  úřady,  aby se  začaly  zaobírat 
nevyhovujícím stavem silnic  a  začaly přemýšlet  o  stavbě „transkontinentální 
spojky“. 

r. 1921  Přijetí federálního dodatku k zákonu o dálnicích- tzv. „The Federal Aid Road  
Act“, který od jednotlivých států Unie požadovat vytyčit hlavní silnice, které 
měly být  zahrnuty do připravovaného systému dálnic  – tzv.  U.S.  Highways, 
jejiž správa měla být od nynějška pod vládní patronací ( více v pozn.pod čarou 
č. 12 )

r. 1926 11.listopadu  tohoto  roku  oficiálně  vzniká  U.S.  Route  66 spojením  zj.tří 
dosavadních hlavních cest: „The Lone Star Route“, vedoucí napříč St. Louis  a 
majoritně spojující Chicago a Cameron, transkontinentální „National Old Trails  
Road“, ze  St.  Louis  dál  do  Los  Angeles  přes  „Ozark  Trails“ vedoucí  z 
novomexického Las Vegas. 

r. 1927 Všech  osm  států  přes,  které  Route  66  vedla  zformovalo  „Národní  asociaci 
dálnice č. 66“ čili   „U.S. Highway 66 Association“ ( více o organizaci bylo 
napsáno již v pozn.pod čarou č. 23 )

20.l. 20.st. Příchod světové hospodářské krize se promítá i do zpomalení úpravných prací 
na Route 66 i snížením turismu.

od r. 1934 Příchod cyklu tzv.  prašných bouří  „Dust Bowls“ , které působily ekologické a 
zemědělské pohromy na rozsáhlých amerických prériích a pláních. Prašné bouře 
byly,  zjednodušeně  řečeno,  způsobeny  především  agresivním  zemědělstvím, 
soustředěným na pěstování kukuřice, obilí a bavlny a na chov dobytka a koz, 
které se pro chudou, větry bičovanou prérii nehodilo. Neúroda, špatné životní 
podmínky, hlad a později i samotný příkaz vlády, odtud vyhnaly stovky tisíc lidí 
na západ zj. do Kalifornie. Všichni tito lidé cestovali po hlavní silnici na západ - 
po Route 66. Někteří z nich na západě uspěli, ale mnozí zemřeli strastiplnou 
cestou.V kontextu  nelehkého  cestování  v  této  době se  setkáváme s  pojmem 

travelling public throughout the Southwest. They also brought civilization, community, and industry to the Wild  
West...at  their  peak,  there were  84 (  Harvey Houses  )“.Více o „Harveyho domech“ -  jejich stravovacích  a 
ubytovacích  zařízení  napříč  Spojenými  Státy  zde:  http://www.harveyhouses.net/ (  naposledy  navštíveno: 
16.10.2012 )

64 „The Fred Harvey Company...constructing lavish Harvey Houses that offered Santa Fe Railroad patrons and  
locals food and accommodations equal to those in the major cities. The Harvey Houses were ready to serve  
motorists when the automobile age arrived“ ( Sonderman 2010: s. 7 ).
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„gypsying“,  který  znamenal  kempování  podél  cest  bez  možnosti  ubytování, 
provedení  základní  hygieny,  což  přispívalo  k  šíření  nemocí  atd.  (  Cestování 
bývalo  dříve  velmi  složité  a  předpokládalo  zabezpečení  veškerých  zásob, 
benzínu i nářadí před cestou, protože na cestě se člověk nemohl spoléhat, že se 
mu dostane nějaké pomoci. )

r. 1935 Dochází k  prodloužení Route 66 až do Santa Monica, ale zároveň i k prvním 
změnám její  trasy. (  kompletní  změny  trasy  Route  66  uvádím v  původním 
anglickém znění ) v „Příloha č. 3“ . 

r. 1938 Povrch Route 66 je v celé své délce zpevněn asfaltem.

r. 1941 USA  vstupují  do  2.sv.v.,  do  té  doby  vzkvétající  automobilová  výroba  se 
zastavila, benzín i pneumatiky se staly nedostatkovým zbožím a Route 66, spíše 
než  jako  turistická  a  obchodní  cesta,  získává  na  důležitosti  coby  spojnice, 
sloužící vojákům k jejich vlastní přepravě a k přepravě materiálu. Povrch silnice 
pod těžkou vojenskou technikou citelně utrpěl.

50.l. 20.st. Po skončení 2.sv.v. je Route 66 využita k návratu tisíců „nasazených“ domů. 
Dochází též k další migraci lidí po Route 66 do Kalifornie za lepším životem a 
kromě toho vzkvétá fenomén americké rodinné dovolené, kdy Route 66 se stává 
cílem sama  o  sobě  pro  krásy  okolní  krajiny,  které  nabízí.  „Boom“  zažívají 
stávající i nově vystavované: obchodní stanice, motely, benzínky a jiné „mom 
and pop“ restaurace. Podél silnice se objevují i zbrusu nové atrakce jako mini 
zoologické zahrady, zpřístupněné jeskyně aj.

r. 1957 V řadě 34. americký prezident  Dwight D. Eisenhower (1890 – 1969 ) zavedl 
instituci  „National Interstate Highway system“  ( „Národní mezistátní systém 
dálnic“  ), který  počítal  s  nahrazením  Route  66  mezistátními  obchvatovými 
rychlo-dálnicemi  „Interstates“,  pro které se nadchl během svého vojenského 
působení v Německu ( zdejší „Autobahn“ )v době 2.sv.v. Tento systém změnil 
dosavadní „tvář“ Ameriky.

60.-80.l.20.st. Komunity a atrakce podél Route 66 chátrají a lidé odtud odcházejí.  Vznikají 
„města duchů“.

r. 1984 Poslední část Route 66 byla „přepásána“ moderní dálnicí ve městě Williams v 
Arizoně  a již ani kousek z původní cesty nebyl třeba k cestě na západ.

r. 1985 27. 6. téhož roku byla  Route 66 oficiálně vyřazena z provozu a její ukazatele 
byly sňaty.

r. 1987 Vzniká  „The Historic  Route  66  Association“ (  původně  Historická  asociace 
Route 66 v Arizoně, více o organizaci bylo napsáno již v pozn.pod čarou č. 28 ) 
na  obnovu toho, co z Route 66 zbylo a na záchranu měst, která na ní stojí. 

od r. 1990 Vznikají  další  „podniky“ za záchranu Route 66,  některé z nich byly později 
sloučeny ve federaci. ( Více informací o těchto asociacích lze nalézt v pozn.pod 
čarou č. 14 a zde uvedených odkazech ). Na otázku proč různí lidé z odlišných 
sociálních  vrstev  zakládají  tyto  organizace,  existuje  mnoho  odpovědí.  V 
„Příloha č. 4“ uvádím např. pohnutky současného ředitele „National Historic  
Route 66 Federation“ čili  „Národní  historické  federace  Route  66“  -  Davida 
Knudsona, které jej k založení tohoto tělesa vedly.

r. 1999 42. americký prezident  Bill Clinton ( *1946 ) podepisuje  „National Route 66  
Preservation Bill“( Národní zákon o ochraně Route 66 ),   který se zavazuje 
zachovat a obnovit historické mezníky a objekty podél Route 66. ( V tomto roce 
podniká i první sólovou jízdu na kole po Route 66 Čech – Zdeněk Jurásek, který 
tímto výkonem ovlivňuje desítky dalších nadšenců z Čech ).

r. 2004 Vzniká v Illinois první muzeum s tematikou Route 66 - „Route 66 Hall of Fame 
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Museum“

r. 2008 Mezinárodní, nezisková organizace, zasvěcená záchraně světového historického 
kulturního  dědictví  -  „The  World  monuments  Fund“, přidává  Route  66  do 
seznamu  „The  World  Monuments  Watch“- tedy  mezi  stovku  vybraných 
projektů, které získají granty na obnovu a záchranu.

r. 2012 Fenomén Route 66 je stále živý a  stovky tisíc lidí z celého světa sem putují 
každoročně splnit si svůj sen.65

Cíl výzkumu a použitá strategie bádání

Tento výzkum je zaměřený na „fenomén“ Route 66. Konkrétně bude bádání zúženo na český 
kontext a na konstrukci uvedeného pojmu v českém prostředí. Výzkum bude kombinovaný, i 
když  v  něm  převahuje  stránka  epistemologického  zázemí  kvalitativního66,  neboť  si  přeji 
fenomén Route 66 zkoumat holisticky a  induktivními67 kroky postupně odhalovat skryté jádro 
tohoto pojmu u nás.  Konkrétně lze  výzkumnou práci rozdělit na dvě části, a to: na kvalitativní 
analýzu textu  a  na analýzu obrazu– fotografií  (  blíže  viz.  následující  kapitola  ).   V obojím 
případě se bude jednat o rozbor  sekundárních dat, která byla pořízená za jiným účelem, než 
badatelským ( srov. Silverman 2000: s. 132 ). Všechna data o Route 66, která analyzuji byla v 
českém prostředí seriózně publikována a představena nejširší veřejnosti.  

Route 66 bývá často asociována s „pravou“ Amerikou, jako např. v knize Františka Šestáka: 
„Cesta po Route 66 byla jedinečným, velmi odvážným plánem se šťastným koncem. Na cestu  
jsme se pečlivě připravovali. Věřili jsem ve vlastní fyzickou a psychickou odolnost, trénovanost,  
pevnou vůli a touhu splnit si dávný sen...Poznat Ameriku, poznat ji reálně takovou, jaká opravdu  
je.“  ( Šesták 2011: s. 119).  Zdeněk Jurásek potencionálním zájemcům v tomto „duchu“ radí: 
„...pokud máte v úmyslu se za oceán někdy podívat, rozhodně zvolte Route 66. Je to ten nejlepší  
způsob, jak Ameriku poznat“ ( Jurásek 1999: s. 38 ). Cílem mého výzkumu se proto stalo zjistit: 
„Co pro Čechy znamená poznání   „pravé“ Ameriky.  “ 

Výzkum: metody a analýza

Metodologie a zvážení etických otázek výzkumu

Pro přehlednost nejdříve všechny  dokumenty, které hodlám podrobit kvalitativní analýze textu 
představím, kriticky zhodnotím a kvůli lepší přehlednosti v přílohových grafech označím. Potom 
přijde na řadu samotná kvalitativní analýza68 sestávající se ze tří souběžně probíhajících činností, 
a  to: datové redukce,  ukázky a závěrečné zprávy (  viz.  Miles  and Huberman 1994: s.  10 ). 
Datovou  redukci  jsem  prováděla  u  každého  zdroje  postupně  na  základě  „otevřeného 
kódování“69( Strauss-Corbin 1999: s. 44 ), které mi pomohlo se v textu zorientovat70 ( Gibbs 

65 Dle:  http://www.bringbackroute66.com/theplan.html ( naposledy navštíveno 25.9.2012 )se  odhadem více, jak 
200 000 lidí vydá na Route 66 každoročně, i když je v určitých místech složité její původní trasu najít, jelikož ne 
všechny její úseky jsou dobře značené, jiné úseky z povrchu zmizely nadobro anebo jsou neprůjezdné a na 
určitých místech původní silnice splynula s dálnicí...

66 „Kvalitativní výzkum je nenumerické šetření a interpretace sociální reality.“ ( Disman 2008:s: 285 ) 
67 „Indukce  se  v  empirickém  výzkumu  používá  k  převedení  pravidelností  v  datovém  materiálu  do  obecného  

pravidla.“( Hendl 2005: s. 36 )
68 „We define  analysis  as  consisting  of  three  concurrent  flows  of  activity:  data  reduction,  data  display,  and  

conclusion drawing/verification.“ ( Miles and Huberman 1994: s. 10 )
69 „Proces rozebírání,  prozkoumávání,  porovnávání,  konceptualizace a kategorizace údajů.“ (  Strauss  -Corbin 

1999: s. 44 ) 
70 „Simply start by reading the texts and trying to tease out what is happening.“ ( Gibbs 2007: s. 45 )

19

http://www.bringbackroute66.com/theplan.html


2007:  s.  45  ),  určit  navzájem spolu  související  tematické  bloky,  které  jsem dle  doporučení 
Zdeňka Konopáska ( Konopásek 1997: ods. 25-26 ) přepsala, barevně označila ( a právě kvůli 
snadné orientaci v pracovním deníku jsou  níže, v „Příloha č. 5,6, 7“ uvedené  „konceptuální  
rámce“71 ( Miles and Huberman 1994: s. 18 ) zobrazeny barevně  také ), sloučila v pracovním 
deníku72 a  označila  je  kódy73.  Často  bylo  třeba  pro  určitý  tematický  blok  využít  „dvojité  
kódování“,  neboť  jeho  obsah  definoval  více  než  jeden  předmět  (  Disman  2008:  s.  318  ). 
„Deskriptivní kódy“  ( Miles and Huberman 1994: s. 57 ) spolu  s pracovními poznámkami, tak, 
jak je obsahoval  pracovní  deník,  jsem postupně nahrazovala  kódy více analytickými,  i  když 
někde  (  zj.  při  výčtech jmen a názvů )  jsem deskriptivní  kódy nechala v původním znění. 
Nejdůležitější  vztahy  mezi  analytickými  kódy  či  jejich  kategoriemi  budou  načrtnuty  v 
konceptuálním  rámci  a  k  němu  vysvětlující  tabulce   pro  každý  analyzovaný  text  zvlášť  a 
následně porovnány při komparativní analýze v podkapitole:  „Shrnutí: prameny psané“.

Co  se  týká  analýzy  obrazu  –  fotografií,  vybrala  jsem  jako  primární  výzkumnou  metodu 
obsahovou analýzu (  Sztompka 2007:  s.  60 ),  která je víceméně považována za výzkumnou 
metodu kvantitativní74 a jak Sztompka uvádí: „ Obvykle máme na mysli kvantitativní, statisticky  
zpracovanou analýzu psaného textu ( novinového, literárního ) vzhledem k výskytu či absenci  
určitých slov, obratů, témat, dějů, argumentů atd....( avšak )...  „fotografie rovněž představuje  
jakýsi kvazitext, s nímž můžeme provádět stejné úkony“ ( Sztompka 2007: s. 60 ).  Navíc je třeba 
si uvědomit, že, i když tato metoda pracuje s číselnými údaji, které jsou znakem kvantitativního 
výzkumu  „par  excellence“,  Krippendorff  dodává,  že  obsahová  analýza  zahrnuje  též  mnoho 
kvalitativních úkonů, neboť je jedním z prostředků porozumění symbolické kvalitě textu, která 
odráží širší kulturní kontext dané problematiky ( Krippendorff 1980: s. 60 ). Takže, i když se 
držím základního postupu obsahové analýzy, který Sztompka rozděluje do sedmi fází, a to na: 
vymezení  výzkumného problému,  výběr  vhodného pramene snímků,  výběr  vzorku snímků , 
vytvoření protokolu kódování fotografií, připsání kategorií kódů ( proměnných ) k jednotlivým 
snímkům,  zjištění  četnosti  výskytu  každé  kategorie  kódu  ve  fotografickém  materiálu  a  na 
zobrazení závěru analýzy ( Sztompka 2007: s. 60 ), hodlám i při výzkumu fotografií věnovat 
zvýšenou  pozornost  kvalitativní  stránce  „věci“,  tj.  všímat  si  významu  proměnných  a 
interpretovat je s ohledem na český kontext.
  
