
 

 

„Přírodu obdivuj vždy a všude“ 

Max Švabinský 

Jizerské hory  https://jizerskehory.dechhor.cz/ 

celovečerní film vhodný pro 

základní, střední i vysoké 

školy  

 

Celovečerní film Jizerské hory vypráví 

příběh Jizerských hor od jejich vzniku až 

po současnost. V maximální šíři zachycuje 

nejen přírodní podmínky Jizerských hor a 

aktuální hodnoty jejich živé i neživé 

přírody a krajiny včetně ochrany, ale také 

historické a společenské souvislosti vývoje 

zdejší krajiny v době rozvoje průmyslu a v 

turbulentním dvacátém století. Reflektuje 

vývoj po společenských změnách na 

počátku 90. let minulého století a klade 

vysoce aktuální otázky k dalšímu 

směřování chráněné přírody a krajiny 

Jizerských hor, jejich udržitelnému 

využívání ve světle současné společenské 

poptávky. Odbornou kvalitu zajišťuje řada 

renomovaných spolupracovníků, odborníků z různých oborů a znalců regionu, kteří se podíleli 

na vzniku díla.  

Film provádí obdobím geologického a geomorfologický vývoje s názornými animacemi, 

provází světem vzácných rašelinišť a chladnomilných severských rostlin. Zavede Vás na 

nejkrásnější místa české i polské strany Jizerských hor. Vypráví příběh hledačů nerostů, 

horských spolků, rozhleden, vyhlídek nebo poutního místa Hejnice. Zavede Vás i do 

historického podzemí prastarých hornických děl nebo na vrcholky horolezeckých věží a 

seznámí Vás s dějinami sklářského průmyslu, který dal kraji slávu. Budeme také hledat 

odpověď na otázku, zda je současnost k horám dostatečně vstřícná a přítomnost člověka 

citlivá tak, abychom je mohli předat budoucím pokolením s hrdostí dobrých hospodářů…….. 



Aby ve filmu nic důležitého nechybělo, 

konzultoval Viktor Kuna s více než desítkou 

lidí z různých oborů; s přírodovědci, 

historiky a dalšími odborníky. Většina 

z nich ve filmu vystupuje a vypráví příběhy, 

které jsou pro poznání kraje kolem řeky 

Jizery ty nejdůležitější. 

 

Scénář a režie: Viktor Kuna; kamera: Viktor Kuna, René Bělohradský; 91 min, formáty: DCP a 

MP4; vyrobilo: Studio DECH HOR © Viktor Kuna, distribuce: Viktor Kuna – DECH HOR   

 

Pracovní listy 
 

Projekci doplňujeme pracovními listy, které jsou určené ke zpracování po projekci filmu a k diskuzi 

v rámci třídních kolektivů. Pracovní listy na požádání zašleme elektronicky.  

Film vhodnou formou naplňuje výstupy Rámcově vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání jak na 

prvním, tak druhém stupni (vzdělávací oblast Člověk a příroda – vzdělávací obor zeměpis), stejně tak 

některé výstupy Rámcově vzdělávacího plánu pro gymnázia (člověk a příroda).  

 

Trailer filmu  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hl2qC2xe84A 

 

Ve filmu vystupují 
 

Prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. - Ústav geologie a paleontologie, Univerzita Karlova | Mgr. Zdeněk Špíšek, 

Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci | 

Mgr. Šárka Mazánková – Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR | Mgr. 

Přemysl Bobek, Ph.D. - Botanický Ústav 

akademie věd ČR | Dr. Przemysl Wiater – 

Krkonošské muzeum v Jelení hoře | PhDr. 

Petr Nový – Muzeum skla a bižuterie v 

Jablonci nad Nisou | PhDr. Milan Svoboda, 

Ph.D. - Technická univerzita v Liberci, 

katedra historie | R.D. ICLic. Mgr. Pavel 

Andrš – kněz | PhDr. Jan Heinzl - Klášter Hejnice, ředitel | Mgr. René Bělohradský - vlastivědný badatel, 

publicista | Jan Pikous - horolezec, fotograf | JUDr. Marek Řeháček - vlastivědný badatel, publicista | 

Zdeněk Hák, Jiří Doubrava - horolezeci | RNDr. Miloslav Nevrlý - přírodovědec, spisovatel | Daniel 

Horáček - chiropterolog | PhDr. Jan Boris Uhlíř, Ph.D. - historik, soudní znalec | Dr hab. Jacek Potocki, 



prof. - Univerzita ekonomie ve Wrocłavi | RNDr. František Pelc – Agentura ochrany přírody a krajiny 

ČR, ředitel | Pavel Suchan – Astronomický Ústav akademie věd ČR | Jiří Heidl - Sklárna Svojkov | Jan 

Zeman - ochránce rezervace a další. 

 

Domluvíme projekci buď v kině ve Vašem okolí nebo u Vás ve škole 

 
Délka filmu je 90 minut. Projekci v kině 

nebo ve škole zajistíme dle přání.   

 

 

 

 

Kontakt:  
 

Viktor Kuna 
Tel.: 606 666 640 
viktor.kuna@dechhor.cz  

 

https://jizerskehory.dechhor.cz/ 
 


