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Iránski dokumentaristi prihlásili do Envirofilmu 2011 päť filmov. Tri z nich sa dosta-
li do finále súťaže. Medzi nimi dokument Lagúna Anzali (Anzali Pond). 

Rybník Anzali je prírodná mokraď, rozsiahly komplex sladkej vody (15 tisíc hektá-
rov) na juhu Kaspickej nížiny v Iráne, v blízkosti prístavného mesta Bandar Anzali v 
provincii Gilan. Je jednou z mála iránskych mokradí registrovaných v Ramsarskom 
dohovore (od roku 1975). Mokrade, ako je známe, sú neodmysliteľnou súčasťou 
a podmienkou života na Zemi. Bohužiaľ, mnohé sú ohrozené a tým sú ohrozené aj 
ekosystémy, biotopy, fauna a flóra, ktorou mokrade bohato oplývajú. Anzali sa tiež 
stáva obeťou nedbalosti ľudí, ktorá môže viesť k vážnym ekologickým zmenám. 
Nelegálne skládky, priemyselný aj ľudský odpad... O Anzali hovoríme s režisérom 
filmu Saied Nabi.

Podľa mnohých patrí Anzali medzi najkrajšie rybníky na 
svete…

Súhlasím s vami. Ak porovnáme Anzali s inými krásnymi iránskymi rybníkmi, ako 
napríklad Miankale, Gavkhuni alebo Shadegan, je nám jasné, že vďaka geografickej 
polohe, endemickému charakteru a živočíchom, ktoré ho „obývajú“, ho môžeme pova-
žovať za jeden z najkrajších rybníkov nielen v Iráne, ale aj na celom svete. Bohužiaľ, 
aj táto medzinárodne veľmi cenná mokraď patrí do zoznamu ohrozených. Ovplyvnili 
to viaceré faktory, napríklad aj skutočnosť, že sa nebral do úvahy neustály rozvoj, 
výstavba tranzitných ciest či rozrastanie vodnej paprade Azola, ktorá ničí podmorský 
život, ale aj lov a rôzne druhy odpadu a nárast počtu obyvateľov v provincii Gílán. 
Anzali je ramsarská lokalita. Na severe siaha až ku Kaspickému moru, na juhu hraničí 
s mestami Someesara a Rasht, na východe s riekou Pir Bazar a na západe s mestom 
Kapur Chal. Anzali je jedným z chránených rybníkov 
v Iráne a podľa zákonov Islamskej republiky patrí do 
vlastníctva a pod ochranu Iránskej organizácie pre 
ochranu životného prostredia.

Aké zaujímavé a vzácne rastliny a ži-
vočíchy zahŕňa ekosystém rybníka?

Napríklad trsť obyčajnú, ktorá je zakorenená vo 
vode. Pre ľudí v tomto regióne je veľmi dôležitá. Rybník 
je dôležitým útočiskom pre vtáky, kôrovce a rôzne 
druhy rýb, ktoré spomaľovaním vodného toku znižujú 
ničivé pôsobenie riečneho prúdu. Nachádzajú sa tam 
aj hydrofilné stromy. Bohužiaľ, v poslednom čase sa 
vyskytla v rybníku aj ničivá papraď Azola.

Zimujú tu mnohé druhy vtákov, je tu veľká hniezdna 
kolónia rybára bahenného, ďalej malé kolónie šiestich 
druhov volaviek. Mokraď je tiež zimoviskom množstva 
kačíc, husí, labutí a lysiek. Jej biotopy priťahujú na pre-
zimovanie aj kormorány, pelikány, orliaky morské, orly, 
kane močiarne a ďalšie, dnes už ohrozené vtáky. 

Anzali – jedna z najkrajších mokradí na svete

Prečo ste sa rozhodli nakrútiť film o Anzali?
Rybník Anzali je jedným z najdôležitejších rybníkov nielen v Iráne, ale aj na svete. 

