
30. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu 
Tisková zpráva 
 
„Horolezci se prý vždy cítili být něčím zvláštním. Nimbus smrti a nebezpečí, kterým byli 
obklopeni, je povýšil na elitu. A elitou vždy museli být; nikoli ve smrti, nýbrž v životě…“ 

Ralf-Peter Märtin 
Aby ale mohli být tou elitou, potřebují publikum a kamarády, kterým se pochlubí svými 
úspěchy a se kterými se podělí o své zážitky. Snad právě proto přišel Míra „Lanč“ Šmíd před 
více než 30 lety s myšlenkou uspořádat v prostředí našich skal filmový festival, který by dal 
lezcům a jejich kamarádům kromě příležitosti vidět pár dobrých filmů, také prostor pro 
pohodové setkání u zlatavého moku, zhodnocení uplynulé sezóny, probrání aktuálních drbů 
z jejich profesního i soukromého života.  
  
Právě skončený 30. ročník je za námi, a tak je čas na krátkou rekapitulaci. Festival se letos 
opravdu vydařil. Počasí bylo ukázkové, program jubilejní třicítky nabitý spoustou zajímavých 
sportovních i kulturních aktivit, organizátoři sehraní a návštěvníci prostě úžasní. 
Do filmové soutěže bylo letos vybráno 42 filmů ze 13 zemí celého světa. Porota, ve složení 
český kameraman Jiří Středa, slovenská filmařka Barbora Berezňáková, polský alpinista Piotr 
Snopczinsky a španělský ředitel Mezinárodní aliance pro horský film Joan Salarich, neměla 
lehké rozhodování a nakonec udělila 4 ceny. Hlavní cenu festivalu získal snímek 
francouzského režiséra Vladimíra Celliera „Petzl Roc Trip China“. Cena za nejlepší 
horolezecký film poputuje do USA, film Honnold 3.0 režiséra Petera Mortimera si ji určitě 
zaslouží. Ocenění za nejlepší dokument získal snímek anglického režiséra Richarda Heapa 
„Dragons Back Race“. Čtvrtou cenu, a to zvláštní ocenění, se porota rozhodla udělit nové 
festivalové znělce režiséra Petra Kašpara. Cenu města získal film Autana anglického režiséra 
Alastaira Leea. Hlasování v divácké soutěži se zúčastnilo 1256 návštěvníků kina a jejich hlasy 
rozhodly, že ocenění poputuje do USA režisérovi Joshu Lowellovi za film „La Dura Dura“. 
Autorům všech oceněných snímků gratulujeme a zároveň děkujeme tvůrcům všech 
přihlášených filmů za účast ve festivalové soutěži a těšíme se na jejich další díla. Diváci v kině 
i ve škole ocenili nově nainstalovanou klimatizaci, která spolu s novou výzdobou kina, 
přispěla k pozvednutí a komfortu festivalu.  
Kromě dobrých a ještě lepších filmů, ať již amatérských či profesionálních, potěšilo 
návštěvníky kina i školy několik zajímavých přednášek a povídání s hosty. Na přednáškách 
filmaře Pavola Barabáše a lezce Radka Jaroše se tradičně sedělo i na zemi. A i ostatní hosté  - 
Alena Čepelková, Honza Tráva Trávníček a Jigme Tenzin - se těšili velkému zájmu publika. 
Hned ve čtvrtek po zahájení festivalu proběhl v kině křest knihy Borise Hlaváčka 
„P.R.A.C.H.T.E.L. aneb Život na niti“ spojený s velmi zajímavým povídáním s hlavním 
protagonistou knihy i s jejím autorem. 
Páteční doprovodný program byl ve znamení mnoha zajímavých soutěží v parku. Konal se tu  
Gibbon trickline contest, Český pohár ve Speed slack line, Věšák, Spára, Silák John. Vyzkoušet 
jste si mohli Soft drytool, bouldering, traverz po cepínech, himálajskou kuchyni, pletení 
rohožek i lanových hlav. Ty si mohli návštěvníci za drobný příspěvek odnést domů. Letošní 
výtěžek, který již tradičně dostala Skalní záchranná služba CHKO Broumovsko, činil 
rekordních 20.713,- Kč a 5,82 EUR. K posezení vybízela Čajovna v parku i Kafírna v klidové 
zóně za radnicí.  
V sobotu pak přibyla nová soutěž, která testovala zdatnost soutěžících při nošení 
bouldermatek a na hřišti Český pohár v boulderingu, který je již tradiční součástí festivalu. 



