
 

 
 

 

  

FESTIVAL HOROLEZECKÝCH FILMŮ ČESKÝ RÁJ 2015 

proběhne v termínu 19. - 21. 6 . 2015 v prostorách zámeckého hotelu Hrubá Skála a v 

areálu lázní Sedmihorky - Karlovice u Turnova. 

 

1. ročník festivalu bude tematicky zaměřený na dva okruhy:  

a) Portfolio mezinárodních soutěžních snímků ze všech oblastí horolezectví, vzniklé 

v posledních letech 

b) Historie českého horolezectví s důrazem na pískovcové lezení a Hruboskalsko jakožto 

kolébku českého horolezectví.  

O vítězných filmech rozhoduje porota, kterou tvoří všichni účastníci festivalu. Hlasování 

bude probíhat elektronicky pomocí mobilních telefonů popř. tabletů a prostřednictvím 

počítačů umístěných v areálu. 

 

Díky vstřícnému postoji společnosti EA HOTELS, která je majitelem zámku Hrubá Skála, 

jsme získali pro festival mimořádně krásné a atraktivní prostředí. Celý areál zámku, 

včetně zahrad a valů, bude centrem festivalového dění a bude po celou dobu k dispozici 

výhradně návštěvníkům festivalu.  

 

 

 

Festivalový program je rozdělen do pěti částí: 

1. Soutěžní filmové projekce (Zámek Hrubá Skála). 

Pro projekce filmů je dispozici venkovní zastřešený amfiteátr s kapacitou cca. 150 

diváků, Valdštejnův sál s kapacitou cca. 140 diváků a konferenční sál Koliba s kapacitou 

cca. 120 diváků. 

2. Přednášky, výstavy, prezentace, semináře, nesoutěžní projekce (Zámek Hrubá 

Skála). 

Mimo jiné je připravena nesoutěžní projekce SKORONONSTOPKINO z unikátních 

archivních materiálů, včetně nejstaršího dochovaného záznamu lezení na českém 

pískovci. Pro všechny tyto aktivity jsou k dispozici dva salonky, každý s kapacitou cca. 

50 účastníků, a další prostory zámku. 

  



 

 
 

 

  

3. Metodický den ČHS, slacklines, soutěže (Zámek Hrubá Skála). 

V rámci festivalu proběhne metodický den Českého horolezeckého svazu zaměřený na 

problematiku jištění na pískovci, včetně trenažéru pro zachytávání pádu prvolezce. 

Místem akce je skalní útvar v hradním příkopu. Na protilehlé skále proběhnou soutěže 

ve stavění a prusíkování. Prostor valů u prvního nádvoří bude celý vyhrazen 

horolezeckým disciplínám (např. Spára, Věšák) dle dispozic partnera festivalu. 

Přes hradní příkop bude natažena highline ve výšce cca. 25 metrů, další lajny budou 

nataženy v prostoru valů. 

4. Hudební produkce (lázně Sedmihorky). 

Večerní program (kapely a diskotéka) je situován do prostoru kolonády lázní Sedmihorky. 

Každý večer vystoupí tři skupiny s produkcí v délce 90 minut. Po skončení živého hraní 

zde bude v pátek i v sobotu diskotéka. Na lázeňské kolonádě bude v provozu občerstvení 

v dostatečné kapacitě a bude zde vytvořeno cca. 200 zastřešených míst k sezení. 

Celková kapacita areálu pro koncerty je cca. 800 - 1000 lidí. 

5. Moderované prohlídky, vzpomínka na zemřelé horolezce (Skalní město). 

V sobotu a v neděli proběhne "Courání Skalákem" spolu s legendami českého 

pískovcového horolezectví. Skupiny v počtu 10 účastníků budou doprovázet Jindra 

Sochor, Pišta Berežný a Petr Prachtel. Akce proběhne ve třech cyklech o délce 90 

minut. Za účasti českobratrského kněze Aleše Jalušky proběhne v neděli ráno na 

symbolickém horolezeckém cintoríně  vzpomínka na zemřelé horolezce. 

 

První zámecké nádvoří je vyhrazeno pro prodejní stánky a prezentaci partnerů festivalu, 

bude zde prodej nápojů a zastřešené sezení s kapacitou cca. 50 míst. Na druhém 

zámeckém nádvoří vytvoříme stravovací zónu s pestrou paletou občerstvení a nabídkou 

nápojů s kapacitou 80 zastřešených / 80 volných míst k sezení. Ke stravování 

účastníků dále slouží 2 stabilní restaurace v areálu zámku (Zámecká a Koliba). Sociální 

zařízení je k dispozici ve stávajících prostorách zámku, po dobu festivalu bude posíleno 

na odpovídající kapacitu formou mobilních buněk TOYTOY na 1. nádvoří. 

