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Abstrakt 

Práce se zaměřuje na dvě kriminální kauzy a na jejich filmová zpracování. Představuje 

kauzy Franka Lucase a George Junga na základě dobových svědectví a informací 

z médií, případně biografií obou zločinců. Přibližuje reálné paralely v jejich osobních a 

„profesních“ životech a vysvětluje rovněž rozdíly v jejich činnostech, včetně doby po 

propuštění z vězení. Práce se záměrně soustředí nejen na činnost, která oba muže 

přivedla před soud, ale i na jejich osobní životy. Ty jsou důležité zejména pro tu část 

práce, která se věnuje filmovým zpracováním jejich osudů. Filmy Americký gangster a 

Kokain práce rozebírá podle dramaturgických rozhodnutí, narativu, ale i úspěchu u 

odborných recenzentů a laické veřejnosti. 

 

Abstract 

The thesis focuses on two criminal cases and their film renditions. It introduces the 

reader to the cases of Frank Lucas and George Jung on the basis of period testimonies, 

informations from media and the biographies of the two felons. The thesis sheds light 

on real parallels in their personal lives as well as their professional lives and explains 

the differences in their operations, including the time after their release. The thesis 

intentionally focuses not only on the activities that got them to court but their personal 

lives as well. Those are especially important to the part of the text that focuses on the 

film renditions of their lives. The movies, American Gangster and Blow are being 

dissected based on the dramaturgical decisions, the narrative and the praise they have 

been given by journalists and general public. 

 



 

 

 

Klíčová slova 

Drogy, USA, pašování, peníze, kriminalita, Vietnam, Kolumbie, kokain, heroin, 

marihuana, 

 

 

Keywords 

Drugs, USA, smuggling, money, criminality, Vietnam, Colombia, cocaine, heroin, 

marijuana, 

 

Rozsah práce: 121 530 znaků 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen 

uvedené prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 4.5. 2016 Bc. Jan Hrbek   

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Rád bych poděkoval profesorům, kteří mi umožnili dostat se tak daleko, své přítelkyni, 

která mi poskytla pracovní prostředí a pánům Lucasovi, Jungovi, Jacobsonovi a 

Porterovi, bez kterých bych neměl o čem psát. 

 



 

 



 1 

 

 

Obsah 

1. ÚVOD ................................................................................................................................................ 2 

2. TEORETICKÁ ČÁST ..................................................................................................................... 4 

2.1. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY .................................................................................................... 4 
2.1.1. Frank Lucas ......................................................................................................................... 4 
2.1.2. George Jung ......................................................................................................................... 5 

2.2. AMERICKÝ GANGSTER ............................................................................................................. 10 
2.2.1. Produkce a finanční výsledky ............................................................................................. 10 
2.2.2. Příběh ................................................................................................................................. 12 
2.2.3. Rozdíly mezi filmem a realitou ........................................................................................... 16 

2.3. KOKAIN ................................................................................................................................... 22 
2.3.1. Produkce a finanční výsledky ............................................................................................. 22 
2.3.2. Příběh ................................................................................................................................. 23 
2.3.3. Rozdíly mezi filmem a realitou ........................................................................................... 28 

3. DRAMATURGICKÁ ANALÝZA ................................................................................................ 31 

3.1. AMERICKÝ GANGSTER ............................................................................................................. 31 
3.2. KOKAIN ................................................................................................................................... 32 

4. KOMPARACE FILMŮ ................................................................................................................. 33 

4.1. KRITICKÉ PŘIJETÍ FILMŮ .......................................................................................................... 34 
4.1.1. Americký gangster .............................................................................................................. 35 
4.1.2. Kokain ................................................................................................................................ 38 

4.2. HODNOCENÍ FILMOVÝCH FANOUŠKŮ ....................................................................................... 39 
4.2.1. Americký gangster. ............................................................................................................. 40 
4.2.2. Kokain ................................................................................................................................ 41 

4.3. SHRNUTÍ HODNOCENÍ .............................................................................................................. 43 

5. KVANTITATIVNÍ OBSAHOVÁ ANALÝZA............................................................................. 45 

5.1. VYMEZENÍ POZOROVANÝCH FAKTORŮ A HYPOTÉZ .................................................................. 45 
5.2. POLOŽKA DROGY ..................................................................................................................... 46 
5.3. POLOŽKA NÁSILÍ ...................................................................................................................... 49 
5.4. POLOŽKA RODINA ................................................................................................................... 51 
5.5. VÝSLEDEK ANALÝZY ............................................................................................................... 53 

6. ZÁVĚR ............................................................................................................................................ 55 

7. SUMMARY ..................................................................................................................................... 58 

8. ZDROJE: ........................................................................................................................................ 60 

8.1. TIŠTĚNÉ ................................................................................................................................... 60 
8.2. INTERNETOVÉ .......................................................................................................................... 60 

9. PŘÍLOHY ....................................................................................................................................... 63 

 

 



   

 

 

2 

1. Úvod 

Tato práce se zabývá životními skutky dvou zločinců, jejichž jména jsou spojena 

s velkými kauzami distribuce drog v USA, a které proslavily filmové adaptace jejich 

příběhů: George Junga, zvaného též „Boston George“, kterého hrál ve filmu Kokain 

(Blow, 2001) Johnny Depp, a Franka Lucase, přezdívaného „Superfly“, kterého ve filmu 

Americký gangster (American Gangster, 2007) ztvárnil Denzel Washington. Oba muži 

se stali zločineckými ikonami a, i když svůj bohémský životní styl z doby své největší 

slávy museli po pobytech ve vězeňských celách vyměnit za umírněnější podmínky, 

jejich fenomén, coby „rockových hvězd“ distribuce drog, inspiroval autory knih i 

filmových adaptací, a jejich tváře se objevovaly a stále objevují na obálkách 

vyhlášených magazínů. 

Oba muži začali podnikat v oboru pašování drog v přibližně stejné době. Jejich 

vstup na trh s narkotiky kolidoval se změnou v americké společnosti, kterou s sebou 

přinesla šedesátá léta spojenými silami rostoucího tlaku Studené války a války ve 

Vietnamu.  

Téma práce jsem si zvolil z několika důvodů. Domnívám se, že podle vývoje 

kariér těchto mužů a podle drog, které dominovaly jejich trhům, se dá vypozorovat 

mnoho o náladě společnosti v USA. Dalším důvodem je fakt, že jsem viděl oba filmy a 

zajímá mě život obou gangsterů, skutečný příběh jejich cesty na vrchol a následující 

roky, kdy po letech, strávených ve vězení, vyšli ven, jen aby se nechali znovu uvěznit. 

Bez úmyslu následovat jejich příkladu, spíše ze snahy pochopit, proč se Frank Lucas, 

který byl po odsloužení prvního trestu v doživotní podmínce, pustil do dalšího obchodu 

s drogami. Rovněž jsem přesvědčen, že rozdíly mezi realitou a filmem vydají v obou 

případech zajímavá svědectví o tom, které pasáže života skutečného gangstera je možné 

zveřejnit a které je třeba přidat, upravit, či vynechat, aby z opravdového příběhu vznikl 

výdělečný film, „inspirovaný skutečnými událostmi“. Jak fabulace, které nemají základ 

na pravdě a přesto jsou ve filmech zvýrazněny, tak i fakta, která zůstala ve filmu 

zachována, nám rovněž pomohou k přiblížení toho, co činí příběhy skutečných zločinců 

všeho druhu tak atraktivní pro publikum. Od Johna Dillingera, přes Valachiho 

svědectví, až po Junga a Lucase. 

Hlavní porce literatury, na kterou budu při práci spoléhat, sestává ze životopisů 

obou zločinců a knihy o psaní scénáře a budování příběhu. Rovněž budu ve velké míře 
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pracovat s periodiky, ve kterých se reflektují nejen životy obou zločinců, ale i oba 

filmy. 

Teoretická první část práce se bude věnovat postavě Franka Lucase, jeho životu 

a jeho „dílu“ a následně filmu Americký gangster, který byl na základě jeho příběhu 

natočen. Stejně pak tato část práce přiblíží George Junga a film Kokain. Dobrá znalost 

dobových reálií, spolu s co nejlepší znalostí životů obou zločinců, bude zásadní v 

dalších částech práce. 

Filmy o osudech Franka Lucase a George Junga se staly velice populárními. Oba 

mají silné hlavní protagonisty a oba vypráví o životech drogových dealerů. Se 

společným tématem a společnou časovou osou předpokládám ve filmech i další 

paralely, na které filmaři kladli důraz. I těm se hodlám v práci věnovat. 

Kromě popisu děje obou filmových děl se práce rovněž zaměří na přijetí obou 

filmů odbornou veřejností, i diváky. Podíváme se na recenze filmových kritiků, i na 

recenze a komentáře, zveřejňované na webech pro filmové fanoušky. Práce se bude 

zabývat tím, na které skutečnosti recenze nejčastěji upozorňují a jak oba filmy 

rezonovaly a rezonují u publika. 

