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Z tajomných hlbín do výšin hôr
 Svetoznámy dokumentarista a autor prírodovedných filmov prevažne s morskou tematikou 
pochádza z českého Znojma. Členom poroty na popradskom festivale bol už v roku 2009. Za ten čas 
precestoval kus sveta, natočil nové filmy a získal množstvo ocenení za jedinečný prístup k tvorbe, kde 
dokáže priblížiť nielen vzdialené svety a hlbiny, ale diváka prinúti myslieť ekologicky, na budúcnosť a 
zraniteľnosť ekosystémov našej planéty.

 Steve Loveček Lichtag, vášnivý potápač, 
je okrem iného zakladateľom a prezidentom 
nadačného fondu CRYSTAL PLANET 
(zameraného na ochranu podvodnej flóry a 
fauny), členom viacerých medzinárodných 
filmových porôt a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú 
prírodou a jej ochranou. V roku 2004 založil 
Medzinárodný filmový festival Voda, more, 
oceány (MFF VMO), kde zastáva funkciu 
prezidenta. 
 Skromný režisér, producent a spisovateľ je 
držiteľom viac ako 60 filmových cien z domova 
i zahraničia a niekoľkých ocenení za 
mimoriadny prínos pre spoločnosť. Po 
návrate z USA, kde strávil značnú časť života, 
sa usadil v Prahe. Pripravuje ďalší film s 
pracovným názvom Finding the Abyss – 
príbeh o ľudskej túžbe po spoznávaní 
tajomstva hlbočín, ale i drancovaní oceánov. 
Svoj vzťah k horám nám odokryl v krátkom 
rozhovore. 
 Ste známy ako autor dokumentov 
prevažne s morskou tematikou. Aký je váš 
vzťah k horám, horským filmom? 
 S  ho ram i  mám uzav re t ý  „pak t  o 
neútočení“. Bojím sa výšok a som skôr 
milovníkom hlbín. Milujem hory ako zdroj 
neskutočne silnej energie a ako tvorcu tých 

najkrásnejších prírodných obrazov. Sú 
m a j e s t á t n e ,  n o b l e s n é  a  p r i t o m 
nekompromisne tvrdé. Hory pre mňa 
vyjadrujú najhlbšiu podstatu nášho bytia.
 V roku 2009 ste boli členom poroty v 
Poprade. Ako si  spomínate na tento 
festival/Vysoké Tatry? Navštívili ste ich aj ako 
turista/ filmár? 
 Na Slovensku mám kopec kamarátov, 
nielen potápačov, ale i horalov. Do Tatier, 
samozrejme, jazdím a rád. Je to pre mňa 
magické miesto, ktoré ma nabíja. Som tam ale 
vždy ako turista – točenie nechávam tým, ktorí 
to v horách vedia lepšie. 
 Môžete prezradiť, na čom aktuálne 
pracujete? 
 P o  d v o c h  r o k o c h  p r á c e  s o m  v 
dokončovacej fáze filmového projektu o 
slávnom cestovateľovi a spisovateľovi 
Miloslavovi Stinglovi. Volá sa „Stingl – Malý 
Veľký Okima“. Film by mal ísť do kín v 
decembri, takže máme čo robiť, aby sa to 
stihlo. Hneď na jar by som mal odletieť na 
Borneo a začať nový film. Ale čo bude alebo 
nebude teraz asi nie je v mojich rukách. Covid-
19 je teraz asi hlavným faktorom, ktorý určí, čo 
sa stane budúci rok.   (k8)
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 Tento rok máš na festivale dva nové filmy: 
Salto je kráľ a Everest – najťažšia cesta. Stihol 
si tento rok aj pocestovať, natočiť nové zábery, 
alebo si sa venoval skôr spracovávaniu 
natočeného materiálu, postprodukcii? 
 Možno aj vďaka prvej vlne koronovej 
pandémie sa mi podarilo dokončiť obidva 
filmy. Boli to projekty, ktoré vznikali niekoľko 
rokov. Bohužiaľ, druhá vlna ich púť k divákovi 
zastavila. Zatvárajú sa kiná, rušia sa 
festivaly...
 Ako prvý bude v Poprade odvysielaný film 
Salto je kráľ. Ide o tvoj desiaty film, ktorý sa 