 

Parkování a ubytování je zajištěno na neveřejném tábořišti v lázních Sedmihorky, které 

bude v provozu pouze po dobu konání festivalu a bude určeno výhradně pro jeho 

návštěvníky. Majitelem pozemků je společnost EA HOTELS, která také zajistí jejich 

úpravu a na přilehlé kolonádě zajistí občerstvení pro ubytované. V areálu budou 

umístěna mobilní sociální zařízení TOY TOY (toalety a umývárna).  

Další ubytovací kapacity jsou k dispozici na zámku Hrubá Skála (****), v okolních obcích 

v soukromých penzionech a v autokempu Sedmihorky, kde je k dispozici rybník 

s písečnou pláží a velké množství zahradních restaurací s terasami. 

 



 

 
 

 

  

    

 

Proč jsme zvolili Hrubici?  

Celá oblast Českého Ráje, zahrnující Drábské světničky, Příhrazské skály, Klokočské 

skály, Suché skály, Pantheon, Prachovské skály, a především Hruboskalsko (mezi 

horolezci důvěrně přezdívané Skalák), přispěla zásadním způsobem ke vzniku a slávě 

českého horolezectví. 

 

Horolezecké objevování Českého Ráje zahájili němečtí a čeští horolezci, neboli alpisté, 

jak si říkali, již na počátku 20. století před 1. světovou válkou. Pravděpodobně první 

výstup na pískovcovou věž na Hruboskalsku provedl v roce 1906 Rudolf Kauschka 

s druhy, a to na Dračí skálu. Dnes nalezneme ve všech lezeckých oblastech Českého 

ráje přes 20000 cest v celé obtížnostní škále.   

 

Není nutné uvádět jména všech průkopníků, kteří se významně zapsali do lezecké 

historie Českého Ráje, jsou jich desítky. Cesty, které vytvořili, se stále lezou, a tak 

jejich schopnosti a dovednosti při zdolávání stěn a věží můžeme ocenit sami. 

Za všechny připomeňme největší legendu hruboskalska Josku Smítka, popraveného 

nacisty v roce 1945 a nejlepšího československého horolezce 20. století Radovana 

Kuchaře. Oba zůstali se Skalákem úzce spjati pevným, životním poutem až do své 

smrti. 

 

V roce 1969 zde mezi místními lezci vznikla první himálajská a hned úspěšná, ryze 

česká expedice na Annapúrnu IV.  

 

O významu Skaláku svědčí i významné pietní místo „Symbolický horolezecký cintorín“, 

které se nachází přímo uprostřed skalního města a na jeho stěnách jsou umístěny 

plakety se jmény všech českých horolezců, kteří zůstali v horách navždy. 

 

Hruboskalské skalní město prostě je a navždy zůstane kolébkou českého horolezectví! 



 

 
 

 

  

 

     

 

Proč jsme se rozhodli uspořádat toto horolezecké setkání? 

V České republice jsou čtyři podobné akce cílené na shodnou skupinu: Festival alpinismu 

Smíchov, Festival Outdoorových filmů Ostrava, Expediční kamera a MHFF Teplice nad 

Metují. První tři jsou pořádány ve městech v uzavřených sálech, Teplický festival se 

koná poblíž Teplicko-Adršpašských skal a má nejdelší tradici. Termín jeho konání a 

lokalita však nesplňují ideální podmínky pro horolezecké setkání. Na konci prázdnin zde 

často bývá špatné počasí, skály jsou od města značně vzdálené a charakter 

pískovcových útvarů není svou obtížností vhodný pro většinu návštěvníků. 

Dispozice Hruboskalska je v tomto ohledu podstatně výhodnější: 

Historické konotace podobných setkání mají na Hrubici svou tradici již z poválečných 

dob a místní skály vzhledem ke své geomorfologii nabízejí výstupy v široké škále 

obtížnosti a techniky. Atraktivitu také významně zvyšuje umístění festivalu do prostředí 

skalního města, kde jsou účastníci v přímém kontaktu s objektem své sportovní 

činnosti. I zvolený termín, na začátku lezecké sezony, nepochybně přispěje k úspěchu 

festivalu. 

 

V žádném případě se nechceme vyhraňovat oproti podobným akcím a s představiteli 

výše zmíněných festivalů jednáme o vzájemné podpoře a výměnné projekci vítězných 

filmů. 

 

Těšíme se nashledanou v červnu na Hrubé Skále. 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

ORIENTAČNÍ PLÁNEK ZÁMKU HRUBÁ SKÁLA 
 

 
 

 

KONTAKTY NA ORGANIZÁTORY: 

 

Jiří Reiner +420 608 152 152 

Boris Hlaváček +420 602 416 805 

Zuzka Hlaváčková +420 724 041 393 

Petr Buditel Šverma +420 721 856 797 

Petr Maštálko +420 603 580 510 

 

info@hfcr.cz 