V praktické části práce budou oba filmy podrobeny kvantitativní obsahové 

analýze, která by měla přinést uspokojující odpověď na otázku společných prvků, 

vznešenou výše. Dále se bude práce věnovat komparaci kritických ohlasů recenzentů, 

jak profesionálů, tak z řad nadšenců, s možným porovnáním faktorů, které sledovali 

filmoví kritici ‚odborníci‘ a které amatéři. 

Práce má za cíl přinést představení paralel mezi reálnými a filmovými gangstery 

Georgem Jungem a Frankem Lucasem a vysvětlení kořenů těchto paralel. Práce by 

čtenáři měla umožnit lépe pochopit stavbu filmů, inspirovaných příběhy zločinců, i to, 

co počinům z tohoto žánru nejčastěji vyčítají diváci obou obcí. 
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2. Teoretická část 

2.1. Uvedení do problematiky 

2.1.1. Frank Lucas 

V době, kdy Frank Lucas začal s prodejem drog, nechodil George Jung možná 

ani na základní školu. V té době, koncem čtyřicátých let, se Harlem Afroameričanům 

zdál jako ráj na zemi v porovnání s ostatními kouty země, zejména těmi jižními, odkud 

Lucas pocházel, ale skutečnost jistě nebyla tak docela ideální. Ve velkoměstě už Frank 

nemohl dál krást kuřata ze sousední farmy, musel si najít jiný způsob obživy. V počátku 

okrádal bookmakery, ale tato činnost byla velmi riskantní a i on si uvědomoval, že to 

není dlouhodobě udržitelný zdroj příjmů. Jistá morální „ohebnost“, kterou mladý Frank 

Lucas disponoval, spolu s odhodláním získat peníze bez ohledu na způsob, jakým k nim 

přijde, mu daly možnost vydělat si velmi solidní obnos distribucí heroinu. On sám své 

začátky popisoval velmi prostě. Skrze známé svého bratrance heroinisty se dostal až 

k překupníkovi, od kterého sám začal nakupovat.  

„Potkal jsem Jerryho1 v baru a spolu jsme šli dozadu, kde za pultem stál „Old 

Man Pop“2  a leštil sklenice. 

„Máš něco?“ zeptal se ho Jerry. 

„Co bys chtěl?“ opáčil „Old Man Pop“. 

Jerry ukázal na mne. „On to chce.“ 

„Kolik?“ 

„Půl unce.“3  

„Přijď za 45 minut.“ 

Odešli jsme a já se za tři čtvrtě hodiny vrátil se třemi sty dolary a koupil si první 

půl unce heroinu.“4   

Lucas dále popisuje, jak zředěný materiál rychle prodal, druhý den si od svého 

překupníka koupil celou unci, a jak se od té doby snažil pokaždé zdvojnásobit svůj 

odběr a někdy chodil do baru pro zásoby i dvakrát denně. Později s drogami na delší 

                                                 
1 Známý Lucasova bratrance 
2 Těžko přeložitelná přezdívka, poznámka autora 
3 Asi 14 gramů 
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dobu ztratil kontakt, aby se v 60. letech do světa drog mohl vrátit s o to větší vervou a 

stát se opravdovým heroinovým králem. 

Jeho návrat již však nezasáhl pouze Harlem. Na vrcholu své kariéry dodával 

celému státu New York, New Jersey a velké části státu Connecticut. Místo aby si 

kupoval heroin od mafie, nebo od zkorumpovaných policistů, obešel všechny 

prostředníky a pro své zásoby – až z 98% čistý heroin – se vypravil až do Zlatého 

trojúhelníku v Jihovýchodní Asii, kde je od zbytků Kuomintangu kupoval za nejnižší 

cenu. Díky kvalitnímu heroinu a bezkonkurenčním finančním podmínkám naprosto 

ovládl trh v New Yorku až do té míry, že nebylo nemístné jej označit tak, jak to učinil 

ve filmu italský mafián Don Cattano – monopol. Frank Lucas dovážel heroin z Asie do 

Spojených států pomocí vojenských transportů, ve svých laboratořích jej ředil a jeho 

zaměstnanci ho na ulici prodávali pod jménem „Blue Magic“ (Modrá magie/ Modrý 

zázrak). Díky výhodnějším podmínkám, kterých dosáhl tím, že obešel všechny 

mezičlánky, ukrajující ze zisku, si navíc mohl dovolit prodávat lepší, silnější „produkt“, 

než jaký měla šanci za podobnou cenu s menším ziskem, prodávat konkurence. Frank 

posiloval svou pozici na trhu nejen ve směru ke konečným spotřebitelům drogy, ale 

dokázal efektivně budovat i vztahy s konkurencí, neboť byl ochoten slevit ze svých 

zisků a prodávat i „velkoobchodně“. Tímto postupem si postupně naklonil i italskou 

mafii, která měla tu moc jeho slibně se rozvíjející obchod zadupat do země. 

Lucasův New York a jeho Spojené státy jsou obdobím, ve kterém se radikálně 

mění společnost. V době, kdy Frank Lucas zakládal své impérium, byla tématem dne 

válka ve Vietnamu. John Fitzgerald Kennedy byl mrtev už půl dekády a americkým 

prezidentem se měl zanedlouho stát Nixon. Afroamerické občanské hnutí stále ještě 

bojovalo za rovnoprávnost černochů a slavilo důležitá vítězství, ale ztráty morálních 

vůdců Malcolma X a Martina Luthera Kinga jr. znamenaly ústup ideálů a znovu 

rostoucí rasové napětí. Ke konci své harlemské nadvlády podsvětí stihl Lucas ještě 

první ropnou krizi v roce 1973. 

2.1.2. George Jung 

Pro správné pochopení paralel mezi oběma příběhy, i vývoje společnosti, je 

nutné nástup kariéry George Junga zasadit správně do souvislostí s kariérou Franca 

Lucase. 

                                                                                                                                               
4 LUCAS, Frank a KING, Aliya S. Original gangster: the real life story of one of America's most 

notorious drug lords. 1st ed. New York: St. Martin's Press, 2010. ISBN 0312544898. Str.: 34 
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 George Jung začal s obchodem s drogami v druhé polovině šedesátých let. 

Zatímco Lucas v New Yorku sloužil pod Bumpym Johnsonem a byl váženým členem 

organizace, Jung si svou pozici na Manhattan Beach v Kalifornii teprve budoval. 

Kombinací štěstí, přičinlivosti a odvahy se z něj brzy stal jeden z větších dealerů 

marihuany.  

V době, kdy přešel od marihuany ke kokainu, čímž začala jeho cesta do 

milionářského života pašeráků drog, už se konec Lucasovy kariéry blížil takříkajíc 

mílovými kroky. Jung za zahájení své cesty k vrcholu žebříčku kokainových veličin 

v USA považuje svůj nástup do nápravného zařízení Danbury, ke kterému došlo na jaře 

roku 1974, kdy Frank Lucas ještě vydělával milion dolarů denně. Ale když Jung 

nápravné zařízení opustil, Lucas už do vězení naopak směřoval - poté, co byl v lednu 

roku 1975 zatčen ve svém sídle v New Jersey. I když tito dva nesdíleli stejné působiště 

(Jung před zatčením pašoval marihuanu z Mexika do Massachusetts s překládkou v 

Kalifornii, zatímco Lucasovo působiště bylo o něco jižněji - New Jersey, New York a 

Connecticut), jejich „střídání“, co se týče pobytu ve věznici, do jisté míry kopírovalo 

posun v preferencích americké populace a zejména pozornosti americké vlády. S 

Lucasovým odchodem ze scény (pokud pomineme jeho bleskový a jednorázový návrat 

v roce 1984) totiž koliduje i jistý odklon od heroinu, který Frank dobře cítil i z vězení, 

zatímco kokain, kterým Jung nahradil neekonomickou marihuanu, díky kontaktu, který 

získal ve vězení v Danbury, se během několika let stal nejen samotným vrcholem 

módního trendu, ale i fascinací velké části amerických občanů.  

Již v roce 1975 se o kokainu ve speciální Zprávě prezidentovi, takzvaném 

„Bílém dokumentu o zneužívání drog“ psalo jako o znovuobjeveném kulturním a 

komerčním fenoménu, zatímco heroin byl „hlavně nepochopená droga“: 

„Kokain, i když je známý a dostupný již mnoho let, je nově tou takzvanou „in“ 

drogou a jeho šíření a rituály, spojené s užíváním kokainu se v nedávné době staly cílem 

komerčního využití.“5 

George Jung si komerční potenciál kokainu dobře uvědomoval a díky svým 

zkušenostem z pašování marihuany věděl, že rozdíl mezi nákupní cenou přímo od 

výrobce a „velkoobchodní cenou“ při prodeji většího množství dealerům byl zhruba 

                                                 
5 White paper on drug abuse: A report to the President from the Domestic council drug abuse task force, 

Září 1975, [dostupné online: https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0067/1562951.pdf], 

(citováno 29. 3. 2016) 
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desetinásobek. Pokud si tedy za transport mohl říct 10 tisíc dolarů za kilogram, byl by 

nepředstavitelně bohatý.  

