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První úvahou na téma filmu s tématikou konfliktu ve Vietnamu byl, v lednu roku 2007, 
text s názvem „Vietnam filem“. Původní znění najdete vždy na internetové adrese: 
www.nikdo.org. Následující materiál se více zabývá otázkou objektivity a subjektivity 
filmu. Hledá smysl filmu jako média sprostředujícího reálnou událost takového 
významu, který definuje její veřejné vnímání ať již se záměrem manipulace s veřejným 
míněním nebo ne.
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Historická fakta

Válka ve Vietnamu byla válka, která mezi lety 1964 a 1975 proběhla jako pozemní válka v Jižním Vietnamu 
a pohraničních oblastech Kambodže a Laosu a jako bombardovací válka nad Severním Vietnamem.

Ve Vietnamu je tento konflikt známý jako americká válka. Intervence USA ve Vietnamu znamenala vlastně 
jen  poslední  eskalaci  třicetiletého  ozbrojeného  konfliktu,  který  začal  v  roce  1945/46  odporem 
vietnamských komunistů  a  jiných  skupin proti  setrvání,  resp. návratu  francouzské koloniální nadvlády. 
Proto se často udává i dřívější začátek vietnamské války, nejčastěji rok 1957.

Na jedné straně bojovala aliance USA a Vietnamské republiky  (Jižního Vietnamu), podporovaná menšími 
kontingenty  ze zemí SEATO (Austrálie, Nový Zéland,  Jižní Korea, Thajsko  a Filipíny). Na straně druhé  to 
byla  aliance  Vietnamské  demokratické  republiky  (Severního  Vietnamu)  a  Národní  fronty  osvobození 
Jižního Vietnamu (Vietkong), partyzánské komunistické organizace infiltrující Jižní Vietnam. Sovětský svaz 
a  Čína  poskytovaly  Severnímu  Vietnamu  a  Národní  frontě  osvobození  vojenskou  pomoc,  přímo  však 
nezasahovaly.  Od  roku  1970  USA  rozšířily  vojenské  akce,  zejména  bombardování,  na  sousední  státy 
Kambodžu a Laos.

Válka byla vedena se značnou krutostí, při níž trpěli civilisté a bylo ničeno životní prostředí: USA použily 
proti  rostlinným porostům defoliant agent orange, neboť po odlistění prales přestal partyzánům sloužit 
jako  bezpečný  úkryt.  Agent  orange  byla  směsí  dvou  pesticidů.  Při  výrobě  jednoho  z  nich  vznikala  jako 
nežádoucí příměs extrémně toxická látka tetrachlorodibenzodioxin, která je klasifikována jako karcinogen 
a  způsobuje  řadu  dalších  zdravotních  poruch.  Proto  i  po  desetiletích  obyvatelé  Vietnamu,  dělníci 
zaměstnaní při výrobe agent orange a američtí vojáci, kteří  s ním přišli do kontaktu  trpí  řadou vážných 
chorob  a  některým  se  rodí  i  postižené  děti.  Použity  byly  i  další  chemické  látky,  např.  kyselina 
dimethylarsinová (agent blue) na zničení úrod rýže.

Zdroj: Wikipedia

Významné filmy s tématikou války ve Vietnamu

Dobré ráno, Vietname!
ČSFD: 82%

To je pozdrav nového discjockeye (Robin Williams) na vlnách armádního rozhlasu, který doslova srší 
humorem a miluje rock and roll. Nový moderátor na vlnách armádního rozhlasu zásadně změní ranní 
vysílání. Vojáci ho zbožňují, ale někteří nadřízení ho zkrátka nenávidí. Velmi lidský příběh ukazuje krutý 
čas války ve Vietnamu v protikladu s nesmrtelným humorem Robina Williamse a hudebních hitů té doby.

Můj názor: Velice pozitivní film. Který však jen okrajově naráží na skutečnou realitu Vietnamu v době 
šedesátých a sedmdesátých let. Pro Američana úchvatná zábava, pro Vietnamce nikoliv.

