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Ondrejovič
Hudba: Martin Barabáš

Krátky popis:
Dokument o partii priateľov,
ktorí sa rozhodli zlaniť najvyššie
vodopády sveta. Film o výpravách do
neznáma a sile priateľstva.
Distribučná premiéra: 13. august 2020

Strih: Pavol Barabáš, Robo Karovič
Členovia expedícií: Pavol Barabáš, Natália
Borecká, Miro Dušek, Jaro Holeček, Martin
Chroumal, Tomáš Lukačovič, Oldřich Štos,
Daniel Balaga, Pavol Černý, Peter Černý,
Viktor Doletina, Jordanka Kordová, Juraj
Lunter, Štefan Urban, Jaro Dutka a Becko
Ondrejovič

Synopsa
Najvyššie vodopády sveta a ich zlaňovanie. Čo si pod tým predstaviť? Neskutočnú scenériu,
adrenalínový zážitok alebo div sveta, ktorý bežný smrteľník nepresiahne? A predsa
existuje partia kamarátov, fanatikov a bláznov, ktorá nepostihnuteľnú kategóriu ovláda
takmer dokonale. Ich spoločnou výzvou je objaviť, dosiahnuť a splynúť s nespútanými
vertikálnymi živlami. Cesta k nim predstavuje často výpravy do neznáma, kde ani
najdôslednejšia príprava negarantuje tušený cieľ. Jedinou ich istotou je
sila priateľstva, maximálna dôvera a cit spolupatričnosti. Bude to však stačiť na prejdenie
najvyšších vodopádov sveta?

O filme
Režisér Pavol Barabáš vo filme Salto je kráľ vezme divákov zlaniť najvyššie vodopády
sveta. Na ostrov Réunion v Indickom oceáne, kde sa po uvedení úspešného filmu Trou de
Fer - Železná diera našiel ešte ťažší a vyšší vodopád ako Trou de Fer - Bras Magasin.
Zostúpia v Dračích horách v Juhoafrickej republike vodopádom Tugela, ktorý by mal byť
podľa meraní z roku 2016 najvyšším na svete. Na stolovej hore Ayuan Tepuy v Amazónii
zlania dovtedy najvyšší vodopád Salto Angel.
"Nech polemiky o tom, ktorý vodopád je najvyšší na svete, dopadnú akokoľvek, pre mňa je
najdôležitejšie, čo som tam zažil s mojimi priateľmi. A keď sa ma niekto spýta, ktorý vodopád je pre
mňa kráľom, tak potichu poviem SALTO JE KRÁĽ.” hovorí o svojich pocitoch Pavol Barabáš.
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Pavol Barabáš
Jeho pohľad na našu planétu je zachytený vo vyše 60 dokumentárnych filmoch. Sleduje v
nich pôvodnú krajinu, jej estetiku, osobitosti i to, ako harmonizuje s ľudským vnútrom.
Má za sebou niekoľko objavných expedícií: od nájdenia civilizáciou nedotknutých ľudí
doby kamennej v pralesoch Novej Guiney, cez absolvovanie prvého prechodu
Ellsworthovho pohoria v Antarktíde až po objavenie megajaskýň v stolových horách
Venezuely. Pešo dosiahol Severný i Južný pól, žil s Pygmejmi v Kongu, s kmeňom Suri v
Etiópii i Indiánmi hlboko v amazonskom pralese. Prešiel najťažšie kaňony sveta a zlanil
dva najvyššie vodopády našej planéty.Verný je však prostrediu, ktoré ho formovalo.
Vzťah k Vysokým Tatrám zachytil v mnohých filmoch. Za svoje filmy dostal množstvo
ocenení po celom svete. Tú najvzácnejšiu cenu GRAND PRIX mu udelila Medzinárodná
aliancia horských filmov za svetový prínos a kameramanskú prácu v dokumentárnom
filme s vysokohorskou, horolezeckou a objaviteľskou tematikou v extrémnych častiach
sveta. On si však najviac váži národnú cenu Slnko v sieti, Krištáľové krídlo, OTO a sošku
Igric za najlepší dokumentárny film.
Filmografia (výber): 2020: Salto je kráľ; 2019: Svetozár Stračina; 2018: Tieň jaguára; 2017: Vábenie
výšok; 2016: Sloboda pod nákladom; 2015: Suri; 2014: Žiť pre vášeň; 2013: Stopy na hrebeni; 20112013: Príbehy tatranských štítov (5x30 min.); 2011: Pygmejovia – Deti džungle; Trou de Fer –
Železná diera; 2010: Mongolsko – V tieni Džingischána; 2008: Bhután – Hľadanie šťastia;
2008: Carstensz – Siedma hora; 2007: Neznáma Antarktída; Vysoké Tatry – Divočina zamrznutá v
čase; Tepuy - Cesta do stredu Zeme; 2005: Pururambo; 2004: Amazonia Vertical; 2002: Omo –
Cesta do praveku; 2000: Tajomné Mamberamo; 1998: 118 dní v zajatí ľadu.

