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Koncom októbra sa v Novom Smokovci vo Vysokých 
Tatrách konal XXI. ročník medzinárodného festivalu po-
tápačských filmov (MFPF). Organizátorom a vyhlasova-
teľom festivalu, ktorý je druhým najstarším festivalom 
tohto druhu na svete, je popradský Potápačský klub 
Vodnár. Myšlienka zorganizovať festival potápačských 
filmov vznikla pred 21 rokmi v Martine na Hostihore. 
Po rôznych peripetiách v roku 1994 našiel festival svoj 
nový domov vo Vysokých Tatrách vďaka tomu, že mar-
tinskí organizátori našli nového partnera v Potápačskom 
klube Vodnár v Poprade. Odvtedy sa festival každoročne 
koná v Tatrách.

V programe tohtoročného stretnutia filmárov a fotogra-
fov tvoriacich pod vodou nechýbala prehliadka úspešných 
filmov z uplynulých ročníkov festivalu, večer s českými 

filmármi Steve Lichtagom 
a Richardom Jaroněkom 
a, samozrejme, prehliadka 
súťažných filmov a fotogra-
fií a tradične aj akcia Čisté 
vody. Autori z deviatich 
krajín sveta (Slovensko, 
Česká republika, Srbsko, 
Taliansko, Nemecko, Bel-
gicko, USA a po prvý raz 
Estónsko a Rusko) súťažili 
v kategóriách film a video, 
diapozitívy a fotografia. 
Grand Prix XXI. ročníka 
MFPF si odniesol Steve 
Lichtag za svoj najnovší 
film Prapodivný svet. V ka-
tegórii film a video si ceny odniesli Hugo Habrman (ČR) za 
film Rieka Metuje, Pavol Kráľ (SR) za film Znovuzrodenie 
jazera a Miroslav Hrdý (ČR) za film Tiger Shark. V ka-
tegóriách diapozitívy – séria 10 aj jednotlivo zvíťazil Jiří 
Řezníček (ČR), prvé miesto v kategórii čiernobiela fotog-

Grand Prix MFPF 2006 
pre Lichtagov Prapodivný svet
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Druhé miesto v kategórii film a video Pavla Kráľa očividne potešilo. 
Ocenenie dostal za film Znovuzrodenie jazera

Ani tento rok na festivale nechýbal Poseidon (Miroslav Kasprzyk), ktorý, okrem iného, asistoval aj pri 
vážení odpadu vyneseného z plies

a Čiech, ktorí vyniesli na breh celkom 261 kg odpadu. Z 
toho 200 kg tvoril zostatok železného šrotu (staré vodo-
vodné potrubie a poklopy) z Velického plesa, ďalších 61 
kg boli „ruksakové“ drobnosti. Najaktívnejšími čističmi 
Čistých vôd 2006 sa stali Jiří Lukeš z Prahy a Martin 

Ferák z Bratislavy. Ako 
uviedol Pavol Kráľ, ktorý 
akciu Čisté vody už nie-
koľko rokov organizuje a 
dohliada na ňu, tohto roku 
sa do plies zanorili potápa-
či z Čiech a Slovenska a 
bolo ich podstatne menej 
ako vlani. „Myslím si, že 
tých päťdesiat je optimál-
ny počet na takúto akciu. 
Minulý rok ich bolo viac 
ako sto a čistenie plies 
sme museli rozložiť do 
dvoch dní. To množstvo, 
vyše sto potápačov, nám 
začalo už trošku prerastať 
cez hlavu, preto sme sa 
rozhodli, že čistiť sa bude 

jeden deň, aby to bol účelná akcia a nie šou,“ povedal 
Pavol Kráľ a dodal, že väčšina potápačov, asi 80 per-
cent, sa čistenia plies zúčastňuje už niekoľko rokov. 
„Niekto sa každý rok pridruží, ale väčšinou sú to tí istí. 
Veď Československo, keď to tak môžem nazvať, je malá 
krajina a potápačov v krajine, ktorá je v strede Európy a 
nemá more nie je veľa, takže tu sa už určite vystriedali 
takmer všetci.“ 

Za trinásť rokov potápači z tatranských plies vyniesli 
takmer tri tony odpadu a ako tento rok skonštatovali, 
plesá sú čisté. Záleží teraz už len na návštevníkoch 
Vysokých Tatier, či čisté aj zostanú. Veď potápači sa o 
tom presvedčia zase na budúci rok. A možno plesá už 
ani nebude treba čistiť a ponoria sa len kvôli tomu, aby 
pozorovali a zdokumentovali život pod hladinou tatrans-
kých plies a navštívili veľkú šťuku, ktorá im tohto roku 
robila spoločnosť v Štrbskom plese...    
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Do Štrbského plesa sa tento rok ponorilo 7 potápačov, ktorí vyniesli 21 kg odpadu. Do Akcie Čisté vody 
sa zapojilo 50 potápačov, spolu vyniesli 261 kg odpadu, najviac potápačov čistilo Popradské pleso (17) 
a najviac odpadu (200 kg) sa vyzbieralo vo Velickom plese

rafia získal Jozef Habrovec 
(ČR) a farebná fotografia 
Martina Balzarová (ČR). 

Čisté vody, ktoré k 
festivalu neodmysliteľne 
patria, sa tento rok konali 
už trinásty raz. Účastníci 
festivalu, potápači, sa 
teda opäť ponorili pod 
vodnú hladinu vybraných 
tatranských plies, aby ich 
vyčistili od pozostatkov 
po letnej turistickej se-
zóne. Aj tento rok sa čis-
tilo Štrbské pleso, Nové 
Štrbské pleso, Popradské 
pleso a Velické pleso. 
Akcie sa zúčastnilo 50 
potápačov zo Slovenska 