Krvavá volba
ČSFD: 64%

Americká ambasáda v Jemenu je obklíčena rozlíceným davem zfanatizovaných demonstrantů. Plukovník 
Childers, který odpovídá za její bezpečnost, zajistí tři helikoptéry, kterými je evakuována celá rodina 
amerického vyslance. Následuje atak Jemenců, při kterém jsou tři vojáci z ambasády zabiti. To je jasný 
pokyn pro plukovníka, aby dal rozkaz k ozbrojené obraně. 83 jemenských civilistů je zlikvidováno. Jeho 
rozhodnutí je ale diplomatickými kruhy odsouzeno a Childers se stane obětním beránkem a je postaven 
před soud. Vybere si ke své obhajobě válečného veterána z Vietnamu, cynického opilce a dlouholetého 
přítele plukovníka Hodgese, kterému ve válce zachránil život. Hodges není přesvědčen, že svého přítele 
kvalifikovaně obhájí a rozmlouvá mu to, ale Childers je skálopevně přesvědčen, že právě on je ten pravý. 
Soudní pře, ten věčný souboj o objektivní pravdu a spravedlnost začíná.



Můj názor: Téma Vietnamu je zde velice vhodně použito, avšak film jako takový jej používá pouze jako 
doplňující téma pro hlavní dějovou linii. Obsahuje několik záběrů z vietnamské války.

Oběti války
ČSFD: 81%

Příběh je založený na skutečné události. Bojová četa v něm propadla v pralesech Vietnamu šílenství. Vize a 
intenzita tohoto příběhu pevného postoje jediného muže, který se ve světě, kde neplatí žádná pravidla 
postavil na stranu zdravého rozumu, je zcela bez konkurence a zůstává nepochybně tím nejvíce strhujícím 
obrazem Vietnamu, jaký byl doposud na stříbrném plátně vykreslen.

Můj názor: Aktuální doba vždy více akcentuje mezilidské vztahy a pokouší se tak dostat více pod kůži 
představitelům děje, než tomu bylo dříve, kdy herec byl vnímán více jako loutka. Osobně tento přístup 
oceňuji, protože je pro konstrukci vietnamské reality naprosto ideální. Občasné nadsazení, které bravůrně 
zvládá Coppola v tomto filmu však nehledejte.

Narozen 4. července
ČSFD: 82%

Snímek vypráví přáběh Rona Kovice, veterána z Vietnamu.. Slavný film otevřeně hovoří o vojně ve 
Vietnamu, o ochrnutém Ronovi Kovicovi, který se z nadšeného vlastence změnil na zapáleného bojovníka 
proti válce. Ve Vietnamu prošel peklem, ale ani návrat do normálního života nebyl o nic lehčí. Ron se musí 
naučit žít se svým ochrnutím, znovu si zvykat na rodné město, rodinu a přátele, což vůbec není jednoduché.

Můj názor: Vhodně propojená válka s tím co po ní následuje. Jako mnohé další snímky i tento vyobrazuje 
absolutně odlišný pohled někoho kdo se konfliktu přímo účastnil a někoho, kdo byl ochočen pouze médii v 
rámci států.

Četa
ČSFD: 90%

Píše se rok 1963 a do Vietnamského pekla přilétá zelenáč Taylor (Charlie Sheen). Už první pohled na vozík 
naloženými igelitovými pytli s mrtvolami mu napovídá jaký pobyt jej zde čeká. Když dorazí k četě ke které 
byl přidělen, velmi brzy zjišťuje, že četa nebojuje jen s příslušníky Vietcongu, ale boj zuří i uvnitř. Právě zde 
vidí názornou ukázku střetávání pomyslného "dobra se zlem", které ztělesňují brutální a nekompromisní 
seržant Barnes (Tom Berenger) a na druhé straně člověk, který si v sobě snaží uchovat ještě trochu 
lidskosti seržant Elias (Willem Dafoe). Taylor brzy stojí před úkolem "vybrat si tu správnou stranu". Po 
několika průzkumných pochodech se mu jako lepší jeví seržant Elias. Spory v četě postupně začínají 
nabírat na intenzitě a nevraživé pohledy a řeči se postupně začínají přesouvat ve fyzické souboje. Každému 
je jasné, že četě může velet pouze jeden z nich. Mezitím však muži musí držet pozornost před nepřítelem 
oficiálním, kterými jsou všudypřítomní příslušníci Vietcongu. 