dostal do kín, nielen k divákom horských 
filmov. Ktoré boli ďalšie? 
 Tepuy, Trou de fer, Pygmejovia – deti 
džungle, Mongolsko – v tieni Džingischána, 
Suri, Sloboda pod nákladom, Svetozár 
Stračina, Tieň jaguára a Vábenie výšok. 
 K divákom prinášaš zábery z rôznych 
kútov Slovenska a sveta. Aká bola tvoja cesta 
na expedície za zlaňovaním vodopádov? 
 Kaňon ing  považu jem za  j eden  z 
najkrajších športov, ktoré človek môže robiť v 
divokej prírode. Je to prelínanie horolezectva, 
jaskyniarstva a divokej vody. Scénicky sú to 
asi najkrajšie miesta na našej planéte. Keď 
vychádzam z kaňonu alebo zlaním nejaký 
vodopád, som plný úžasnej energie. Film 
Salto je kráľ je príbeh o priateľstve ľudí, ktorí 
majú spoločnú vášeň a tým je zlaňovanie 
najvyšších vodopádov sveta.
 Ako ďaleko ste museli za takýmto 
dobrodružstvom cestovať?
 Veľa sme nakrúcali na ostrove Réunion, 
ktorý je v Tichom oceáne, na Azorských 
ostrovoch v Atlantiku, v Juhoafrickej republike 
v Dračích horách i vo Venezuele na stolovej 
hore Auyan Tepui. Salto Angel sme stihli zlaniť 
tesne pred uzatvorením rozpadajúcej sa 
krajiny. Dnes by sa to už nepodarilo.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.

Najvyššie vodopády sveta ako prví zlanili Slováci

 Sedemdňový pochod v bažinách džungle bol o pokore, hlade, pote a odriekaní. Dážď, hmla a 
obrovský hukot vodopádu, ktorý nebolo vidno. Zlaňujú do neznámeho priestoru, kde sa valí voda 
a kde nikto nevie, čo bude ďalej. No všetci si uvedomujú, že šanca na záchranu je prakticky 
nulová. O 64-minútovom dokumentárnom filme Salto je kráľ (o najvyšších vodopádoch sveta) 
sme sa porozprávali s jeho tvorcom Pavlom Barabášom.



Pokračovanie z predchádzajúcej strany.

 Bol si pri tom, keď Slováci ako prví zlanili 
najvyššie vodopády sveta. Aký to bol pocit 
zúčastniť sa takejto expedície? 
 Pre mňa je každá expedícia o priateľoch, s 
ktorými ju zažívam a delím sa o spoločné 
emócie. Som rád, že som mohol byť ich 
súčasťou a súčasťou najvyšších vodopádov 
sveta. Bolo to určite najväčšie dobrodružstvo 
môjho života.
 Nešlo však len o dobrodružstvo, ale aj o 
premeranie výšok dvoch vodopádov. 
 V českých médiách sa objavila správa, že 
českí geodeti zmerali druhý najvyšší vodopád 

sveta a označili ho za vyšší ako Salto Angel. 
Tak sme zlanili oba najvyššie vodopády sveta, 
môžeme ich teda porovnať a vyhlásiť – Salto 
Angel je kráľ. 

 Úchvatné zábery nepreskúmaných miest a 
vodopádov si môžete pozrieť v piatkovom 
premietaní. Nenechajte si ujsť pohľad na 
Angelov vodopád (Salto Angel) vysoký 979 
metrov. Tento venezuelský kráľ vodopádov je 
až 15-krát vyšší ako Niagarské vodopády a 
právom patrí do Svetového dedičstva 
UNESCO.  

(k8)

 Hanáková zo svojich ciest vytvorila viacero 
dokumentárnych filmov, z ktorých jeden nesie 
názov Tatry nie sú málo! „Ľudia nám často 
kladú otázku, či nám po lezení v Himalájach, 
Hindúkuši či Andách Tatry nie sú málo. A toto 
video má byť raz a navždy odpoveďou.“ Podľa 
autorky je táto odpoveď očividná: „Keď sa v 
Tatrách človek obzrie okolo seba, tak mu 
predsa Tatry nemôžu byť málo! Sú to také 
nádherné hory, voňajúce žulou...“ 
 Z množstva výstupov sa rozhodli pre 
Stanislawského cestu na Voliu vežu, Keleho 
pilier na Javorový štít a zimný výstup na Malý 
Ľadový štít. „Tri štíty, tri rôzne výstupy a všetky 
úžasné, čím chceme dokázať – znovu 
opakujem –, že Tatry nie sú málo!!!“
Dôvodom, prečo sa rozhodli tento krátky 
dokument natočiť, je fakt, že samotná autorka 
takéto videá pred výstupmi vyhľadáva: „Keď 
sa chystáme ísť liezť do Tatier, snažíme sa 
vyhľadať čo najviac informácií k cestám, ktoré 
máme v pláne a pristihla som sa, že keď 
narazím na video, ktoré mi priblíži, čo nás na 
ceste čaká, urobí mi to radosť. Tak som si 
povedala, že točením možno pomôžeme 