Slovami režiséra

Ako vznikla myšlienka na film
Príbeh filmu Salto je kráľ sa začal, keď sme začiatkom roku 2017 narazili na množstvo
článkov v českej i slovenskej tlači: „Nejvyšším vodopádem světa je nově Tugela v Jihoafrické
republice." Informovala o tom vo svojom spravodajstve ČTK. Výška vodopádu je
vraj 983 metrov, čo je o štyri metre viac než má Salto Angel vo Venezuele. To tvrdila
skupina českých geodetov. Hneď sme začali hľadať informácie o Tugele v Dračích horách
na juhu Afriky. Ale z vodopádu sme poriadne nič nevideli, lebo je ukrytý v neprístupnej
rokline. Na internetových fotografiách bolo vidno len fragmenty hornej časti. Zistili sme,
že vodopád ešte nemá priestup. Tak sme začali organizovať náročnú výpravu. Nakúpili
vŕtačku, nity, kilometer lán a množstvo materiálu potrebného na preskúmanie vodopádu,
ktorý mal byť po novom najvyšší na svete. Po dvoch týždňoch obliehania a skúmania
steny sa nám nakoniec priestup podaril. Zdokumentovali sme vodopád Tugela.

Slovami režiséra

Úskalia zlaňovania
Samotnému filmu predchádzalo nakrúcanie v mnohých vysokých vodopádoch a kaňonoch
na rôznych nedostupných miestach sveta. Je za tým mnoho náročných a neistých expedícii,
niekoľko pokusov i neúspechov. Často sa pohybujete v neznámom a neprebádanom teréne,
v kolmých pralesoch a padajúcej vode s nákladom aj 30kg. Logistické zabezpečenie
zlaňovania kilometrových vodopádov je komplikované, technicky veľmi náročné,
s vysokými nárokmi na špeciálne materiálne vybavenie, ale hlavne schopnosti ľudí.
Nevyhli sa nám problémy. Napríklad vo vodopáde Bras Magasin na ostrove Réunion sa mi
pri jednom zoskoku utopila celá filmovacia technika. Keď sme vyliezli prvýkrát na horný
okraj Tugely, zistili sme, že vodopád je zamrznutý a netečie v ňom voda. Čakali sme dva
týždne na počasie. Počas tvorby novej cesty skoro kilometrovým vodopádom sme boli tak
preťažení, že jednému z nás sa vyšmyklo pri zlaňovaní lano a pri páde si zlomil chrbticu.
Nasledoval zložitý transport a operácia v JAR...
Vo Venezuele nefunguje vôbec, ale vôbec nič. Ani internet. Komplikované je zohnať
potraviny i potrebný benzín do lietadla. Armáda zakázala v celej krajine používať drony.
Všetko kontroluje polícia. Ťažko by sme im vysvetľovali, že ním chceme obhájiť prvenstvo
ich venezuelského vodopádu Salto Angel.

Slovami režiséra

Bez priateľov to nejde
Nie je podstatné, ktorý vodopád je najvyšší na svete, ani tento rozsudok vo filme
nevynesieme. Ide nám hlavne o pocit, ktorý máme z neporušenej prírody, o
symbiózu s touto nádhernou planétou, o súlad ľudí, na ktorých sa môžete aj v tých
najextrémnejších situáciách spoľahnúť a zveriť im do rúk svoj život. Je to hlavne o
spoľahlivých priateľoch, s ktorými uskutočňujete na prvý pohľad fantastické sny.
Pavol Barabáš - režisér filmu

Materiály:
Na stiahnutie: https://asfk.capsa.cz Meno: visitor | heslo: visitor
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=tKlTp4fL_Vo
Film na ASFK: https://asfk.sk/film/salto-je-kral/
Web filmu: https://www.pavolbarabas.sk/filmy/salto-je-kral

ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH KLUBOV
Občianske združenie, ktoré od r. 1993 zastrešuje a metodicky usmerňuje činnosť filmových klubov
na Slovensku je zároveň najväčším distribútorom artovej kinematografie; titulov zlatého fondu
svetovej kinematografie a súčasnej slovenskej a českej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby.
Prináša do kín každý rok viac ako 30 celovečerných filmov. Je hlavným organizátorom dvoch
najväčších putovných filmových podujatí v SR – Medzinárodný filmový festival FEBIOFEST a
prehliadka PROJEKT 100. ASFK sa venuje vzdelávaciemu projektu Filmy pre školy a Filmový
kabinet deťom.
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