Můj názor: Jeden z trojice klasických příběhů války ve Vietnamu. Dotýká se jakoby všech témat, na které tyto 
filmy reagují. Bohužel z mého pohledu právě taková nevyhraněnost a navázanost na lokální drama uvnitř 
čety odbíhá od tématu Vietnamu jako takového. Je tedy více dobrým dramatem, než hororem války.

Forrest Gump
ČSFD: 95%

Zemeckisův film je brilantním shrnutím dosavadních režisérových poznatků o možnostech "comicsového" 
vyprávění. Formálně i obsahově nejméně konvenční z jeho snímků přesvědčuje komediálními gagy i 
naléhavě patetickým tónem. Jeho hrdinou je prosťáček Forrest Gump, typický obyčejný muž, který od 
dětství dělal, co se mu řeklo. Do života si tak odnesl několik ponaučení své pečlivé maminky a osvědčené 
pravidlo, jež se mu hodí mnohokrát v nejrůznějších situacích: když se dostaneš do problémů, utíkej. Forrest 
se proutíká školou, jako hráč amerického fotbalu i univerzitou, potom peklem vietnamské války a 
zoufalstvím nad matčinou smrtí. Vždycky je totiž někdo nebo něco, co po něm skutečně či obrazně "hází 



kameny". Nakonec však Forrest poznává, že jsou i jiná řešení situací než útěk. Svůj život spojuje s 
kamarádkou ze školy Jenny, která pro něj zůstane provždycky jedinou láskou, s přítelem z vojny, 
černochem Bubbou, který dá směr jeho úvahám o lovu krevet, a s poručíkem Taylorem, jemuž ve Vietnamu 
zachrání život. Forrestova životní pouť od 50. do 80. let je koncipovaná jako totálně "bezelstné" vyprávění 
hrdiny, neschopného obecnějšího hodnocení situace. Forrest jako sportovec i jako válečný hrdina se 
setkává se slavnými lidmi, které nakonec vždycky někdo zastřelí (J.F. Kennedy, J. Lennon). Také jeho bližní 
umírají, ale on sám zůstává. Empiricky se dopracovává od impulsivního "útěku" před životem k úvahám o 
lidském osudu a o Bohu. Soukromý hrdinův osud zároveň postihuje třicet let poválečných amerických 
dějin.

Snímek je doslova prošpikován nejrůznějšími kulturními i společenskými odkazy, viděnými ovšem 
bizarně naivním pohledem hlavního hrdiny, úzce soustředěným na několik hlavních nehodnotících 
hledisek. Film vedle výjimečného citu pro metaforu a vedle brilantních humorných scén překvapuje 
patetickým tónem a nezvyklou melancholií. Důležité místo zde mají technicky dokonalé triky ve stylu 
Allenova Zeliga, dovolující hrdinovi "vstoupit" do dobových dokumentů a setkat se tak s význačnými 
osobnostmi.

Můj názor: Příběh z nejklasičtějších, přestože stopáž z lokalit Vietnamu nepředstavuje většinu. Tento skvost 
vznikne, poněkud s nadsázkou, když najdete to dobré v Četě a filmu Dobré ráno Vietname. Celková neotřelost 
pojetí děje a jeho sestavení však celou virtuální realitu tohoto filmu posouvá někam, kam se ostatní jen stěží 
dostávají. Na stejné úrovni je snad ještě Apokalypsa.

Olověná vesta
ČSFD: 87%

Snímek Stanleyho Kubricka Olověná vesta (1987) patří k vlně filmů, které se v druhé polovině 
osmdesátých let vyjadřovaly k tématu vietnamské války. Mistrovský snímek se odehrává ve dvou stejně 
dlouhých kapitolách, jejichž hlavním hrdinou je inteligentní voják s přezdívkou Vtipálek. První část se 
odehrává ve výcvikovém středisku námořní pěchoty v Jižní Karolíně, kde sadistický instruktor Hartman 
psychicky i fyzicky týrá svěřené nováčky. Ne každý je schopen takový dril přežít a zachovat si zdravé 
myšlení. Druhá část se již odehrává na vietnamské frontě, kde se i Vtipálek musí uchýlit k tomu nejhoršímu 
činu. Stanley Kubrick se ve svých dílech vždy zajímal o krajní stavy lidské psychiky a není tomu jinak ani v 
Olověné vestě. Film lze vnímat jako kritiku či odmítnutí válečné mašinerie. Autor však využil válečného 
tématu spíše k obecnější výpovědi o tom, do jakého stavu se může i humanisticky založený člověk dostat, 
ocitne‐li se v nelidských podmínkách a beznadějných situacích.