„Představte si to – já – kluk z nějakého prdelákova jako je Weymouth, pašuju 

nějakou mizernou marihuanu a myslím si, že vydělávám peníze. Z ničeho nic se dozvím, 

že budu mít miliony a miliony dolarů. Ne, mě neposlali do vězení. Poslali mi dárek! Byl 

jsem rád, že mě tam poslali. Opravdu! Děkuji federální vládě. Díky, zatracená FBI. Ani 

nevíte, co jste pro mě udělali!“ 6, vzpomínal George Jung. 

Jung se jal využít svých vlastních inovací a kontaktů, kterých nabyl v letech, kdy 

pašoval marihuanu z Mexika, a společně se svým novým kolumbijským partnerem 

Carlosem Lehderem, který zase disponoval kontakty na straně výrobců, bez přehánění 

vytvořili nový kokainový trh, který před jejich příchodem jen tiše skomíral. Po 

„skromných“ začátcích, kdy při první misi přepravovali „jen“ 15 kilogramů kokainu, 

aby dokázali Kolumbijcům, že mají všechno potřebné know how, spustili Jung 

s Lehderem celospolečenskou kulturní změnu prostřednictvím zásobení Spojených států 

kokainem.  

Jung se v devadesátých letech s gustem chlubil tím, že v sedmdesátých a 

osmdesátých letech byl součástí dovozu až 85 procent kokainu do USA, on sám měl 

koncem sedmdesátých let v ruce každý kilogram z těch 85 procent, který skončil na 

západním pobřeží Spojených států, neboť s kufry plnými kokainu létal do Kalifornie za 

svým lokálním kontaktem Richardem Barilem a už v červenci roku 1977 si musel na 

převoz půjčovat osobní tryskáč, kterým z Miami do Los Angeles převážel 50 kg 

najednou – výlet, který se opakoval i dvakrát týdně. Jenže George Jung si, i přes své 

milionové zisky, nedokázal udržet svou užitečnost v organizaci, zabývající se 

transportem kokainu z Kolumbie k překupníkům. Důležitost Jungovy postavy v celé 

transakci nespočívala ve spoluzaložení celé organizace, ale především ve správných 

kontaktech uvnitř Spojených států. A že je dobrý kontakt pro takovou drogovou operaci 

stěžejní, to by mohli z vlastní zkušenosti potvrdit právě tak důležité postavy americké 

drogové scény 20. století, jako byli George Jung a Frank Lucas.  

Totožnost kontaktů Jung zpočátku udržoval v tajnosti. Když Carlos Lehder, 

Jungův partner z cely v Danbury, konečně dosáhl svého a byl představen Richardu 

Barilovi, neměl už George své garantované místo v řetězci, po kterém se drogy 

                                                 
6 PORTER, Bruce, Blow: How a Small-Town Boy Made $100 Million with the Medellín Cocaine Cartel 

and Lost It All . St. Martin's Griffin, c2015. ISBN 0312267126. Str.: 20 
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dostávaly ke konzumentům, protože odbyt nyní mohl obstarat Lehder s Barilem osobně, 

čímž se zbavili jednoho prostředníka a oba zvýšili svůj zisk.  

Jung tak musel za „prací“ jinam. A kam jinam chodit, než přímo za zdrojem, 

stejně, jako to udělal, když v Mexiku kupoval marihuanu. Tak se George Jung setkal 

s legendárním Kolumbijcem Pablem Escobarem – v té době králem světového kokainu 

a jedním z nejnebezpečnějších a nejbohatších zločinců všech dob. 

„Escobar řekl, že ví, že mám s Carlosem konflikt a že to byl „un problema“ a že 

to cítil tak, že mě Carlos podrazil, jenže i přesto, že mě respektuje za to, že jsem vyrazil 

do Medellínu, Carlosovy domoviny, že on, Escobar, nemůže stranit ani jednomu z nás, 

protože by to ubližovalo byznysu,“7 uvedl Jung.  

George v pašování kokainu pokračoval, nejčastěji spolupracoval s Kolumbijci 

v Miami přes Humberta Hoyose, švagra své ženy, ale trauma, které mu způsobila zrada 

někdejšího partnera, se opět začalo projevovat, tím spíš, když po své, infarktem 

způsobené, krátkodobé abstinenci, začal Jung opět konzumovat kokain. Večírky, které 

pořádal ve svém domě v Easthamu (Cape Cod, Massachusetts), a za kterými se sjížděly 

celé kolony luxusních vozů, plných Latinoameričanů, začaly přitahovat pozornost. 

Nejprve to byli podráždění sousedé, ale brzy si všimla i státní policie. Billy McGreal, 

policista v utajení, který se v rámci infiltrace stal Jungovým bodyguardem, nakonec 

vedl zevnitř easthamské rezidence šťáru, která vedla k prvnímu kokainovému zatčení 

George Junga. McGreal vzpomínal, že když do domu vstoupili policisté a nasazovali 

mu želízka, otočil se Jung na něj a naprosto vážně se ho zeptal „Sully8, kdo nás 

prásknul?“9  

Jung měl vlastní systém, jak se vypořádat se soudy a hrozícím vězení:  

1) Nevěřit právníkům, pokud říkají, že má šanci. Takhle si zvyšují své platy. 

2) U slyšení trvat na tom, že je nevinen a nechat se propustit na kauci. 

3) Utéct. 

Tímto způsobem se vypořádal i se zatčením v říjnu 1980. Tedy až na to, že 

podepsal prohlášení, podle kterého celá vina padla jen na jeho hlavu. Toto zatčení však 

předznamenalo začátek konce Jungovy kariéry. V říjnu 1981, téměř přesně rok po šťáře 

                                                 
7 PORTER, Bruce, Blow: How a Small-Town Boy Made $100 Million with the Medellín Cocaine Cartel 

and Lost It All . St. Martin's Griffin, c2015. ISBN 0312267126. Str.: 222 
8 McGreal vystupoval před Jungem pod falešným jménem Billy Sullivan. 
9 JAMES, Christine, 95.9FM WATD, Audio Interview: Retired Officer William McGreal, who busted 

cocaine trafficker George Jung depicted in ‘Blow’, [dostupné online: 

http://959watd.com/blog/2014/07/audio-interview-retired-officer-william-mcgreal-who-busted-cocaine-

trafficker-george-jung-depicted-in-blow/], (citováno 8. 4. 2016) 
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v Easthamu, následovalo zatčení, když při hádce zlomil své ženě nos v autě. Jung byl 

vsazen do vězení v Barnstable, Massachusetts, kde strávil 13 měsíců, zatímco se jeho 

právník snažil vyjednat nějakou dohodu. Což se mu začátkem roku 1983 povedlo a 

George byl propuštěn. Zpět na Floridě a znovu pašující kokain, George udělal další 

chybu na podzim téhož roku, kdy, při snaze pomoci starému příteli, prodal kilogram 

kokainu policistovi v civilu. Znovu zatčen, Jung tentokrát mohl očekávat značný čas za 

mřížemi, ale usmálo se na něj štěstí a místo dvaceti let dostal 40 měsíců, z čehož měl 

většinu strávit ve věznici s minimální ostrahou, protože zbraň, kterou u něj našli, se 

ztratila, čehož Jungův obhájce šikovně využil ve svůj prospěch. 13. února 1985 George 

Jung z právě tohoto Plymouthského vězení s minimální ostrahou utekl, aby započal s 

přípravou „další velké rány“. Jenže mezitím se zle změnily podmínky na poli pašování 

kokainu. S tím, jak cracková epidemie pohltila Spojené státy, dramaticky klesla cena 

kokainu a s tím i Jungův podíl ze zisku. Z někdejších 10 tisíc za každé pašované kilo 

klesla cena pod hranici 4 tisíc dolarů. Jung dal dohromady tým se základnou nedaleko 

Fort Lauderdale (Florida) – co však nevěděl, bylo, že jeho pilot spolupracuje s policií a 

jeho dva partneři jsou rovnou policisté. Když konečně přiletěla várka kokainu, upadl 

George do blaženého spánku, aby se probudil s celým houfem ozbrojených policistů 

nad hlavou. 

Zdá se až neuvěřitelné, že ani zatčení se třemi sty kilogramy kokainu 

neznamenalo konec Jungovy svobody. Ale skutečně, díky tomu, že svědčil proti 

bývalému partneru Carlosi Lehderovi (krok, pro který se rozhodl až poté, co dostal 

svolení od samotného Pabla Escobara)10, byl Jung v létě roku 1989 znovu propuštěn z 

vězení. Ve věku 47 let, bez dolaru v kapse, se stal pomocnou silou v rybí restauraci 

jednoho ze svých bývalých bodyguardů. Avšak u poctivé práce dlouho nezůstal a záhy 

začal se starým známým pašovat marihuanu z Mexika. Tento slibně se rozvíjející 

byznys pro Junga skončil v roce 1994, kdy byl chycen s několika sty kilogramy drogy, s 

jejímž pašováním začal o téměř třicet let dříve. 

