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Kánon filmu
Klíčovým pojmem projektu je KÁNON – tedy ideální a efektivní seznam tzv. 
„kanonických“ děl, které kvalitně a dostatečně reprezentují příslušnou uměleckou 
oblast a jsou tedy jakýmsi penzem a základem všeobecného vzdělávání v této 
oblasti. Tento pojem je u nás i ve světě velmi dobře znám a hojně využíván 
především v oblasti LITERATURY (např. v minulosti pod pojmem „povinná nebo 
doporučená četba“), ale začíná se v posledních letech objevovat i v dalších 
oblastech umění – HUDBA, VÝTVARNÉ UMĚNÍ a … FILM. Asi před 6-7 lety se 
tento pojem objevil i v oblasti filmu a zahájil živou diskusi i praktické pokusy KÁNON 
FILMU definovat, vytvořit a pak i efektivně využívat především v oblasti 
všeobecného vzdělávání. Nejvýznamnější a současně i nejinspirativnější aktivitou 
byl pokus amerického scénáristy, režiséra, filmového teoretika Paula Schradera 
napsat a vydat knihu KÁNON FILMU, která navazovala na kongeniální knihu 
anglického literárního vědce Harolda Blooma KÁNON ZÁPADNÍ LITERATURY 
(1994). Paul Schrader sice stačil napsat jen obsáhlý úvod ke knize a esej o 
nemožnosti tuto knihu dopsat( http://paulschrader.org/articles/pdf/2006-
FilmComment_Schrader.pdf     , ale přesto tím dokázal nejenom navázat na předchozí 
rozsáhlou diskusi o smyslu, potřebě i specifičnosti KÁNONU FILMU, ale i stanovit 
základní kritéria „kanoničnosti“ filmového díla : 

• krása (klíčový pojem z estetiky, který postihuje moment, jímž umělecké dílo  
transformuje skutečnost) 

• jednota formy a obsahu (základní podmínka dokonalosti uměleckého díla)
• tradice (jak se umělecké dílo vztahuje a vymezuje vůči soudobému umění  

a vzhledem k historickému vývoji)
• trvalost (aneb jak umělecké dílo odolává času)
• morálka (žádné dílo bez morálního vyznění se nemůže stát kanonickým)
• zvláštnost (kvalita, která k obvyklému konceptu originality přidává magii  

tkvící v nepředvídatelném a neznámém).
• schopnost fascinovat (kvalitní dílo propojí diváka citově i intelektuálně s  

jeho vlastní zkušeností, na rozdíl od děl, které ho nechají mnohem 
pasivnějšího)

Projekt KÁNON FILMU na tuto a další obdobné zahraniční aktivity navazuje a 
pokouší se je aplikovat, rozvíjet a přirozeně doplňovat o zkušenosti domácích aktivit 
v oblasti všeobecné filmové a audiovizuální výchovy (např. projektu FILM A ŠKOLA, 
MALÝ ZLATÝ FOND, JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH…). Projekt KÁNON FILMU 
přichází ve velmi vhodnou dobu – dobu příprav  koncepčnější podpora filmové 
gramotnosti v EU i ČR.
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Průběh výběru KÁNONU FILMU za rok 2010
Ve spolupráci s www.csfd.cz a dalšími odborníky byl  vytvoření sofistikovaného 
systému tvorby KÁNONU FILMU nejenom pro rok 2010, ale i pro další roky (výběr 
se bude pravidelně opakovat každý rok a bude tak vytvářet stále aktuální a živý 
seznam filmových kánonických děl). 

TERMÍN : 24. listopadu – 18. prosince 2010

FORMA :  on-line na www.csfd.cz nebo elektronicky do souborů v Excelu a Wordu 

ÚČASTNÍCI : celkem se aktivně zúčastnilo 82 osobností a to nejenom filmových, ale 
i z jiných oblastí – m.j. Jiří Stivín (hudebník), Petr Král (básník), Jiří David  
(výtvarník), Tomáš Hanák (herec), Petr Janyška (diplomat, překladatel), Milan  
Knížák (generální ředitel NG Praha), ...

VÝCHOZÍ SEZNAM :  byl vytvořen na základě kvalitních žebříčků nejvýznamnějších 
filmů světové historie, na kterém se podílelo několik tisíc odborníků i nadšenců. 
Nejdůležitějším zdrojem je každoroční australská anketa, kterou vytvořilo pro rok 
2009 celkem 2041 filmových odborníků z celého světa, druhou část pak tvořil 
aktuální žebříček registrovaných účastníků www.csfd.cz (asi 100.000 účastníků) a 
třetím zdrojem pak byly dosavadní žebříčky a hlasování z roku 2007 a také seznam 
nejvýznamnějších českých filmů pro digitalizaci, který vytvořilo Ministerstvo kultury 
ČR. Takto vytvořené rozsáhlé seznamy pak byly rozděleny na zahraniční a domácí 
filmy, tyto pak na tři části – část Občan Kane, Star Wars a Abbas Kiarostami. 
Současně byly stanoveny i limitní počty filmů pro konečný výběr. Každý film ve 
výchozím seznamu měl svůj rating podle pořadí v jednotlivých vstupních zdrojích.  

VÝSLEDEK : výše uvedení účastníci pak vytvořili svůj osobní KÁNON FILMU, 
přičemž každý uvedený film získal jeden hlas. Celkový počet hlasů ze všech 
individuálních KÁNONŮ pak vytvořil nový seznam a nové pořadí. Výsledek byl pak 
stanoven jako průměr pořadí ve výchozím seznamu a seznamu aktuálního výběru 
výše uvedených osobností – účastníků výběru.

OMEZENÍ : pochopitelně i tento systém není absolutně dokonalý a nemohl z 
praktických hledisek obsahovat všechny natočené filmy, ale vycházel poprvé jak z 
názorů odborníků, tak i názorů odborné veřejnosti. Tento způsob tak maximálně 
omezil časté „umělé“ dělení filmů a soustředil se především na hodnocení filmů dle 
základních kánonických vlastností (především životnosti, tradice a fascinace) a 
typického užití filmového díla (festivaly, multiplexy, FK). 

