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VALLEY UPRISING – EPOS O LEZENÍ VE TŘECH DÍLECH

ZLATÝ VĚK

MISTŘI KAMENE

OPICE NA SKALÁCH

Peter Mortimer a Josh Lowell, zakladatelé turné a tradice lezeckých filmů REEL ROCK, byli průkopníky lezení ve světově vyhlášené 
oblasti – v údolí Yosemite Valley. Pro letošní cyklus filmů sáhli oba hluboko do svých archivů a pro turné v roce 2014 připravili 
seriál filmů, který pojmenovali Valley Uprising. Je to hodinová historie a současně i epos o lezení v této oblasti. Ve třech dílech 
vypráví legendy lezeckého sportu Yvon Chouinard, Royal Robbins, Lynn Hillová a Alex Honnold o historii lezení v této unikátní 
lokalitě, která se stala rájem i jevištěm pro generace lezců z celého světa. Filmy přiblíží lezeckou elitu beatové generace, jejich 
následovníků v 70. letech i současnou lezeckou špičku.

V padesátých a šedesátých letech přicházeli do údolí Yosemite Valley turisté, 
kteří na vysoké věže doslova valili oči. Na památku si pořídili mnoho foto-
grafií, pro vzpomínku nakoupili trička s emblémem a obvykle po dvou dnech 
opět zmizeli. Kdo zůstal déle, ten nebyl žádný víkendový návštěvník. Kdo zů-
stal déle, ten byl považován za nenormálního. V tomto zlatém období objevili 
věže v údolí Yosemite Valley první odvážní lezci, kteří zde založili vyhlášený 
kemp Camp 4. Celé údolí se pro lezce stalo místem neomezených možností.

V tomto tzv. „zlatém období lezení“ v Yosemitu patřili k místním 
průkopníkům ROYAL ROBBINS, STEVE ROPER, TOM FROST, WARREN 
HARDING, YVON CHOURNAID, DOUG ROBINSON, CHUCK PRATT a další.

I v sedmdesátých letech byl Yosemitský národní park stále ještě vyhledá-
vaným místem s velkou frekvencí návštěvníků. Díky používaní magnézia se 
lezci vydali i do zdánlivě nezlezitelných kolmých vertikál a převisů. „Mistři 
kamene“, jak se lezcům v tomto období říkalo, nebyli u návštěvníků na par-
kovištích příliš oblíbení. Přesto právě v tomto období vytvořili mnoho no-
vých a úžasných cest ve vysokých stěnách, objevili kouzlo volného lezení 
a zasloužili se o to, že lezení začalo být považováno za jedno významných 
sportovních odvětví.

Mezi „mistry kamene“ patřili JIM BRIDWELL, JOHN BACHAR, JOHN LONG, 
LYNN HILLOVÁ, MIKE GRAHAM, RICK CASHNER, RON KAUK a další.

V polovině 90. let minulého století bylo v národním parku Yosemity registro-
váno ročně průměrně 4 miliony návštěvníků. Vysoký počet zájemců způsobil 
devastaci unikátní přírody a byl současně impulzem ke vzniku zákona, který 
reguluje délku pobytu v této jedinečné oblasti. Dnes zde může každý ná-
vštěvník strávit max. 7 dnů. Možná na první pohled formalita, která ovšem 
významně ovlivnila vývoj lezení budoucích generací sportovních lezců. Kaž-
dý, kdo se rozhodne lézt v této oblasti a proměnit se v „opici na skalách“, 
musí se současně podřídit této americké byrokracii a být na skále rychlý.

K „opicím na skalách“ patří takové lezecké osobnosti, jako jsou DEAN POTTER, 
ALEX HONNOLD, RENAN OZTURK, CEDAR WRIGHT, CHONGO CHUCK a další.
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