Jungova „éra“ probíhala na mnohem klidnějším národním pozadí, než Lucasova. 

Vietnamská válka skončila, když byl ještě ve vězení, Nixon byl coby americký 

prezident nahrazen Fordem a první ropný šok, i připojená krize na burze už se loučily. 

Největšími problémy jeho doby byla druhý ropný šok a válka v Afghanistánu, které se 

                                                                                                                                               
 
10 PORTER, Bruce, Blow: How a Small-Town Boy Made $100 Million with the Medellín Cocaine Cartel 

and Lost It All . St. Martin's Griffin, c2015. ISBN 0312267126. Str.: 296 
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však američtí vojáci přímo neúčastnili. Pro Junga tak největší nepříjemností byla 

Reaganova válka proti drogám. 

2.2. Americký gangster 

2.2.1. Produkce a finanční výsledky 

Kriminální drama Americký Gangster je novější ze dvou filmů, kterými se 

zabývá tato práce. Do kin snímek vstoupil 2. listopadu 2007 a promítal se až do 31. 

ledna 2008, tedy 91 dní.11  Jeho rozpočet byl určen na 100 milionů dolarů a celosvětové 

příjmy dosáhly na bezmála 266,5 milionu, rozdělených zhruba půl na půl mezi americké 

a světové publikum, což film řadí na devatenácté místo tabulky celosvětově 

nejúspěšnějších filmů roku 2007 a třetí v USA, respektive druhé světové místo mezi 

filmy s označením Restricted, tedy těmi, které jsou mládeži pod 18 let přístupné jen 

s doprovodem.12 

Předlohou filmu se stal článek Marka Jacobsona, „The Return of Superfly“13 

(volně přeloženo „Návrat Superfrajera“), který Jacobson napsal pro New York 

Magazine. K textu koupilo studio Universal práva v roce 2000. První verzi scénáře 

představil držitel Oscara za scénář k Schindlerově seznamu Steven Zaillian režiséru 

Ridleymu Scottovi v roce 2002. Scott se však rozhodl dát přednost filmu Království 

nebeské. 

Dalším režisérem, jehož jméno bylo zmiňováno v souvislosti s projektem, 

pracovně nazývaným „Tru Blu“ (volně přeloženo „Skutečně modrá“, zřejmě jako odkaz 

na jméno, které dal Frank Lucas svému heroinu – „Blue Magic“, stejně se však 

jmenovalo i konkurenční „zboží“14), byl Brian De Palma, režisér jednoho z 

nejslavnějších filmů o pašerácích drog, Zjizvené tváře. De Palma se ale na vzniku filmu 

nakonec nijak nepodílel.  

Tím, kdo v roce 2004 vstoupil do předprodukce filmu, nyní už nazvaného 

Americký gangster, byl Antoine Fuqua, režisér thrilleru Training day. Hlavní role měli 

obsadit Denzel Washington, se kterým Fuqua spolupracoval již na výše zmíněném 

                                                 
11  Box Office Mojo: American Gangster, [dostupné online: 

http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=americangangster.htm], (citováno 29. 3. 2016) 
12 Box Office Mojo: American Gangster, [dostupné online: 

http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=americangangster.htm], (citováno 29. 3. 2016) 
13 JACOBSON, Mark, New York Magazine, The Return of Superfly, [dostupné online: 

http://nymag.com/nymetro/news/people/features/3649/], (citováno 30. 3. 2016) 
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snímku, a Benicio Del Torro. V této fázi projekt dočasně opustil Steven Zaillian.15 Ani 

Fuqua nakonec film točit nezačal, neboť byl v říjnu 2004 vyhozen po rozpočtových 

dohadech a přesunech natáčení do Toronta a zpět do New Yorku – jako důvod studio 

uvedlo umělecké rozpory.16 Potíže, kterým vznik filmu čelil, však neskončily ani 

s odchodem Fuquy – měsíc před zahájením natáčení byl projekt, jehož režii přebral 

Peter Berg, autor komedie Šest pohřbů a jedna svatba, zrušen, což vzbudilo značné 

pozdvižení, neboť vedle pěti milionů dolarů, které spolkla předprodukce, muselo studio 

vyplatit honoráře oběma hlavním hercům, jak diktovaly jejich smlouvy. Denzel 

Washington a Benicio Del Torro si tak přišli na dvacet, respektive pět milionů dolarů za 

film, který se vůbec netočil.17 Washington v této chvíli projekt opustil.  

Dalším neúspěšným kandidátem na režii snímku byl Terry George, autor filmu 

Hotel Rwanda. Ani on nakonec film netočil. 

„… Pak studio ztratilo zájem o Benicia. Tak jsem navrhl kombinaci Dona 

(Cheadla) a Joaquina (Phoenixe). A cena toho filmu neodpovídala představě toho, co 

bychom mohli vydělat. A pak se o film zase začal zajímat Denzel a já si nemohl vzít na 

svědomí, že bych jen tak opustil Dona (kterému George roli psal na míru – pozn. 

autora),“18 uvedl George.  

Produkce filmu nakonec v roce 2006 opsala plný kruh, když se do role režiséra a 

scénáristy vrátili Oscaroví filmaři Ridley Scott a Steven Zaillian, kteří byli v roce 2002 

prvními autory spojenými s tímto projektem. Do dvojice hlavních hrdinů, drogového 

dealera Franka Lucase a detektiva Richieho Robertse, byli obsazeni Oscaroví herci 

Denzel Washington, který tak za stejnou roli dostal zaplaceno dvakrát (i když podruhé 

už prý podmínku „ať se točit bude, nebo ne“ ve smlouvě neměl), a Russel Crowe, který 

se Scottem spolupracoval už na režisérově předchozím filmu Dobrý ročník. 

                                                                                                                                               
14 JACOBSON, Mark, New York Magazine, The Return of Superfly, [dostupné online: 

http://nymag.com/nymetro/news/people/features/3649/], (citováno 30. 3. 2016) 
15 IGN.com, Exclusive Interview: Steve Zaillian, [dostupné online: 

http://www.ign.com/articles/2007/11/02/exclusive-interview-steve-zaillian?page=2], (citováno 29. 3. 

2016) 
16 Variety, Fuqua ankles ‚Gangster‘, [dostupné online: http://variety.com/2004/film/markets-

festivals/fuqua-ankles-gangster-1117911326/], (citováno 29. 3. 2016) 
17 The New York Times, Universal Cancels Film With Oscar Stars, [dostupné online: 

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9903EEDC123BF93AA35753C1A9629C8B63], 

(citováno 29. 3. 2016) 
18 Rotten Tomatoes, Director Terry George on Reservation Road, American Gangster and more, 

[dostupné online: http://editorial.rottentomatoes.com/article/director-terry-george-on-reservation-road-

american-gangster-and-more/], (citováno 29. 3. 2016) 
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2.2.2. Příběh 

Podrobně popsaný příběh filmu je zásadní pro pochopení zápletky a ucelení 

náhledu na způsob, jakým scénář zachází s originálním příběhem – jaké události 

upozaďuje, jaké naopak vrhá do popředí a jaké si do příběhu přidává pro větší 

dramatičnost, či rozšíření divácké obce. 

Film Americký Gangster vypráví dva paralelní příběhy najednou. Prvním je 

příběh Franka Lucase a začíná roku 1968, kdy po smrti svého dlouholetého šéfa a 

mentora Ellswortha „Bumpyho“ Johnsona začal přebírat vládu nad Harlemem. Bez 

zabíhání do větších detailů film divákovi ilustruje, že i když byl Lucas logickým 

nástupcem velkého šéfa Harlemského afroamerického podsvětí, tato pozice nebyla 

dědičná a nespadla mu jen tak sama do klína. Musel si ji vybojovat proti jiným 

potenciálním nástupcům.  

Druhý příběh se zaměřuje na Richieho Robertse, policejního detektiva, který se 

svým partnerem Javierem „Jayem“ Riverou najde v kufru sledovaného mafiánského 

auta milion dolarů a odevzdá ho na okrsku, čímž k sobě přitáhne velmi nebezpečný druh 

nežádoucí pozornosti. Pro své kolegy, kteří odevzdání takového obnosu v neoznačených 

bankovkách považují za nesmysl a zradu jakéhosi nepsaného pravidla, neboť se jim zdá, 

že tím je ukázáno na ně, jako na nepoctivce, se Richie s Javierem stanou nepohodlnými. 

Frank se zatím chystá uskutečnit svůj velký plán – pašování velkého množství 

drog z jihovýchodní Asie přímo do spojených států. Od „kolegy“ z italské mafie se 

dozví, že New Yorský trh v současné době více méně kontrolují policisté rozprodejem 

drog, zabavených při zátahu na pašeráky z „Francouzské spojky“, pašeráckého spojení 

mezi tureckými producenty heroinu a Spojenými státy. Tyto drogy jsou však již příliš 

naředěné a cena policistů je neúnosná. 