Nie je to tak dávno, čo nepríjemné udalosti, v rozpore s medzinárodnými dohodami, 
ohrozovali život v tomto cennom rybníku. Išlo o faktory, ako napríklad nárast počtu 
obyvateľov, industrializácia a nedostatočná informovanosť obyvateľstva o životnom 
prostredí a úroveň jej riadenia. Jedným z hlavným dôvodov ohrozenia rybníka bolo 
zanedbávanie pravidiel neustáleho rozvoja. Pretože som tvorcom dokumentárnych fil-
mov o životnom prostredí, rozhodol som sa spolu s iránskou televíziou IRIB Channel 

Súťažný film Envirofilmu 2011

Lagúna Anzali Lagúna Anzali (Irán), režisér: Saied Nabi

Film zobrazuje environmentálnu katastrofu spôsobenú človekom, priemyselnou činnosťou a tranzitnou cestou, 
kvôli čomu jeden z najkrajších rybníkov na svete, rybník Anzali, smeruje do záhuby. Film sa zaoberá aj ďalšími 
témami, informuje o ekosystéme rybníka a správaní vodných vtákov pri rybníku. 

Súťažné filmy
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Sedemnásty Medzinárodný festival filmov o život-
nom prostredí Envirofilm 2011, ktorý sa uskutoční 16. – 
21. mája 2011, sa bude niesť v znamení Medzinárodného 
roka lesov a 40. výročia Dohovoru o mokradiach (Ramsar, 
Irán, 1971). Aj tento rok sa bude konať pod patronátom 
európskeho komisára pre životné prostredia Janeza 
Potočnika, Slovenskej komisie pre UNESCO a v spolupráci 
so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Filmári z 33 krajín a štyroch svetadielov 
(Európa, Ázia, Amerika, Austrália) poslali tento rok do sú-
ťaže 156 filmov. Najviac filmov je od nemeckých autorov 
– 39, nasleduje Slovensko (33 filmov) a Česká republika 
(14 filmov), teda tradične tri najpočet-
nejšie zastúpené krajiny. Ďalej sa do 
súťaže filmov prihlásili: Rusko, Taliansko, 
Japonsko, Irán, Španielsko, Čína, USA, 
Holandsko, Francúzsko, Austrália, 
Srbsko, Maďarsko, Poľsko, Arménsko, 
Grécko, Portugalsko, Rumunsko, Bosna 
a Hercegovina, India, Belgicko, Turecko, 
Chorvátsko, Macedónsko, Veľká Británia, 
Nórsko, Island, Kanada, Švajčiarsko a po 
prvý raz aj Kórea a Indonézia. Najsilnejšia, 
čo do počtu prihlásených filmov, je opäť 
kategória B – dokumentárne filmy. 

Výberová komisia zasadala 
24. – 27. februára 2011 v Banskej 
Bystrici v zložení Kateřina Javorská, 
František Palonder a Ivan Kršiak. 
Vybrala 47 filmov (zo 17 krajín) pre 
medzinárodnú festivalovú porotu a detskú porotu. Medzi 
vybranými filmami dominujú filmy nemeckých a sloven-
ských autorov (po 11 filmov). Česká republika má v súťaži 
8 filmov. O prestížne festivalové ceny budú ďalej súťažia 
filmári z Ruska, Švajčiarska, Holandska, USA, Francúzska, 
Japonska, Austrálie, Grécka, Talianska, Iránu, Poľska, 
Nórska, Arménska a Belgicka. V kategórii A (spravodaj-
ské a publicistické programy, magazíny a filmy) je to 7 
filmov, v kategórii B (dokumentárne filmy) 19 filmov, v 
kategórii C (vzdelávacie a náučné videoprogramy a filmy) 
8 filmov, v kategórii D (voľná tvorba a filmy pre deti a mlá-
dež) 6 filmov. V súťaži sú štyri filmy amatérskych autorov, 

detská porota bude vyberať z piatich filmov. Po prvý raz v 
histórii festivalu bude udelená aj Cena diváka. Diváci budú 
vyberať zo všetkých vybraných filmov (47), ktoré sa budú 
premietať počas festivalového týždňa.

Medzinárodná festivalová porota zasa-
dala 14. – 17. apríla 2011 na Španej Doline pri Banskej 
Bystrici a v zmysle propozícií festivalu odporučila udeliť 
spolu 16 cien. 

Členovia medzinárodnej poroty Envirofilmu 2011: 
Kateřina Javorská (SR), Ferenc Varga (Maďarsko), 
Miroslav Kačor (ČR), Andrzej Fidyk (Poľsko) a František 
Palonder (SR). 

Výsledky budú vyhlásené na slávnostnom udeľovaní 
cien 20. mája 2011 na Radnici v Banskej Bystrici. Detská 
porota zasadne počas festivalu, 18. mája 2011 v Kinosále 
Múzea SNP a Cena diváka bude známa až po skončení 
festivalu, po odpremietaní všetkých filmov. Prehliadka 
víťazných filmov bude v sobotu 21. mája 2011 v Europa 
Cinemas v Banskej Bystrici (14. – 22. hod.).