KÁNON FILMU za rok 2010 

A. část OBČAN KANE  
(reprezentuje především klasickou a časem již prověřenou část kinematografie 
nejvýznamnějších osobností a filmových hnutí, např. filmy O. Wellse, F. Felliniho, I. 
Bergmana, J-L. Godarda, A. Tarkovského, Ch. Chaplina, V. Chytilové, J. Němce, M. 
Formana…. Většina filmů této sekce je starších (přibližně do roku 1986) a 
pravidelně se objevujících v renomovaných anketách a žebříčcích významných 
filmových časopisů, v současných projektech formální i neformální výchovy. Stručně 
řečeno – jsou to nejúspěšnější filmy programů filmových klubů a kin filmových 
archívů (filmoték)). 

SVĚTOVÁ KINEMATOGRAFIE : ze 477 filmů bylo vybráno 94 filmů
film výsledek

Přelet nad kukaččím hnízdem (USA, 1975, Miloš Forman) 2

Psycho (USA, 1960, Alfred Hitchcock) 3

Moderní doba (USA, 1936, Charles Chaplin) 4,5

Sedmá pečeť (Švédsko, 1957, Ingmar Bergman) 7

Občan Kane (USA, 1941, Orson Welles) 8,5

Metropolis (Německo, 1927, Fritz Lang) 8,5

Mechanický pomeranč (Velká Británie, 1971, Stanley Kubrick) 12,5

Andrej Rublev (Sovětský svaz, 1969, Andrej Tarkovskij) 13,5

Křižník Potěmkin (Sovětský svaz, 1925, Sergej M. Ejzenštejn) 14,5

Zuřící býk (USA, 1980, Martin Scorsese) 15,5

Stalker (Sovětský svaz / Západní Německo, 1979, Andrej Tarkovskij) 17,5

Sunset Blvd. (USA, 1950, Billy Wilder) 17,5

Silnice (Itálie, 1954, Federico Fellini) 18,5

Kabinet doktora Caligariho (Německo, 1919, Robert Wiene) 19,5

Annie Hallová (USA, 1977, Woody Allen) 20

Casablanca (USA, 1942, Michael Curtiz) 20,5

Dvanáct rozhněvaných mužů (USA, 1957, Sidney Lumet) 22,5
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Absolvent (USA, 1967, Mike Nichols) 22,5

Upír Nosferatu (Německo, 1922, Friedrich W. Murnau) 22,5

2001: Vesmírná odysea (Velká Británie / USA, 1968, Stanley Kubrick) 23

Nikdo mne nemá rád (Francie, 1959, François Truffaut) 23

Zvětšenina (Velká Británie / Itálie, 1966, Michelangelo Antonioni) 24

Amarcord (Itálie / Francie, 1973, Federico Fellini) 24

Rašomon (Japonsko, 1950, Akira Kurosawa) 25

U konce s dechem (Francie, 1959, Jean - Luc Godard) 25,5

Sedm samurajů (Japonsko, 1954, Akira Kurosawa) 26,5

Taxikář (USA, 1976, Martin Scorsese) 29

Čínská čtvrť (USA, 1974, Roman Polanski) 30

Zloději kol (Itálie, 1948, Vittorio De Sica) 30

Sladký život (Itálie / Francie, 1960, Federico Fellini) 31

Kid (USA, 1921, Charles Chaplin) 31

Lesní jahody (Švédsko, 1957, Ingmar Bergman) 31

Půlnoční kovboj (USA, 1969, John Schlesinger) 32

Vertigo (USA, 1958, Alfred Hitchcock) 33,5

Nenápadný půvab buržoazie (Francie / Itálie, 1972, Luis Bu?uel) 37

Bezstarostná jízda (USA, 1969, Dennis Hopper) 37,5

Frigo na mašině (USA, 1926, Buster Keaton / Clyde Bruckman) 37,5

Diktátor (USA, 1940, Charles Chaplin) 41

Zlaté opojení (USA, 1925, Charles Chaplin) 42

Fanny a Alexandr (Švédsko / Francie, 1982, Ingmar Bergman) 42,5

Osvícení (Velká Británie / USA, 1980, Stanley Kubrick) 43,5

Bonnie a Clyde (USA, 1967, Arthur Penn) 44

Muž s kinoaparátem (Sovětský svaz, 1929, Dziga Vertov) 44

Americká noc (Francie / Itálie, 1973, François Truffaut) 44,5

Rosemary má děťátko (USA, 1968, Roman Polanski) 47

Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat ... (Velká Británie, 1964, 
Stanley Kubrick)

48,5

Divoká banda (USA, 1969, Sam Peckinpah) 49

Popel a démant (Polsko, 1958, Andrzej Wajda) 54,5

Jules a Jim (Francie, 1962, François Truffaut) 57,5

Plechový bubínek (Západní Německo / Francie, 1979, Volker 
Schlöndorff)

