Průvodce "San Francisco, průvodce"

Alcatraz
Ostrov

GPS poloha: 37°49'34.29"N 122°25'19.77"W

Dvě míle od pobřeží kalifornského města San Franciska se rozkládá nevelký ostrov o ploše pěti
hektarů. Na ostrově stálo "nejbezpečnější" vězení na světě - legendární Alcatraz. Nápad zřídit na
tomto ostrově superkriminál pro nejnebezpečnější zločince z celé severní Ameriky vznikl v říjnu 1933.
Al Capone král gangsterů 30.let minulého století - byl mezi prvními vězni. Dějiny alcatrazské věznice
oficiálně skončily 3. března 1963. V té době bylo v jejich celách sedmadvacet "es" amerického zločinu. Byl mezi nimi i
Dan Turano. Všech sedmadvacet vězňů bylo v poutech převezeno do jiných federálních věznic. O práci na ostrově přišlo
125 dozorců. Věznice zůstala zcela prázdná a měla být zapomenuta. Dnes je jedním z největších turistických lákadel
San Franciska.
Autor článku: Vlasta Vachatová
Další informace najdete zde: http://www.turistika.cz/mista/alcatraz

Golden Gate Bridge,San FranciscoMost

GPS poloha: 37°48'24.77"N 122°28'32.81"W

Pravděpodobně nejznámější most světa je Golden Gate Bridge - Zlatá brána. Je spojnicí do San
Francisca přes stejnojmennou zátoku, a je zde opravdu velký provoz,často jsou zácpy atp.
Stavba mostu začala 5.1.1933 a otevřen byl 27.2.1937 pro pěší a o den později pro automobilovou
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dopravu.
Délka mostu je 2737 metrů a rozpětí pilířůje 1280 m.Cesta přes most nám trvala pěšky cca 45minut.Most drží dvě nosná
lana,která mají každé v průměru 92cm. a jsou spletena z 27 572 pramenů. Most má výšku / na vrchol veží/227, 4metrů od
mořské hladiny.Stavbu vedli inženýr Joseph Baermann Strauss spolu s architektem Irvingem Morrowem.Celé mostní dílo
váží 887 000 tun a spolu s věžemi jej drží pohromadě na 600 000 nýtů.Jeden nýt,ten poslední je ze zlata.
Přes most vede šestiproudá vozovka,kterou projede denně cca.130 000 automobilů.
Při vjezdu na most se platí 5USD,v opačnémsměru nic.Golden Gate Bridge je natřen oranžovou barvou,která zlepšuje
jeho viditelnost zvláště při mlžném oparu,který se zde často vznáší. Most se kvůli agresivnímu mořskému vzduchu musí
stále natírat a na mostě jsou proto lakýrnické kladky a kabinky ze kterých se most natírá.
Autor článku: Petr Karlíček
Další informace najdete zde: http://www.turistika.cz/mista/golden-gate-bridge-san-francisco

Letiště San Francisco
Letiště

GPS poloha: 37°37'8.30"N 122°22'29.60"W

Letiště San Francisco (SFO) spadá pod město San Francisko, které leží ve státě USA.
Další informace najdete zde: http://www.turistika.cz/mista/letiste-san-francisco
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