Druhý hrdina, Richie, mezitím vstupuje do rozvodového soudu, který má určit i 

opatrovnictví dítěte. Richiemu se nelíbí, že by jeho syn měl žít s matkou v Las Vegas, 

což podle něj není místo pro dítě, na druhou stranu, jak podotýká ona, v jeho životě, ve 

kterém kombinuje náročnou práci New Yorského detektiva se studiem práv, není pro 

výchovu jejich syna čas. 

Frank Lucas se vydává do Bangkoku, aby se zde spojil se svým vzdáleným 

příbuzným19 a získal přes něj kontakt na výrobce heroinu, kteří by mu byli schopni 

                                                 
19 Ve filmu vystupuje pod jménem Nate (na uniformě má příjmení Rose), ve skutečnosti se ex-manžel 

Lucasovy sestřenice jmenoval Leslie „Ike“ Atkinson. Za svoje „zásluhy“ na poli pašování heroinu si 

krom 32 let ve vězení vysloužil rovněž přezdívku „Sergeant Smack“ (volně přeloženo Seržant Herák). 
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poskytnout nejlepší kvalitu i cenu. Ocitá se na území Kuomintangu, kde skutečně 

nachází dostatečně velkou produkci. 

Zatímco Frank čeká na svou první zásilku z Asie, Richieho partner Javier zabije 

drogového dealera v ubytovně pro chudé,20 kde výstřel slyšeli všichni sousedé. Protože 

se nachází hluboko v černošském ghettu, v bytě s mrtvým Afroameričanem, volá Jay 

Richiemu, aby ho zachránil. To se nakonec podaří. Richiemu však okamžitě dojde, že 

svého parťáka „nevytáhl“ z nebezpečí, do jakého jej dostala policejní práce, nýbrž 

z takového, do jakého jej dostala závislost na heroinu a odmítne Javiera krýt na policii. 

Zanedlouho na to je Javier nalezen mrtev poté, co se předávkoval heroinem, 

prodávaným pod názvem „Blue Magic“ (Modrá magie/ Modrý zázrak) - Frankovým 

prvním dovozem, po kterém se na ulicích New Yorku jen „zaprášilo“. Když jde Richie 

identifikovat tělo do márnice, místní patolog mu říká, že takovou vlnu předávkovaných 

tam ještě neměli. 

Richie je záhy kapitánem Louem Tobackem ustanoven velitelem speciálního 

komanda pro vyšetřování pašeráků a dealerů heroinu. Vzhledem k jeho specifickému 

postavení mezi kolegy na oddělení dostává Richie volnou ruku při výběru svých kolegů 

a navíc se v nové pozici nezodpovídá nikomu, kromě kapitána Tobacka a státního 

návladního. Úkolem jeho skupiny je zatýkat takzvané „velké ryby“. Jejich úkol však 

nebude právě jednoduchý, neboť se hned ze začátku zaměří na původce heroinu, 

prodávaného jako „Blue Magic“, který je výrazně silnější a přitom mnohem levnější než 

ostatní produkty. „Kdo si může dovolit prodávat „zboží“ dvakrát silnější dvakrát 

levněji?“ ptá se ve filmu Richie. 

Frank Lucas rovněž povyšuje v rámci svého byznysu. A protože také potřebuje 

spolehlivé podřízené, za peníze z prodeje první dovezené dávky kupuje v New Jersey 

velký dům a povolává ze Severní Karolíny celou svou rozsáhlou rodinu, aby mohl ze 

svých bratrů rekrutovat překupníky. Aby jim dokázal, jakou práci od nich očekává, 

zastřelí přímo na ulici jednoho ze svých největších konkurentů stran vládnutí celému 

Harlemu, gangstera jménem Tango. 

Richiemu tou dobou nezbývá, než strhat veškerou práci, kterou jeho tým v 

prvních několika týdnech udělal, z nástěnky. Zjišťuje, že je potřeba začít znovu na 

úrovni ulice a sledovat cestu peněz a drog směrem nahoru. Od svého šéfa, kapitána 

Tobacka, si půjčuje 20 tisíc dolarů, aby je podstrčil provoznímu v automyčce, o které se 

                                                 
20 V AJ „Project housing“ (Projektové ubytování). 
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domnívá, že se přes ni Modrý zázrak dostává na ulici. Operace nabere obrátky, když se 

po různých peripetiích, při nichž se Richie ocitne mimo svůj okrsek a udeří taxikáře, 

odmítajícího půjčit svůj vůz, peníze dostanou do rukou úplatného detektiva Nicka Trupa 

ze speciální vyšetřovací jednotky. Trupo Richiemu vyhrožuje, že se nemá vydávat 

mimo svůj okrsek neohlášen, nicméně peníze mu nakonec vrátí, protože se ukáže, že 

jsou registrované v kanceláři návladního. 

Frank se ve svém klubu Small’s (U malého/ U Špunta) seznámil s portorickou 

královnou krásy, Evou Kendo.21  Bující romanci hlavního hrdiny se příběh věnuje 

celkem podrobně, neboť stejně jako zhasínající vztah Richieho Robertse, i vztah Franka 

Lucase umožňuje filmu snadno představit motivy a povahu postavy.  

Import heroinu z jihovýchodní Asie nabírá takový objem, že si Frank může 

dovolit prodávat „velkoobchodně“ těm, které svým lepším zbožím původně vyhnal 

z trhu – zejména italským mafiánům. I tak jeho impérium dosahuje takového rozměru, 

že Frank sám vydělává milion dolarů denně. Nyní stojí na samé špičce importu heroinu 

nejen do New Yorku, ale do celého trojstátí New York, New Jersey a Connecticut. Není 

divu, že luxus, ve kterém žije, se projeví i navenek. Když si se svou nastávající ženou 

Evou a Joem Louisem vyrazí 8. března 1971 na první utkání Muhammada Aliho a Joea 

Frasiera v Madison Square Garden,22 nejen, že je oblečen v činčilovém kabátu i s 

kloboukem, ale má lepší místa k sezení, než šéf italské mafie. A toho si všimne nejen 

Richie Roberts, ale i detektiv Nick Trupo, který později nelení zastavit limuzínu s 

novomanželi, aby si Frankovi řekl o úplatek. Frank ví, že udělal chybu a kabát, který 

byl dar od Evy, neprodleně spálí v krbu. 

Richie Roberts si nyní může Franka připíchnout na nástěnku „velkých ryb“. Po 

krátké sledovačce zná jeho rytmus - ví, jak pracuje i co dělá ve volném čase. Stále však 

neví, nebo snad nevěří, že Frank Lucas, dříve „podržtaška“ Bumpyho Johnsona, je nyní 

skutečně šéfem celé operace. 

Den díkuvzdání, zatímco Frank usedá k modlitbě a krájení krocana se svou 

novopečenou ženou a celou svou rozsáhlou rodinou, Richie Roberts je sám a chystá si 

toast s masem z plechovky a drcenými chipsy. Úplatkář Nick Trupo je vyrušen od 

sledování dostihů zvoněním zvonku. Když otevře dveře, na rohožce stojí klec 

s dlouhonohým krocanem, jinak nikde nikdo. V tom vybuchne Trupův oblíbený 

                                                 
21 Eva Kendo se ve skutečnosti jmenovala Julianna Farrait. 
22 Zápas vešel do dějin pod názvem „The Fight of the century“ (Zápas století), nebo prostě „The Fight“ 

(Zápas). 
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automobil, černo-zlatý Shelby Mustang. Zřejmě malá pomsta za narušenou cestu na 

líbánky. 

Leroy „Nicky“ Barnes, postava ze stejné hry, kterou hraje i Frank Lucas. Nicky 

je dealer, který vlastní v New Yorku klub, ale chová se úplně jinak než Frank. Místo 

nenápadného obleku chodí v lesklých kusech se slunečními brýlemi, nechal se nafotit na 

titulní stranu New York Times Magazínu s titulem „Mr. Untouchable“ (Pan 

Nedotknutelný) a podtitulem „Toto je Nicky Barnes. Policie říká, že by mohl být 

největším drogovým dealerem Harlemu. Ale mohou to prokázat?“23  Nicky je 

kokainista, který nehraje podle Frankových pravidel. Frank za ním jede do klubu, aby 

mu domluvil, že nemůže „řezat“, tedy dále ředit jeho produkt, pokud ho chce dále 

prodávat jako „Modrý zázrak“. Nicky tuto kritiku nepřijímá. Na cestě zpátky Franka 

s jeho bratrem Hueym staví policejní hlídka detektiva Trupa. Huey si vzpomíná, že v 

autě zůstalo „zboží“. Frank celou situaci „zahraje do autu“, když Trupa přitlačí dál, než 

detektiv čekal, ale Huey nevyjde bez trestu. 