Zjištěné skutečnosti z kvalitativní analýzy textu  následně porovnám se zjištěnými skutečnostmi 
z obsahové analýzy obrazu a ve třetí části práce - „  Závěr“ - je interpretuji ( viz. Konopásek 
1997 : ods. 11 )  75 v  písemné zprávě, zodpovídající na výzkumnou otázku („Co pro Čechy 
znamená poznat  „pravou“ Ameriku“ ).  Na tomto místě  také  zhodnotím výzkum po stránce 
validity a  reliability. Jak jsem již  zmínila,  veškeré informace určené k analýze budu čerpat, 
citovat  i  parafrázovat  pouze  a  jen z  veřejně dostupných pramenů a  skutečné  autory vždy u 
příslušné  pasáže  textu  či  u  obrazu  uvedu,  čímž  zabráním  i  jediným  možným  etickým 
problémům, které by mohly při tomto výzkumu vyvstat. 

71 „A conceptual framework explains, either graphically or in narrative form, the main things to be studied – the  
key  factors,  constructs  or  variables  –  and  the  presumed  realtionships  among  them.  Frameworks  can  be  
rudimentary or elaborate,  theory-driven or commonsensical,  descriptive or causal.“  (  Miles and Huberman 
1994: s. 18 )

72 Není součástí práce, bude k nahlédnutí u bakalářské obhajoby. 
73 „Codes are tags or labels for assigning units of meaning to the descriptive or inferential information compiled  

during a study. Codes usually are attached to „chunks“ of varying wize-words, phrase, sentences, or whole  
paragraphs, connected or unconnected to a specific setting.“ ( Miles and Huberman 1994: s. 56 )

74 „Cílem kvantitativního výzkumu je testování hytpotéz.“ ( Disman 2008:s. 286 )
75 „Umění  interpretace  v kvalitativním výzkumu se  rovná umění  přečíst  data nějakým novým,  pozoruhodným,  

přesvědčivým  a  sociologicky  (  psychologicky,  pedagogicky,  antropologicky...  )  relevantním  způsobem.“ 
( Konopásek 1997: ods. 11 )
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Prameny výzkumu

V českém prostředí byly k dnešnímu datu sepsány a publikovány celkem tři knihy o Route 66. 
Kniha, která byla sepsána jako první se jmenuje „Route 66 – na kole po hlavní ulici Ameriky“76 
(  Jurásek  1999 ) a  jejím autorem je  Zdeněk Jurásek.  Juráskovi  atmosféra  Route  66 natolik 
učarovala, že, kromě sepsání výše uvedené knihy se stal členem „Národní historické federace 
Route 66“ čili „National Historic Route 66 Federation“ , napsal několik článků a reportáží do 
českých novin i časopisů  a posléze  založil v České republice první a dosud jedinou Českou 
asociaci Route 66, na jejíž webových stránkách se všichni, kteří tuto silnici znají, mohou podělit 
o své cestovatelské zkušenosti, nováčci se na ní mohou dozvědět něco o historii této silnice, 
koupit si tu  tématické upomínkové předměty, poslechnout si „66 internetové radio“, anebo se 
jejím prostřednictvím přihlásit k samotnému přejezdu  „Hlavní ulice Ameriky“.  Ti, kteří si na 
přejezd téměř čtyřtisícové Route 66 netroufají,   (  přestože se tyto přejezdy již nekonají na kole, 
ale jako pohodlnější dopravní prostředek slouží motocykly či automobily) anebo nemají dostatek 
finančních prostředků cestu uskutečnit,  mohou se spolu s příznivci České asociace Route 66 
vydat na kratší přejezdy Slovenska apod77. 

Kniha Zdeňka Juráska ovlivnila i zbylé dva autory, dosud jediných v Čechách psaných knih, a 
to:  Antonína  Šebestu,  který  r.  2010  publikoval  svou  „  Harley  Davidson  na  hlavní  ulici  
Ameriky“78 (  Šebesta 2010 ) a Františka Šestáka, který o rok později vydal  „Na kole napříč  
Amerikou:  29 dnů  po  Route  66“79(  Šesták  2011  ).  Všechny z  uvedených  knih  sice  mají  v 
podtitulu název silnice „Route 66“, avšak každá z nich zobrazuje, jak ukazuji níže, zkoumaný 
fenomén  z  jiného  úhlu.  Nicméně  všichni  uvedení  autoři  jsou  Češi,  a  proto  předpokládám 
nalezení určitého specificky českého pohledu na zkoumaný fenomén.

A: Dokumenty psané
( řazeno podle data vydání od nejstaršího k nejnovějšímu )

1. A1:    J  urásek  Zdeněk:    „Route  66  –  na  kole  po  hlavní  ulici   
Ameriky“  ,   Agentura Publium, Zlín 1999
Jurásek knihu, po uvedení základních informací o Route 66 a její 
historie,  píše  formou  osobního  deníku,  který  byl  sestaven  na 
základě  každodenních  telefonických  rozhovorů  mezi  jím  a 
moderátory zlínského „Hit Radia Publikum“, s tím, že moderátoři 
mu do jeho vyprávění  nezasahovali a přímý dialog mezi oběmi 
stranami je zaznamenám až v úplném závěru knihy, kdy nastal čas 
pro  určitou  reflexi  zážitků  a  zkušeností  z  celé  trasy.  Velkou 
předností této knihy je ryzí a výstižný popis osobních „patálií“ i 
radostí  člověka,  který  se  poprvé  ocitne  na  místech,  která  si 
zamiloval, avšak doposud je zná jen z knih, článků a fotografií a 
snaží se tu sám v nové situaci zorientovat a přiblížit svou cestu za 
poznáním  i  odlišnou  americkou  mentalitu  ostatním  Čechům,  v 
čemž mu notně pomáhá smysl pro humor.

2. A2: Šebesta Antonín:   „Harley Davidson na hlavní ulici Ameriky“  ,   
Effect International s r.o., České Budějovice, 2010 

76 Jurásek Zdeněk: „Route 66 – na kole po hlavní ulici Ameriky“, Agentura Publium, Zlín 1999
77 Více na: http://www.r66.cz/uvod/ a ostatních záložkách této stránky ( naposledy navštíveno: 31.10.2012 )
78 Šebesta Antonín: „Harley Davidson na hlavní ulici Ameriky“, Effect International s r.o., České Budějovice, 

2010 
79 Šesták František: „Na kole napříč Amerikou: 29 dnů po Route 66“, České Budějovice 2011
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Antonín Šebesta knihu píše jakožto účastník auto - motorkářské 
výpravy, která byla organizována Českou asociací Route 66 a spíše 
než  na  popis  osobních  zážitků  se  zaměřuje  na  faktografii  a 
zajímavosti,  které  se  dozvěděl  o  místech,  která  v  rámci 
připraveného  itineráře  výprava  navštívila.  Svou  osobnost  na 
mnoha  místech  knihy  částečně  spíše  nechtěně  odhaluje,  avšak 
většina  textu,  pokud  není  prostě  faktografická,  je  psána  v 
množném čísle a vyjadřuje postoj skupiny motorkářů - „harlejářů“ 
k novým  zkušenostem. Zdá se mi,  že kniha je spíše propagací 
určitého „harlejáckého“ způsobu života, jakoby okopírovaného ze 
sloganu Harley-Davidsona - „Live to ride, ride to live“ čili  „Žít  
abych  jezdil,  jezdit  abych  žil“ (  Šebesta  2010:  s.  114  )   a 
organizačních  schopností  České  asociace  Route  66,  která  celý 
itinerář   naplánovala  a  bezchybně  zorganizovala,  než  snahou 
zachytit „všechny ty velké věci“, které se kolem „fenoménu Route 
66“ dějí a vyvolávají určité emoce. Předností knihy je zj.rozsáhlá 
fotografická část.

3. A3: Šesták František:   „Na kole napříč Amerikou: 29 dnů po Route   
66“  ,   České Budějovice 2011
František Šesták je zase trochu jiným typem člověka, a proto i jeho 
kniha je naprostým unikátem, i  když opět  ovlivněným počinem 
Zdeňka  Juráska.  Profesionální  a  zkušený  cyklista  Šesták  se  na 
Route 66 odhodlal v pokročilém věku 66-ti let na kole společně s 
kamarádem. Tudíž už zde je rozdíl oproti první knize, popisující 
sólovou jízdu „cyklisty-amatéra“ středního věku, který tak úplně 
„neví,  do  čeho  jde“  i  v  porovnání  s  druhou  knihou,  líčící 
skupinovou  jízdu  motorkářů,  kteří  se  nechávali  vést  a  provázet 
organizátory  výpravy  a  nemuseli  řešit  takové  záležitosti  jako 
defekty,  ubytování,  občerstvení,  výlety  atp.,  protože  měli  vše 
zařízené předem a kdyby se s nějakým problémem cestou setkali, 
vždy tu pro ně byli ostatní, kteří jim pomohli.  Šesták píše svou 
knihu z pozice aktivního důchodce, který miluje všeobecně sport a 
rád cestuje kdykoliv a kamkoliv a Route 66 je ,dle mého názoru, 
pro něj jen jednou z mnoha dalších cest,  kterou chce ukázat, že 
ještě  rozhodně  nepatří  „do  starého  železa“  a  má  lidem  okolo 
mnoho co říci o svých životních zkušenostech a názorech. Jistěže 
autor zmiňuje, že do Ameriky se vždycky chtěl podívat, a že Route 
66 se symbolicky shoduje s jeho věkem i věkem jeho spolujezdce, 
a proto ji zvolil, ale přesto si nemohu pomoci a zdá se mi, že tato 
kniha , byť má v názvu Route 66 a odehrává se na ní, je vlastně o 
něčem  trochu  jiném...  To  ovšem  vyzdvihuji  jako  její  velkou 
přednost, stejně jako hezký, čtivý jazyk, kterým je napsána.

B: Dokumenty nepsané

B1: Fotografie, které jsou součástí výstavy:    „Route 66-hlavní ulice Ameriky"  (  Česká asociace 
Route  66:  "Route  66-hlavní  ulice  Ameriky",  Galerie  Fénix,Freyova  945,  Praha  9,  datum 
konání:10.-31. 5. 2012)
Jde o dosud jedinou výstavu o Route 66 v Praze ( již nelze napsat, že byla jedinou výstavou o 
Route 66 v Čechách celkově, neboť část z expozice byla vystavena i na festivalu „Trnkobraní“ 
ve Vizovicích, v říjnu tohoto roku byla k vidění v Ostravě v OC Karviná a  své premiéry se 
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dočkala už i na Slovensku v Žilině80 ).  Podtitulem pražské výstavy byl slogan: „Ať Pražáci vidí,  
co je pravá Amerika“ , který tudíž rezonuje s mou výzkumnou otázkou , a proto právě fotografie 
z této výstavy mi  sloužily jako vzorek pro obsahovou analýzu. Fotografie z výstavy analyzuji 
všechny.  Bylo  by možné  analyzovat  tímto  způsobem i  fotografie  z  knih,  ale  mají  většinou 
soukromý charakter  či  vystihují  individuální  názory autorů  a  tím jsou odlišné od  fotografií 
strůjců výstavy:  „Route 66-hlavní  ulice Ameriky“,  kteří  mají   cestu po Route 66 za sebou 
mnohokrát, dokonale ji znají a vystavují ten podle jejich vlastního soudu, nejreprezentativnější 
vzorek fotografií o Route 66. 

Stručné texty, které se na výstavě o jednotlivých státech, lidech a historii Route 66 objevily také,  
zkoumat nebudu, neboť se jedná o skutečně základní informace,  které se lze dočíst  v téměř 
každé knize či  na webu a navíc jsem již faktografii Route 66 uvedla výše.   Fotografie byly 
řazeny podle jednotlivých osmi států, ležících na Route 66 na celkem 28 bannerech. Na každém 
baneru bylo vždy několik fotografií, kterými tvůrci snímků, chtěli divákům přiblížit unikátnost 
daného úseku v  rámci  celé  Route  66,  reprezentovanou určitými  objekty a  symboly „pravé“ 
Ameriky. Součástí stručné obsahové analýzy bude jen 24 bannerů s fotografiemi z jednotlivých 
států podél Route 66 ( do analýzy nebude zahrnut banner úvodní s textem o faktografii Route 66, 
banner  s  textem o lidech na Route 66,   závěrečný banner  s  textem přibližující  práci  České 
asociace  Route  66   a  banner,  věnující  se  doporučeným  výletům  z  Route  66.  Relevantní 
informace o  těchto  tématech lze  nalézt  v  jiných částech  této  BP ).   Vystavované fotografie 
postrádaly  popisky  toho,  jak  se  daný  objekt  jmenuje  nebo  kde  přesně  se  určitý  symbol 
nachází,což mi přišlo trochu nešťastné, protože Oklahoma, Nové Mexiko a další odkazy na státy 
jsou širokým pojmem a budoucím, dosud neznalým, cestovatelům by jiště přesný název pomohl 
s přípravou cesty lépe. Součástí výstavy byly i historické automobily, motorky, „espézetky“ a 
čerpadla  ze  starých  benzínek,  ale  o  materiální  kultuře  spojené  s  fenoménem Route  66  zde 
pojednávat nebudu, neboť bych odbočovala od předmětu výzkumu. 

V souvislosti  s  českou  publikační  činností  a  tématem Route  66  lze  ještě  zmínit  dokument 
audiovizuální,  a  to:  DVD:        „Mainstreet  U.S.A.  Route  66  –  Splnit  si  svůj  sen.  Za  každou   
cenu“81.Jde o dosud jediné česky vydané DVD o fenoménu „Route 66“, které bylo natočeno při 
organizovaném přejezdu této silnice  skupinou, jejímž účastníkem byl i Antonín Šebesta – autor 
druhé uvedené knihy. Ačkoliv jde o velmi zdařilý dokumentární počin, doprovázený „stylovou“ 
hudbou ( jež mě mj., jak píši v úvodu, inspiroval k volbě tohoto tématu ), který ukazuje , jak 
výstavní,  tak  ty „zastrčenější“  kouty Route  66,  všímá si  názorů  účastníků  výpravy a  taktéž 
hovoří  s  předními  americkými  znalci  a  propagátory  fenoménu  Route  66,  však  z 
metodologického ani z časového hlediska již nebudu do analýzy dat zařazovat.

