
Metodický list k animovanému filmu 

Jak vycvičit 

draka 2 
Vážení pedagogové, vážení provozovatelé kin, 

nabízíme vám možnost školních projekcí nového animovaného filmu Jak 
vycvičit draka 2, který měl premiéru 19. června 2014.  

Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové ve dne v noci bojovali s draky. Pak však mladý 
snílek Škyťák vycvičil draka Bezzubku, spřátelil se s ním a hlavně všem vysvětlil, že 
lidé a draci mohou žít v harmonii. Příběh poskočil o pět let dopředu a z Blpu se stal 
v mezidobí dračí ráj, kde se lidé a draci navzájem respektují a mají se rádi. Škyťákova 
největší kamarádka Astrid je hvězdou oblíbených dračích závodů, ve kterých hravě 
poráží ostatní vikinské teenagery, zatímco Škyťák dává přednost osamělým spanilým 
letům s Bezzubkou, během nichž mapují neznámá území a objevují nové světy a nové 
draky.  

Jedno z jejich dobrodružství je přivede do těžko přístupné ledové jeskyně, která je 
domovem stovky neznámých divokých draků. Taky se zde setkají s tajemnou Dračí 
jezdkyní, z které se vyklube Škyťákova dávno ztracená matka Valka. Na láskyplné 
objetí matky se synem ale není čas, protože nad soužitím lidí a draků se stahují 
mračna, která se přihnala díky Dragovi, mocichtivým a samozvaným „dračím bohem“, 
kterému slouží nafoukaný lovec draků Eret. 

Tihle dva představují nebezpečí, se kterým sám Škyťák s Bezzubkou nic nezmůžou, 
a tak dají dohromady starou partu, do níž kromě Astrid patří i Tlamoun, Snoplivec, 
Rybinoha a dvojčata Ťafan a Rafana. Spolu s nimi se ale budou muset mocnému 
nepříteli postavit i Škyťákův otec, vikinský náčelník Kliďas Velikán a především jeho 
matka Valka. Naučit táhnout tenhle nesourodý spolek za jeden provaz bude nesmírně 
obtížné. Bez toho ale nebudou mít obyvatelé Blpu sebemenší šanci. 



A proč považujeme tento film za vhodný pro školní projekce?  

Film Jak vycvičit draka 2 totiž vypráví nejen dobrodružný příběh zaplněný Vikingy, 
draky všech typů a vlastností, příběh plný létání. Vypráví totiž i příběh o síle přátelství, 
smyslu a potřebě rodiny a o povinnosti čelit zlu, chránit slabší a také respektovat 
druhé, i když jsou sebevíc odlišní. 

Hlavní hrdina Škyťák je tělesně postižený – v předchozím příběhu ztratil nohu – přesto 
patří mezi nejžhavější kandidáty na budoucího náčelníka kmene a to nejen proto, že 
je synem stávajícího vůdce, ale především proto, že je respektován svým okolím a 
k náčelnictví má ty správné vlastnosti: odvahu, cit pro spravedlnost, pomáhá slabším 
a nesnáší zbytečné násilí. Ale když je potřeba umí bojovat. Doprovází jej věrný drak 
Bezzubka, který charakterizuje věrnost a oddanost – ale i on, pokud se mu kroky a 
rozhodnutí Škyťáka nelíbí – umí svůj jiný názor dát najevo. Podobně vykreslené jsou i 
další postavy příběhu, který díky tomu není jen dobrodružnou a vtipnou zábavou, ale 
nese jasná poselství, komunikovaná nenásilnou cestou. 

 

V případě zájmu o projekci se obraťte na některé z kin ve vašem okolí – ve 
spolupráci s ním projekci pro vás rádi zajistíme. 

 
Žánr:   dobrodružný animovaný film  
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