Zelený svet sprevádza Envirofilm od jeho druhé-
ho ročníka a je už neodmysliteľnou súčasťou festivalu. 
Už XVI. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti 
detí a mládeže sa koná pod patronátom Slovenskej ko-
misie pre UNESCO, Európskej environmentálnej agentú-

Envirofilm 2011 v skratke
ry a v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na 
Slovensku. Tento rok sa nesie v znamení témy Lesy pre 
vodu a mokrade. Celkom 147 škôl zo Slovenska prihlási-
lo do súťaže 1 024 prác. Z toho 921 prác do kategórie 
kresba, maľba, grafika a kombinované techniky, 98 do 
kategórie čiernobiela a farebná fotografia a 5 do kate-
górie animované filmy. Školy zo zahraničia poslali 76 
prác (Bielorusko, Srbsko, Poľsko, Česká republika, Čína, 
Rumunsko, Lotyšsko). Celkove v tohtoročnom Zelenom 
svete 939 autorov (72 zo zahraničia) súťaží s 1 100 
výtvarnými prácami. Porota Zeleného sveta sa stretla 
1. apríla 2011 v Banskej Bystrici a pracovala v zložení 

Ladislav Vojtuš, Tomáš Čepek a Leo 
Redlinger (fotografia). 

Festival Envirofilm 2011, 
tak ako každoročne, aj tento rok ponúk-
ne svojim priaznivcom prehliadky súťaž-
ných a nesúťažných filmov, ako aj boha-
tý sprievodný program. A to vo všetkých 
piatich festivalových mestách – Banskej 
Bystrici, Zvolene, Banskej Štiavnici, 
Kremnici a Krupine. Počas festivalové-
ho týždňa sa k týmto mestám pripojí aj 
Poprad, Púchov a Dolný Kubín, kde sa 
uskutočnia prehliadky ocenených filmov 
z minulého ročníka Envirofilmu, ako aj 
filmov z tohtoročnej súťažnej kolekcie. 

ENVIROFILM je medzinárod-
ný festival filmov s tematikou ochrany 
prírody a životného prostredia. Jeho 

cieľom je predstaviť, konfrontovať a podnecovať v medzi-
národnom meradle tvorbu filmov zameraných na ochranu 
prírody a životného prostredia, rozširovať poznanie ľudí 
a zvyšovať ich aktivitu pri riešení tejto problematiky, 
ako aj napomáhať výchove k starostlivosti o prírodu 
a životné prostredie. Hlavným odborným a organizač-
ným garantom ENVIROFILM-u je Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky. Organizátorom festivalu 
je Slovenská agentúra životného prostredia. Envirofilm je 
členom medzinárodnej asociácie environmentálnych festi-
valov ECOMOVE International.                Anna Gudzová   

www.envirofilm.sk 

Partneri:

One nakrútiť film o tejto katastrofe. Chceme o tomto probléme informovať verejnosť a 
zároveň ju týmto vyzvať, aby podnikla opatrenia. 

Myslíte, že film zmierni víziu environmentálnej katastrofy, 
ktorá hrozí tejto oblasti?

Určite. Keď dokument odvysielala televízia, riaditeľ Iránskej organizácie pre ochra-
nu životného prostredia počas tlačovej konferencie k filmu nariadil zastaviť výstavbu 
cesty, ktorá mala viesť cez rybník. Následne na to bol vytvorený fond na čistenie se-
dimentov v rybníku. Navyše počas stretnutia s hlavným riaditeľom Ochrany životného 
prostredia v provincii Gílán bola zdôraznená vysoká hodnota filmu, keďže významne 
ovplyvnil nielen verejné povedomie, ale aj riadenie priemyslu v provincii. 

Anna Gudzová

Ramsarská konvencia, oficiálne Dohovor o mokradiach 
majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy 
vodného vtáctva (Convention on Wetlands of International 
Importance especially as Waterfowl Habitat), je medziná-
rodná zmluva pre ochranu a trvalú udržateľnosť mokradí. 
Konvencia bola prijatá 2. februára 1971 v iránskom mes-
te Ramsar, ležiacom na brehu Kaspického mora. Územie, 
spĺňajúce kritériá stanovené v texte konvencie, sa nazýva 
Ramsarská lokalita. 

Envirofilm 2011
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