Můj názor: Rustikální psychologické drama.

Lovec jelenů
ČSFD: 88%

Michael, Steven a Nick jsou mladí tovární dělníci z Pensylvánie, kteří musí narukovat do Vietnamu. Před 
tím, než odejdou, Steven se žení s těhotnou Angelou a jejich svatba je zároveň slavností na rozloučenou. Po 
mnoha hrůzách, které tři přátelé prožijí, všichni upadnou do rukou Vietkongu a dostanou se do tábora 
rukojmích, kde jsou nuceni hrát sami se sebou ruskou ruletu. Slavné válečné drama režiséra Michaela 
Cimina patří k uměleckým vrcholům vlny filmů o vitnamském traumatu.

Můj názor: Melancholie, skepse, bezradnost a otrávenost. To jsou pocity, které brilantně vykreslují drama, 
které se odehrává v malém americkém městečku po válce ve Vietnamu. Jeto jeden z filmů, které si na nic 
nehrají, které se nebojí zajít až na dno opravdové vietnamské reality.

Tábor Tygrů
ČSFD: 78%

Bozz (Colin Farrell) je věčný rebel, který nesnáší válku a zabíjení. I přesto je však naverbován do armády, 
kde způsobuje jeden problém za druhým. Jeho velitelé si s ním nevědí rady, a protože je potřeba každého 



vojáka, vojenský soud proto nepřipadá v úvahu. Díky znalosti vojenských předpisů se mu podaří dostat z 
armády dva lidi, o kterých zaručeně ví, že by ve Vietnamu nepřežili ani pár dnů. Tím ještě ještě více popouzí 
vojenské velitele své jednotky. V četě si začíná svým chováním budovat respekt a obdiv, ale taky nenávist a 
opovržení. Jeho největšími odpůrci se stávají velitel výcviku seržant Thomas (James McDonald) a vojín 
Wilson (Shea Wigham), který touží po velitelských prýmcích. Poté co je Bozz ustaven velitelem čety, 
Wilsonova nenávist vzroste natolik, že v něm začne zrát myšlenka na Bozzovu smrt. Mezitím se však četa 
přesune do poslední fáze výcviku, která probíhá v armádním prostoru, který je téměř dokonalou simulací 
Vietnamu, v Tigerlandu.

Film s minimálním rozpočtem natočil režisér Joel Schumacher, který tímto filmem udělal další krok zpět 
mezi filmařsky ceněné celebrity. Zároveň ve filmu objevil dnešní hvězdu Hollywoodu Colina Farrella, který 
se sám o filmu vyjádřil tím, že řekl: "Film vidělo asi tak čtrnáct lidí..." U nás je možné film vidět pouze na 
videu. 

Můj názor: Vietnam bez Vietnamu. Nekompromisní konec. Tento kousek rozhodně také stojí za to vidět, 
přestože je více dramatem mezi vojáky než že by se vázal na konflikt USA a severního Vietnamu.

Apokalypsa
ČSFD: 89%

Kapitán Willard si během služby ve Vietnamu získal pověst vynikajícího vojáka. Je pověřen důležitou misí: 
musí v džungli najít a zlikvidovat amerického plukovníka Waltera E. Kurtze, který dezertoval a vede v čele 
oddaných domorodců soukromou válku proti Vietnamcům i proti Američanům. Cestou proti proudu 
Mekongu na hlídkovém člunu Willard se svými muži poznávají nejpodivnější a nejrůznější aspekty 
válečného pekla. Willard, obklopený zmarem a zneklidněný zprávami o Kurtzově počínání, má dost času na 
přemýšlení o sobě i o člověku, v němž válka obnažuje jeho sklon k ničení a zlu. Prožité peklo, objevení 
Kurtzovy říše zla a rozhovory s šíleným plukovníkem, který před Willardem rozvíjí své filozofické vize 
lidstva a války ‐ to všechno způsobí, že pro kapitána je rozhodování o Kurtzově zabití něčím víc, než jen 
prostým vykonáním rozkazu ... Kultovní dílo Francise Forda Coppoly patří mezi nejlepší filmy o 
americkém traumatu vietnamské války.