60

Persona (Švédsko, 1966, Ingmar Bergman) 62

Okno do dvora (USA, 1954, Alfred Hitchcock) 62

8 1/2 (Itálie / Francie, 1963, Federico Fellini) 63

Manhattan (USA, 1979, Woody Allen) 63

Hirošima, má láska (Francie / Japonsko, 1959, Alain Resnais) 63,5

Smrt v Benátkách (Itálie / Francie, 1971, Luchino Visconti) 66

Brazil (Velká Británie, 1985, Terry Gilliam) 66,5

Most přes řeku Kwai (Velká Británie, 1957, David Lean) 67,5

Utrpení Panny orleánské (Francie, 1928, Carl Theodor Dreyer) 68

Poslední tango v Paříži (Itálie / Francie, 1972, Bernardo Bertolucci) 68,5

Kabaret (USA, 1972, Bob Fosse) 70,5

Prázdniny v Římě (USA, 1953, William Wyler) 74

West Side Story (USA, 1961, Jerome Robbins / Robert Wise) 75

Byl jsem při tom (USA / Velká Británie, 1979, Hal Ashby) 75

All That Jazz (USA, 1979, Bob Fosse) 76,5

Jdi a dívej se (Sovětský svaz, 1985, Elem Klimov) 77

Rebel bez příčiny (USA, 1955, Nicholas Ray) 79

Evangelium sv. Matouše (Itálie / Francie, 1964, Pier Paolo Pasolini) 79

Život je krásný (USA, 1946, Frank Capra) 79

Gepard (Itálie / Francie, 1963, Luchino Visconti) 80,5

Koyaanisqatsi (USA, 1983, Godfrey Reggio) 84

Nanuk - člověk primitivní (USA / Francie, 1922, Robert J. Flaherty) 85,5



Sloní muž (Velká Británie / USA, 1980, David Lynch) 86,5

Scény z manželského života (Švédsko, 1973, Ingmar Bergman) 87,5

Harold a Maude (USA, 1971, Hal Ashby) 88,5

Světla velkoměsta (USA, 1931, Charles Chaplin) 89

Jeřábi táhnou (Sovětský svaz, 1957, Michail Kalatozov) 89,5

Na východ od ráje (USA, 1955, Elia Kazan) 91

Intolerance (USA, 1916, D. W. Griffith) 91,5

Kdo se bojí Virginie Woolfové? (USA, 1966, Mike Nichols) 95,5

Paříž, Texas (Velká Británie / Francie, 1984, Wim Wenders) 97,5

Mefisto (Západní Německo / Maďarsko, 1981, István Szabó) 97,5

Zjizvená tvář (USA, 1983, Brian De Palma) 97,5

Malý Velký Muž (USA, 1970, Arthur Penn) 98

Maltézský sokol (USA, 1941, John Huston) 99

Viridiana (Mexiko / Španělsko, 1961, Luis Bu?uel) 100

Šepoty a výkřiky (Švédsko, 1972, Ingmar Bergman) 102

Přepadení (USA, 1939, John Ford) 102

Kdyby... (Velká Británie, 1968, Lindsay Anderson) 102,5

Stezky slávy (USA, 1957, Stanley Kubrick) 103

Pojistka smrti (USA, 1944, Billy Wilder) 104

Loni v Marienbadu (Francie / Itálie, 1961, Alain Resnais) 105,5

Zrcadlo (Sovětský svaz, 1975, Andrej Tarkovskij) 106

Dotek zla (USA, 1958, Orson Welles) 107

DOMÁCÍ KINEMATOGRAFIE : ze 85 filmů bylo vybráno 25 filmů

film výsledek
Spalovač mrtvol (Československo, 1968, Juraj Herz) 1,5

Obchod na korze (Československo, 1965, Ján Kadár / Elmar Klos) 1,5

Všichni dobří rodáci (Československo, 1968, Vojtěch Jasný) 4,5

Hoří, má panenko (Československo / Itálie, 1967, Miloš Forman) 5,5

Ucho (Československo, 1969, Karel Kachyňa) 6

Kladivo na čarodějnice (Československo, 1969, Otakar Vávra) 6,5

Údolí včel (Československo, 1967, František Vláčil st.) 7,5

Ostře sledované vlaky (Československo, 1966, Jiří Menzel) 8,5

Vynález zkázy (Československo, 1958, Karel Zeman) 10

Vyšší princip (Československo, 1960, Jiří Krejčík) 12

Marketa Lazarová (Československo, 1967, František Vláčil st.) 12

Černý Petr (Československo, 1963, Miloš Forman) 14,5

Nebeští jezdci (Československo, 1968, Jindřich Polák) 17

Případ pro začínajícího kata (Československo, 1969, Pavel Juráček) 18

Lásky jedné plavovlásky (Československo, 1965, Miloš Forman) 18

Skřivánci na niti (Československo, 1969, Jiří Menzel) 19

Kočár do Vídně (Československo, 1966, Karel Kachyňa) 20

Postřižiny (Československo, 1980, Jiří Menzel) 20

Petrolejové lampy (Československo, 1971, Juraj Herz) 21

Daleká cesta (Československo, 1948, Alfréd Radok) 22,5

Obrazy starého sveta (Československo, 1972, Dušan Hanák) 23

Něco z Alenky (Československo / Švýcarsko, 1988, Jan Švankmajer) 24

Adelheid (Československo, 1969, František Vláčil st.) 26

Rozmarné léto (Československo, 1967, Jiří Menzel) 27

O slavosti a hostech (Československo, 1966, Jan Němec) 27,5

Intimní osvětlení (Československo, 1965, Ivan Passer) 29



B. část STAR WARS 
(reprezentuje filmy velmi populární a komerčně úspěšné - tzv. blockbustery. Prvním 
takto nazvaným filmem byly ČELISTI režiséra S. Spielberga, ale i v předchozí 
filmové historii se objevovala díla obdobného charakteru a kvality. Do této kategorie 
patří např. STAR WARS, INDIANA JONES, KING KONG, E.T., TENKRÁT NA 
ZÁPADĚ, TITANIK, AVATAR, KOLJA, SVĚTÁCI, PELÍŠKY … Tyto filmy jsou 
většinou filmovými kritiky a pedagogy přehlíženy, ale rozhodně výrazně ovlivnily 
dějiny filmy a navíc jsou všeobecně velmi známé. Stručně řečeno – jsou to filmy 
velkých komerčních kin a multiplexů). 