Shrnutí: prameny psané

Nejdříve  jsem  znázornila  analýzu  každé  z  knih  za  pomocí  konceptuálního  rámce  a  jakési 
vysvětlující tabulky v přílohách ( viz „Přílohy č. 5, 6,7“ ).  Načrtnutý konceptuální rámec byl 
východiskem,  z  již  zmíněného pracovního deníku,  ve  kterém byly sloučeny a  pojmenovány 
jednotlivé segmenty textu čili tematické bloky vzešlé z provedeného procesu kódování. Ve všech 
třech knihách jsem našla obdobné kategorie, které jsem uvedla v komparativní analýze, kterou 
prezentuji pod tímto textem.

Tabulka č. 2: Komparativní analýza z pramenů: A1, A2 a A3
Kategorie A1: Jurásek ( 1999 ) A2: Šebesta ( 2010 ) A3: Šesták ( 2011 )

CESTA Kolo; auto-výlet; sám; 
směr: CH( Chicago )- 

LA ( Los Angeles )

Harley-Davidson; 
auto-výlet; s Českou 
asociací -společnost 

Bicykl;auto-výlet; s 
přítelem; směr: LA-

CH

80 Jde o aktuální informace do 15.10.2012.
81 DVD: Česká asociace Route 66: „Mainstreet U.S.A. Route 66 – Splnit si svůj sen. Za každou cenu“, Zlín, 2011
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lidí stejných zájmů; 
směr: CH - LA

PROČ ( sloučeno s 
kategorií „povědomí 

před cestou“, 
„inspirace k ceště“ a 

„lidé na cestě“ )

Literatura;hudba;film; 
internet;otevření 

hranic; abstraktní i 
konkrétní asociace

Sen „Harleyářů“; 
literatura;film; hudba; 
romantické asociace

Symboličnost; 
literatura; 

hudba;film;vzpomínky 
na dětství; otevření 

hranic; prověření sil a 
snaha inspirovat

OSOBNOST 
( sloučeno s kategorií 

„lidé na cestě“ a 
„osobní rysy“ 

Střední věk; 
bohém;dobrodruh;opti

mista;sportovec- 
amatér;smysl pro 

humor; 
sebedůvěra;Evropan; 
kulturní relativista; 

zodpovědnost k práci a 
věcem;samouk;přizpůs

obivost;zvídavost

Střední 
věk;společenský; 
„jezdec“; „hráč“; 

„fotograf“; „požitkář“

Starší věk; sportovec-
profesionál;vlastenec; 

etnocentrik; 
konzervatismus; 

tvrdohlavost; 
moralizace;prorodinný 

přístup; věřící; 
ekonom

ČEŠI Šikovní;nadaní; hrdí 
na výrobky „Made in 
ČR“; pivaři; strach z 

krádeže; 
maloměšťáci;nerespekt 
k zákonům; předsudky

Ekonomové; 
pivaři;nerespekt k 

zákonům; „zlodějíčci“

Vzdělaný a kulturní 
národ;pivaři; hrdí na 

původ;pesimisté;ekon
omové;nerespekt k 

zákonům;české 
„zlozvyky“

AMERIČANÉ Sympatie k 
cestovatelům po 
R66;vzrušení z 
cizího;hrdost na 

původ;nápomocnost; 
laskavost; 

pohostinnost; 
bezpečnost; respekt k 
řádu; neznalost míry;

Ohleduplnost v 
dopravě; zábava

Hrdost na původ; 
glorifikace svých 
hrdinů; nezdravé 
návyky;lenost; 
ohleduplnost v 

dopravě;nápomocnost;
smysl pro řád

EMIGRANTI Projevy „češství“ vidí, 
je překvapen, ale 
nevyhledává je; 

přijíždí hlavně kvůli 
R66

Emigranty nepotkal; 
vidí jen jejich „práci“ 
- „lidický památník“, 

kde se fotí

Komunita; nostalgie; 
stesk; vyhledává; 

navštěvuje pročeské 
akce i zařízení 

LIBOST ( sloučeno s 
kategorií „nostalgie“; 
„vzpomínky na ČR“ )

Příroda; divá zvěř; 
vymoženosti Ameriky; 

„tisíce“ podob R66; 
klasické motely; 
atmosféra míst; 
železnice; lidé; 

rozpoznání

Rozmanitost krajiny; 
„ikony“ R66; 

styl;železnice;pohosti
nství; atmosféra 

míst;indiáni

Příroda; 
rozmanitost;atmosféra 

R66 a míst; 
rozpoznání; styl; 

železnice; krajané; 
pohostinství; 

NELIBOST ( sloučeno 
s kategorií 

„ohrožení“a „způsob 
cestování“ )

Míst – kýč a 
nesmyslnost; 

obchodování s tradicí; 
rozmary počasí; 
defekty; cesta po 

dálnici

Míst - „obludnost“, 
liduprázdnost; 

obchodování s tradicí; 
klimatické hrozby,  

Míst – kýč; americké 
zlozvyky; vysoké 

ceny; strach o život i 
majetek; cesta po 

dálnici
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Komparativní analýza odkryla ve fázi dimenzionalizace analytických kategorií (viz. „Tabulka č. 
2“)  základní  shody  i  odlišnosti  postojů  autorů  vůči  fenoménu  Route  66  a  umožnila  učinit 
předběžný  závěr  první  části  výzkumu.  V  následujícím  textu  vysvětlím  jednotlivé  kategorie 
komparativní analýzy a učiním k nim nové, které budou klíčové pro zodpovězení výzkumné 
otázky v závěru práce.

1. CESTA – analýza této kategorie ukázala,  že cestovatelé po Route 66 dávají přednost 
spíše „kontaktním“ dopravním prostředkům, a to kolům a motorkám, před „pohodlnými“ 
a „bezkontaktními“ automobily. Tím, že je dopravní prostředek kontaktní, mám na mysli, 
že umožňuje cestovateli vnímat okolní prostředí a vše, co laskavě nabízí   ( krásy krajiny, 
chutě, vůně, zvuky, předměty ), ale také to, čím ohrožuje ( rozmary počasí, divá zvěř, 
nebezpečné situace ). To odkazuje na fakt, že cesta po Route 66 není pro každého, ale jen 
pro určitý  typ  lidí,  kteří  se  vyznačují:  silnou vůlí  a  odolností  (  nepříznivému čelit  a 
nevzdávat se při nezdaru ), odvážnou a dobrodružnou povahou ( jet do neznámého ), 
otevřeností  a  zvídavostí  (  přijmout  ,  poznat  a  zkusit  nové např.  alternativy života  či 
stravy ),  určitou  skromností  (  uskrovnit  se  v  pohodlí,  i  v  množství  přepravovaných 
zásob ),ale také naopak „požitkářstvím“, plynoucím právě z přání cestovatelů cestovat v 
otevřeném dopravním prostředku a být tak v kontaktu s okolím všemi svými smysly. 
Automobil tito lidé berou jen jako pomocný dopravní  či výletní prostředek a vehikl pro 
cestu  tam,  kam  se  na  svých  „strojích“  nedostanou  a  kam  je  to  na  nich  zakázané 
( Monument Valley ).  Cestovatelé po Route 66 nejsou tradiční „dovolenkáři“( trávící 
např.týden u moře ), jak je vidět podle složení jejich cestovatelských „skupin“ ( jde o 
jednotlivce, kamarády a „duše“ spřízněné svou zálibou – tzn. i zde se odkrývá asociace s 
pojmem „kontakt“, který zde vymezuje sociální vztahy ) i podle náročnosti terénu, který 
si vybrali. Čeští cestovatelé mají rádi a znají tradici silnice, a proto si vybírají původní 
směr trasy Route 66 z východu na západ. Autor Šesták tak neučinil kvůli naplánovanému 
setkání s přítelem v Los Angeles a kvůli upřednostnění „pohodlnější“ jízdy po větru díky 
vlivu západního proudění.   Tato kategorie mi umožnila odhalit, že Route 66 je CESTA 
„KONTAKTNÍ“  jakožto  „smyslová“  a  je  především o  lidech.  Cesta  po  Route  66  je 
„poutí“  „TRADIČNÍ“  a  „HISTORICKOU“(  vedena  a  lemována  tradicí  po  staré 
historické trase, ve směru, kterým po ní projely tisíce lidí během několika migračních vln 
za lepším životem na západ ) pro specifický druh lidí - „ SPŘÍZNĚNÉ DUŠE“.

2. PROČ – analýza této kategorie mě vedla k tvorbě kódu, který nazývám „OMEZENÍ“. 
Omezením mám na mysli to, že autoři jsou lidé středního až staršího věku, kterým bylo 
po většinu aktivního života zapovězeno cestovat, studovat a poznávat svět. Tito lidé se o 
životě na Západě dozvídali jen z tajně šiřené literatury a hudby ( což vedlo k utvoření si  
určitých,  často zkreslených asociací (  „ASOCIACE“ ) nejen o lidech (  Američanech, 
indiánech, kovbojích, desperátech aj. ), o místech ( romantizovaný „Divoký západ“ či 
Kalifornie ), ale také o „tváři“ americké svobody ( „SVOBODA“ ) , kterou si Češi často 
ztotožnili s anarchií a měli problémy pochopit např:  proč Američané nehodlají přistoupit 
na jejich „přátelské“ rady ať si zjednoduší práci, dále, že je třeba na motorce dokonce i v 
USA z 90% nosit helmu, že zákazy fotografování určitých památek se skutečně dodržují, 
anebo,  že  obdržení  vysoké  pokuty  od  policisty  za  porušení  předpisu  není  pouhou 
hrozbou, ale je reálné aj.  Po revoluci se aktivní Češi vrhli do studia cestopisů, začali 
odebírat cestovatelské magazíny, pořizovat si technické novinky ve velkém – počítače, 
internet, kamery, doplňovali si další hudební a literární „západní vzdělání“ a pod vlivem 
toho všeho podnikali své vlastní cesty za dobrodružstvím. Prožití „DOBRODRUŽSTVÍ“ 
v zemi „neomezených svobod“ a možností, je tedy jedním z hlavních důvodů cesty po 
Route 66 v kontrastu s omezením, které Češi za socialismu pociťovali.

3. OSOBNOST  –  určité  rysy  lidí,  pro  které   je  určena  tato  cesta,  byly  popsány  v 
předchozích kategoriích, se kterými se prolnuly. K této kategorii je však třeba přiřadit 
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nadkategorii,  kterou  nazývám:  „  POZNÁNÍ  VLASTNÍHO  JÁ“,  která  znamená  v 
podstatě to, že cesta, při které člověk stráví delší dobu sám ( ať už v sedle motocyklu 
nebo kola ), přináší možnost přemýšlení, dávání si věcí do souvislostí a poznání sebe 
sama ( jak zareaguji v nečekané situaci, co na to ostatní, zda-li zvládnu to či ono, zda 
pocítím stesk po domově, anebo euforii při každém překročení hranic dál na Západ, co 
mi bude z domovských zvyků a artefaktů chybět nejvíc anebo za jakou špatnou vlastnost 
se budu jako příslušník určitého národa stydět ). Každý z autorů knih hledal při cestě 
obraz „pravé“ Ameriky, ale zcela nečekaně nalezl i kus sebe, Čecha a Američana ( bude 
rozebráno v dalších dvou kategoriích ). V díle Františka Šestáka se setkáváme s trochu 
etnocentrickým a  konzervativním přístupem oproti  ostatním autorům (což  se  ostatně 
promítá i do jeho slovníku – např. svému dopravnímu prostředku neříká prostě „kolo“, 
ale vždy jej nazývá „bicyklem“ a v porovnávání např. „My“-kulturní Evropané a naše 
památky versus „Vy“-bez tradice s „paskvily“ jako jsou „Cadillac Ranch“ anebo „My“-
Češi a naši skvělí herci versus „Vy“ a Vaše směšná glorifikace „hvězdiček“ stříbrného 
plátna atp. ).V díle Antonína Šebesty převažuje zase tendence psát holá fakta a neodhalit 
nic navíc. Přesto, ať už autoři přistupovali k cestě po Route 66 jakkoliv,  pro Juráska to 
bylo  dobrodružství,  pro  Šestáka  překonání  sebe  sama  –  výkon  a  pro  Šebestu  spíše 
společenská událost a zábava, dospěli k výrazným shodám v pojetí a poznání „My“ a 
„Oni“.  Z  tohoto  odstavce  plyne  závěr,  že  k  cestě  po  Route  66  neodmyslitelně  patří 
rozmanití lidé, kteří podél ní žijí a cestovatelé z cizích zemí a každá z obou skupin se od 
té druhé něčemu novému učí. Cesta po Route 66 je o lidech a pro lidi.  

4. ČEŠI – kategorie  „MY“ je  zpočátku naplněna jen pozitivními  asociacemi  (  kulturní, 
vzdělaný národ; nadaní, šikovní Češi atp. ) , které při cestě po Route 66 neodeznívají, ale 
postupně se k nim po poznání „těch druhých“ a probrání se z kulturního šoku, začínají 
přidávat  i  asociace  negativní  -  „PRAVDA  O  NÁS“  (   „směšné  české  rituály, 
maloměšťáctví; přežitky socialismu – např. pesimismus, nerespektování zákonů, špatné 
mezilidské vztahy, závist, strach z lidí a o majetek - v Americe je běžné, že se domy či 
kola nezamykají, nepoctivost aj.).  Cesta po Route 66 pomáhá Čechům porozumět těm 
druhým a překonat ryzí etnocentrismus či evropocentrismus.

5. AMERIČANÉ  –  kategorie  „ONI“.  Autoři  jsou  nalezenými  pozitivními  atributy  této 
kategorie vesměs příjemně překvapeni, i když k působení kulturního šoku tu také dochází 
(  relativita  pojmu osídlení,  neznalost  správné míry jídla  a  pití,  lenost,  nepřipravenost 
amerických  měst  na  pěší  turisty,  konce  neberoucí,  někdy  hodně  kuriózní  dotazy 
Američanů při setkání s „tajemným“ cizincem   ). „Oni, se kterými se Češi setkávají na 
Route 66, jsou však víceméně ohleduplní, nápomocní, laskaví, zodpovědní a ukáznění 
lidé.  Ostatně  řád  v  jejich  „systému“  platit  musí  při  zvážení  množství  heterogenních 
skupin a subkultur, které na obrovském území  Spojených států žijí - „VELIKOST“. V 
tomto kontextu lze vyslovit závěr jako v minulém odstavci a k němu  dodat, že cesta po 
Route  66  přináší  možnost  poznat  rozmanité  typy  lidí,  různá  etnika,  lidi  z  různých 
sociálních skupin i jejich řád ve společnosti  a setkání navzájem přináší výhody všem 
zúčastněným stranám.   
 

