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SALTO ANGEL, NEJVYÅ Å Ã• VODOPÃ•D SVÄšTA
NedÄ›le, 29 leden 2017

VENEZUELA, &bdquo;nejyankeeov&scaron;tÄ›j&scaron;í&ldquo; zemÄ› JiÅ¾ní Ameriky, je úÅ¾asná Ä•ást svÄ›ta, svÄ›ta
temperamentu, poznání a záÅ¾itkÅ¯. Bohatá historií, netradiÄ•ní kulturou, krásnou pÅ™írodou. I kdyÅ¾ asi mnoho z nás se na
výlet do této zemÄ› nedostane, mÅ¯Å¾eme se podívat na tamÄ›j&scaron;í vodopád, který je nejvy&scaron;&scaron;í na svÄ›tÄ›.
PÅ™edstavte si, Å¾e jeho vý&scaron;ka je témÄ›Å™ celý kilometr&hellip;.
Z jedné strany na druhou je to pÅ™es osm set metrÅ¯. Jeho vody se sbírají na nedozírné plo&scaron;e stolové hory Au
tepui (ÄŽáblovy hory) a poté se Å™ítí za ohlu&scaron;ujícího rachotu do 979 metrové hlubiny.
Jeho vody se Å™ítí ze skály v národním parku Canaima, který se Å™adí mezi nejkrásnÄ›j&scaron;í parky svÄ›ta. Jedno
Canaima jsou tzv. &bdquo;tepuis&ldquo;; stolové hory, které vypadají jako by je nÄ›kdo na vrcholku uÅ¥al meÄ•em. Tepuis
mají svislé stÄ›ny a dosahují vý&scaron;ky aÅ¾ nÄ›kolika kilometrÅ¯.
Å½e jste o tomto vodopádu je&scaron;tÄ› nesly&scaron;eli? Tak vám ho pÅ™edstavím &ndash; jmenuje se AndÄ›lský, ale
s andÄ›ly nic spoleÄ•ného nemá. Jméno dostaly po &bdquo;objeviteli&ldquo; &ndash; byl jím civilní dopravní pilot Jimmy
Angel. KdyÅ¾ ho pÅ™i jeho cestách po JiÅ¾ní Americe - hledal zlato a diamanty - cesta zavedla aÅ¾ do blízkosti vodopádu, te
ho natolik ohromil, Å¾e sem o nÄ›kolik let pozdÄ›ji vzal i svoji Å¾enu a dva pÅ™átele.
ChtÄ›l jim ukázat skvost, na který
Psal se tehdy rok 1937. JenÅ¾e - pÅ™i prÅ¯letu kolem vodopádu ho obrovské masy vod tak ohromily, Å¾e nezvládl Å™ízení
a &ldquo;zaparkoval&rdquo; nosem letadla pÅ™ímo doprostÅ™ed bahna pod vodopádem&hellip;
Zajímavost:

Angelovo letadlo se na&scaron;lo aÅ¾ po více neÅ¾ 30 letech. Vojenskými vrtulníky bylo pÅ™esunuto do mÄ›sta Ciudad Bolív
kde je vystaveno pÅ™ed zdej&scaron;ím leti&scaron;tÄ›m.

Proud padající vody není stálý. V de&scaron;tivých obdobích zaplavuje voda i de&scaron;tný prales pod vodopády. KdyÅ¾ j
sucho, znaÄ•ná Ä•ást vody se vypaÅ™í je&scaron;tÄ› neÅ¾ dopadne k patÄ› skalního stupnÄ›. Pod ním se tak otevírá pohled n
obrovský skalní amfiteátr, který tu voda po miliony let vyhloubila.
Historka Jimmiho Angela ve Venezuele a posléze i po
celém svÄ›tÄ› tak proslavila, Å¾e se zaÄ•alo tradovat, Å¾e pÅ™i tomto kousku vodopády objevil, ale ve skuteÄ•nosti se o nich
uÅ¾ o sedmadvacet let dÅ™íve. Nyní k nim vede pomÄ›rnÄ› klidná a mírná cesta. d@niela
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