
Yosemitský národný park patrí k najstarším národným par-
kom v USA. Bol založený 1. októbra 1890 (najstarší národný 
park na svete, Yellowstonský, bol založený v roku 1872, teda 
len o 18 rokov skôr) a v roku 1984 bol zaradený do zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO. Nachádza sa v pohorí Sierra 
Nevada v štáte Kalifornia a jeho rozloha je 3026 km2. Nad-
morská výška parku sa pohybuje od 600 až po takmer 
4000 metrov nad morom (najvyšší vrch je Mount Lyell s nad-
morskou výškou 3997 m) a zahŕňa päť hlavných vegetačných 
pásiem (pásmo podhorských lesov, nižšie a vyššie horské 
pásmo, subalpínske a alpínske pásmo). Park sa preslávil naj-
mä vďaka nádherným prírodným scenériám, majestátnym 
žulovým útvarom, obrovským sekvojovcom a množstvom 
vodopádov, z ktorých mnohé patria k najvyšším na svete. Po-
čas doby ľadovej bolo územie parku viackrát zaľadnené. Od-
haduje sa, že hrúbka ľadu dosahovala v niektorých miestach 
až 1200 m. Pohyb ľadovcov formoval hlboké údolia v tvare 
U a strmé skalnaté vrchy s hladkým povrchom. Národný park 
navštívi ročne viac ako 3,5 milióna ľudí, avšak väčšina z nich 
sa koncentruje na relatívne malej ploche Yosemitského údo-
lia (približne 18 km2).

Yosemitské údolie

Toto 13 km dlhé údolie obklopené zvislými skalnými stenami 
je srdcom národného parku. Jeho os tvorí rieka Merced. Na-
chádza sa tu návštevnícke centrum s kinom, viacero reštaurá-
cií a obchodov so suvenírmi a niekoľko kempov. Tie zvyknú 
byť väčšinou plne obsadené, preto sa odporúča rezervovať si 
miesto už niekoľko mesiacov dopredu. V údolí jazdia dve 
bezplatné kyvadlové autobusové linky pre turistov. 

Do údolia padajú najvyššie vodopády v Severnej Amerike 
– Yosemitské vodopády. Ich celková výška je 739 m a sklada-
jú sa z viacerých kaskád. Najvyššia z nich, Horný Yosemitský 
vodopád, meria 436 m. V letných mesiacoch tieto vodopády 
vysychajú.

Yosemitské vodopády a rieka Merced

El Capitan

V západnej časti Yosemitského údolia sa nachádza žulový 
monolit El Capitan. Táto 900 metrov vysoká skalná stena je 
magnetom pre horolezcov z celého sveta. Prvý, komu sa po-

darilo stenu zdolať, bol Warren Harding v roku 1958. V tých 
časoch trval výstup niekoľko dní. Súčasný rýchlostný rekord 
(z júna 2012) je len 2 h 23 min 46 s a jeho držiteľmi sú Alex 
Honnold a Hans Florine.

El Capitan je tiež obľúbeným miestom basejumperov, 
avšak vedenie parku zoskoky zakázalo kvôli viacerým smr-
teľným nehodám. Napriek tomu sa občas konajú ilegálne 
protestné zoskoky. 

El Capitan

Half Dome

Táto ikona národného parku s nadmorskou výškou 2693 m sa 
týči do výšky 1444 m nad dnom údolia a púta pozornosť svo-
jím charakteristickým polkupolovitým tvarom.

Half Dome

Ešte v 70. rokoch 19. storočia bol jeho vrchol považovaný 
za „dokonale nedostupný“. V turistickom sprievodcovi z roku 
1868 sa písalo: „...na jeho vrchol nikdy nevkročí ľudská 
noha.“ Ako prvý pokoril tento vrchol George G. Anderson 
v roku 1875. V súčasnosti je Half Dome prístupný aj pre bež-
ných turistov bez horolezeckých skúseností vďaka zaistenej 
ceste (tzv. Cable Route), ktorá je tvorená dvojicou oceľových 
lán upevnených skrutkami ku skale. Od mája do októbra sú 
tieto laná vyzdvihnuté na rad kovových tyčí, počas zimy sú 
však zložené. Táto cesta zvykla byť najmä cez víkendy prepl-
nená, a tak sa na nej vedenie parku rozhodlo od roku 2010 re-
gulovať počet turistov. V súčasnosti vydávajú každý deň 
prostredníctvom lotérie 300 povolení na výstup.
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Turisti pri výstupe na Half Dome

Vodopády Vernal a Nevada

K najviac navštevovaným vodopádom patria vodopády Ver-
nal a Nevada na rieke Merced, ktoré ani v lete nevysychajú. 
Vodopád Vernal dostal svoje meno v roku 1851, keď ho tak 
pomenoval Lafayette Bunnell, člen batalionu Mariposa, kto-
rý tvorili prví neindiáni, ktorí vstúpili do Yosemitského údo-
lia (v angličtine znamená vernal jarný). Pôvodné indiánske 
meno tohto vodopádu bolo Yan-o-pah (Malý oblak).