6. EMIGRANTI – tato skupina oslovuje autory zj. svou silou ( „SÍLA“ ), která pramení z 
toho, že se „ve světě“ neztratili, tvoří tu poměrně silnou komunitu, která o sobě dává 
vědět společenskými a kulturními akcemi i výstavbou českých „projektů“, což vyvolává 
u našich cestovatelů radost a hrdost a u některých dokonce silnou nostalgii  a stesk po 
domově. Nicméně pravdou je, že i když se podél Route 66 řada českých komunit nachází 
( Chicago, St. Louis, Yukon aj. ) a Češi se tu rádi zastavují a u českých nápisů fotí, jsou 
tyto zastávky jen zajímavým, někdy trochu nečekaným, doplňkem cesty a ne jejím cílem. 
Čeští  emigranti  jsou  zkrátka  jen  jednou  z  dalších  (  i  když  bližší  či  sentimentem 
naplněnou ) kategorií „Oni“, kteří některým Čechům slouží za bližší poznání, setkání 
nebo studium a jiní  toto setkání oželí  ve prospěch poznávání toho, co dosud neznají 
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vůbec.

7. LIBOST – v kontextu Route 66 je spojena jednak s kategorií „GENIUS LOCI“82 ( Grand 
Canyon,  Oatman,  Tucumcari,  Jericho,  Las  Vegas  aj.  ),  ale  také  se  sympatií  ke  stylu 
(  „STYL“  )a  módě  kategorie  „Oni“   (  kovbojové;  komunita  Route  66,   cestovatelé 
„dálkaři“- řidiči kamionů, železničáři aj. ). Autoři pociťují libost a vzrušení při poznávání 
neznámého i rozpoznaného ( „ROZPOZNÁNÍ“ ), co dosud znali jen z literatury a filmů, 
které ve svých dílech hojně citují, a také při odhalování rozmanitosti podob krajiny, přes 
které Route 66 vede i při pohledu na ni samu  - na její povrch ( zarostlý, vrásčitý, složený 
z  betonových  bloků  anebo  naopak  hladký  a  moderní,  tvoří-li  součást  dálnice  )  - 
„KONTRAST“. Route 66 je v tomto smyslu určitým muzeem: historie, stylů, druhů lidí a 
geografie Spojených států, které láká své návštěvníky mj. bohatou filmovou a literální 
expozicí. 

8. NELIBOST  –  pociťovali  naši  cestovatelé  zj.,  když  čelili  nepředvídatelné 
(  „NEPŘEDVÍDATELNOST“  )  situaci  (  defekt,  hrozba  krádeže,  přesun  z  města  do 
liduprázdného prostoru „města duchů“, anebo opuštěného předměstí, ztracení orientace a 
ocitnutí  se  na  dálnici  ),  nepředvídatelnému  počasí  (  tornádo,  písečná  bouře,  sníh  v 
Novém Mexiku téměř v létě ) či nepředvídatelnému až trapnému pocitu, když stáli tváří 
tvář očividnému „kýči“ a „nesmyslnosti“ ,  které však mnoho amerických turistických 
průvodců  vychvaluje  a  staví  na  přední  žebříčky  návštěvnosti  mezi  „tradiční 
památky“Route 66 ( Catoosa, Cadillac Ranch, Grand Canyon Caverns aj. ). Cestovatelé 
po Route 66 musí počítat s tím, že cesta má mnoho úskalí, že poznají i její „odvrácenou 
tvář“ a někdy i strach ( zvláště cestují-li  „kontaktním“ dopravním prostředkem ) a jako 
všude v cizině se i zde setkají s kulturním šokem.

Shrnutí : prameny nepsané

Výchozí parametry pro provedení obsahové analýzy:

 
Vymezení výzkumného problému: Výzkumná otázka: „Co pro Čechy znamená poznání „pravé“  
Ameriky.“ 

Výběr  vhodného  pramene  snímků:  Fotografie,  převzaté  z  výstavy:  „Route  66-hlavní  ulice  
Ameriky"  (Česká asociace Route 66: "Route 66-hlavní ulice Ameriky", Galerie Fénix,Freyova 
945, Praha 9, datum konání:10.-31.5.2012)

Výběr vzorku snímků: Součástí obsahové analýzy je 24 bannerů s fotografiemi z jednotlivých 
států, kterými Route 66 prochází.  V „Příloha č. 8“ se nachází tabulka znázorňující výzkumný 
vzorek (  bannery a  jednotlivé fotografie  na nich ),  rozdělený podle států na Route 66.   Na 
základě  této  tabulky  byl  sestrojen  i  výsečový  graf  (  „Graf  č.  1“  )  pod  tímto  textem 
vyhodnocující oblíbenost jednotlivých úseků Route 66 dle četnosti výskytu jejich zobrazení na 
výstavě. 

82  Definice pojmu – viz. Norberg-Schulz 2010: např. s. 18

27



Graf č. 1: Oblíbenost jednotlivých úseků Route 66 podle amerických států, kterými vede:

Protokol kódování fotografií: Kódovací jednotkou je každý oku zřetelný prvek fotografie ( bez 
rozmazaných  nejasných artiklů  ),  s  tím,  že  někde se  u  téhož  zobrazení  setkáváme s  vícero 
možnými kódy např.  u fotografie  muzea Route 66 a v něm vystavených komponentů,  která 
spadá do kategorie „8. RETRO“ i „9. ROUTE 66 – KOMUNITA“ atp. ). Pokud se na jedné 
fotografii  nacházejí  prvky,  které  spadají  do  té  samé  kategorie  proměnné  (  např.  „RETRO“ 
benzínové čerpadlo a vedle stojící automobil-vrak ), počítala jsem je jen jednou. Induktivním 
postupem při obsahové analýze jsem došla ke dvanácti kategoriím proměnných, které uvádím v 
„Příloha č. 9“, kde je v závorkách rozebrána i jejich  charakteristika. Proměnné jsem ke každé 
fotografii přiřadila na záznamovém archu.83 Četnost výskytu každé proměnné je zobrazena ve 
sloupcovém grafu ( „Graf č.2“ ) pod tímto textem.

Graf č. 2: Četnost výskytu každé proměnné

Závěr analýzy – Graf č. 1:  Na základě tohoto grafu lze konstatovat, že nejfotogeničtější částí 
Route  66  bylo,  na  první  pohled   překvapivě,  Illinois,  které  se  svými  čtrnácti  fotografiemi, 
umístěnými na čtyřech bannerech výstavy předčilo nejen  všeobecně oblíbené úseky Nového 
Mexika  a  Arizony,  které  byly zobrazeny pouze  na  fotografiích  třinácti,  ale  také  Oklahomu, 

83 Záznamový arch není součástí práce, bude však k nahlédnutí při obhajobě. 
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Missouri či Kalifornii, na jejichž území je Route 66  delší než v Illinois. Dalším překvapivým 
faktem, který lze vyčíst z prvního grafu je to, že ačkoliv Oklahoma patří podle počtu mil Route 
66 na druhou pozici,  hned za nejdelší  úsek připadající  na Nové Mexiko, bylo jí  na výstavě 
věnováno pouhých devět  fotografií,  umístěných na třech bannerech,  stejně jako Kalifornii  a 
Missouri, v nichž je silnice Route 66 o více jak 100 mil ( cca 160 km ) kratší. 

Z výsledků grafu č. 1 můžeme jednoduše interpretovat, že poměr bannerů a celkové množství 
fotografií, věnovaných jednotlivým americkým státům je v zásadě ( až na výjimky – vysvětlení 
viz. níže ) v souladu s délkou úseků Route 66 v konkrétních amerických státech a odchylky, 
které uvádím lze přisuzovat charakteru krajiny a druhu povrchu cesty ( dálnice versus menší 
silnice ). Nové Mexiko je sice úsekem nejdelším, spojeným s určitými romantickými asociacemi 
českých  cestovatelů,  ale  zároveň  částí  pro  mnohé  psychicky  nejúnavnější,  díky  dlouhým 
neobydleným,  nehostinným a  tím  pádem i  smyslově  „nezáživným“  rovinám,  které  tu  musí 
zdolat, a proto zastoupeno na nejvíce fotografiích, jak by se logicky nabízelo, nebylo. Oklahoma 
je jedním ze států, ležících na Velkých pláních, a z toho důvodu se i zde setkáváme s určitou 
monotónností  krajiny,  která  zkrátka  fotogenická  přiliš  není  (  Při  pohledu  na  oklahomské 
fotografie jsem však byla trochu zaskočena, že se tu nikde neobjevil ropný vrt ani nic s touto 
tematikou spojené, když se tu přímo na Route 66 nachází  i  „hlavní petrolejářské město na 
světě“ – Tulsa, o kterém hovoří autoři všech výše analyzovaných knih (např: Jurásek 1999: s. 
16 )). Stejnorodost terénu lze částečně vidět i v Kalifornii, díky úseku pouští Mojave, který je 
dlouhý téměř 110 mil ( cca 177 km ). Při posuzování četnosti výskytu fotografií z jednotlivých 
států, je třeba brát na zřetel zj. fakt, že některé úseky Route 66 byly nahrazeny obchvatovou 
dálnicí, a proto je jejich fotogalerie „chudší“ ( toto platí např. o: Missouri, Kalifornii a Novém 
Mexiku ). 

Nyní už je patrné, proč zrovna Illinois, i když svou částí Route 66 patří až na šesté místo, je pro 
svou  relativní  „bohatost“  krajiny  (na  fotografiích  z  Illinois  jsem  odkryla  6  kategorií 
proměnných ) a absenci dálničního úseku, fotografováno nejčastěji.   Fotografie z Kansasu a 
Texasu jsou zastoupeny v přiměřeném počtu  v souladu s délkou Route  66 na jejich  území. 
Překvapením pro mě byla absence zobrazení scenických výjevů z horských průsmyků Arizony, i 
když  i  zde  bylo  fotografií  prezentováno  v  poměru  k  ostatním  státům a  v  poměru  k  délce 
arizonského úseku Route 66 dostatečně. 
 
Závěr analýzy - Graf č. 2:  Analýza četnosti vybraných proměnných odkryla zájmy a představy 
Čechů o obrazu Route 66, který nyní interpretuji. Autoři pražské výstavy na svých snímcích 
zobrazovali nejčastěji tyto proměnné ( řazeno podle nejoblíbenějších kategorií proměnných k 
těm oblíbeným méně ):

1. RETRO:  (  četnost  zastoupení:  19  x  )  Analýza  ukázala,  že  cestovatelé  po  Route  66 
vyhledávají  svými objektivy především věci,  na nichž „zub času“,  zanechal patinu,  a 
které  se  do  „moderního“  světa  příliš  nehodí.  Tyto  věci  jednak  zpřístupňují  minulost 
daných míst a jednak naše cestovatele baví, protože jsou vesměs spojeny s jejich zálibou 
– cestováním a s motorismem. Tyto ukázky minulosti v českých cestovatelích vyvolávají 
určitou nostalgii-vzpomínku na dětství ( retro hračky ), mládí ( touha po dobrodružství a 
zábavě – např. „drive-in-kino“ ) a připomínají jim dětské sny (  „AMERICKÝ SEN“ ), 
které si  kdysi na základě beletrie  či  hudby o Americe vytvořili  (  „ASOCIACE“ se : 
svobodou pohybu a cestování, s určitým stylem ( „STYL“ ) oblékání, s bezstarostným 
„kerouacovským“ stylem života, s „drahými“ obrovskými vozy, s dobrodružstvím atp ).
    

2. ROUTE 66 – KOMUNITA: ( četnost zastoupení: 18 x )  Čeští autoři se na ni zaměřují, 
protože sami k této komunitě náleží, a proto ji přirozeně dělají vizuální reklamu. Je třeba 
si však uvědomit, že tito lidé z toho nemají žádný zisk, že se těmto aktivitám věnují často 
jen jako zálibám a těžiště jejich výdělečné činnosti se nachází v jiném oboru. Route 66 
komunita  je  o  lidech  a  pro  lidi  -  „SPŘÍZNĚNÉ DUŠE“,  kterým osud  jiných  lidí  a 

29



„památek“ na Route 66 není lhostejný a kteří sice žijí v „moderní“ době, ale s některými 
jejími  hodnotami ( tím není řečeno, že se všemi ), jež mohou být pro ostatní prioritami  
jako např. rychlost a pohodlí: při jízdě, při jídle, v nakupování ( moderní obchodní domy, 
kde  jsou desítky obchodů pod jednou střechou )  anebo s  moderním pojetím masové 
zábavy se neztotožňují. Z toho vyplývá, že cesta po Route 66 nemusí být jen pro lidi 
středního či vyššího věku, jak se mohlo podle shrnutí analýzy dokumentů psaných zdát, 
ale může být pro člověka jakéhokoliv věku, který má rád „TRADICI“, anebo si jen přeje 
vidět  kus  americké  historie.  Route  66  je  v  tomto  smyslu  chápána  jako  určité 
„MUZEUM“. 
    

3. POHOSTINSTVÍ: ( četnost zastoupení: 15 x ) Fotografie této proměnné ukazují „staré, 
klasické“ ( v kontextu  americké „krátké“ historie ) motely,  hotely a restaurace, které 
jednak poukazují na to, že Amerika je „ZEMÍ MOTORISTŮ“ a ne pěších ( a proto jsou 
tyto proměnné ukazovány nejčastěji  v podobě silničních poutačů )  a také na fakt,  že 
autoři  snímků  upřednostňují  tradici  (  v  opozici  k  moderně  s  jejími  „fast-foody“  )  a 
pohostinství, které často ztotožňují téměř s „DOMÁCÍ ATMOSFÉROU“ ( Šebesta 2010: 
str.17 ).

4. TURISTICKÁ ATRAKCE: ( četnost zastoupení: 11 x ) Fotografie zobrazující „turistické 
atrakce“ jsou jednak rázu informačního pro budoucí cestovatele, kterým ukazují  často v 
průvodcích zmiňované „magnety“ Route 66, z nichž některé mohou být  fotografovány 
pro svou zvláštnost a jakési,  do očí českého diváka bijící, „punctum“ ( definice pojmu 
viz. Barthes 2005: např. s. 32, 47, 90 )  a jednak ukazují částečně na americkou mentalitu 
( mentalita kategorie „ONI“ v očích českých cestovatelů ) ve vztahu ke kultuře a zábavě. 
Součástí této kulturně-zábavné kategorie jsou různá „pozlátka“ ( hvězdy na „Chodníku 
slávy“),  míšení  architektonických  stylů   a  „show“  zprostředkovaná  např.  figuranty 
osobností ( v tomto duchu lze chápat  i „tradiční tanec v tradičním oděvu“ indiánů, anebo 
zábavu „kovbojů“ či „desperátů“, kteří na mnohých místech podél Route 66 předvádějí 
„přestřelky“).  Čeští  cestovatelé  svými  fotografiemi  ukazují,  že  nechtějí  vidět  jen 
současnou Ameriku ( byť i je vzrušují pojmy jako „Chodník slávy“, Hollywood atp. ) , 
která už v rámci svého pojetí moderní masové zábavy a architektury  ( mrakodrapy atp. ), 
nepřekvapuje, protože obdobné „obrazy“ lze vlivem globalizace najít na mnoha místech 
naší planety, ale že chtějí oživit obrazy Ameriky minulé, kterou na Route 66 nacházejí.