Richiemu se nyní dostává varování. Nejdříve jej navštíví agenti FBI s tím, že na 

jeho hlavu je vypsána odměna, pak si jej na návštěvu pozve kamarád z dětství a člen 

italské mafie, Joey Sadano, který mu nabízí úplatek a když Richie nepřijme, řekne mu 

napřímo, že je v nebezpečí a že by měl Franka Lucase nechat být. To je signál, že Frank 

Lucas je větší „ryba“, než se zdálo. Stres ze strachu o život Richieho donutí rozhodnout 

se vzdát se v boji o opatrovnictví svého syna, neboť uznává, že kolem něj není dost 

bezpečno. 

Ani kolem Franka není úplně bezpečno. V předvečer vánoc je na něj a jeho ženu 

uspořádán atentát, ale všichni přežijí. Ani jeho bratři, ani Italové však nevědí, kdo za 

útokem stojí. Aby nepříjemností nebylo málo, s pádem Saigonu se šance, že Frank 

dopraví další zásilku vojenskými letadly, blíží nule a jemu tak nezbývá, než se vypravit 

do Asie, aby zajistil další dodávku a vymyslel, jak ji dostane zpět do států. 

V New Yorku zatím štěstěna přechází na stranu Richieho. Frankův problémový 

bratranec Jimmy, který je řidičem Hueyho, při jednom ze svých kokainových výstřelků 

postřelí na ulici ženu přímo před detektivy Jonesem a Spearmanem z Robertsovy 

jednotky. Pod nátlakem ve výslechové místnosti se Jimmy uvolí nést nahrávací zařízení 

pod kabátem, aby dal detektivům do rukou nějaké nové informace. Kód KO-760 si 

policisté nakonec vyloží správně a získají povolenku k prozkoumání vojenského letadla, 

                                                 
23 New York Times Magazine, 5. 6. 1977, ISSN: 0028-7822 
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přivážejícího padlé americké vojáky zpět do vlasti. Zatímco Richie se svými muži 

prohledává letadlo, do Frankova domu přijel na inspekci detektiv Trupo se svými 

podřízenými. Hledá peníze na útěk, které si prý v domě schovává každý gangster. 

Nalezne je pod boudou psa, kterého Frank zdědil po svém mentorovi Bumpym 

Johnsonovi. Trupo psa bez okolků zastřelí. 

Richie v letadle nic nenajde a při snaze ohledat rakve padlých je zastaven. Svého 

kolegu Spearmana však nechá hlídat rakve. Tato sázka se vyplácí a Richieho skupina se 

s posilami vydává na šťáru Frankovy laboratoře. Při následující přestřelce zemře 

Frankův synovec Steve, talentovaný baseballový nadhazovač, a je zatčen jeho bratr a 

nejvyšší kapitán Huey. 

Frank netuší, jaké věci se dějí v jeho laboratoři, neboť je se ženou a s matkou na 

nedělní mši. Když vyjde ven, celá ulice je zatarasena a před vchodem na něj čeká Richie 

Roberts. Frank nemá šanci na odpor a ani se o nic nepokouší. 

Při konfrontaci mimo soudní síň Franka Richie přesvědčí, že mu hrozí až 70 let 

za mřížemi, a tak dojde k úmluvě, podle které Lucas kromě gangsterů udá všechny 

úplatné policisty za snížení trestu. Frank je přesvědčen, že se takto může pomstít lidem, 

jako je Nick Trupo. Jejich spolupráce vedla k usvědčení tří čtvrtin New Yorské 

protidrogové centrály. Za to byl jeho trest snížen na 15 let. Z věznice Franka při 

propuštění v roce 1991 vyzvedl sám Richie Roberts. „Umřít hlady tě nenechám,“ říká 

Frankovi v závěrečné scéně. 

2.2.3. Rozdíly mezi filmem a realitou 

„Pravda je úžasná, realita je ještě lepší, ale uvěřitelnost je ze všeho nejlepší. 

Protože bez uvěřitelnosti je pravda i realita k ničemu.“24 

Tato část práce se bude zabývat tím, do jaké míry se film odlišoval, nebo naopak 

blížil skutečnému příběhu Franka Lucase a jeho éry vlády nad Harlemem. Rozlišení a 

vysvětlení nepřesných a úmyslně nepravdivých informací ve filmu pomůže k lepšímu 

pochopení struktury scénáře. Tato pasáž je nesmírně důležitá k pochopení významů, 

které film dává jednotlivým událostem, neboť díky tomu, že se film věnuje časovému 

období, které skončilo více než 30 let před jeho vznikem, stává se jeho pojetí tehdejší 

doby jakýmsi referenčním bodem pro mladší diváky, kteří se s příběhem Lucase, 

                                                 
24 GOLDMAN, William (1996). Adventures in the Screen Trade: A Personal View of Hollywood (2nd 

rev. ed.). Abacus. ISBN 0-349-10705-X, Str. 145 
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případně s reáliemi New Yorku a USA konce 60. a první poloviny 70. let neseznámili 

předem.25 

Frank Lucas přišel do Harlemu jako teenager v polovině čtyřicátých let.26 Po 

tragickém zážitku z dětství, kdy, jak tvrdí, mu před očima zastřelili bratrance, protože 

„okukoval“ bílou dívku (o této scéně z dětství mluví filmový Frank, když vysvětluje 

Richiemu, co pro něj znamená slovo „normální“), a poté, co jeho otec musel utéct po 

potyčce s místním šerifem, se stal z Franka zloděj. Postupně pak putoval po Spojených 

státech, až se dostal do New Yorku, slibované země zaslíbené. Ve své biografii vypráví 

Frank Lucas o tom, jak se do New Yorku dostal dálkovým autobusem a jak byl zmaten, 

protože všude kolem byli samí běloši. 

„Šel jsem za policistou, který stál nedaleko. Nechtěl jsem sice mluvit s 

policajtem, ale ostatní běloši vypadali ještě více zastrašující. 

„Snažím se dostat tam, kde jsou všichni barevní,“ řekl jsem mu. 

„Vidíš tu značku nahoře?“ zeptal se mě.  

Na ceduli nad námi bylo napsáno „Čtrnáctá ulice“. Ale to pro mě neznamenalo 

vůbec nic. 

„Jsi na Čtrnácté ulici, potřebuješ na Stočtrnáctou!“ řekl mi.“ 27 

Frank v New Yorku spal v kotelnách a držel se při životě malými krádežemi. 

Postupem času se stal zlodějem většího kalibru a pak začal prodávat drogy. Veškerý 

zisk však utopil v hazardu a musel začít znovu. Tehdy se setkal s dvojicí úplatných 

policistů Diggsem a Pappem, kteří se stali předobrazy pro kompozitní figury detektiva 

Nicka Trupa a jeho kolegů.28 Další částí předobrazu pro zkorumpovaného policistu ve 

filmu pak byl skutečný člen Speciální Vyšetřovací Jednotky, známý z knihy Roberta 

Daleyho „Prince of the city“, Bob Leuci. To on chytil Franka s několika kilogramy 

heroinu v kufru, jako Trupo ve filmu.  

„Říkali jsme mu „Babyface“ (Dětská tvář) a měl koule jako gorila. Čekal před 

vaším domem, aby s váma vyjebal,“29 vzpomíná Lucas.   

                                                 
25 GREENFIELD, Steve, OSBORN Guy, ROBSON Peter. Film and the law. London: Cavendish, c2001. 

ISBN 185941639X, Str. 58 
26 V rozhovoru s Markem Jacobsonem uvádí Lucas rok 1946, v knize Original Gangster: the real life story 

of one of America's most notorious drug lords zase rok 1944. 
27 LUCAS, Frank a KING, Aliya S. Original gangster: the real life story of one of America's most 

notorious drug lords. 1st ed. New York: St. Martin's Press, c2010. ISBN 0312544898. Str.: 24 
28 LUCAS, Frank a KING, Aliya S. Original gangster: the real life story of one of America's most 

notorious drug lords. 1st ed. New York: St. Martin's Press, c2010. ISBN 0312544898. Str.: 41 
29 JACOBSON, Mark, New York Magazine, The Return of Superfly, [dostupné online: 

http://nymag.com/nymetro/news/people/features/3649/], (citováno 3. 4. 2016) 
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Frankův životní styl tehdy nejlépe vystihovalo slovo zvíře, které také sám použil 

k popsání sama sebe začátkem 50. let.  

„Za 25 tisíc dolarů bych někoho zabil. Ani bych o tom nemusel přemýšlet. To je 

mentalita, kterou jsem tehdy měl. Byl jsem zvíře. Život pro mě byl ‚zabij, nebo budeš 

zabit‘.“30   

Takto Frank mluvil o době, kdy okradl místní gangstery a na jeho život si 

skutečně „brousil zuby“ kde kdo. Jeho řešením bylo stát se nájemným zabijákem stejně, 

jako muž, o kterém se v té době psalo v médiích a na kterého odkazuje i dialog v 

„Americkém Gangsterovi“. Když už měl umřít, mohl se pokusit vydělat si před tím 

nějaké peníze. 