Vodopád Vernal v máji (vľavo) a v auguste (vpravo)

Zaujímavým zážitkom je cesta k 96 metrov vysokému vo-
dopádu Vernal po tzv. hmlistom turistickom chodníku (Mist 
Trail). V jarných mesiacoch, keď je prietok v rieke Merced 
najväčší, sa padajúca voda triešti o dno údolia a malé kvapôč-
ky vytvárajú hustú „hmlu“, ktorá zahaľuje údolie v okolí vo-
dopádu. Turisti smerujúci k vrcholu tohto vodopádu vďaka 
tomu nezostanú suchí.

Turistický chodník pri vodopáde Vernal

O kúsok vyššie proti prúdu rieky Merced sa nachádza 
180 metrov vysoký vodopád Nevada. Jeho názov pochádza 
zo starého španielskeho slova nevada, ktoré znamená „snež-
ný“.

Vodopád Nevada

Glacier Point

Glacier Point s nadmorskou výškou 2199 m je považovaný za 
miesto s najkrajším výhľadom v národnom parku. Z Yosemit-
ského údolia je dostupný po tzv. štvormíľovom turistickom 
chodníku (Four Miles Trail) dlhom 7,4 km prekonávajúcom 
prevýšenie 980 m. V letných mesiacoch sa sem dá dostať aj 
autom. Návštevníkom sa odtiaľto naskytne nádherný výhľad 
nielen na celé Yosemitské údolie, ktoré majú ako na dlani 
priamo pod sebou, ale aj Half Dome z profilu, známe vodopá-
dy a vzdialenejšie územia parku.

Výhľad z Glacier Pointu – dominantou je Half Dome (v strede), 
vpravo vidno 180 m vysoký vodopád Nevada
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Z 90 druhov cicavcov, ktoré možno nájsť v parku, spomeň-
me aspoň niektoré: pumy, líšky, rysy, veveričky, kuny, kojo-
ty, medvede, bobry, netopiere.

Veveričky v akcii

Miestne veveričky vôbec nie sú pla-
ché, neboja sa priblížiť k turistom aj na 
malú vzdialenosť. Aj napriek zákazu 
kŕmenia divých zvierat sa im zvyčajne 
nejaké zvyšky jedla ujdú. Niektoré ve-
veričky dokonca nemajú zábrany krad-
núť jedlo nepozorným turistom z odlo-
žených batohov.

K najohrozenejším druhom v parku patrí ovca hruborohá 
(Ovis canadensis sierrae). Začiatkom 20. storočia už bola po-
važovaná za vyhynutú, avšak v 80. rokoch bola prinavrátená 
do parku. Ďalší kopytník, ktorého naopak nie je problém 
stretnúť, je jeleník čiernochvostý.

Jeleník čiernochvostý (Odocoileus hemionus) ignorujúci 
okoloidúcich návštevníkov parku

Jediný druh medveďa, ktorý žije na území parku, je med-
veď baribal (Ursus americanus). Medveď grizly, hoci je vy-
obrazený na kalifornskej štátnej vlajke, už v súčasnosti v Ka-
lifornii vôbec nežije. Posledný grizly bol vraj zastrelený  
v auguste 1922 južne od Yosemitského národného parku.

Katarína Hriňáková, Martin Hriňák
Fotografie: autori, Wikipedia: Spencer Joplin (4), 

Markdr (6), Keystone View Co. (10) 

Sekvojovec	mamutí

Sekvojovce sú na území parku sústredené najmä v troch há-
joch: Tuolumnskom, Mercedskom a Mariposskom. V posled-
nom z nich sa nachádza najznámejší z miestnych sekvojov-
cov – strom známy pod menom Wawona. V roku 1881 doň 
vyhĺbili tunel dostatočne veľký na to, aby ním mohlo prejsť 
auto. Tento 69-metrový obor s priemerom kmeňa až 7,9 met-
ra sa stal vyhľadávanou atrakciou pre turistov. Avšak v roku 
1969 nevydržal nápor množstva snehu na svojich konároch 
a zrútil sa. Odhaduje sa, že sa dožil až 2300 rokov.

Strom Wawona v roku 1918 

Fauna v Yosemitskom národnom parku

Miestne husté jedľové lesy a alpínske lúky sú domovom ob-
rovského množstva živočíšnych druhov. Žije tu vyše 400 dru-
hov rôznych stavovcov. Spomedzi vtákov možno v parku po-
zorovať napríklad sokoly, orly, sovy, kapuciarky, sojky, ďatle 
a mnoho ďalších.

Kapuciarka diadémová (Cyanocitta stelleri)
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