5. MOTORISTA: ( četnost zastoupení:  10 x ) Tato proměnná ukazuje jednak reklamy a 
loga, která s motorismem souvisejí, ale také účastníka silniční dopravy - „POŽITKÁŘE“, 
který  si  sem  přijel  vychutnat  skutečnou  jízdu  a  nejen  stresující  „popojíždění“  v 
nekonečné  koloně.  Ačkoliv  Route  66  vede  přes  několik  velkoměst,  ani  na  jednom 
banneru, zde v souvislosti s motorismem nejsou tyto výjevy zobrazeny. Pokud hovořím o 
skutečné  jízdě,  nemám  na  mysli  jízdu  nebezpečnou  v  plné  rychlosti,  ale  spíše 
„SPANILOU  JÍZDU“ neomezenou  hustým  provozem  ani  hranicemi  prostoru.  Právě 
takovou cesta po Route 66 nabízí.

6. SILNICE:  (  četnost  zastoupení:  9  x  )  Proměnná „silnice“  symbolizuje  to,  že  se  zde 
nenachází žádný konečný bod ( jako např. cílová rovinka v Santa Monice, nějaké město 
či turistická atrakce ), ke kterému cestovatel po Route 66 musí dospět, ale to, že samotné 
přejíždění  silnice  je  cílem,  které  přináší  cestovateli  to  největší  uspokojení  i  poznání 
amerického  života  napříč  dějinami  dvacátého  století, které  prozrazuje  rozdílný  stav 
povrchu vozovky i jejího bezprostředního okolí. 

7. PŘÍRODA: ( četnost zastoupení: 8 x ) Proměnná příroda je vlastně jen doplňující pro 
„objekty“, které se na fotografii vyskytovaly často jen tak mimochodem v pozadí. V pár 
pohledech  se  tu  setkáváme  s  motivem  krajinné  „ROZLEHLOSTI“ anebo  naopak  s 
motivem  „PŘEKÁŽEK“ na cestě, které je třeba zdolat ( kopce, skály, pouštní silniční 
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„poutač“ aj. ) Cesta po Route 66 není jen požitkem, ale je také životní zkouškou.
8. INDIÁN:  (  četnost  zastoupení:  6  x  )  Tato  proměnná  je  jednak  spojena  s  jednou  z 

kategorií: „ONI“, těch druhých, kteří žijí podél Route 66 a jednak s kategorií „Divoký 
západ“. To, že se autoři výstavy zaměřili zj. na tuto skupinu lidí, ukazuje na jejich dosud 
přetrvávající romantické či exotické asociace spojené s touto kategorií. 

9. DIVOKÝ  ZÁPAD/  MALÉ  MĚSTO/  VELKOMĚSTO:  (  četnost  zastoupení  každé 
proměnné  4  x  )  Tyto  proměnné,  jejichž  četnost  zobrazení  byla  shodná,  reflektuje 
„KONTRAST“ a „ROZMANITOST“ míst, která Route 66 protíná. K proměnné „Divoký 
západ“ je třeba dodat, že se opět pojí s romantickými asociacemi americké minulosti, a 
že autoři fotografií na Route 66 skutečně svými objektivy nalezli objekty, které jsou s 
těmito představami v souladu ( prostřílené cedule desperáty aj. ) 

10. MOST:  (  četnost  zastoupení:  3  x  )  Tato  proměnná  ukazuje  mosty  i  hraniční  linii  a 
naznačuje tak vzrušení a euforii cestovatelů při přechodu z jedné oblasti do druhé, mezi 
minulým  a  přítomným,  z  poznaného  a  rozpoznaného  do  neznámého...Route  66  je 
„CESTA PŘECHODU“ napříč hranicemi a dobrodružstvím. 

Závěr

Zvážení otázky validity a reliability výzkumu

Jelikož jde v první  řadě  o kvalitativní  výzkum,  který je  charakterizován nízkou reliabilitou, 
avšak vysokou validitou ( Disman 2008: s. 287 ), je třeba si uvědomit, že jeho závěry nelze 
generalizovat, a že je validní84 právě a jen pro skupinu lidí – tzv. „populaci problému“ ( Disman 
2008 : s. 268 ) , kteří jsou příznivci a znalci fenoménu Route 66 v Čechách. V případě druhém – 
při  obsahové  analýze  je  možné  díky  naprosté  transparentnosti  a  možnosti,  jej  kdykoliv  se 
stejnými  výsledky  opakovat,  hovořit  o  vysoké  reliabilitě85.  Validitu  jsem  zvyšovala  díky 
provázanosti  obou  výzkumných  postupů  a  jejich  shrnutí  v  závěrečné  jednotné  zprávě.  Při 
výzkumu bylo nutné zvažovat nebezpečí zkreslení obrazu zkoumaného fenoménu jednak kvůli 
přílišnému zaujetí tématem badatelkou, které jsem se snažila eliminovat konzultacemi s vedoucí 
práce a jednak kvůli uměleckým aspiracím tvůrců fotografií ( Sztompka 2007: s. 81 ). Faktem 
zůstává,  že výstavní  fotografie  je  svým způsobem umělecká  ,  tzn.  že je  spojena s  motivací 
upoutat své publikum něčím neobvyklým, pro reprezentativní účely čímsi nastylizovaným, ale 
přesto si myslím, že  není náhoda, že si autoři vybrali a opakují na svých snímcích stále a znovu 
ta samá či obdobná témata ( např. automobily veterány, staré čerpací či obchodní stanice, loga 
klasických motelů anebo opravárenských dílen aj.) .Tímto chci říct, že svým výběrem fotografií, 
byť jsou „umělecké“ ukazují především sami sebe, a to, co pro ně Route 66, jakožto symbol 
„pravé“ Ameriky znamená. 

Výzkumná zpráva

Výzkumná zpráva shrne závěry analýzy a je odpovědí na výzkumnou otázku: „ Co pro Čechy 
znamená poznat  „pravou“ Ameriku“ . Na základě  komparativní  analýzy,  zjištěných nových 
analytických kódů ( či proměnných )86 v obou částech kombinovaného výzkumu a na základě 
jejich předběžné ( výše uvedené ) interpretace, již mohu formulovat závěr. „Pravou“ Ameriku si 
Češi ztotožňují s projetím po silnici  Route 66 v celé její délce,  protože jedině tak, lze vidět 

84 „Validní měření je takové měření, které měří skutečně to, co jsme zamýšleli měřit.“ ( Disman 2008: s. 62 )
85 „Reliabilní měření je takové měření, které nám při opakované aplikaci dává shodné výsledky, pokud se ovšem 

stav pozorovaného objektu nezmění.“ ( Disman 2008: s. 62 )
86 Nové analytické kódy/proměnné jsou v části: „Shrnutí: prameny písemné“ a „Shrnutí: prameny nepsané“ 

uvedeny velkým písmenem a v uvozovkách. 
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Ameriku v celé její nepředstavitelné „ROZLEHLOSTI“ a „ROZMANITOSTI“ a jedině tak, lze 
překonat povrchní a omezený pohled, který nám současná média podsouvají. Tento okleštěný 
obraz Ameriky však může být pro děti a mladou generaci, která ještě nevycestovala, anebo pro 
starší generaci, která už vyjet nechce anebo nemůže, jediným pohledem, který v souvislosti s 
Amerikou  znají.   „Pravá“  tj.  ryzí  Amerika  není  smrsknutá  do  třpytivé  idey  New  Yorku, 
zábavných „show“ Hollywoodu,  velkolepých politických kampaní  plných emocí  a  davového 
šílenství ani příběhů o neuvěřitelné lidské hlouposti atp., se kterými se v souvislosti s touto zemí 
ve zprávách setkáváme nejčastěji. 

„Pravá“  Amerika,  kterou Češi  při  své cestě  po Route  66 nalezli, je  celým „makrokosmem“ 
( „VELIKOST“), který uvidí jen ti, kteří se umí a chtějí dívat ( „SPŘÍZNĚNÉ DUŠE“ ). Jde o 
svět plný protikladů („KONTRAST“ ) - velkoměsta x města duchů x města kovbojů x města 
zlatokopů x města „buranů“ ( město Eric ) x města zábavy x města ticha x indiánská teritoria; 
hory x pláně x vinice x národní parky; mohutné řeky x sucho; opuštenost míst x přelidněnost; 
klasické motely x luxusní hotely; mom-and-pop „DOMÁCÍ POHOSTINSTVÍ“ x „fast-foody“; 
puebla x art-deco x mrakodrapy; „GENIUS LOCI“ x kýč ( anebo objektové  „punctum“?!) ; 
vrásčitý povrch silnice x dálnice; spanilá jízda x dálniční stres aj. ),  na kterém cestovatel zažívá 
„DOBRODRUŽSTVÍ“ a vzrušení každý den, protože tento „makrokosmos“ Route 66 je pro 
cestovatele  -  Čechy,  žijící  na  malém,  snadno  a  rychle  procestovatelném území  bez  větších 
výškových  rozdílů  či  klimatických  změn,  strašně  nepředvídatelný 
(„NEPŘEDVÍDATELNOST“ ) např. vzhledem k počasí, které během projetí celých 4 000 km 
vystřídá často všechny své podoby  a někteří Češi hovoří, byť trochu v nadsázce o tom, že na 
Route 66 zažili celá čtyři roční období... 

Nepředvídatelnost  se  zde  projevuje  i  díky  tomu,  že  na  Route  66  nikdy  nevíte  na  koho  tu 
„narazíte“, neboť Route 66 je shlukem velkého množství odlišných „mikrosvětů“, ve kterých žijí 
„ONI“ - Američané s předky: indiánskými x čínskými x španělskými x i českými, kteří přidávají 
intenzivnímu zážitku z cesty „punc“ navíc („SÍLA“ ); lidé, kteří žijí jako součást masy západní 
civilizace x lidé „TRADIČNÍ“ ( a těch je tu většina ), pro které není minulost mrtvá a svým 
postojem a často nezištnými aktivitami ji oživují – „ROUTE 66-KOMUNITA“, někteří indiáni; 
texaští „šerifové“, arizonští „kovbojové“,  majitelé aut – veteránů ,drsní motorkáři na klasických 
„harlejích“  anebo  naopak  nekoneční  romantici  a  vyznavači  dlouhých  několikadenních 
železničních přejezdů aj. - lidé se „STYLEM“. „Oni“ v Češích od středního věku výše, kteří 
většinu aktivního života žili v „OMEZENÍ“, vyvolávají jednak vzpomínky na minulost, ve které 
si vytvořili nereálné,   přehnané a zabarvené „ASOCIACE“ „pravé“ Ameriky ztotožňující ji s 
absolutní svobodou, bohatstvím a volností pohybu  a jednak v nás jejich svět vyvolává vzrušení, 
plynoucí z „ROZPOZNÁNÍ“ toho, co známe z literatury a filmu. Tento „AMERICKÝ SEN“ je 
sice již překonaný, ale na Route 66  ,díky nejrůznějším vhledům do minulosti, prostřednictvím 
„RETRO“  předmětů,  znovu  objevitelný.  Route  66  je  v  tomto  duchu  jakýmsi  „MUZEEM“ 
minulého století. Tím by nemělo být řečeno, že je čímsi statickým a zakonzervovaným, ale je 
spíše „kronikou dějin“  otevřenou, do které stále mohou lidé, kteří podél silnice žijí, anebo tu jen 
cestují, vpisovat a měnit některé její obsahy. 

Route 66 by ani nemohla být považována za „nehybnou“, protože, jak už z její povahy vyplývá, 
je silnicí, a proto je synonymem mobility. Jízdu po Route 66 - „Hlavní ulici „pravé“ Ameriky“ 
vyznávají příznivci svobodné,  hranicemi ani hustou dopravou nenarušené, „SPANILÉ JÍZDY“ v 
„kontaktních“ dopravních prostředčích napříč krajinou, kdy člověk slyší jen zvuk svého motoru 
nebo  svůj  dech,  pociťuje  vítr  ve  vlasech,  prach  v  očích  a  „vůni  dálek“.Díky  tomuto 
dlouhodobému kontaktu ( „CESTA KONTAKTNÍ“ ) s okolím, s přírodou, který umožní jedinci 
vykročit  na pár  týdnů z hektického života,  který dosud vedl  a přemýšlet  o věcech, na které 
předtím neměl čas, například sám o sobě a dojít k určitému „POZNÁNÍ VLASTNÍHO JÁ“, je 
tato cesta naplněna ideou „SVOBODY“, o které se hovořilo v souvislosti s „pravou“ Amerikou a 
naším „americkým snem“.
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„Pravá“ Amerika, kterou Češi spatřují a chtějí vidět, je tedy „makrokosmem“rozdílných světů, 
krajin, lidí i stylů, je to svět, kde minulost vede neustálý a naštěstí dosud vyhrávající „boj“ s 
přítomností; místo, které je pro nás známé a přesto stále ne zcela pochopené. Idea Route 66 je 
naplněna poselstvím „pravé“ Ameriky, které není sdělitelné, protože jej každý jedinec vnímá 
trochu jinak. Vše závisí  na charakteru, někdy i na věku člověka, na jeho životních zkušenostech 
a postojích a i na jeho  motivaci k cestě.  Nejlépe poselství Route 66 charakterizoval americký 
historik , držitel mnoha cen za literaturu a milovník Route 66 -  Michael Wallis ( *1945 ), který  
náplň idey Route 66 zasadil do děje jedné z básní anglického básníka a malíře Williama Blaka 
( 1757 – 1827 ), který napsal, že „pokrok činí cesty přímé, avšak křivolaté cesty bez pokroku, 
jsou cestami genia“ a Wallis v tomto duchu dodává, že Route 66 je „cestou genia“87! 