SVĚTOVÁ KINEMATOGRAFIE : Z 325 filmů bylo vybráno 58 filmů 

film výsledek
Tenkrát na Západě (Itálie / USA, 1968, Sergio Leone) 1,5

Kmotr (USA, 1972, Francis Ford Coppola) 2

Amadus (USA, 1984, Miloš Forman) 3,5

Apokalypsa (USA, 1979, Francis Ford Coppola) 4

Někdo to rád horké (USA, 1959, Billy Wilder) 5,5

Butch Cassidy a Sundance Kid (USA, 1969, George Roy Hill) 6,5

Vetřelec (Velká Británie / USA, 1979, Ridley Scott) 9

Sedm statečných (USA, 1960, John Sturges) 10

Forrest Gump (USA, 1994, Robert Zemeckis) 11

Na sever severozápadní linkou (USA, 1959, Alfred Hitchcock) 12

Lovec jelenů (USA, 1978, Michael Cimino) 12,5

Blade Runner (USA / Hong Kong, 1982, Ridley Scott) 15

Život Briana (Velká Británie, 1979, Terry Jones) 15

Zpívání v dešti (USA, 1952, Gene Kelly / Stanley Donen) 16,5

Dobyvatelé ztracené archy (USA, 1981, Steven Spielberg) 17,5

E.T. - Mimozemšťan (USA, 1982, Steven Spielberg) 19,5

Tenkrát v Americe (USA / Itálie, 1984, Sergio Leone) 22

V pravé poledne (USA, 1952, Fred Zinnemann) 23

Kmotr II (USA, 1974, Francis Ford Coppola) 23

Mlčení jehňátek (USA, 1991, Jonathan Demme) 23,5

Matrix (USA, 1999, Lana Wachowski / Andy Wachowski) 27,5

Terminátor (USA, 1984, James Cameron) 27,5

Hodný, zlý a ošklivý (Itálie / Španělsko, 1966, Sergio Leone) 28,5

Návrat do budoucnosti (USA, 1985, Robert Zemeckis) 29,5

Blízká setkání třetího druhu (USA, 1977, Steven Spielberg) 30,5

Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje (USA, 1977, George Lucas) 31,5

Frajer Luke (USA, 1967, Stuart Rosenberg) 32

Tanec s vlky (USA, 1990, Kevin Costner) 32,5

Čelisti (USA, 1975, Steven Spielberg) 33

Monty Python a Svatý Grál (Velká Británie, 1975, T.Jones / T. Gilliam) 35

Klub rváčů (USA / Německo, 1999, David Fincher) 37,5

Sedm (USA, 1995, David Fincher) 38

King Kong (USA, 1933, Merian C, Cooper / Ernest B, Schoedsack) 39

Jih proti severu (USA, 1939, Victor Fleming / George Cukor) 39,5

Byt (USA, 1960, Billy Wilder) 42,5

Rocky (USA, 1976, John G, Avildsen) 44,5

Lawrence z Arábie (Velká Británie, 1962, David Lean) 44,5

Smrtonosná past (USA, 1988, John McTiernan) 46

Terminátor 2: Den zúčtování (USA / Francie, 1991, James Cameron) 46

Gándhí (Velká Británie / Indie, 1982, Richard Attenborough) 46,5

Střihoruký Edward (USA, 1990, Tim Burton) 49

Podraz (USA, 1973, George Roy Hill) 49,5

Temný rytíř (USA, 2008, Christopher Nolan) 49,5

Vetřelci (USA / Velká Británie, 1986, James Cameron) 49,5

Ben Hur (USA, 1959, William Wyler) 51

Pán prstenů: Společenstvo Prstenu (Nový Zéland, 2001, Peter Jackson) 52

Sněhurka a sedm trpaslíků (USA, 1937, David Hand) 52

Doktor Živago (USA, 1965, David Lean) 53

Vymítač ďábla (USA, 1973, William Friedkin) 55,5

My Fair Lady (USA, 1964, George Cukor) 56,5



Nesmiřitelní (USA, 1992, Clint Eastwood) 57

Zachraňte vojína Ryana (USA, 1998, Steven Spielberg) 57,5

Indiana Jones a Poslední křížová výprava (USA, 1989, S. Spielberg) 61

Na Hromnice o den více (USA, 1993, Harold Ramis) 62

Nelítostný souboj (USA, 1995, Michael Mann) 62

Motýlek (Francie / USA, 1973, Franklin J, Schaffner) 62,5

Thelma a Louise (USA, 1991, Ridley Scott) 62,5

Tootsie (USA, 1982, Sydney Pollack) 65

- DOMÁCÍ KINEMATOGRAFIE : z 105 filmů bylo vybráno 18 filmů 

film výsledek
Limonádový Joe aneb Koňská opera (Československo, 1964, Oldřich 
Lipský)

1

Cesta do pravěku (Československo, 1955, Karel Zeman) 2

Obecná škola (Československo, 1991, Jan Svěrák) 3

Vesničko má, středisková (Československo, 1985, Jiří Menzel) 6

„Marečku, podejte mi pero!“ (Československo, 1976, Oldřich Lipský) 7

Pelíšky (Česko, 1999, Jan Hřebejk) 7

Cesta do hlubin študákovy duše (Československo, 1939, Martin Frič) 8

Vrchní, prchni! (Československo, 1980, Ladislav Smoljak) 10

Světáci (Československo, 1969, Zdeněk Podskalský st.) 11

Kolja (Česko, 1996, Jan Svěrák) 13

Ecce homo Homolka (Československo, 1969, Jaroslav Papoušek) 14

Smrt krásných srnců (Československo, 1986, Karel Kachyňa) 15

Kristian (Československo, 1939, Martin Frič) 17

Tři oříšky pro Popelku (Československo / Východní Německo, 1973, 
Václav Vorlíček)

17

Císařův pekař – Pekařův císař (Československo, 1951, Martin Frič) 17

Slavnosti sněženek (Československo, 1983, Jiří Menzel) 18,5

Baron Prášil (Československo, 1961, Karel Zeman) 19

Nejistá sezóna (Československo, 1987, Ladislav Smoljak) 20

C. část ABBAS KIAROSTAMI 
(reprezentuje filmy avantgardní, experimentální, novátorské, které se úspěšně snaží 
hledat nové cesty moderní a postmoderní kinematografie, např. filmy A. Sokurova, 
A. Kiarostamiho, M.Hanekeho, Q. Tarantina, L.. v., W.Salese, T. Gilliama, J. 
Švankmajera, K. Vachka, M. Šulíka, P .Zelenky, S. Gedeona, … Jestliže filmy části 
OBČANA KANE  jsou do roku 1986, pak tyto filmy jsou natočeny po tomto roce – 
roce nejvýraznějšího prosazení amerického nezávislého filmu, nástupu 
postmoderního filmu (David Lynch) a definitivním výrazným průnikem doposud 
méně známých kinemotografií (čínská, tchajvanská, íránská, …). Stručně řečeno – 
jsou to tzv. festivalové filmy a úspěšné filmy sítě artkin). 