Mistrovské, myšlenkově i formálně velmi ambiciózní drama, označované za jedno z klíčových děl americké 
kinematografie 70. let, vzniklo na motivy povídky Josepha Conrada (1857 ‐ 1924) "Srdce temnoty" (1902). 
Z osmi nominací na Oscara získal prestižní zlatou sošku Vittorio Storago za kameru a Walter Murch, Mark 
Berger, Richard Beggs a Nat Boxer za nejlepší zvuk. Film získal Zlatou palmu na XXXII. MFF v Cannes. 

Můj názor: Jediný film, ze kterého je Vietnam i cítit. Faktická nesmyslnost tohoto sdělení podněcuje právě 
objevování jiné roviny, či jiné hloubky vnímání skryté mezi řádky. Tyto jiné roviny, jakoby Apokalypsa 
obsahovala ve stejné dokonalosti, jako podprahová reklama na Kolu. Možná, že to je právě ta informace, 
která z filmů dělá kult. Jednoznačně upřednostňuji prodlouženou Redux verzi. Pro její nelinearitu a 
schopnost utvářet mnohem paradoxnější asociace. Rozsáhlejší materiál je vždy silnějším zážitkem, který vás 
sice může unavit, ale to jen v prvním povrchním plánu. V každém dalším pohledu ve vás musí zákonitě 
Apokalypsa vyhlodávat své bizarní obrazy, stejně jako to dělala realita Vietnamského konfliktu vojákům, 
nebo natáčení filmu na Filipínách v myslích Coppolova týmu. Patří jim tak pouze obrovský dík, za odhodlání, 
které dílu věnovali. Ona bizarnost totiž není přítomna jen v obrazech které film nabízí, byla přítomna i tehdy 
ve Vietnamu, musela být přítomna když Franka Coppolu opustila žena, stejně jako je přítomna ve chvíli, kdy 
(oprávněně) stíráte pot z čela při třetí hodině sledování filmu. Podle mě může existovat mnoho objektivních 
výkladů a analýz, které vám řeknou, co jaký moment vyjadřuje a na jaké události odkazuje. Pro mě je však 
Apokalypsa významná něčím jiným. Je to, jak jsem již naznačil dříve, její přímo nevyřčený obsah.

Hamburger Hill
ČSFD: 67%

Seržant Frantz (Dylan McDermott) sa vracia z bojiska do tyla, aby sa stal veliteľom čaty nováčikov. Noví 
vojaci netušia, čomu všetkému budú musieť celiť; od problémov s hygienou a chorobami, cez vnútorné 
napätie medzi bielymi a čiernymi, ich rodinnú situáciu, demoralizujúce ohlasy z domova, taktické chyby a 



nereálne očakávania velenia a kruté obrazy a spomienky na padlých spolubojovníkov, až po všade 
číhajúceho nepriateľa... A v takých podmienkach príde rozkaz presunúť sa do bojovej zóny a obsadiť vrch 
prezývaný Hamburger Hill.

Můj názor: Film z těch od kterých nic nečekejte. Avšak film, který si na nic nehraje. Je strnulou až omračující 
fotografií jedné vietnamské nesmyslné bitvy. Polovinu času vidíte čistý boj, druhou polovinu posloucháte 
americké vtípky. Není o co stát z hlediska filmového, ale i tak jde o film zpracovaný přehledně a čistě.

Zahrady z kamene
ČSFD: 79%

Hodně průměrné drama F.F. Coppoly, které se dívá na válku ve Vietnamu očima jednotky vojenských 
veteránů pohřbívajích doma ve Státech vietnamské padlé. Mdlý film, jehož hlavní devizou je herecké 
obsazení.

