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Zahájení výběru KÁNONU FILMU za rok 2010
24. listopadu 2010 – TISKOVÁ ZPRÁVA

Dnes přesně minutu po půlnoci byly na největším domácím filmovém serveru  www.csfd.cz spuštěny 
speciální stránky věnované historicky prvnímu výběru tzv. KÁNONU FILMU za rok 2010. Na výběru a 
konečné  podobě KÁNONU FILMU se  budou podílet  nejenom filmoví  odborníci  (kritici,  pedagogové,  
dramaturgové filmových akcí,  organizátoři  filmově výchovných aktivit,  ...),  ale také nejlépe hodnocení 
registrovaní účastníci CSFD. Hlavní inspirací ke vzniku a realizaci projektu jsme našli u filmového tvůrce a 
teoretika Paula Schradera, který se v roce 2006 pokusil napsat knihu KÁNON FILMU a vyvolal vznik 
mnoha dalších úspěšných aktivit:

„... Již není možné pro mladého filmového diváka sledovat historii filmu a vytvářet si vlastní názor: je  
totiž  až  příliš  mnoho filmů.  Je  jen stěží  možné postihnout  roční  audiovizuální  tvorbu v televizi  a  
kinech, doma i ve světě. Podobně jako literární nadšenci i ti filmoví musí spoléhat na nakumulované  
vědomosti filmových vědců (které filmy přetrvávají a proč), vědomosti, které jsou zásadně zamořeny  
populistickými nebo akademickými kritérii. Co tedy potřebujeme, a hodně, je FILMOVÝ KÁNON.“ 
PAUL SCHRADER 2006 (ZDROJ)

Na adrese  http://www.csfd.cz/kanon-filmu/ je již nyní zveřejněn  výchozí seznam pro výběr KÁNONU 
FILMU zahraniční a domácí kinematografie, který je rozdělen do dalších tří částí reprezentujících celou 
kinematografii (klasickou, komerční, artovou) - kánon OBČAN KANE, kánon  STAR WARS  a kánon 
ABBAS KIAROSTAMI.
 
Výchozí  seznam  pro  výběr  byl  sestaven  na  základě  maximálního  množství  aktuálních  domácích  a 
především  zahraničních  žebříčků,  hlasování  a  anket  tabulek  (např.  jen  na  sestavení  zahraniční  části 
seznamu se podílelo více jek 2000 filmových odborníků z celého světa). Pro zajímavost uvádíme aktuální  
pořadí  hlavních  favoritů  konečného  výběru  podle  jednotlivých  částí  (uvádíme  jen  první  tři  filmy  s  
nejlepším ratingem) - ZAHRANIČNÍ FILMY (  Psycho, Moderní doba, Přelet přes kukaččí hnízdo / Kmotr,   
Tenkrát  na  západě,  Apkalypsa  /  Pulp  Fiction,  Schindlerův  seznam,  Modrý  samet  ),  DOMÁCÍ  FILMY   
(  Spalovač mrtvol, Obchod na korze, Všichni dobří rodáci / Limonádový Joe, Cesta do pravěku, Obecná   
škola / Tichá bolest,  Síla lidskosti,  Amazonia vertikal  )  .  Celý žebříček všech 1224 nominovaných filmů 
najdete  na  http://www.csfd.cz/kanon-filmu/vyber/.  Účastnící  výběru  mohou  až  do  14.  prosince zde 
sestavovat svůj vlastní KÁNON FILMU, konečná podoba KÁNONU FILMU za rok 2010 bude výsledkem 
propojení výchozího seznamu a všech individuálních výběrů účastníků a bude zveřejněna 16. 12.  2010.

Hlavním strategickým cílem  projektu  KÁNON FILMU je  vytvoření  každoročního  sofistikovaného  a 
jednoduchého systému sestavení KÁNONU FILMU. Takto sestavený omezený seznam nejvýznamnějších 
filmů světové a domácí kinematografie (celkem 250 filmů) bude kvalitním základem pro různé filmově 
výchovné  aktivity  na  ZŠ  a  především  SŠ,  ale  také  pro  další  mimoškolní  filmové  aktivity  zaměřené  
především studentům a všeobecné filmové či audiovizuální výchově. Proto jsou také na stránkách umístěny 
podrobnější informace k projektu, zdrojích výchozího seznamu a seznam nejvýznamnějších domácích a  
především zahraničních  aktivit  v  oblasti  filmové  a  audiovizuální  výchovy na  ZŠ  a  SŠ.  V roce  2011 
opětovné  sestavení  aktualizované  verze  KÁNONU  FILMU  doplní  i  další  aktivity  :  propojení  z  
obdobnými  aktivitami  v  zemích  VISEGRADU,  postupné  doplnění  podpůrných  metodických  textů  pro  
pedagogy,  školení  pedagogů,  zahájení  série  příkladových  školních  projekcí  filmů KÁNONU FILMU a  
podpora  vzniku studentských  mimoškolních aktivit  (studentské festivaly,  filmové  a diskuzní  kluby,  … ). 
Výchozí teze projektu a jeho cíle najdete ZDE. 

Autorem loga projektu je Michal Stránský (http://www.nadvorku.eu/ ).Projekt KÁNON FILMU vzniká za 
podpory  a  pomoci  dalších  významných domácích  i  zahraničních  institucí  a  byl  v  roce  2010 finančně 
podpořen Ministerstvem kultury ČR. 

Jiří Králík
autor a organizátor projektu 
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