Icepick Paul je jméno, které Richieho kolegové ve filmu umístí na tabuli 

potenciálních cílů a diskutují jeho důležitost. Richie kontruje tím, že Icepick Paul už je 

dávno mrtev. Skutečná postava, na kterou ve filmu odkazují, sdílela přezdívku Icepick 

(sekáček na led), ale Frank Lucas tohoto nájemného zabijáka nazýval Icepick Red, pro 

jeho zrzavé vlasy. Icepick Red byl důležitou postavou v životě Franka Lucase. Souboj 

v kulečníku, který nad ním vyhrál, dal Frankovi šanci pracovat pro Ellswortha 

„Bumpyho“ Johnsona. Život muže, který své jméno získal podle své oblíbené zbraně, 

pak také skončil Frankovou, respektive Johnsonovou rukou. Poté, co Icepick Red 

zavraždil a okradl Little Willieho, jednoho z Bumpyho mužů, a znásilnil jeho manželku, 

dostal Frank úkol Reda chytit. Chyceného zločince svlékli a připoutali k trubkám ve 

sklepení opuštěné budovy na jihozápadním rohu 141. ulice a 7. avenue, aby mu Bumpy 

pořezal tváře a krk, potřel je něčím lepkavým a pak na něj vypustil ohnivé mravence. 

Předtím, než Icepick zemřel, ztratil rozum.  

„Když bylo Icepickovo tělo nalezeno, ulice tím žily ještě týdny. Lidé věděli, čeho 

byl Bumpy schopen a nic takového, co se stalo Little Williemu, už nehrozilo. Ta situace 

mi dala jasně najevo, s čím jsem měl tu čest. Bumpy byl mým šéfem. A byl šéfem všech 

šéfů. Věděl jsem dvě věci: věděl jsem, že to samé udělá i pro mě, kdyby se mi něco stalo 

a že to samé udělá i mně, pokud bych udělal něco, co by se mu nelíbilo.“31   

Ve službách Bumpyho Johnsona Frank zůstal až do roku 1968, do doby, ve které 

ho zachycuje začátek filmu Americký gangster. Ovšem tady se dostáváme k první 

odchylce. Ve filmu je zmíněno, že byl Frank jeho pravou rukou patnáct let, což je 

                                                 
30 LUCAS, Frank a KING, Aliya S. Original gangster: the real life story of one of America's most 

notorious drug lords. 1st ed. New York: St. Martin's Press, c2010. ISBN 0312544898. Str.: 64-65 
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tvrzení, které hrubě napadla Bumpyho žena Mayme Johnson s tím, že Frank byl ve 

skutečnosti jen řadový voják.32 Lucas to ve své knize komentoval tak, že Bumpyho žena 

není žádná lhářka, ale upřímně neměla ani tušení, co její manžel vlastně dělá, když 

odejde z domu.33 Frank možná byl pravou rukou Bumpyho Johnsona, ale rozhodně mu 

nebyl patnáct let řidičem, neboť v době, kdy by mu měl dělat šoféra, si Bumpy 

odpykával trest za distribuci heroinu v Alcatrazu, nedaleko břehů San Francisca 

(propuštěn byl roku 1963) a v roce 1965 údajně vedl protestní sezení ve vyšetřovací 

vazbě v New Yorku.  

Bumpyho smrt se rovněž neodehrála stejně jako ve filmu. Harlemský gangster 

nezemřel v obchodě s elektronikou, nýbrž v restauraci Well’s v Harlemu. Filmová 

adaptace měla sloužit zřejmě jako ilustrace Bumpyho odporu k velkým obchodním 

řetězcům. 

Další zásadnější odchylkou je rozvodové řízení Richieho Robertse. Skutečný 

Roberts se k situaci vyjádřil tak, že celý způsob podání jeho rozvodu má poškodit image 

jeho postavy ve filmu, což by odpovídalo skutečnosti, že Roberts žádné dítě neměl. 

Když Frank Lucas přijel poprvé do Asie, žádný kontakt na dodavatele heroinu 

neměl a jak sám vzpomíná, dva měsíce se vyptával a hledal, než našel „pana 007“, 

Asiata, který mu umožnil setkání se šéfem makových polí Kuomintangu.34 

Vraždou Tanga, kterou Frank ve filmu dává svým bratrům najevo, že se jedná o 

naprosto vážný byznys, se skutečný Frank Lucas pochlubil v rozhovoru s Markem 

Jacobsonem. Ovšem podle jeho vzpomínek k ní došlo trochu jinak, než jak prezentuje 

film. Především Lucas tvrdil, že k vraždě došlo v létě roku 1965, nebo 1966, v době, 

kdy si stále ještě budoval jméno. Tango prý nebyl jeho konkurent v byznyse, nýbrž 

prostě jen nebezpečný chlap, který údajně měřil téměř dva metry a vážil hodně přes sto 

kilogramů. Pro jeho velikost a pro pověst, kterou si Tango vybudoval, si ho Frank 

vybral jako svůj „odrazový můstek“ mezi vyhlášené kriminálníky.35 

                                                                                                                                               
31 LUCAS, Frank a KING, Aliya S. Original gangster: the real life story of one of America's most 

notorious drug lords. 1st ed. New York: St. Martin's Press, c2010. ISBN 0312544898. Str.: 92-98 
32 JOHNSON Mayme Hatcher a QUINONES MILLER Karen E. Harlem godfather: the rap on my 

husband, Ellsworth "Bumpy" Johnson. Philadelphia: Oshun Pub. Co, 2008. ISBN 0967602831. Str.: 151 
33 LUCAS, Frank a KING, Aliya S. Original gangster: the real life story of one of America's most 

notorious drug lords. 1st ed. New York: St. Martin's Press, c2010. ISBN 0312544898. Str.: 76 
34 LUCAS, Frank a KING, Aliya S. Original gangster: the real life story of one of America's most 

notorious drug lords. 1st ed. New York: St. Martin's Press, c2010. ISBN 0312544898. Str.: 136 
35 JACOBSON, Mark, New York Magazine, The Return of Superfly, [dostupné online: 

http://nymag.com/nymetro/news/people/features/3649/], (citováno 3. 4. 2016) 
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Toto liberální pojetí časové osy je typické pro celý film Americký gangster. 

Například když vidíme v televizi Richarda Nixona a slyšíme jeho slova „Veřejným 

nepřítelem Ameriky číslo jedna ve Spojených státech je užívání drog. Abychom mohli 

s tímto nepřítelem bojovat, respektive ho porazit, je nezbytné vyhlásit novou, plnou 

ofenzivu“36, dá se spolehlivě usoudit, že datum je 17. července 1971. Ovšem když o 

téměř padesát minut filmu37 později Franka Lucase vidíme v první řade Zápasu století, 

který se odehrál 8. března téhož roku, je jasné, že čas ve filmu neplyne shodně 

s realitou. „Říjnové překvapení“, projev Henryho Kissingera, přichází na řadu necelých 

dvacet minut po konci zápasové scény.38 Do tohoto zmatku, za který však může 

případná snaha o přiblížení dobových reálií, je třeba přičíst i představení filmového 

Nickyho Barnese, který se objeví před klubem „Small‘s“ a rozdává magazín New York 

Times se svou fotografií a titulkem „Mister Untouchable“ (Pan Nedotknutelný) na 

obálce. Magazín s touto obálkou skutečně existuje, nicméně vyšel až 5. května 1977, 

zhruba šest až sedm let poté, co se odehraje scéna ve filmu.39  

U zmínky Zápasu století – činčilový kabát s kloboukem, který mu ve filmu 

koupila nastávající žena, si podle autobiografie koupil sám Frank Lucas. Dvacátou 

kapitolu své knihy začíná slovy „20. říjen 1970. Tehdy moje potíže skutečně začaly.“40 

V knize vypráví, jak se toho dne vypravil do Atlanty na návrat Aliho k boxu. Zatímco 

Lucas byl oděn v normálním obleku, kolegové gangsteři a dealeři z Los Angeles si na 

zápas vzali norkové kožichy a jeho prostému oděvu se celý večer vysmívali. Po zápase 

se Frank nechal slyšet, že se všichni posměváčci mají vypravit do New Yorku a že se 

uvidí, kdo je kdo. „To je ta věc. Mé jméno je Frank Lucas a předčít mě v historkách, v 

chytrosti, v podnikavosti nebo v oblékání prostě není možné. Možná dneska by něco 

z toho prošlo. Ale v roce 1970? Ne. To se nemohlo stát. Za žádnou cenu.“41  

Proto si Frank nechal připravit činčilový kabát, kterým „vytřel zrak“ svým 

konkurentům, ale také na sebe upozornil všechny policisty ve městě, nebo si to aspoň 

                                                 
36 NIXON, Richard, The American Presidency Project, 202 - Remarks About an Intensified Program for 

Drug Abuse Prevention and Control, [dostupné online: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=3047], 

(citováno 3. 4. 2016) 
37 (43. minuta Nixon, 90.+ minuta Zápas století) 
38 Mimochodem, jednou z oblíbených pašeráckých historek Franka Lucase je ta, jak Kissingerovi do 

letadla podstrčili 125 kilogramů heroinu. (JACOBSON, Mark, New York Magazine, The Return of 

Superfly, viz výše) 
39 Ve filmu se scéna odehrává koncem 57. minuty. 
40 LUCAS, Frank a KING, Aliya S. Original gangster: the real life story of one of America's most 

notorious drug lords. 1st ed. New York: St. Martin's Press, c2010. ISBN 0312544898. Str.: 233 
41 LUCAS, Frank a KING, Aliya S. Original gangster: the real life story of one of America's most 

notorious drug lords. 1st ed. New York: St. Martin's Press, c2010. ISBN 0312544898. Str.: 2234 
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myslel – Richie Roberts tvrdí, že na Franka Lucase měli složku dlouho před zápasem, 

nikoliv až po něm, jak je tomu ve filmu. 

