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První záběry z filmu Poslední závod v novém teaseru 

Přesně před 135 lety, 19. listopadu 1886, se narodil Bohumil Hanč. Tragicky 
zahynul o 27 let později spolu s Václavem Vrbatou během lyžařského závodu na 

hřebenech Krkonoš a z jejich příběhu se stala legenda. Právě v den výročí Hančova 
narození tvůrci zveřejňují první teaser se záběry z nového snímku Poslední 
závod, který vypráví o tomto dramatu. Film režiséra a scenáristy Tomáše 

Hodana ukáže, co se tehdy opravdu stalo, bez dobových nánosů a polopravd. Do 
příběhu se tak vrací i důležitá postava pražského Němce Emericha Ratha, který se 

s nasazením života snažil Hanče zachránit.   Do kin Poslední závod vstoupí 17. 
února 2022. 

„V roce 2013 jsem si na krkonošských hřebenech poprvé podrobně přečetl příběh 

Hanče, Vrbaty a Ratha. Hned jsem věděl, že chci udělat film, ale netušil jsem, že 
s těmito pány strávím devět let života. Několikrát jsme se ocitli v situaci, kdy to 

vypadalo, že film Poslední závod nikdy nevznikne. Právě vytrvalost, zarputilost a 
odhodlání všech zúčastněných, zejména Bohumila Hanče, mi byly inspirací, abych 
to nevzdal, nezabalil to,“ říká režisér Tomáš Hodan. 

V hlavní roli Bohumila Hanče se představí Kryštof Hádek, další postavy 
dramatického příběhu ztvárnili Judit Bardos, Marek Adamczyk, Oldřich 

Kaiser, Vladimír Pokorný, Vladimír Javorský, Jan Hájek, Jaroslav Plesl a 
další skvělí herci. Film Poslední závod vznikl v produkci společnosti Punk Film 

a v koprodukci s Českou televizí. 

Natáčelo se od konce února do konce dubna letošního roku na autentických 
místech a v extrémních podmínkách na hřebenech Krkonoš, na Labské boudě, 

Medvědí boudě, Brádlerových boudách, v Hostinném, na Jizerce, v Lázních Toušeň, 
Škvorci, Lukově u Loun a v Praze. 

„Film Poslední závod je pro mě srdcová záležitost. Příběh Bohumila Hanče mě 
zajímal už od dětství, kdy jsem o něm slyšel poprvé na škole v přírodě. Nyní jsem 
tak mohl podrobně zažít okamžiky z jeho života. A to přímo na konkrétních 

místech, kde se jeho osud skutečně odehrál.  A těch několik týdnů natáčení v 

mrazu, mlze a závějích na krkonošských hřebenech byla už jen třešinka na dortu," 
dodává Kryštof Hádek. 

 

 

Poslední závod – synopse 

Krkonoše před první světovou válkou byl chudý kraj, kde se střetával český živel 
s německým. Hory se zpočátku století začaly dynamicky proměňovat, zejména 

díky jedné novince v českých zemích – lyžím. Bohumil Hanč byl nejslavnější český 
lyžař, který vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestranný sportovec Emerich 
Rath se jako jediný Němec pravidelně zúčastňoval českých závodů, ostatní Němci 

z Krkonoš je z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se dobře znali, setkali 
se i na startu osudného závodu v roce 1913. Po prvním kole se počasí prudce 

zhoršilo, vypukla sněhová vánice. Všichni závodníci vzdali, Hanč zůstal na trati 
sám. Polomrtvého jej nalezl právě Emerich Rath a s nasazením vlastního života se 
jej snažil zachránit, bohužel marně. Později je v horách nalezen i zmrzlý Václav 



 

 

Vrbata, Hančův přítel, který ho chtěl na trati podpořit a v prudké vánici mu půjčil 

svůj kabát….  

Po mnichovských událostech, druhé světové válce a následném komunistickém 

puči se příběh Němce, který riskoval život, aby pomohl českému kamarádovi, 
nehodil, a Emerich Rath byl ze všeobecně známého příběhu takřka vymazán. Hanč 
zemřel a stal se legendou. Rath přežil a zemřel v zapomnění jako bezdomovec.  

Kontakty  

https://www.instagram.com/poslednizavod/ 
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