Jde jen o to, odprostit se od zažitých stereotypů moderní doby, překonat předsudky, lenost nebo 
strach  a  odvážit  se  učinit  první  krok  k  cestě  poznání  např.  „pravé“  Ameriky,  kterou  naši 
cestovatelé spatřují na Route 66. Pokud někdo po pár mílích pozná, že tato cesta pro něj není, 
protože tato cesta skutečně není pro každého, není odtud obtížný návrat zpět „do civilizace“. 
Vždyť moderní „Interstates“ jsou vzálené od „zaprášené“ Route 66 jen pár mil a někdy doslova 
„na dohled“! Je ironií, že moderní a minulá dálnice se tu na některých místech téměř spojují a 
zatímco jedna je dopravou přeplněna, tvoří se tu kolony a čilý dopravní ruch tu nikdy, ani v 
„neosobních“ podnicích podél cest, neutichá, jen „pár bloků“ odtud stále žijí a čekají milí lidé na 
pár turistů či cestovatelů88 , kteří sem během dne zavítají, a které jsou přesto připraveni pohostit 
s téměř domácí péčí ( „DOMÁCÍ ATMOSFÉRA“ ) a vyprávět jim příhody ze svého života na 
Route 66 a potažmo tak i z historie Ameriky dvacátého století, které jinde neuslyší... 

Přílohy

Příloha č. 189 -  Metráž úseků spolu s městy jednotlivých států na Route 66
Název státu, zkratka Mil Km Města přes, která historická Route 66 prochází z východu na západ

ILLINOIS, IL 301 484 Chicago, Cicero, Berwyn, Lyons, McCook, Indian Head Park, Bolingbrook, Romeoville, 
Joliet,  Elwood, Wilmington, Braidwood, Braceville,  Gardner,  Dwight,  Odell,  Pontiac, 
Chenoa,  Lexington,  Towanda,  Normal,  Bloomington,  Shirley,  Funks  grove,  McLean, 
Atlanta,  Lawndale,  Lincoln,  Broadwell,  Elkhart,  Williamsville,  Sherman,  Springfield, 
Glenarm,  Divernon,  Farmersville,  Waggoner,  Litchfield,  Mount  Olive,  Williamson, 
Hamel, Edwardsville, Mitchell, Granite City, East St. Louis (  pozn.autorky: alternativní 
trasa  je dále v odkazu webu a pro úsporu místa ji zde neuvádím )

MISSOURI, MO 317 510 St. Louis, Shrewsbury, Marlsborough, Webster Groves, Crestwood, Kirkwood, Sunset 
Hills, Fenton, Peerless Park, Times Beach, Eureka, Allenton, Pacific, Gray Summit, St. 
Clair,  Stanton Oak Grove Village,  Sullivan,  West Sullivan,  St.  Cloud, Bourbon, Cuba, 
Fanning,  Rosati,  St.James,  Northwye,  Rolla,  Doolittle,  Arlington,  Powellville, 
Clementine,  Hooker,  Devils  Elbow,  St.  Robert,  Waynesville  ,  Buckhorn,  Gascozark, 
Hazelgreen, Lebanon, Caffeyville, Phillipsburg, Conway, Sampson, Marshfield, Red Top, 
Holman,  Strafford,  Nogo,  Springfield,  Plano,  Halltown,  Paris  Springs Juno,  Spencer, 
Heatonville,  Albatross,  Phelps,  Rescue,  Plew,  Avilla,  Maxville,  Carthage,  Brooklyn 
Heights,  Carteville,  Webb City,  Joplin  (   pozn.autorky:  alternativní  trasa  je  dále  v 
odkazu webu a pro úsporu místa je zde neuvádím )

OKLAHOMA, OK 432 695 Quapaw,  Commerce, North Miami,  Dotyville,  Narcissa,  Vinita,  White  Oak,  Chelsea, 
Bushyhead, Foyil, Sequoyah, Claremore, Verdigris, Catoosa, Tulsa, Oakhurst, Sapulpa, 
Kellyville,  Bristow,  Depew,  Milfay,  Stroud,  Davenport,  Chandler,  Warwick,  Wellston, 
Luther,  Arcadia,  Edmond,  Oklahoma  City,  Warr  Acres,  Bethany,  Yukon,  El  Reno, 
Calumet, Geary, Bridgeport, Hydro, Weatherford, clinton, Foss, Canute, Elk City, Sayre, 
Hext, Erick, Texola

KANSAS, KS 13 21 Galena, Riverton, Baxter Springs

TEXAS, TX 186 299 Shamrock,  McLean,  Alanreed,  Jericho,  Groom,  Conway,  Amarillo,  Bushland, 
Wildorado, Vega, Adrian, Gruhlkey, Boise, Glenrio

87 Uvedeno na DVD: Mainstreet U.S.A. Route 66 – Splnit si svůj sen. Za každou cenu. Česká asociace Route 66.  
2011

88 Hovořím v kontextu menších měst na Route 66 než těch - „známých“, „větších“, „turisticky atraktivních“, která 
byla např. představena zj. v první kapitole této BP.

89 Převzato z:http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Route_66 a  http://aeve.com/route-66/  ( naposledy navštíveny 
10.9.2012 )
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NOVÉ MEXIKO, NM 487 784 Glenrio, Endee, Bard, San Jon, Tucumcari, Palomas, Montoya, Newkirk, Cuervo, Santa 
Rosa,  Clines  Corners,  Moriarty,  Edgewood,  Barton,  Sedillo,  Zuzax,  Tijeras,  Carnuel, 
Albuquerque,  Lost  Horizon,  Rio Puerco,  Laguna,  New Laguna,  Parave,  Cubero,  San 
Fidel,  McCartys,  Grants,  Milan,  Anaconda,  Prewitt,  Thoreau,  Continental  Divide, 
Guam, Gallup, Defiance, Manuelito ( pozn.autorky: starší trasa přes Santa Fe je dále v 
odkazu webu a pro úsporu místa je zde neuvádím ) 

ARIZONA, AZ 401 645 Lupton,  Allantown,  Houck,  Sanders,  Chambers,  Navajo,  Pinta,  Bibo,  Adamana, 
Goodwater, Holbrook, Joseph City, Havre, Winslow, Leupp Corner, Meteor City, Two 
Guns,  Twin Arrows, Winona,  Flagstaff,  Bellwmont,  Brannigan Park,  Parks,  Williams, 
Pine  Springs,  Ash  Fork,  Seligman,  Peach  Springs,  Truxton,  Crozier,  Valentine, 
Hackberry, Kingman, McConnico, Goldroad, Oatman, Golden Shores, Topock

KALIFORNIE, CA 314 505 Needles, Goffs, Fenner, Essex, Chambless, Amboy, Bagdad, Siberia, Klondike, Ludlow, 
Newberry  Springs,  Daggett,  Barstow,  Lenwood,  Hodge,  Helendale,  Oro  Grande, 
Victorville,  Cajon  Junction,  Devore,  San  Bernardino,  Rialto,  Fontana,  Rancho 
Cucamonga,  Upland,  Claremont,  Pomona,  La  Verne,  San  Dimas,  Glendora,  Azusa, 
Buarte,  Monrovia,  Arcadia,  East  Pasadena,  Pasadena,South Pasadena,  Los Angeles, 
West Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica

Celkem v r. 1926 2448 3940

Příloha č. 2 – Neoficiální hymna Route 66
( přepis podle písně autorkou  )

Get Your Kicks ( on Route 66 )
Text: Robert „Bobby“ Troup ( 1918 – 1999 ), hudba: Nat King Cole ( 1919 – 1965 ), 

datum vydání: 1946

Well if you ever plan to motor west
Just také my way that´s the highway that´s the best

Get your kicks on Route 66!

Well it winds from Chicago to L.A.
More than 2000 miles all the way

Get your kicks on Route 66!

Well goes from St. Louie down to Missouri
Oklahoma City looks oh so pretty

You´ll see Amarillo and Gallup, New Mexico
Flagstaff, Arizona don´t forget Winona,
Kingman, Barstow, San Bernardino...

Would you get hip to this kindly tip
And go také that California trip
Get your kicks on Route 66! 

( 3. a 4. odstavec písně se opakuje )

 
Příloha č. 390 – Změny trasy Route 66 v průběhu její existence: 

1. In 1930, between Springfield and East St. Louis, Illinois, US 66 was shifted further east to what is now 
roughly I-55. The original alignment followed the current Illinois Route 4.

90 Zdroj: http://www.route66world.com/66_history/  ( naposledy navštíveno 25.9.2012 )

34

http://www.route66world.com/66_history/


2. From  downtown  St.  Louis  to  Gray  Summit,  Missouri,  US  66 originally  went  down  Market  Street  and 
Manchester Road (now, largely, Route 100). In 1932, this route was changed, the original alignment never  
being viewed as anything more than temporary. The planned route was down Watson Road (now Route 366),  
but Watson Road had not yet been completed.

3. From west of El Reno, Oklahoma, to Bridgeport, Oklahoma, US 66 turned north to Calumet, Oklahoma, and 
then west to Geary, Oklahoma, then southwest across the South Canadian River over a suspension toll bridge 
into Bridgeport, Oklahoma. In 1933, a straighter cut-off route was completed from west of El Reno directly to 
a point one mile (1.6 km) south of Bridgeport, crossing over a 38-span steel pony truss bridge over the South  
Canadian River and bypassing both Calumet and Geary by several miles.

4. From west of Santa Rosa, New Mexico, to north of Los Lunas, New Mexico, the road originally turned north 
from current I-40 along much of what is now US 84 to near Las Vegas, New Mexico, followed (roughly) I-25  
— then the decertified US 85 through Santa Fe and Albuquerque to Los Lunas and then turned northwest 
along the present  State  Highway 6 alignment  to  a  point  near  Laguna.  In  1937,  a  straight-line route  was 
completed from west of Santa Rosa through Moriarty and east–west through Albuquerque and west to Laguna.  
This newer routing saved travelers as much as four hours of travel through New Mexico. According to legend 
the rerouting was done at the behest of Democratic Governor Arthur T. Hannett to punish the Republican 
Santa Fe Ring which had long dominated New Mexico out of Santa Fe.

5. In 1940, the first freeway in Los Angeles was incorporated into  Route 66: The Arroyo Seco Parkway, later 
known as the Pasadena Freeway.

6. Since the 1950s, as interstates were constructed, sections of Route 66 not only saw the traffic drain to those 
interstates, but often the name itself was moved to the faster means of travel. In some cases such as to the east  
of St. Louis this was done as soon as the interstate was finished to the next exit.

7. In 1936, Route 66 was extended from downtown Los Angeles to Santa Monica, terminating at US 101 ALT, 
today the intersection of  Olympic Boulevard and Lincoln Boulevard (a  segment of  State  Route 1).  Even 
though there is a plaque dedicating Route 66 as the Will Rogers Highway placed at the intersection of Ocean 
Boulevard and Santa Monica Boulevard, the highway never terminated there.

8. US 66 was rerouted around several larger cities via bypass or beltline routes to permit travelers to avoid city 
traffic congestion. Some of those cities included Springfield, Illinois; St. Louis, Missouri; Rolla, Missouri; 
Springfield, Missouri; Joplin, Missouri; and Oklahoma City, Oklahoma.

Příloha č. 4 – Příběh Davida Knudsona, který jej vedl k založení „National Historic Route 66 
Federation“ čili  „Národní historické federace Route 66“ 91 

   David pochází z Detroitu, a když v roce 1963 absolvoval střední školu, rozhodl se hledat štěstí 
a úspěch na západě. Spolu s přítelem, jakožto ještě „chudí“ dobrodruzi si zabalili veškerý svůj 
majetek a vydali se po Route 66 z Chicaga do Kalifornie. Atmosféra této silnice, společenský 
život  jejích  motorestů,  mom-and-pop  restaurací  i   trochu  „exotických“  a  netradičních 
obchodních stanic, je naprosto uchvátila. 

   V Kalifornii oba mladí muži pracovně i životně uspěli a usadili se zde. Nicméně v r. 1994 byl 
David nucen letět zpět do Detroitu vyřídit dědictví po svém zesnulém otci a cestu zpět se spolu 
se svou ženou Mary Lou rozhodli nevyužít letecké dopravy, ale projet po staré „šestašedesátce“ 
jako za starých časů. Problém byl ten, že silnici ani její ukazatele nemohli nikde najít a ani nové 
mapy  ji  již  neevidovaly.   Jakmile  původní  cestu,  se  kterou  měli  spojeno  mnoho  krásných 
vzpomínek, nalezli,  byli  zděšeni jejím stavem, stavem okolních budov i  prázdnotou ulic. Na 
Route 66 to již nežilo jako dřív, vlastně to tu „nežilo“ vůbec.
   
   Po návratu do Kalifornie se David společně s Mary Lou kontaktoval s lidmi, kterým osud 

91  Převzato, autorkou BP upraveno a zkráceno z: http://www.czech-press.cz/index.php?
option=com_content&view=article&id=310:route-66-matka-cest&catid=7:planeta&Itemid=4 a 
http://www.national66.org/about-us/ ( naposledy navštíveny: 18.10. 2012 )
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„Matky cest“ také nebyl lhostejný a založil  výše zmíněnou federaci na záchranu toho, co z 
Route 66 a jejího kulturního odkazu zbylo...     