SVĚTOVÁ KINEMATOGRAFIE : z  204 filmů bylo vybráno 48 filmů 

film výsledek
Pulp Fiction: Historky z podsvětí (USA, 1994, Quentin Tarantino) 1

Schindlerův seznam (USA, 1993, Steven Spielberg) 2

Modrý samet (USA, 1986, David Lynch) 3,5

Nebe nad Berlínem (Západní Německo / Francie, 1987, Wim Wenders) 4,5

Mrtvý muž (USA / Německo, 1995, Jim Jarmusch) 9

Americká krása (USA, 1999, Sam Mendes) 12

Prolomit vlny (Dánsko / Švédsko, 1996, Lars von Trier) 12

Vykoupení z věznice Shawshank (USA, 1994, Frank Darabont) 13,5

Trainspotting (Velká Británie, 1996, Danny Boyle) 14

Fargo (USA, 1996, Joel Coen / Ethan Coen) 16,5

Věčný svit neposkvrněné mysli (USA, 2004, Michel Gondry) 17

Piano (Austrálie / Nový Zéland, 1993, Jane Campion) 18

L. A. - Přísně tajné (USA, 1997, Curtis Hanson) 19,5

Big Lebowski (USA / Velká Británie, 1998, Joel Coen / Ethan Coen) 20

Amélie z Montmartru (Francie / Německo, 2001, Jean-Pierre Jeunet) 21,5

Rain Man (USA, 1988, Barry Levinson) 24

Dvojí život Veroniky (Francie / Polsko, 1991, Krzysztof Kieslowski) 27

12 opic (USA, 1995, Terry Gilliam) 27,5

Amores perros - Láska je kurva (Mexiko, 2000, Alejandro González I? 28



árritu)

Unaveni sluncem (Rusko / Francie, 1994, Nikita Michalkov) 28

Tři barvy: Červená (Francie / Polsko, 1994, Krzysztof Kieslowski) 28,5

Olověná vesta (USA, 1987, Stanley Kubrick) 28,5

Mafiáni (USA, 1990, Martin Scorsese) 29

Společnost mrtvých básníků (USA, 1989, Peter Weir) 29,5

Bio Ráj (Itálie / Francie, 1988, Giuseppe Tornatore) 30

Requiem za sen (USA, 2000, Darren Aronofsky) 31

Mulholland Drive (Francie / USA, 2001, David Lynch) 31

Hana a její sestry (USA, 1986, Woody Allen) 32,5

Magnolia (USA, 1999, Paul Thomas Anderson) 33

Leon (Francie / USA, 1994, Luc Besson) 33,5

Memento (USA, 2000, Christopher Nolan) 33,5

Šoa (Francie, 1985, Claude Lanzmann) 33,5

Město bohů (Brazílie / Francie, 2002, Fernando Meirelles / Kátia Lund) 34

Poslední pokušení Krista (USA, 1988, Martin Scorsese) 35,5

Pianista (Velká Británie / Francie, 2002, Roman Polanski) 36

Gauneři (USA, 1992, Quentin Tarantino) 36

Cesta do fantazie (Japonsko, 2001, Hayao Miyazaki) 36,5

Tři barvy: Modrá (Francie / Polsko, 1993, Krzysztof Kieslowski) 40

Život je krásný (Itálie, 1997, Roberto Benigni) 42,5

Četa (USA / Velká Británie, 1986, Oliver Stone) 45

Dobrý Will Hunting (USA, 1997, Gus Van Sant) 48

JFK (USA / Francie, 1991, Oliver Stone) 49

Underground (Fed. rep. Jugoslávie / Francie, 1995, Emir Kusturica) 50,5

Životy těch druhých (Německo, 2006, Florian Henckel von 
Donnersmarck)

53

Vše o mé matce (Španělsko / Francie, 1999, Pedro Almodóvar) 54

Zločiny a poklesky (USA, 1989, Woody Allen) 55

Satanské tango (Maďarsko / Německo, 1994, Béla Tarr) 55,5

Rodinná oslava (Dánsko / Švédsko, 1998, Thomas Vinterberg) 56

DOMÁCÍ KINEMATOGRAFIE : z  34 filmů bylo vybráno 6 filmů 

film výsledek

Fimfárum Jana Wericha (Česko, 2002, Aurel Klimt / Vlasta Pospíšilová) 5

Kráva (Československo, 1993, Karel Kachyňa) 7,5

Síla lidskosti - Nicholas Winton (Česko / Slovensko, 2002, Matěj Mináč) 7,5

Knoflíkáři (Česko, 1997, Petr Zelenka) 8,5

Karamazovi (Česko / Polsko, 2008, Petr Zelenka) 8,5

Tichá bolest (Československo, 1990, Martin Hollý ml.) 9

 
Rok 2011 a spolupráce
Projekt je finančně podpořen grantem MINISTERTVA KULTURY ČR a jeho další 
úspěšný rozvoj bude záviset na přirozené a aktivní spolupráci významných institucí 
– nejenom Ministerstva kultury ČR, ale také MŠMT ČR, VÚP Praha, NFA Praha, 
PISF Varšava, SFÚ Bratislava, Českých center, českých filmových škol, organizací 
již aktivně realizujících filmovou výchovu (JEDEN SVĚT, AČFK, ANIFEST, 
DOKUMENT JIHLAVA, AEROFILMS …).  V roce 2011 plánujeme tyto aktivity : 

- na www.csfd.cz zveřejnit metodické materiály k jednotlivým filmům
- organizace příkladových školních projekcí (květen a prosinec)
- zahájení školení pedagogů akreditovaným programem  č 32 264/2010-25 
(ALTUS Trainnig Centre)
- mezinárodní konference zástupců úspěšných evropských projektů filmové  
gramotnosti (květen)
- stanovení KÁNONU FILMU za rok 2011 (prosinec) 

Projekt KÁNON FILMU je přirozeným pokračováním dosavadních snah a jediným 
domácím projektem filmové výchovy (v oblasti estetické a umění), který je připraven 
aktivně spolupracovat s dalšími obdobnými evropskými  aktivitami, přirozeně zavést 
osvědčené postupy a metody, ale také nabídnout vlastní domácí zkušenost. 
Současně se pokusit o naplnění koncepce posilování filmové gramotnosti u nás i v 
EU.