Souboj
ČSFD: 83%

River Phoenix hraje kluka, který odchází do Vietnamu, guláš v hlavě i v srdci a před odjezdem se chce ještě 
jednou pořádně pobavit a tak vytáhne holku, která ‐ a tady si teprv uvědomíme, jak Lily Taylor při svém 
jemném půvabu dovede být i nevábná ‐ podlehne iluzi, že se mu snad líbí, jenže jediný důvod její účasti na 
pařbě je příslib výhry pro jejího objevitele v soutěži "Kdo přitáhne nejšerednější buchtu". Ale to je teprve 
začátek filmu s výborným scénářem, režií a hlavně hereckým obsazením, filmu o hodnotách, které někdy 
přes klam oka a pod vlivem "jámámnavíc" zdání nepustíme do srdce.

Údolí stínů
ČSFD: 67%

Plukovník Hal Moore (Mel Gibson) je katolík, otec pěti dětí, ale taky vynikající voják, kterého mají nadřízení 
rádi, protože vždy dokáže jít i do té nejnebezpečnější mise s chladnou hlavou. A právě teď má další možnost 
takové mise. Jet do Vietnamu a bojovat proti tamní armádě, se kterou se americká vojska ještě neutkala. V 
bitvě, která se má odehrát v údolí La Drang, se také mají poprvé experimentálně vyzkoušet vrtulníky, které 
mají vojáky dopravit na místo bitvy. Těsně před odjezdem však nastává přečíslování jednotek. Z Moorovy 
jednotky se rázem stává První prapor sedmé kavalerie. Přesně pod tímto označením bojovali i vojáci 
generála Custera v bitvě u Little Big Hornu, kde v krvavé řeži všichni zahynuli. Mooreovi nedává tento fakt 
spát, ale pak se rozhodne, že nepůjde v Custerových stopách, ale že dovede bitvu k vítězství.

Film natočil Randall Wallace, který napsal scénáře ke Gibsonově filmu Statečné srdce nebo Pearl Harboru 
Michalea Baye. Fim vychází ze skutečné události, které sepsali do knihy We were soldiers... once and young 
plukovník Harold Moore a novinář Joseph Galloway, který se bitvy v údolí La Drang také zúčastnil jako 
pozorovatel.

Můj názor: Jeden z filmů, ze kterých okatě čiší spolupráce s americkou armádou. Mel Gibson, jako otec rodiny 
i svého vojenského oddílu, který nikoho nenechá v poli a v mezičasech se modlí k bohu aby jej zachránil. 
Vojáci jako ze škatulky, krev a nečistota jen v nejnutnějších případech. Takto si představuji film, který se 
ukazuje při náboru, ale ne oddechovou zábavu.

Beautiful Country
ČSFD: 70%

Dvacetiletý Binh žije s babičkou a tetou v malé vietnamské vesničce. Když se však má teta provdat a v 
domku přestává být místo, rozhodne se vyhledat svou matku, kterou si nepamatuje a která žije ve městě. 
Ví, že je synem amerického vojáka, za kterého se matka kdysi provdala a potom byla nucena nést následky 
spojené se sňatkem s "nepřítelem". Ani matka, otročící jako služebná v hotelu, však synovi v jeho hledání 
domova nemůže pomoci: Binh se s malým nevlastním bratříčkem Tamem vydává do daleké Ameriky, aby 
vyhledal ztraceného otce. Binh vzdoruje krutým poměrům na uprchlické lodi, přežije ponižující pobyt ve 



sběrném táboře pro asijské imigranty i vražednou cestu na americkém tankeru, která mnohé utečence stojí 
peníze i život. Ponižující anabáze pokračuje i v zemi svobody. Binh však objevuje, že jako syn amerického 
otce má vlast i práva.

Destination Danang
ČSFD: film není uveden
Režie: Mickey Grant (dokument, 1991)

Film vypráví příběh američana, posedlého opravodovým porozuměním. Jeho jméno je Stan Cottrell. Velice 
vstřícný člověk z Kentucky bežící z Hanoie do města DaNang se pokouší prosadit přátelské vztahy mezi 
oběma dříve znepřátelenými zeměmi a zahojit tak zranění, která válka napáchala. Měl by se člověk 
pokoušet navázat přátelství s lidmi, kteří byli jeho nepřátelé? Co když máte Vietnamu plné srdce? A nevíte 
proč. Přestože jste tam třeba nikdy nebyli. Destination DaNang je takovým příběhem člověka. Příběhem 
strachu a opovržení. Hledáním řešení, která po válce vyvstávají. Je to příběh o následcích války, která pro 
mnoho z nás ještě zdaleka neskončila.