Odborné, výzkumné přílohy:

Příloha č. 5

A1:2: Jurásek ( 1999 )
Osobní rysy

Autora Popis (( pracovní poznámky /reflektivní  značky))

Záliby Hudba; cyklistika-amatérsky; četba; film, fotografování; moderní technika (internet, 
kamera již v r.  1998 ) ;  sebevzdělávání  ((  soudím podle využití  každé možnosti 
návštěvy muzea a lidí, kteří mu mají, co intelektuálně nabídnout) 

Chvála bohémství „Můj pobyt se krátí a mě přepadá veliká nostalgie.Na život v cyklistickém sedle  
jsem si zvykl. Kdybych byl o patnáct let mladší, tak bych...“( Deník:ZJ:1 ); „Kolem 
je  obrovský  umělecký  nepořádek,  spousta  harampádí,  spleť  rostlin  a  kaktusů.  
Všechno působí mimořádně sympatickým dojmem...“ ( Deník:ZJ:1)

Smysl pro humor/ Optimismus v každé kapitole ukazuje svůj veselý pohled na život, nestěžuje si a nenadává, ani 
když se mu nedaří  a naopak své „neštěstí“ ironicko/humorně shrnuje; smysl pro 
humor  i při kontaktu s Američany např.“...stanice povinné technické kontroly, kudy  
musí projet každý vůz směřující do Kalifornie. Zamířil jsem k jednomu ze stanovišť,  
abych se z legrace nechal prohlédnout.  Policista, který stál  opodál se pobaveně  
zasmál...“ ( Deník: ZJ:1 )

Samouk učí  se  věci  „po  svém“ např.  oprava  a  montáž  kola,  zorientování  se  v  itineráři, 
seznámení se s tématem, které jej zajímá přes literaturu a internet

Společenský /akční/ zvídavý iniciuje  korespondenčně  i  telefonicky  setkání  s  lidmi  s  Route  66  asociací  a 
magazínů;

Sebedůvěra ve vlastní fyzické síly, zdar cesty  i organizační schopnosti

Kulturní relativista/ respekt k „cizímu“ „Já americké tradice ctím, byť by byly staré i padesát let.“( Deník:ZJ:3) ;nebránění 
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A1: Konceptuální rámec – Jurásek (1999)

Délka cesty
3.9.-8.10.1998 

Inspirace k cestě
*článek o Route66 

*Internet
*láska k cyklistice

Osobní rysy
*autora

*Američanů
*Čechů

Lidé na cestě
* „spřízněné duše s R66“ 

*ostatní Američané
*Indiáni

*Češi

Libost
*“vymoženosti“ Ameriky

*příroda
*silnice Route 66

*“klasika“
*počasí

*atmosféra míst/měst

Povědomí před cestou
*literatura
*film/seriál

*hudba
*internet

Vzpomínky na ČR
*porovnání míst

*české písničky/říkadla

Nelibost/ohrožení
*klimatické změny

*místa
*majetku
*zvířata

Zajížďky z trasy
*Grand Canyon
*Palm Springs

Způsob cestování
*cyklistický

*silniční
*železniční

*pěší



se  americké  „nezdravé“stravě,  neodmítání  pozvání  ((avšak  odmítání  pozvání  do 
českých restaurací; nechce nostalgicky na ČR vzpomínat-jede poznat Ameriku a ne 
debatovat o ČR ))

Zodpovědný každý den dodržuje itinerář a svou jízdu přirovnává k „splněné práci“, pokud jede 
rychleji, může si dopřát volno a fakultativní výlet;ani když má defekt, nehledá při 
„práci“zjednodušení, odmítá cestu automobilem a pokračuje pěšmo/cyklisticky dál; 
každý den zodpovědně připravuje živý vstup do zlínského rádia; své kolo nechává 
pravidelně v servisech kontrolovat; když „pracuje“ nepije alkohol 

Američanů

Nápomocnost/ laskavost /pohostinnost Navzájem si pomohou, poradí, pohostí

Chovající sympatie  k cestovatelům po 
Route 66

 a proto je dobré se před cestou označit logem „Route 66 

Dodržující řád/ předpisy v dopravě, v pohostinství.. 

Zvědavost/vzrušení při kontaktu s 
cizím

 „tajemný cizinec“  ( Deník: ZJ: 3) , místní novináři o něm píší článek, malý 
chlapec chce autogram aj.

Respektující/ flegmatičtí např. při dopravě:  „ ...doprava byla kvůli opravě svedena do jediného pruhu a já  
jsem přejížděl Mississippi v čele nekonečné kolony...Američani jsou ale uznalí lidé  
a s úplným klidem a bez houkání mě spořádaně následovali.“ ( Deník:ZJ: 2 ) 

Styloví např. obyvatelé amerického západu – klobouky, kolty, boty s ostruhami; cestovatelé 
po R66 jsou charakterističtí zase svými cestovatelskými odznaky, R66 obtisky či 
všeobecně automobilovými motivy na oblečení či stylovými automobily-veterány; 
 (( otázkou zůstává nakolik to tito lidé dělají jen kvůli reklamě a kvůli turistickému 
ruchu nebo zda to tak opravdu cítí ))

Mixující tradice i modernu Vedle  klasické  architektury  zbudují  vysloveně  „kýč“,  který  si  všichni  rychle 
zamilují-“Catoosa“,mix architektonický-Albuquerque

Hrdí/přeceňující status míst/ 
glorifikující „filmové hvězdy“ 

Např. status „Národní kulturní památka“ udělují pro Evropana až příliš jednoduše 
a v podstatě kvůli „maličkosti“ - někdy stačí, že v daném hotelu přespal jedinou 
noc  „slavný“umělec  a  tato  budova  má  status  jistý;  relativita  pojmu  osídlení  – 
udělování statusu „měst“ i drobné usedlosti.

Jedlíci Enormní porce jídla a pití

Čechů

Pivaři Češi si v cizině neustále stěžují na „nekvalitní“cizí značky piv

Romantizující představy/s předsudky zj. pojmu „Divoký Západ“ pod vlivem westernů či literatury; zkreslení představy 
indiána  a  jejich  způsobu  života;  zkreslení  představ  o  Američanech-zbytečně 
negativní asociace

Hrdí na“české“ o  českém  pivu,  zde  např.  pýcha  autora  nad  „světovostí“  české  pneumatiky 
„Barum“ aj.

„Maloměšťáctví“ (( Češi, žijící na relativně malém prostoru nejsou schopni vůbec pojmout rozlehlost 
např. Michiganského jezera, které jim připomíná moře  aj.))

Porušovatelé zákonů i když ví, že v neděli platí zákaz prodeje alkoholu v celých USA, stejně tomu, že to 
v praxi funguje nevěří a zkouší si jej koupit 

Libost/vzpomínky na domov

Vymoženosti Ameriky vybavení  hotelů  pračkami,  sušičkami;  neomezené  doplňování  kávy  zdarma; 
koblihy  k  snídani  zdarma;  bufety a  možnosti  ochutnat  „vše“  ze  sortimentu  za 
jednotnou cenu

Příroda skály  např.  mezi  Needles  a  Kingmanem;  hory  a  nekonečné  planiny,nádherné 
scenérie; ploché skalní masivy; divá zvěř Západu

Silnice Route 66  ( jejích „tisíc“ podob) „Je to paráda jet přes Ameriku od východu na západ po starých cestách. Vidět  
nejenom velká města,  ale  i  venkov,  přírodu,  opuštěná místa či  staré benzínové  
pumpy“ ( Deník:ZJ:1 ). „To je fakt na tom moc kouzelné. Chvíli jedete málem po  
kamení, najednou jste skoro na dálnici“ (Deník:ZJ:4 )

„Klasika“ Jako „ortodoxní šestašedesátník“, „route66man“ ( Deník:ZJ:6 ) dodržuje původní 
nejstarší  trasu cesty,  někdy kvůli  tomu přetrpí  i  úsek přes  dálnici;  přespává   i  
stravuje se v „klasických“ starých a cestovateli doporučovaných Route 66 motelích

Počasí Slunečno a podzimní scenérie vyvolávají euforii

Atmosféra míst/měst romantika Llana Estacada; Tucumcari a jeho neonová výzdoba; Cadillac Ranch; 
Bagdad Cafe, působící jako „oáza“ v poušti; města, kde se jakoby zastavil čas před 
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40-ti  lety  tj.např.  Seligman,  Albuquerque-město  se  zajímavou  architekturou, 
okolím a akademickým duchem    

Porovnávání Flagstaff  připomíná  Tatry,  Oatman  skanzen  v  Rožnově  pod  Radhoštěm,  trasa 
St.James-Lebanon-Cuba  připomíná svým sklonem trasu Zlín-Fryštát-Holešov...

České písničky/říkadla  Limonádový Joe – zmíněná Arizona; Michal Tučný-zmíněné Amarillo; 
Greenhorns„Dalibor se v nouzi naučil i na housle hrát...“ ( Deník:ZJ:3 ) aj...

Způsob cestování

Cyklistický Výhody: pozná mnohost „tváří“cesty/Nevýhody: nevyjede-li cestovatel dostatečně 
připravený a vybavený plášti,  které jsou třeba každou chvíli  kvůli  rozmanitosti  
siln.povrchu,  je  možné,  že  na  cestě  nové  nesežene,  protože  prodej  plášťů 
evropských rozměrů je tu unikátem.

Silniční Výhodou  je  řád,  ukázněnost  a  ohleduplnost  řidičů/  Nevýhoda:  ve  městech  je 
zdlouhavá kvůli množství aut a stovek semaforů.

Železniční zpříjemňuje cestu osamělému cyklistovi, strojvůdce nikdy nezapomene 
pozdravit...

Pěší „Americká  městečka  jsou  velmi  rozlehlá  a  pěší  chůze  se  časově  
nevyplácí...chodníky se většinou ani nebudují.  Veselé troubení na blázna,  který  
chodí po vlastních nohách nebralo konce.“ ( Deník:ZJ: 3 )

Nelibost/ohrožení

Klimatické změny Pouštní bouře; protivítr;déšť; mlha

Místa Smrtelné  nebezpečí  číhá  na cestovatele  přes  poušť Mojave,  který  se  nezásobí 
vodou;  za  podivné atrakce považuje autor  např.  Grand Canyon Caverns,  které 
toho příliš s Grand Canyonem společného nemají, ale kvůli tomuto názvu lákají  a 
vydělávají; Catoosa:„... tato obluda je uvedena v každém turistickém průvodci i v  
seriózních  publikacích.  Vypadá  jako  amatérská  výzdoba  dětského  hřiště...“ 
( Deník:ZJ: 3 )

Majetku Defekty způsobené: nekvalitním povrchem silnice složené z betonových bloků, 
neoznačenými retardéry, na dálnici či  u indiánské rezervace, kde cestu nazývá 
dokonce  „skleněnou  stezkou“ (  Deník:ZJ:4  );  ohrožení  techniky  kvůli 
nepříznivému počasí.

Zvířata Volně  pobíhající  psi  u  farem,  odpudivá  zvířata,  která  mu  připomínají  krysy 
-pásovci

Lidé na cestě/povědomí před cestou

Spřízněné „duše“ s Route 66 D.Knudson  z  Nár.federace  historické  Route  66;  Lon  Haldeman  -cyklistický 
závodník a milovník Route 66-část trasy jede s ním, zajišťuje mu servis; lidé z 
asociací Route 66 mu zařizují  ubytování,  odvoz z letiště,  hostí  jej.  ..“Lidé na 
ROUTE  66  jsou  jedna  velká  rodina  a  komunikace  mezi  nimi  je  naprosto  
dokonalá. Něco jako tichá pošta...“( Deník:ZJ:3 )

Ostatní Američané S povědomím o ČR: Bývalí vojáci-dnes penzisté, vzpomínající na osvobozování 
Plzně;  obyvatelé  Chicaga  znají  české  restaurace;  Neznalí  ČR:  např.  americký 
novinář z malého města se snaží o naší zemi dozvědět víc a padají často bizarní  
otázky; dále prodavači; motorkáři...

Indiáni holdují stále alkoholu, avšak dobří obchodníci;naše představy o jejich vizáži jsou 
zkreslené-už jsou od Američanů k nerozeznání; vyrábějí krásné suvenýry

Češi při odletu se potkává s Čechy-cestovateli, hudebníky, kteří mu radí, kde pobýt a 
co navštívit; v Yukonu jej vítají české nápisy, zvoucí na „Český festival“

Literatura J.Steinbeck;  K.May;  A.Lincoln;J.James;Buffalo  Bill;  R.  Bean;  W.Rogers; 
gen.Patton;

Film/seriál „Drsná Oklahoma“; „Čínská čtvrť“; „Lawrence z Arábie“; „Hvězdné války“;  
„Rain Man“ / „Dallas“; „Simpsonovi“

Hudba G. Brooks; 

Internet před cestou kontaktuje spřízněné „duše“ s Route 66  a vytváří si nové známosti
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Příloha č. 6

A2:2: Šebesta (2010)
Osobní rysy

Autora Popis (( pracovní poznámky /reflektivní  značky))

Záliby Láska k „Harleyům“: „Live to ride, ride to live...Pod to nelze, než se podepsat.“  ( 
Deník:AS:3  );  film  (  znalosti  i  film.režisérů  );  hudba;  četba;  fotografování; 
společenský  život,  společenské  hry  ((  soudím podle  znalosti  pokeru  a  jiných 
výroků v Las Vegas )), pohostinství

Čechů

Ignorace předpisů a zákazů Fotí tam, kde je to zakázáno; pití alkoholu za volantem;znejistění při postřehu, že i 
v USA je třeba nosit na motorce helmu

Nepoctivost  ( „ ...důvěra v lidskou poctivost je úžasná. Věc v Česku nepředstavitelná.“ 
( Deník:AS: 1 )

Respekt k tradicím obchodování s tradicí se nelíbí...viz „Big 8 Motel“

Obžerství hodně jídla za nízkou cenu-bufetová forma občerstvení

Libost/vzpomínky  ( na domov )
Příroda vinice a zeleň státu Missouri; kaňony; všeobecně rozmanitost krajiny

„Ikony“ Route 66 staré  benzínky  s  historickými  automobily;  Drive-In-Kina;  malované  zdi  např. 
města Cuba či Pontiac; výzdoba kaváren art-deco; 

Styl cestovatelů/obyvatel v  Texasu  klobouky,  v  Arizoně  „kovbojové“,  v  Novém  Mexiku  indiáni;  u 
motorkářských  a   kamioňáckých  restaurací  krásné,  nablízkané  stroje: 
„ Nablýskané  trailery,  které  jsou  pro své majitele  druhým domovem,  oslnily  i  
nás...Každý z nich byl unikát s kusem osobnosti svého řidiče.“( Deník:AS:1 )

Způsob cestování na motorkách, někde možnost i bez helmy...

Místa/města fakult.výlety-zj.Grand Canyon a Las Vegas; co se týká vzpomínek na domov-např. 
památník obětem lidického masakru, vystavený emigranty 
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A2: Konceptuální rámec - Šebesta (2010)

Délka cesty
23.4. - 10.5.2010

Zajížďky z cesty
*Monument Valley

*Grand Canyon
*Las Vegas

*Death Valley
Osobní rysy

*autora
*Čechů

Povědomí před cestou
* hudba

*literatura
*film/seriál

*média

Libost/vzpomínky
* příroda

*“ikony“ Route 66
*styl cestovatelů/obyvatel 

*způsob cestování
*místa/města

*program cesty
*vymoženosti Ameriky

*strava

Lidé na cestě
*příznivci Route 66

( setkání domluvená asociací )
*Indiáni

*ostatní Američané
Nelibost/ohrožení
*klimatické změny

*místa

Doprava
*klady
*zápory

Inspirace k cestě
* Route 66=sen „Harleyářů“

*knihy motorkářské/cestovatelské



Program cesty muzea;  fakult.výlety;  návštěva  hřebčína;ochutnávka  vín  a  sýrů;  setkání  s 
„celebritami“Route 66

Vymoženosti Ameriky komfort ubytování, snídaně v ceně, neomezenost kávy, pěkné a vybavené pokoje 
tv aj.