ďalším lezcom získať informácie o cestách, na 
ktoré sa chystajú.“
 Krátky dokumentárny film z výstupov 
Markéty Hanákovej a Zdeňka Hodináře si 
môžete pozrieť v ôsmom bloku súťažných 
filmov v piatok o 18:00.               (Táňa)

 Lásku k horám a lezectvu nedokážu zastaviť ani zdravotné ťažkosti. Dôkazom toho je Češka 
Markéta Hanáková, ktorá napriek implantovanému kardiostimulátoru s podporou partnera 
Zdeňka Hodináře vystúpila v Alpách na 12 štvortisícoviek, najvyšší vrchol Kaukazu Elbrus, 
pamírsku šesťtisícovku Pik Razdelnaya a v roku 2012 si výstupom na vrchol Mera Peak v 
Himalájach vytvorila svoj osobný rekord. Ten následne prekonala v roku 2013, keď ako prvý 
človek na svete s implantovaným kardiostimulátorom prekonala nadmorskú výšku 7 000 m n. m 
pri pokuse o zdolanie vrchu Muztagh Ata.

O odhodlaní, obdive
a troch tatranských výstupoch



www.mfhf.sk, horskyfilm@slovanet.sk, www.facebook.com/mfhf.sk

 Snímka režiséra Alastaira Leeho Lezenie 
naslepo pojednáva o dobrodružnom zlanení 
populárneho škótskeho komína. The Old Man 
of Hoy je známy a veľmi vyhľadávaný 137 
metrov vysoký skalný útvar z červeného 
pieskovca na západnom pobreží ostrova Hoy 
na severnom pobreží Škótska. Dych 
vyrážajúca je skutočnosť, že Jeff, ktorý sa 
narodil s degeneratívnym ochorením očí a 
schopný je nimi rozlišovať len medzi svetlom a 
tmou, cestou na vrchol ťahá laná. Sledovať 
ich výstup v niektorých momentoch spôsobuje 
husiu kožu – ako sa predierajú kolmou tvárou 
„starca“ alebo keď sú po piatich hodinách 
lezenia len v polovici a začína to byť 
„zaujímavé“. Na druhej strane kdesi v pozadí 
divák cíti, že táto dvojica spoločne zvládne 
čokoľvek.

 Okrem takpovediac adrenalínovej, 
lezeckej linky sa dejom rozvíja aj ďalšia – 
Lezenie naslepo je totiž tiež dojímavým, no 
zďaleka nie sentimentálnym portrétom 
manželskej dvojice. Jeff a Molly, ktorí sú spolu 
už od univerzity, visia na jednom pevnom lane 
nielen pri športe, ale aj v živote. Ich lezecké 
úspechy nesprevádza opojné vzrušenie, 
nepodčiarkujú ich premrštenými emóciami či 
výkrikmi. Silné spojenie manželov sa však dá 
spozorovať na Mollynom letmom dotyku pri 
trénovaní, z ktorého Jeff presne vie, kam sa 
má pohnúť. Jeho slepota je súčasťou jeho 
života, no napriek tomu svojou aktivitou 
potvrdzuje, že ani tá mu nedokáže brániť v 
tom, čo má tak rád – v lezení. Mrzí ho len z 
jediného dôvodu, že už nikdy nebude schopný 
uvidieť tvár svojej manželky. (maš)

 45 filmov zaradených do festivalovej prehliadky 28. ročníka sa malo premietať na piatich 
miestach: v kežmarskom kine Iskra, kine Mier Spišská Nová Ves, v Poprade v kine Tatran, Dome 
kultúry a v hlavnej premietacej sále – vo veľkej zasadačke Mestského úradu Poprad.  
 Avšak nariadením vlády, ktoré vstúpilo do platnosti tento týždeň, sa v rámci 
protipandemických opatrení zakázali všetky hromadné podujatia. Organizátori preto zabezpečili 
online premietania, a tak môžete filmy sledovať odkiaľkoľvek. Vstupenky si môžete zakúpiť na 
stránke www.mfhf.sk, kde nájdete aj program na celý festival a všetky potrebné informácie.

Povznášajúce lezenie naslepo

Online? Ako? Prečo?

 Strhujúci britský dokument o vášni Jessa Duftona k lezeniu je čímsi výnimočný. Nevidomý 
horolezec totiž búra všetky mýty o tom, že takéto spojenie je nemožné, že sa niečo nedá. 
Odhodlanie, pevná vôľa, viera a v neposlednom oddaná manželka a lezecká parťáčka Molly 
Thompsonová sú Jessovým receptom na zdolanie zdanlivo nezdolateľného.