Dne 19.12. 2010
zpracoval Ing. Jiří Králík

http://www.csfd.cz/


Názory hlasujících
Všem hlasujícím jsem položili otázku, který film a proč byl pro ně osobně důkazem 
existence filmového umění a také důležitý pro rozhodnutí se věnovat filmu celý život. 
A  zde jsou některé odpovědi : 

Názory osobností 

Těžko jmenovat jen jeden: Ovlivnily mne všechny označené. A ještě je jich 
daleko víc. Činčerová Alena - režisérka

Blade Runner (r. Ridley Scott) – komplexní vize spojující mainstream a 
umění. Prokopová Alena - žurnalista

Iniciační zahraniční film: Ovlivnil mě můj první mládeži nepřístupný film, 
který jsem shlédl ve 12 letech: Frajer Luke. Silný příběh, silný herecký výkon 
Paula Newmana, a scény, na které se nezapomíná: sázka o snězení vajec 
natvrdo a hlavně "Špendlíku, praskni". Hudský Aleš - producent, novinář

Neumím vybrat; možná Blade Runner;  v seznamu mi chybí (nebo špatně 
koukám) Hlava 22, ta by tu myslím měla být; chybí mi i některé další filmy 
(ale to už bude spíš věc subjektivního názoru a zejména možností takového 
projektu).  Černá Anna - bývalá ředitelka UFD

Sbohem, pane profesore! (režie: Herbert Ross, USA 1969) - skvělá hudba, 
silný příběh, vynikající herecké výkony a Krajina v mlze (režie: Theodoros 
Angelopoulos, Řecko 1988) -  fascinující film o dětské touze
Fiala Zdeněk - FK Slavičín, organizátor projektu FILM A ŠKOLA

Hmm ... asi Řek Zorba. Charous Vít - ředitel archívu ČT

ROMEO A JULIE, rež.Franco Zeffirelli. Irena Prokopová - Bioscop

Antikrist (Lars von Trier), protože z toho lidi utíkali, nevědouce, že tam o 
něco jde. Six Shooter (VB, středometrážní) jde v tom o banalitu smrti. 
Memento (USA, Nolan) hra s pamětí herce i diváka.
Havel M. Ivan - matematik, vědec a filmový fanda

Asi Gepard Luchina Viscontiho. Proč je těžko krátce vysvětlit. Spojením 
obrazové stránky, děje, hereckých výkonů a přitom základní myšlenkou 
vztaženou k historickému vývoji. 
Tomek Ivan - FAMU, marketing

Stačí pouze název ? Pak je to Andrej Rublev.
Křipač Jan – filmový kritik

Je to hrozně těžké zvolit jen jeden film, ale když už ... tak asi „Přelet nad 
kukaččím hnízdem”  Miloše Formana. Viděl jsem ho poprvé koncem 70. let 
v Polsku a to jsme velmi dobře cítili, co je to represivni system a jak důležitá 
je osobní svoboda člověka. Ale je to pořád aktualní téma, protože je 
universální.
Andrzej Jagodinski - překladatel, ředitel Polského institutu v Bratislavě

Ze zahraničních Rudovous, pro svoji lidskost, vznešenost v kontrastu 
s nízkým a pro svoji formální dokonalost
Bernard Jan - FAMU, filmový kritik a pedagog

Nostalgie , Oběť, Zrcadlo - A.Tarkovského. Proč, protože jen s ním dokážu 
rezonovat a nevidim film.
David Jiří - výtvarník, pedagog

V útlém mládí to byl americký film - Nejlepší léta našeho života a Pět 
Sulivanů, později - Bergman a Zvětšenina. 
Stivín Jiří - hudebník

U konce s dechem (1959, režie: Jean - Luc Godard) - první film 
francouzské ,,Nové vlny´´ pro mě osobně je to film který i dnes může naučit, 
že filmová práce je o hlavně o příběhu a ne jen o efektních záběrech. A že 
genialita Jeana – Luca Godárda se svojí úsporností a vypravěčským uměním 
přesahuje generace.
Štorek Jiří - producent

Fellini, Bergman, Antonioni, bří Cohenové, Lars v. Trier,  – v podstatě to, nač 
uchváceně koukám a nevím, jak vlastně je to uděláno. A tedy nejspíš 
Amarcord, mám-li jmenovat jeden film.
Eisman Josef - scénarista



Uvádím filmy, které jsem si zapamatoval a které pro mě znamenaly buď něco 
statečného nebo něco zábavného nebo něco podnětného. Ale čím dál víc se 
mi filmy znechucují.99% současných filmů přímo fyzicky nesnáším - Pottery, 
Pány prstenů a všechny ty blbosti, kde se musí srazit Jumbo Jet s ponorkou a 
kde musí být vidět co nejvíc masa ... Toužím po jednoduchém příběhu, kde 
nebude ani krev, ani vyvalený kozy, ani krkolomné a vyšinuté charaktery a 
kde uslyším ušlechtilou řeč, ale to se v tomto světě nenosí. 
Milan Knížák - generální ředitel NG Praha, výtvarník

Nejspíš Zvětšenina: viděla jsem ji zhruba ve stejném věku jako Vinnetoua, 
Ptáky a Mlčení, a kupodivu na mě udělala největší dojem. Doma jsem měla 
fotku Pierra Brice, ale na šumění stromů  v parku ze Zvětšeniny jsem už 
nikdy nezapomněla.
Tučná Milena - animátor kultury

Určitě mě nejvíce ovlivnil Carlos Saura a jeho filmy Starý dům uprostřed 
Madridu a Elizo, živote můj – a posléze Miloš Forman s Přeletem, Amadeem, 
Taking off a muzikálem Vlasy. Ale podívám-li se zpět, asi mě nejvíce ovlivnit 
film Bio Ráj, obsahuje hluboké city, silný příběh, je nezapomenutelný…a 
také Forest Gump.
Šmídmajer Miloslav - režisér, producent

MISIE (r. Roland Joffé) a ČETA (r. Olirek Stone) - oba filmy naplňují 
vertikální kontemplaci o podstatě lidského bytí ve světě, který člověk tak 
často násilně přetváří tzv. k obrazu svému. Oba snímky jsou o hledání 
elementárního dobra a uvědomění si vlastních morálních hodnot, ale i o 
pokání nad vlastním selháním při cestě životem. 
Novosad Martin – producent ČT