Strava bufetová  za  jednotnou  cenu,  možnost  ochutnat  celý  sortiment;  vybavenost 
benzínek stravou i možnostmi jejího ohřátí; klasické hospody-např. Hooters 

Nelibost/ ohrožení
Klimatické změny tornádo;prudké změny ze slunného k zimnímu sněžení a zpět k tropickému 

Místa např. Cadillac Ranch („ Snad umělecká instalace nebo jen barevná zhůvěrilost...“ ( 
Deník:AS: 1 ) ; opuštěné domy a samota např. předměstí St.Louis

Doprava
Klady respekt řidičů navzájem, značení odpočítávajících semaforů (( výhoda obvzlášť pro 

velkou skupinu motorkářů-možnost odhadu,  zda projedou na zelenou všichni či 
nikoliv )) , značení STOP-4-WAY

Zápory hustá  doprava  a  „stovky“semaforů  ve  velkoměstech;  pozor  na  zvláštnosti 
tankování a jiné barvy tankovacích hadic pro benzin a naftu než v ČR

Lidé na cestě/ povědomí před cestou
Příznivci Route 66 Z. Jurásek; M.Wallis, A.Delgadillo, M.Bilecky, C.Lile, The Russels

Indiáni domluvené indiánské představení v „tradičním“ oděvu  dělá na Čechy dojem ((  jde  
o frašku a je otázkou nakolik autor hovoří sám za sebe nebo za ostatní  ))

Ostatní Američané Policisté, prodavači, majitelé benzínek,pracovníci muzea a průvodci,restauratéři

Hudba G.Brooks, B.Springsteen, The Eagles, Ping Floyd

Literatura J.Steinbeck, A.Lincoln, J.James, Billy the Kid

Film/seriál „Thelma a Louisa“, „Kód Navajo“, „2001:Vesmírná Odysea“, „Zabriskie Point“,  
„Hvězdné  války“,  „Forrest  Gump“,  „Čínská  čtvrť“,  „Out  of  Rosenheim“,  
„Tenkrát na Západě“, „Tanec s vlky“ / „Simpsonovi“, „CARS“

Média Sam Walton; povědomí o přísných zákonech na prodej alkoholu aj.

Příloha č. 7
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Osobní rysy:
*autora
*Čechů

*Američanů
*emigrantů

Nostalgie/vzpomínky
*podobnost míst/věcí

*zprostředkované krajany

Inspirace k cestě:
*kniha Jurásek Z.:“Na kole po...“

*láska k cyklistice
*přání

*symbolický věk „66“

Způsob cestování
*silniční

*železniční
*cyklistický

Obtíže/ohrožení
*fyzické/fyziologické

*majetku
*psychické

Lidé na cestě
* Češi

*Američané
*emigranti

Nelibost
* americké zvyky

*jedinci
*zvířata
*počasí

Libost
*příroda

*atmosféra míst
*styl při cestování

* pokrmy/pohostinství 

Povědomí před cestou
*literatura
*film/seriál

*hudba
*média

Délka cesty
*3.5.2007 – 9.7.2007

Zajížďky z trasy:
*NP Kings Canyon

*NP Sequoia
*Death Valley

*U.S.Army,NASA prostor
*Bishop

*Lake South
*Las Vegas

*Grand Canyon

A3: Konceptuální rámec - Šesták ( 2011 )



A3:2: Šesták ( 2011 )
Osobní rysy:

Autora Popis (( pracovní poznámky /reflektivní  značky))

„66“ Věk (( zdá se klíčový, symbolický, všude jej zmiňuje a zároveň dává do kontrastu 
se svou fyzickou a psychickou silou a trénovaností;někdy je při jeho zmíňce 
ironický, jindy jej využívá k získání slevy ))

Aktivní důchodce výdělečně, spisovatelsky, sportovně – bývalý závodník ,cestovatelsky

Vlastenec, Evropan i etnocentrik Propagace ČR ve světě ((rozdává letáky a propagační materiály )), několikrát se 
nazývá (( kulturním )) Evropanem; cení si českých herců a vyzvedává je nad 
americké, stejně tak kulturu a památky

Věřící (( soudím podle druhu předávaných darů zj.krajanům, šlo např. o: obrázky ze Svaté 
Hory, CD z kostela s varhanní hudbou, o knihu po Svatojakubské cestě ...))

Prorodinný typ Své rodině se denně hlásí, pociťuje stesk po domově, myslí na své blízké s dárky, 
nezapomíná na svátky a narozeniny, v knize  fotky rodinných příslušníků..

Vůdčí/ tvrdohlavý snaha vše dělat po svém, i když ostatní nesouhlasí a dokonce porušovat místní řád i 
bezpečnost

Moralizující/radící/s předsudky „Mít svůj cíl, ale neplýtvat zbytečně silami tam, kde to není nezbytně 
nutné.“( Deník:FS: 1 ); „Podle svých možností se vždy a všude snažme začít s 
nápravou u sebe, aby slova naší státní hymny“...zemský ráj to na pohled“ platila i 
v mezilidských vztazích.“ ( Deník: FS:4 ); snaha radit Američanům, jak dělat věci 
jednodušší a neplýtvat; často zmiňuje mladé, kuřáky, osamělé ženy anebo lidi, kteří 
si dali „skleničku“  jako „individua“ ..

Nezodpovědný „Rozhodujeme se pro jediné, nejšílenější řešení. Přeběhnout s koly tři proudy 
dálnice.“( Deník:FS: 3 )

Ekonom ((nesnáší mrhání s penězi;chce slevy; ubytování i stravování volí hlavně podle 
ceny))

Záliby Sport, cyklistika, rodina, přátelé, četba cestopisů, příroda, cestování: „ Nejsilnější 
zážitky nechá v člověku cestování, při kterém se pohybuje vlastní silou“(Deník:FS: 
1 )

Čechů

Vzdělaný/kulturní národ v kontrastu s morálkou a chováním Čechů 

Mající „typicky české rituály“ ((některé pro ně slouží jako jakési „poznávací znamení“ ve světě -např. požívání 
domácích svačin na lavičkách))

Pesimističtí/ nespokojení lidé si stěžují, i když jim nich neschází, neumí se radovat z maličkostí

Pořádkumilovní jen „na oko“ „...volně se pohybující oslíci a nikdo se tady nepozastavuje nad četnými pozůstatky 
jejich oslí promenády.“ ( Deník:FS: 2 ); „Nadstandartně vybavený motelový pokoj 
pak rázem měníme v opravářskou dílnu.“ ( Deník: FS 2 ) (( Pořádek vyžadují u 
cizích a sami se chovají v „cizím“ nezodpovědně a nepřiznávají hodnotu věcem))

Slevy vyhledávající např. láska k bufetovým formám občerstvení za jednotnou příznivou cenu 

  O povědomí o ČR ve světě rádi slyšící nespokojenost při záměně např. s Rusy apod.

Zákonem nerespektující (( v kontrastu se strachem z pokuty )) 

Vlastnící české „know-how“  na vše mají vlastí patent např.:„Přesto nastavujeme batohy a dáváme najevo, aby 
lahve nebalil, že je odvezeme ukryté v batohu...“( Deník:FS: 2 )) 

Láska k pivu (( i pro Čechy, kteří jej normálně denně nepijí ))

Romantizace představ o Americe Např. pojmu: „Divoký Západ“, „Indián“ pod vlivem literatury aj.

Američanů

Ohleduplní/neafektovaní  zj.v dopravě 

Nápomocní když vidí, že někdo potřebuje pomoc zastaví a pomohou, rozdělí se o své zásoby aj.

Předpisy a zákony respektující vše dělají automaticky, nehledají zjednodušení, (( v kontrastu s tím, že tím často 
plýtvají časem i zdroji))

Hrdí/ etnocentričtí Např. přidělování statusu: „Národní kulturní památka“ i hotelům, kde přespávali 
jedinou noc američtí herci aj. (( Hrdí na vše „made-in-USA“)
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Vlastnící nezdravé stravovací i 
pohybové návyky

v důsledku toho otylost; lenost; jedinou představou přesunu je pro mnohé automobil

Emigrantů

Setkání s Čechy a informace o ČR 
vyhledávající

„Srší z něj radost ze setkání a jeho dotazy neberou konce.“ ( Deník:FS:2 )

Povědomí o ČR ve světě šířící Kulturní( české dny ), duševní ( budování kostelů čes.patronů), sportovní 
( budování čes. Sokola), společenské ( budování hostinců, restaurací )

Zahořklí  i nostalgičtí natrvalo se vrátit už nechtějí, někde staví památníky jako vzpomínku na neprávem 
potrestané,; nostalgie a určitý stest stále k ČR pociťují ; češtinu i zvyky se snaží (( i 
když u každé další generace se znalost snižuje )) oprašovat

Jsoucí v kontaktu s ostatními 
emigranty 

(( tvoří jakousi komunitu ))

Libost/Nostalgie/Vzpomínky na domov:

Příroda  ( a její divy ) Grand Canyon; obrovské plochy pastvin a  na nich volně pobíhající skot, bizoni a 
koně

Atmosféra míst to, co nezná či zná dosud jen z filmů a knih - „Divoký Západ“, ropná městečka, 
zlatokopecká města, velkoměsta s mrakodrapy; atmosféra na Route 66 zj. při střetu s 
ostatními cestovateli-nápomocnost, diskuze, závody..

Styl při cestování obří kamiony, auta-“veteráni“, motorkáři na „Harley Davidsonech“; v krajině 
osamělá železnice se stovkami vozů; styl kovbojů, šerifů..

Pokrmy/ pohostinství Steaky, bufety za jednotnou cenu (( cena je klíčová))

Podobnost míst/ věcí mezi USA a ČR např. okamžitá přináležitost k Texasu, kvůli podobnosti vlajek s českou; květiny-
růže a města-např. Flagstaff, která připomínají „domov“ vyvolávají libost aj. 

Zprostředkovaná krajany  jejich „české“ aktivity; stavitelské počiny aj

Způsob cestování:

Silniční řád, bezpečná jízda, ohleduplnost řidičů, dodržování prodpisů, plynulost, 
přehlednost

Železniční Údiv nad délkou souprav, zpestřuje cestu v monotónní krajině

Cyklistický Požitek z pohybu vlastní silou; problémem cyklistů je ubytování (( není v polovině 
či na konci vytipované denní délky cesty )) i nechráněnost před přírodními vlivy.

Obtíže/ohrožení:

Fyzické/fyziologické Ohrožení z důvodu přírodních vlivů – písečná bouře; fyzické vyčerpání po dlouhé 
cestě s málo možnostmi občerstevní či ubytování; nebezpečí poranění od zvířat – 
např. volně pobíhajících psů, chřestýšů; nebezpečí nehody pro cyklistu na 
dálnici;nebezpečí přepadení „individui“

Majetku Defekty; strach z možného odcizení kola od „individuí“

Psychické Při cestě ve dvou např. „ponorková nemoc“; dlouhé nezáživné úseky trasy 
vyčerpávají psychicky také

Nelibost:

Americké zvyky Přejídání se;glorifikace film.hvězd;přidělování statusu „Národní kulturní památka“ i 
místům bez tradice;lenost;plýtvání časem i penězi

Specifičtí jedinci „individua“

Zvířata Nebezpeční-chřestýši, volně pobíhajících psi i zvířata odpudivá -pásovci

Počasí Vedro, dusno, prašno, písečné bouře

Lidé na cestě/ Povědomí před cestou.

Češi Přátelé-cyklisté, kteří se k nim cestou připojují; řidič kamionu; české 
studentky;pracovníci konzulátu 

Američané Prodavači, policisté, trafikantky;recepční,Indiáni provozovatelé restaurací;imigrační 
úředníci;cyklisté;řidiči;Indiáni;“individua“,pouliční umělci, pracovníci autopůjčovny

Emigranti Bývalí přátelé, kteří emigrovali a známí známých

Literatura J.Steinbeck, M.Twain, generál Patton, J.James,T.Jefferson,  turističtí průvodci, 
RODOKAPSy,

Film/ seriál Westerny, Simpsonovi, 

Hudba J.Cash, P.Robbson, Greenhorns, P.Robbson

Média Všeobecné znalosti o zákonech např. o prodeji alkoholu, velikých pokutách a 
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postizích při nerespektování příkazů policistů; i o osobnostech  B.Gates aj.

Příloha č. 8 – B1: Výzkumný vzorek rozdělený podle podle jedn.amerických států na R 66

Stát Počet bannerů Počet fotografií

IL 4 14

MO 3 9

OK 3 9

KS 1 2

TX 2 6

NM 4 13

AZ 4 13

CA 3 9

Celkem 24 75

Příloha č. 9 – B1:2: Protokol kódování, kategorie proměnných

Kategorie proměnných Charakteristika

1.DIVOKÝ ZÁPAD „býk“, kovboj, desperát, prostřílená cedule

2.INDIÁN Týpí, osoba, „pueblo“, indiánský obchod-upoutávka, 
dopravní označení, které se indiánských aktivit týká, 

poštovní schránky v rezervaci 

3.MALÉ MĚSTO/JEDN.OSÍDLENÍ Ulice města, obchůdek, funkční benzínka uprostřed 
„ničeho“, 

4.MOST / PŘECHOD Mosty i hranice - označení

5.MOTORISTA Motorkáři, motorky, řidiči „ničím se nevymykajících“ 
automobilů, loga pohon.hmot i auto-dílen

6.POHOSTINSTVÍ Silniční poutače, loga motelů, hotelů, restaurací, někdy i 
interiéry 

7.PŘÍRODA Hora, skála, poušť, vodní plocha,rostliny, zvířata, odkaz 
na ceduli na přírodní / krajinný ráz (( upozornění před 

pouštní oblastí )) 

8.RETRO Billboard, auto-veterán, auto-vrak, karavan-vrak, retro 
věci-kola, hračky aj., figuríny, stará benzínová čerpadla, 

drive-in-kino

9.ROUTE 66 KOMUNITA Muzeum, asociace, loga, spz, propagátoři-lidé, silniční a 
na zdech upoutávky

10.SILNICE Povrch vozovky, uzávěry a jiné ukazatele (( bez těch již 
zmíněných u jiných kategorií ))

11.TURISTICKÁ ATRAKCE Figuranti slavných osobností, chodník slávy, turistická 
vozidla, „umění“ - budovy art-deco, malby na zdech, 

dřevěné stavby, „staroanglické“ budovy, jiná než Route 
66 muzea – upoutávky, zvláštní „díla“ (( kýče ))

12.VELKOMĚSTO Mrakodrap, moderní vozy, rušné ulice, moderní 
architektonické památníky
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Fotogalerie
– z výstavy:„Route 66-hlavní ulice Ameriky"  (  Česká asociace Route 66: "Route 66-hlavní ulice 

Ameriky", Galerie Fénix,Freyova 945, Praha 9, datum konání:10.-31.5.2012)

–
ILLINOIS 4 fotografie
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MISSOURI 3 fotografie + KANSAS 1 fotografie
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OKLAHOMA 3 fotografie
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TEXAS 2 fotografie

NOVÉ MEXIKO 4 fotografie
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ARIZONA 4 fotografie
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KALIFORNIE 3 fotografie
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