Můj názor: viz.komentář k filmu Cu Chi Tunnels

The Cu Chi Tunnels
ČSFD: film není uveden
Režie: Mickey Grant (dokument, 2000)

Dokument Cu Chi Tunnels je příběhem života pod zemí, vyprávěný lidmi, kteří tuto realitu sami zažili. Je to 
příběh vyprávěný lékařem, umělkyní, herečkou a technikem a několika přeživšími členy skupiny Guerilla, 
kteří opouštěli tunely každou noc aby mohli bojovat proti nepříteli bez většího ohrožení. Jde o surový film. 
Pohled a příběhy z války ve Vietnamu, sledované z jiného úhlu než jsme zvyklí. Autoři nechali, v tunelech Cu 
Chi, vyprávět příběh lidí, kteří celou tuto hrůzu museli prožít. Film je v původním vietnamském znění s 
anglickými titulky. Pro zachování dostatečné objektivity byl překlad ověřen jak znalci z Ho Chi Minhova 
města tak odborníky ze Spojených států amerických.

Můj názor: Filmy Mickeyho Granta jsou zajímavou sondou do světa Vietnamu z pohledu jeho obyvatel. 
Velice kladně hodnotím fakt, že režisérem a kameramanem je Američan, přestože jsou oba uvedené filmy 
postaveny do pozice opačné strany. to co však tyto filmy dělá ojedinělé je jejich hloubka, která sahá o něco 
dále, než běžný dokument. Snaží se vyobrazit zřetelně důvody proč už nikdy podobný konflikt nezačínat.

Cesta do války
ČSFD: 72%

Když byl Lyndon B. Johnson zvolen prezidentem USA, budoucnost vypadala zářivě. Inaugurační ples, kde 
své vítězství slavil spolu s manželkou Bird, rodinou, příbuznými i spolupracovníky, z nichž někteří k němu 
přešli z kabinetu jeho zavražděného předchůdce J. F. Kennedyho, byl uspořádán ve velkolepém texaském 
stylu. Ale čtyři roky, které Johnsona v prezidentské funkci čekaly, mu nepřinesly slávu ale hlavně 
problémy s válkou ve Vietnamu. V roce 1965 už bylo jasné, že jihovietnamská armáda na poražení 
Vietkongu nestačí a že potřebuje podporu. Johnson se snažil najít způsob jak co nejrychleji a nejefektivněji 
zvítězit ve válečném konfliktu, který sám nezačal, a pod vlivem poradců se přiklonil ke strategii eskalace 
vietnamské války. Ta však byla ve svých důsledcích tragická.



Archetyp amerického filmu o válce ve Vietnamu

Válečné  filmy měly  vždy  své  místo  v  tématech,  které  byly  na  plátnech  a  obrazovkách  zobrazovány.  O 
Vietnamu se začaly filmy objevovat několik let po válce ale nejvíce jich vzniklo tak deset let po jejím konci. 
Funguje  zde  tedy  obecné  pravidlo,  kdy  bezprostředně  po  skutečné  události  následuje mrtvé   období  a 
následně vlna velkého filmařského zájmu.

Z mého pohledu se dělí  filmy o Vietnamu i  jiných válečných konfliktech na tři  základní skupiny. V první 
řadě jde o filmy, které vlastně stojí mimo samotné téma vietnamské války  (Univerzální voják, Rambo, The 
Big Lebowski), tedy filmy, které se tohoto tématu jen dotknou aby tak dotvořili zápletku nebo téma, které 
se odvíjí zpravidla v době po vietnamském konfliktu. Druhou skupinou jsou filmy, které téma pozorují z 
nadhledu a berou si z této doby hlavně to dobré. Takovým filmem je například velice známý film „Dobré 
ráno Vietname“  s Robinem Williamsem v hlavní roli. No a třetí klíčovou skupinou, která svým rozsahem 
předchozí dvě hravě předčí  je klasické  až dokumentární pojetí,  ač převedené do  fikce, více  či méně se o 
původní realitu opírající.

