
Ekostory.cz	  
TISKOVÁ	  ZPRÁVA	  

29.10.2018	  

	  

Projekt	  Ekostory.cz	  je	  určen	  i	  veřejnosti	  

Nový	  dokumentární	  projekt	  Ekostory	  přináší	  fascinující	  dějiny	  ekologického	  hnutí	  
v	  českých	  zemích	  od	  50.	  let	  minulého	  století.	  Primárně	  vznikl	  pro	  střední	  školy,	  ale	  
obohatí	  i	  nejširší	  veřejnost.	  Související	  film	  k	  projekcím	  je	  poskytován	  zdarma.	  	  

Středobodem	  projektu	  o	  kořenech	  a	  vývoji	  ekologického	  hnutí	  v	  ČSSR	  a	  posléze	  
demokratickém	  Česku	  je	  dokumentární	  film	  Ekostory	  v	  režii	  Ivo	  Bystřičana.	  Snímek	  se	  
zaměřuje	  na	  neznámý	  příběh,	  jak	  se	  u	  nás	  postupně	  utkávala	  do	  té	  doby	  neexistující	  
ochrana	  přírody	  a	  rostl	  zájem	  společnosti	  o	  životní	  prostředí.	  Vyvrcholením	  příběhu	  je	  
listopad	  roku	  1989,	  kdy	  revoluční	  události	  nezačínají	  v	  Praze,	  ale	  o	  týden	  dříve	  ve	  
smogem	  zamořených	  severočeských	  Teplicích	  –	  kde	  lidé	  začali	  protestovat	  proti	  vztahu	  
funkcionářů	  vůči	  životnímu	  prostředí.	  

Film	  odkrývá	  málo	  známou	  vrstvu	  naší	  moderní	  historie.	  I	  předlistopadové	  období	  bylo	  
naplněno	  občanskými	  aktivitami,	  zájmem	  o	  životní	  prostředí,	  zápalem,	  odvahou	  a	  
schopností	  lidí	  se	  i	  přes	  rizika	  setkávat	  a	  tematizovat	  problémy	  životního	  prostředí	  
navzory	  představitelům	  režimu.	  Postavy	  filmu	  jsou	  významní	  tuzemští	  nositelé	  nejen	  
ochrany	  přírody,	  ale	  zejména	  občanské	  angažovanosti.Tvůrci	  filmu	  se	  vydali	  za	  desítkami	  
lidí,	  kteří	  se	  od	  50.	  let	  minulého	  století	  zasazovali	  o	  ochranu	  přírody	  a	  životního	  
prostředí.	  	  

„Na	  pozadí	  dějin	  ekologického	  hnutí	  v	  českých	  zemí	  jsme	  v	  osobních	  příbězích	  
významných	  respondentů	  nalezli	  bezpočet	  činů,	  myšlenek	  a	  fenoménů,	  které	  jsou	  
inspirativní	  i	  v	  současné	  době.	  Film	  Ekostory	  zkoumá,	  jaké	  formy	  občanské	  
angažovanosti	  lidé	  volili	  a	  ukazují,	  jaké	  mají	  dnešní	  občané	  možnosti	  dnes	  
v	  demokratickém	  státě.	  Na	  půdorysu	  vztahu	  občana	  a	  státu	  se	  nemění	  to,	  že	  vždy	  je	  za	  
co	  bojovat	  a	  ten	  boj	  začíná	  u	  jednotlivce,“	  říká	  režisér	  filmu	  Ivo	  Bystřičan.	  

Využití	  obsahu	  projektu	  Ekostory.cz	  je	  zcela	  bezplatné	  pro	  širokou	  veřejnost.	  a	  může	  jej	  
využít	  také	  široká	  veřejnost.	  Webová	  stránka	  přináší	  unikátní	  archiv	  ve	  filmu	  
nepoužitých	  rozhovorů	  s	  desítkami	  nejvýznamnějších	  osobností	  ekologického	  hnutí	  a	  
ochrany	  přírody,	  jejich	  medailony	  a	  dobové	  fotografie.	  Film	  je	  zdarma	  k	  dispozici	  i	  
k	  mimoškolním	  nekomerčním	  veřejným	  projekcím,	  o	  jehož	  verzi	  v	  projekční	  kvalitně	  lze	  
požádat	  prostřednictvím	  jednoduchého	  formuláře	  na	  stránkách.	  

Filmem	  o	  stopáži	  43	  minut	  provází	  komentář	  snažící	  se	  zasvěcovat	  do	  dobových	  
kontextů	  a	  vysvětlovat	  je.	  Snímek	  je	  koncipován	  chronologicky	  a	  jeho	  milníky	  jsou	  
aktivity	  jednotlivců,	  na	  které	  se	  časem	  nabalovali	  další	  lidé	  a	  dělali	  je	  společně.	  Materiál	  



zdůrazňuje	  několik	  společenských	  fenoménů,	  které	  jsou	  platné	  v	  každé	  době	  –	  důležitost	  
fyzického	  setkávání	  se	  a	  spolkové	  činnosti,	  šíření	  pravdivých	  informací	  pro	  veřejnost,	  
odvaha	  stát	  si	  za	  svým	  názorem	  a	  veřejně	  jej	  vyjadřovat,	  pěstovat	  osobní	  kontakty	  a	  to	  i	  
v	  zahraničí,	  následovat	  své	  vzory.	  Film	  obnáší	  bohaté	  audiovizuální	  archivy	  i	  dobové	  
fotografie.	  

Natáčení	  filmu	  se	  zúčastnily	  desítky	  osobností	  ekologického	  hnutí	  a	  ochrany	  přírody	  
napříč	  republikou,	  od	  zakladatelských	  legend	  jako	  je	  Otakar	  Leiský,	  statečných	  
odborníků	  jako	  jsou	  Bedřich	  Moldan,	  Václav	  Mezřický,	  Antonín	  Buček,	  průkopníků	  
ekologického	  tisku	  jako	  je	  Ivan	  Makásek	  až	  po	  porevoluční	  aktivisty	  Miroslava	  Patrika	  či	  
Jakuba	  Patočku.	  	  

Pedagogům	  středních	  škol	  webové	  stánky	  nabízejí	  didaktické	  listy,	  které	  mohou	  využít	  
ve	  třídách	  ke	  společné	  reflexi	  témat	  po	  zhlédnutí	  filmu	  se	  svými	  studenty.	  Pro	  
zjednodušení	  práce	  studentů	  jsou	  k	  dispozici	  jim	  určené	  pracovní	  listy.	  Součátí	  materiálů	  
je	  i	  manuál	  k	  filmu,	  který	  je	  rukovětí	  pro	  pedagogy	  a	  inspiruje	  interpretaci	  jednotlivých	  
sekvencí	  filmu.	  

	  

Web	  projektu:	  www.ekostory.cz	  
Další	  informace:	  info@ekostory.cz	  

	  
	  
Dokumentární	  film	  vznikl	  ve	  spolupráci	  s	  Českou	  televizí. 
Partnery	  projektu	  jsou	  Lesy	  České	  republiky,	  s.p.	  	  

	  	                     	  	    

 

 

	  