Jeho nedělní finále se opravdu vydařilo, první místo mezi muži bral Jakub Hlaváček (2. Martin 
Stráník, 3. Jan Chvála) a ženskou kategorii ovládla Edita Vopatová (2. Petra Růžičková, 3. 
Nelly Kudrová). Nové místo i zastřešené závodiště se osvědčily a již teď se řeší jeho úpravy 
pro další ročník.   
Tradiční akcí spojenou s MHFF je nedělní Bufo cross – běh Teplickým skalním městem. Letos 
se běžel již po dvacáté, do závodu nastoupilo 259 běžců a vítězové dvou hlavních kategorií 
jsou Táňa Metelková a Tomáš Cink. 
Novinkou letošního festivalu byla Teplická filmovačka, kterou uspořádal generální partner - 
HUDYsport společně s firmou Olympus. V krátkém filmovém klání, na které dostaly soutěžní 
týmy pouze 24 hodin, vyhrál snímek Jožin z Bažin, který se líbil nejen porotě, ale sklidil i 
největší potlesk diváků, kteří mohli všech 5 soutěžních filmů vidět při sobotní večerní 
produkci  na hřišti a také v HUDY kamionu na náměstí. 
Hudební program začal letos tak trochu vzpomínkou na první ročníky festivalu, kdy na hřišti 
vystoupil Wabi Daněk. Další hudební program obstaraly kapely Baťa & Kalábův něžný beat a 
4tune. Sobotní večer otevřela kapela Crionic, následovaná hlavním tahákem hudebního 
programu – kapelu Sto zvířat, jejíž skvělé vystoupení si nenechalo ujít na 2000 diváků. Večer 
zakončilo vystoupení kapely Pumpa. 
Během nedělního ceremoniálu byly vyhlášeny také výsledky Výstupu roku, které každoročně 
vyhlašuje ČHS. Ocenění i čestných uznání bylo rozdáno několik, a to hned v osmi kategoriích. 
Některá jména se mezi oceněnými objevila hned několikrát (Adam Ondra, Lucie Hrozová) a 
bohužel některá ocenění byla udělena in memoriam (Zdeněk Hrubý, Jakub Macek), 
každopádně všichni ocenění si za své sportovní výkony zaslouží velký obdiv a samozřejmě 
gratulace. 
Zvláštností letošního ročníku byla také návštěva členů Mezinárodní Aliance pro horský film, 
do které patří i náš festival. V pátek odpoledne proběhla schůze Aliance, které se zúčastnili 
zástupci sedmi festivalů z Itálie, Francie a Španělska. Kromě schůze měli čas prohlédnout si 
jednotlivé aktivity festivalu a jsme rádi, že celkové pojetí našeho festivalu se jim velmi líbilo.  
Program festivalu byl opravdu pestrý a během vší té zábavy se vypilo 126 sudů 11° piva 
Primátor, 22 sudů ovocného piva Chipper, 26 sudů malinovky a na to všechno se 
spotřebovalo 18.000 kelímků. K tomu ještě 200 beden piva a 11 beden pita. 
Letošní festival se opravdu vydařil, nejen díky vzorné práci organizátorů, ale hlavně díky 
skvělým návštěvníkům, kterým patří poděkování za vytvoření úžasné atmosféry a doufáme, 
že nám zachovají přízeň i do dalších ročníků. Ten příští proběhne 28. až 31. 8. 2014 a již teď 
jsou přípravy v plném proudu.   
 
 
 
 
 