Virtuální realita filmu a her

Osobně mám v oblibě filmy, které mě svou atmosférou a dějem pohltí. Když hodnotím film, jde mi o to aby 
jeho technická stránka byla médiem, tedy abych o její existenci v průběhu děje v podstatě nevěděl. Ve chvíli 
kdy  je  totiž  technicky‐řemeslná  stránka  filmu médium  nevnímané,  může  se  v  hlavě  pozorovatele  plně 
rozvinout vjem, který film poskytuje.

Očekávám tedy od filmu v první řadě jakousi řemeslnou dokonalost. Ta však kupodivu není přímo závislá 
na technické kvalitě filmu. Jde se tedy plně ponořit do filmu černobílého stejně dobře jako do filmu Michaela 
Baye,  který  je  znám  tím,  že  jeho  filmy  jsou  vždy  nadstandardně  saturovány  (což  odpovídá  dnešnímu 
požadavku populární zábavy).

Jakmile tedy přestanete vnímat vnější okolí, denní dobu, televizní přijímač nebo prostor kolem vás, jste dle 
mého slovníku „ponořeni do děje“. Já jsem pouze v takové situaci schopen film objektivně ohodnotit, jsem 
schopen  film naplno vychutnat  a  jsem schopen  si  jej uchovat  v  paměti.  Je pravdou,  že se  to nejlépe daří 
filmům tzv. kultovním, tedy těm, které u svých diváků splnili nejen úlohu dobře zpracovaného tématu, ale 
měli  ještě navíc přesah, který v materiálu není řečen prvoplánovitě,  ale který  tam přesto najdete, stejně 
jako další diváci takového díla.

Virtuální realitu filmového děje už se dlouhá léta pokoušejí napodobit i počítačové hry. Dnes v době, kdy již 
technické  možnosti  umožňují  realizovat  plně  prostorové  a  realistické  prostředí  je  tato  možnost 
obrovským přínosem pro lidi, kteří se nechají do takové reality vtáhnout. Hry samozřejmě poskytují ještě 
něco navíc oproti  filmu, a to  je možnost aktivně děj ovlivňovat  což dokončuje dílo virtualizace reality k 
dokonalosti.

Proč  se  tedy  nenechat  virtuální  realitou  pohltit  a  přijmout  fakt,  že může  být  rovnocenným  partnerem 
reality skutečné? Tedy s vědomím odlišnosti pravidel každé z realit.

Počítačové hry s tématem Vietnamu

• Vietcong (Vietcong: Fist Aplha, Vietcong 2)
• Battlefield Vietnam
• Whirlwind Over Vietnam
• Wings Over Vietnam
• Conflict: Vietnam
• Hell in Vietnam
• Elite Warriors: Vietnam



Pohled z druhé strany

Pro  naši  evropskou  kulturu  je  samosebou  dostupnější  americký  pohled  na  celý  konflikt  ve  Vietnamu. 
Chceme‐li však být objektivní, měli bychom se na celou záležitost podívat také z druhé strany. Doporučuji 
tedy začít několika filmy z původní vietnamské tvorby, které vám tuto objektivitu pomohou najít.

• Destination Danang
• The Cu Chi Tunnels
• Beautiful Country

Druhým problémem je pomoc armády. V americe existují instituce, které mají zájem na veřejném mínění a 
to více či méně prosakuje i do filmové tvorby. Najdete tak filmy vysloveně heroické a armádu vychvalující, 
stejně jako ty, které žádnou podporu státních úřadů nedostali, protože nehrají mediální hru, podle pravidel 
americké vlády.

Informační zdroje

• Encyklopedie Wikipedia
• Česko‐Slovenská filmová databáze
• Původní text Vietnam filmem
• srufaculty.sru.edu/derrick.pitard/vietnamfilms.htm
• cduniverse.com/search/xx/movie/category2/679/a/Vietnam.htm
• filmsondisc.com/Features/vietnam/Vietnam.htm
• video.google.com/videoplay?docid=1919775245219225387
• creativehat.com/cuchi.htm
• video.google.com/videoplay?docid=7105047256444974154
• creativehat.com/DaNang.htm