Tenkrát na západě (S.Leone) pro dokonalou stavbu postav, tvorbu napětí a 
čistotu filmového výrazu.
Kepka Ondřej - režisér, producent

AMADEUS a z tuzemské kinematografie MARKETA LAZAROVÁ
Šimáček Milan - herec

Dva rané zážitky byly zvlášť důležité, ve vztahu k filmovému umění i 
k filmové poesii (oba aspekty jsou pro mne neoddělitelné): Chaplinovo Zlaté 
opojení, kde jsem – mj. ve slavné scéně, v níž Chaplin jí botu - poprvé pocítil 
magii, již dává film skutečným předmětům, a Cavalvantiho Přízraky noci, 
kde na mne zas poprvé zapůsobila magie filmové montáže. „Dospělým“ 
modelem mého vztahu k výrazovým možnostem filmu může být Menschen 
am Sontag čtveřice Siodmak-Ulmer-Wilder-Zinnemann z rozhraní němé a 
zvukové éry, kde je příkladně setřen rozdíl mezi fikcí a „dokumentární“ 
stránkou filmu a autorské sdělení vepsáno přímo do tkáně skutečnosti – jak to 
je pro mne vrcholnou „formulí“ vší filmové magie.  
Král Petr - básník

Těch filmů, které mě v životě nadchly a na které se mohu dívat opakovaně, 
by byla celá řada: Ninočka, Prázdniny v Římě..., mnohé z nich v seznamech 
ani nejsou, což je ale pochopitelné. Jedním takovým byl např. i francouzský 
snímek A. Vardové Štěstí, který mne zaujal svým tématem i svou 
impresionisticky laděnou kamerou. 
Tabery Karel - kritik, žurnalista

Vše o mé matce - drama, temperament, naléhavost, opravdovost, příběh, 
vizuální stránka – barvy, hudba… 
Štichová Tereza - kulturní animátor

S tou otázkou mám trochu problém. V 18 mě okouzlil Kalatozov, Jeřábi 
táhnou a proto jsem se přihlásil na FAMU. Jestli chcete, uveďte to, ale už 
dávno to samozřejmě cítím jinak. Dnes bych žádný jednotlivý film uvést 
nedokázal. Zaškrtával jsem málo, jednak řadu filmů neznám, a taky jak 
stárnu, stávám se hyperkritickým...
Škrdlant Tomáš - režisér

Nikdo mne nemá rád – objevil pro mne Novou vlnu a současně osobnost F. 
Truffauta.
Bařina Tomáš - režisér

Felliniho Silnice. Klasická výstavba dramatu. Téma: nenapravitelnost, 
nevratnost činu. Neexhibující kamera. Ústřední hudební motiv, funkčně 
použitý. Herci...
Hanák Tomáš - herec



Který film a proč nejvýrazněji ovlivnil Váš vztah k filmovému umění ? Nelze 
jmenovat jen jeden, klíčově mě však ovlivnily filmy během prvních návštěv 
ještě původního kina Ponrepo v roce 1982, v němž jsem mohl vidět snímky 
v rozpětí od Sladkého života a Kdo se bojí Virginie Woolfové? přes Romea a 
Julii až třeba po Ples upírů anebo Tarzana a jeho družku. Kdybych měl přece 
jenom vybrat jen jeden, byl by to Sladký život, který jsem viděl několikrát 
v různých fázích života a s ohledem na ně jsem si v něm vždy našel něco 
nového, co mě fascinovalo. A nebyla to jen koupající se Anita..
Seidl Tomáš - kritik

Draughtsman's Contract - Byl jsem na nem s mamou v kine v Trutnove asi v 
roce 1985 a pamatuju si, ze jsme pak nesli hned domu, ale ja ji odtahl k rece 
a tam jsme asi pul hodiny stali a ja jsem se snazil dobrat se detailu toho 
pribehu; o par let jsem v Amsterdamu zorganizoval takove male soukrome 
promitani a po jeho skonceni jsme si vzali papir a tuzku a sjeli jsme to znova. 
Poslednich mnoho let uz mi smysl Greenawayovych snah docela unika (a to 
se s nim znam a mnohokrat jsem se s nim o tom bavil, poprve od roku 1996, 
kdyz jsme ho privezli do Prahy na festival), ale ten film byl pro me naprosto 
rozhodujici. 
Prášek Tomáš - autor festivalového systému Eventival, DataKal

Jeden film? Nezmysel! Andrej Rublev, Lesné jahody, Kid, Salo – 120 dní 
Sodomy, Mechanický pomaranč,  Amarcord... a mohol by som menovať 
ďalšie desiatky filmov. Vzťah k filmovému umenie – absolútne kladný !
Vraštiak Štefan - kritik

1.Až přijde kocour. Jako malá holka jsem film viděla snad desetkrát. 
Dokonce jsem si sama napsala a ilustrovala zpětný scénář. Tam možná 
poprvé padlo rozhodnutí zasvětit život filmu. 2.KINOAUTOMAT – Člověk a 
jeho dům.1.interaktivní film světa. Převratný počin v dějinách 
kinematografie. Ovlivňuje můj život dodnes.
Alena Činčerová - režisérka

Údolí včel Františka Vláčila – ohromilo mne, jak živý svět umí vytvořit 
kinematografie v rámci historických kulis.Alena Prokopová - kritik

Stvoření světa. Byl to první film ke kterému jsem získal i další informace. 
Růžička Antonín - tvůrce největší české filmové databáze

Marketa Lazarová; dokonalé řemeslo (dle mých kusých vědomostí), pro mne 
„nej“ film ze všech, které jsem kdy viděla (tenkrát, v cca 17-18 letech,  jsem 
tipovala, že lepší film už nikdy neuvidím, trvám na tom dosud).
Černá Anna

O slavnosti a hostech (výraz té slavné epochy)
Havel Ivan M.

Kytice od F.A. Brabce. Možná mám zvrhlý vkus, ale mně se to líbilo…. :-) 
Kukal Jan - pedagog a organizátor školení pro pedagogy

Asi „Kočár do Vídně” Karla Kachyni. Je to velmi jednoduchý, ale nesmirně 
dramatický příbeh. Tak si pravě představuji, že by se mělo mluvit o vlastních 
dějinach, přestože různé nepěkné věci určitě nejsou příjemné a někdy 
dokonce i bolí.
Andrzej Jagodinski - překladatel, ředitel Polského institutu v Bratislavě

Slnko v sieti. Pro rafinovanou dekonstrukci a rekonstrukci autenticity. Pro 
svoji výrazovou modernost a naléhavou etiku.
Bernard Jan

Ale jednoznačně to bylo SVĚDOMÍ  Jiřího Krejčíka. A nejsem sám, sešel 
jsem se             už s několika lidmi, pro které tento film znamenal pootevření 
dveří do chrámu filmového umění. 
Jan Jíra - filmový aktivista

Asi Markéta Lazarová - proč, asi proto, že jsem v té době, kdy jsem ho viděl 
poprvé, dospíval a fascinovala mne Vláčilova samozřejmá fascinace.
David Jiří

Bylo jich hodně, každý dobrý film přispěl něčím svébytným a novým do 
množiny poznání, co všechno umí právě a jedině filmové umění. Chvíli jsem 
se upřímně snažila sem jedno jméno vepsat, ale takhle to prostě nefunguje. 
Za každým, které vyberu, se vrší stovky dalších, bez nichž bych o genialitě 
toho vybraného nevěděla. Poznání, co je film, povstává až od určitého 
množství.
Cardová Jitka - kulturní animátor, překladatel



Oidipus král – první film, který mi ukázal, že je možno používat jinou než 
konvenční filmovou řeč.
Mareš Petr - pedagog, kritik, překladatel

Carmen od Carlose Saury. Uchvátila mne a od té doby jsem v kině jako 
doma ?
Sulovská Markéta - animátor kultury

Andrej Rublev - jednou provždy 
Vandas Martin - producent (FIMFÁRUM)

Marketa Lazarová. Při prvním zhlédnutí jsem vzhledem k věku (16) jen 
tušila, kolik vrstev toto dokonale prokomponované dílo má, ale dojem byl 
obrovský; coby fanatická čtenářka jsem pochopila, že film mi může 
nabídnout přinejmenším srovnatelný umělecký zážitek jako četba. A při 
každé další projekci jsem v tomto snímku nacházela nové, do té chvíle 
neviděné fazety.
Tučná Milena

NOC NEVĚSTY (r. Karel Kachyňa) - Magické a sugestivní dílo o střetu 
dvou dehumanizujících fanatismů: ideologického a náboženského je baladou 
na pozadí velkých dějin, jejichž proměny stíhají i obyčejného člověka 
v atmosféře násilné kolektivizace českého venkova.
Novosad Martin

Sedím na konári a je mi dobre – J.Jakubisko – pro dokonalé propojení reality 
a světa fantazie a pro pochopení vztahu člověka i se všemi negativními 
vlastnostmi  
Kepka Ondřej

Kurosawa: Dodeskaden – unikátní film který se ničemu nepodobá, má 
ohromnou poetiku a vizuální estetiku, bravurně natočený a zároveň vytváří 
nádherný svět, nese nádhernou myšlenku
Janyška Petr - diplomat, překladatel, velvyslanec UNESCO

Černý Petr - originální, vtipné, výborně vykreslené a zahrané postavy 
(autentické – neherci), prostředí (celek i detaily), dialogy, pocity lůzra….
Štichová Tereza

Ostře sledované vlaky – jsou mi nejblíž svou poezií. Lásky jedné plavovlásky 
– to samé.
Bařina Tomáš

Obrazy starého sveta – pre jeho hlboko ľudský prístup k starobe, jeho 
optimizmus prekonať najťažšie životné postavenie, ľudskú pokoru, životnú 
múdrosť, neopakovateľné zobrazenie života zakoreneného v prírode, 
domove, lebo žiť sa musí, kým nevyhasne každému sviečka života
Vraštiak Štefan

a názory účastníků CSFD ….

H34D
Matrix otevřel mou mysl...

Kulmon
Mulholland Drive: Jednoduše geniální film. K uchvácení filmem nepotřebuji, 
abych ho pochopil. Mulholland Drive mne uchvacuje právě proto, že ho 
nechápu.

Nellka
Nejsem si jistá, film mám ráda jako takový, některý je výjimečný, jiný děsivě 
špatný. Tak už to na světě chodí. Když však umíte ocenit kvalitu a invenci 
autorů můžete si užít každý film, i ten špatný.

ninushkaaa
Aj keď je množstvo filmov, ktoré ma ovplyvnili viac, predsa len si vždy 
spomeniem na ten, ktorý som ako prvý videla vo Filmovom klube a ktorý mi 
otvoril cestu do sveta filmu a to film Kandahár.

Radek99
Dead Man Jima Jarmusche. Černobílý, jakoby statický, tolik typický obraz 
pro filmy Jima Jarmusche, kde film vzniká sledem, řetězením téměř 
statických ,,živých obrazů", s velmi pozvolnou dynamikou...

Radyo



Sunset Blvd. - tenhle film donutí člověk skutečně přemýšlet o smyslu života.

snob
Posedlost / Possession (Francie / Západní Německo, 1981, Andrzej Zulawski) 
- Neuvěřitelné ztvárnění ženského přerodu z područí mužské dominance. 
Tento film mi vzal na mnoho dní dech.

swed
VERTIGO - Hypnotický, emocemi nabitý a mistrovsky zrežírovaný ponor do 
hlubin lidské duše.

T2
Svetlá veľkomesta: Charlie Chaplin bol jednoducho génius svojej doby, to čo 
už vtedy dokázal to nemá obdobu! Ja som mal to šťastie vidieť tento film v 
kine a zážitok to bol jeden z mojich najväčších.

woody
Mechanický pomeranč - první veliký a silný film, který jsem kdy viděl. Výpovědní 
hodnota, která byla pro jedenáctiletého chlapce natolik ohromující, že ho 
poznamenala do konce života.
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