Dalším často napadaným filmovým konceptem je Frankův idylický rodinný 

život vedle trosek života Richieho Robertse. Roberts tvrdil, že je to snaha filmařů 

vykreslit jeho jako „toho špatného“ a Lucase jako „toho dobrého“.42 Připomeňme si, že 

Roberts se sice v časovém úseku filmu rozváděl, ale dítě neměl – Lucas děti měl, do 

dnešního dne jich měl alespoň sedm se šesti různými matkami. On sám tvrdí, že to číslo 

nemusí být nutně konečné.43 Navíc ten perfektní, poklidný život rušily scény, které mu 

neváhala předvést jeho žena z oprávněné žárlivosti. O svém bohatém a různorodém 

milostném životě, bez ohledu na to, zda se byl právě ženatý nebo svobodný, hovoří 

Lucas rovněž zcela otevřeně. O čem však v knize ani v rozhovorech nemluví, je nařčení, 

že na hlavu jednoho ze svých bratrů vypsal odměnu. I kvůli tomu nazval Richie Roberts 

vyobrazení Franka Lucase jako gentlemana nechutným.44  

Konec Frankovy drogové kariéry, tak jak je podán ve filmu, je znamenitým 

skloubením pravdy a „hollywoodské umělecké licence“. Zatímco zkorumpovaný Trupo 

prohledává Frankův dům, Roberts se svou jednotkou „čistí“ jeho laboratoř. Ve 

skutečnosti byli policisté jen ve Frankově domě, kde zajali jak samotného Franka, tak 

jeho ženu Julii, která ztratila nervy a vyhazovala peníze z oken.45  Tato scéna by sice 

zřejmě lépe odpovídala realitě, alespoň co se týče nátury Lucasovy ženy, která na plátně 

stojí bokem a do ničeho se moc nepouští, zatímco podle memoárů svého gangsterského 

manžela se nebála v nejmenším udělat pořádný hluk. Ovšem přestřelka ve věžáku 

s následnou scénou před kostelem ve filmu vypadá lépe. Ve filmu Franka rovněž 

„zradí“ bratranec, který přivede detektivy na jeho stopu tím, že vyslechne dohodu o 

další zásilce, když nese připravené odposlouchávací zařízení. Skutečného Lucase 

rovněž do vězení poslal jeden z mnoha členů rodiny, ale to až po Frankově zatčení, kdy 

tento muž (podle některých zdrojů rovněž bratranec – jako ve filmu) svědčil, aby dostal 

nižší trest.46 

                                                 
42 CALAHAN, Susannah, New York Post, Ganging up on movie’s ‚lies‘,[dostupné online: 

http://nypost.com/2007/11/04/ganging-up-on-movies-lies/], (citováno 4. 4. 2016) 
43 LUCAS, Frank a KING, Aliya S. Original gangster: the real life story of one of America's most 

notorious drug lords. 1st ed. New York: St. Martin's Press, c2010. ISBN 0312544898. Str.: 297 
44 CALAHAN, Susannah, New York Post, Ganging up on movie’s ‚lies‘,[dostupné online: 

http://nypost.com/2007/11/04/ganging-up-on-movies-lies/], (citováno 4. 4. 2016) 
45 LUCAS, Frank a KING, Aliya S. Original gangster: the real life story of one of America's most 

notorious drug lords. 1st ed. New York: St. Martin's Press, c2010. ISBN 0312544898. Str.: 248 
46 Biography.com, Frank Lucas, [dostupné online: http://www.biography.com/people/frank-lucas-

253710], (citováno 4. 4. 2016) 
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Frank, poté co se stal informátorem, dostal skutečně patnáct let, ale propuštěn 

byl už v roce 1981. Bohužel pro něj byl znovu zajat v roce 1984, kdy se pokoušel 

vyměnit menší množství heroinu a peněžní obnos za kilogram kokainu.47 Frank sám 

tvrdí, že se snažil vypomoci známé, ženě jménem Mariella,48 ale tak jako tak putoval do 

vězení znovu. Tentokrát až do roku 1991, kdy je z vězení vypuštěn ve filmu, aby se 

setkal se svým bývalým nepřítelem Richiem Robertsem, který ho zastupoval u soudu po 

zatčení v roce 1984. Ve filmu vede Frank Lucas s Richiem hovor, který je téměř 

kompletně poskládaný z citací v Jacobsonově článku,49 což je velice efektní trik, který 

však běžnému divákovi zůstane skryt. 

2.3. Kokain 

2.3.1. Produkce a finanční výsledky 

Film Kokain vstoupil do kin 6. dubna 2001 a promítal se až do 24. června téhož 

roku. V kinech se udržel přesně 80 dní.50 Jeho rozpočet byl podstatně skromnější, než u 

snímku Americký gangster – jeho autoři si museli vystačit s 53 miliony dolarů. 

Celosvětové příjmy snímku dosáhly na solidních 83 milionů, s dělením 63,6% pro 

domácí (tedy US) kina a 36,4% pro zbytek světa. Kokain se tak zařadil na 52. místo 

v tabulce kasově nejúspěšnějších filmů roku 2001, přičemž vůbec nejúspěšnějším 

snímkem roku byl první díl ságy o Harrym Potterovi, který získal téměř 975 milionů 

dolarů.51 Kokain měl označení Restricted, shodné s Americkým gangsterem. 

Předlohou se filmu stala kniha Bruce Portera „Blow: How a Small-Town Boy 

Made $100 Million with the Medellín Cocaine Cartel and Lost It All“ (Koks: Jak si kluk 

z maloměsta vydělal 100 milionů dolarů s Medellínským kokainovým kartelem a o vše 

přišel). Bruce Porter byl novinářem, píšícím pro magazíny Newsweek a Rolling Stone, 

profesorem žurnalistiky na Kolumbijské Univerzitě a nyní učí na soukromé univerzitě 

Bard College. 

                                                 
47 Některé zdroje tvrdí kilogram, Frankův životopis hovoří o půl kilogramu. 
48 LUCAS, Frank a KING, Aliya S. Original gangster: the real life story of one of America's most 

notorious drug lords. 1st ed. New York: St. Martin's Press, c2010. ISBN 0312544898. Str.: 280 
49 JACOBSON, Mark, New York Magazine, The Return of Superfly, [dostupné online: 

http://nymag.com/nymetro/news/people/features/3649/], (citováno 4. 4. 2016) 
50 Box Office Mojo: Blow, [dostupné online: 

http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=blow.htm], (citováno 6. 3. 2016) 
51 Box Office Mojo: Blow, [dostupné online: 

http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=blow.htm], (citováno 6. 3. 2016) 
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Film o životě George Junga neměl ani zdaleka tak komplikovaný zrod jako 

Americký gangster. Téma si vybral režisér Ted Demme a do scénáře jej pro něj 

rozepsali David McKenna, autor knihy American History X (Filmová verze vyšla v ČR 

pod titulem Kult hákového kříže), a Nick Cassavetes, režisér snímků Zápisník jedné 

lásky nebo John Q. Demme se rozhodl Porterovu knihu zfilmovat, protože v něm viděl 

více než jen další film o drogách. „Také je to srdceryvný příběh lásky otce a dcery. Má 

to více úrovní, což je pro mě jako režiséra vzrušující.“52 

Pro Teda Demmeho, který si krom režie zahrál ve filmu i jednu z vedlejších rolí 

(Jungova právníka Archieho Sigmonda, který odsouzenému donese rekordér), to byl 

poslední film, který došel zveřejnění před jeho smrtí. Zemřel 13. ledna 2002 ve věku 38 

let na infarkt, který byl pravděpodobně způsoben kokainem, nalezeným v jeho těle při 

pitvě.53 

2.3.2. Příběh 

Film začíná velmi patřičně. S hudebním doprovodem od fajnšmekrů kvalitních 

drog, v podobě Can’t you hear me knocking54 od Rolling Stones se na plátně prolínají 

záběry ze sběru a přípravy lístků koka na pastu, zvanou též „Základ“, a potom další 

úpravou na čistý kokain, balený do igelitu. Mihne se balíček označený písmenem „P“ –

 patřící Pablu Escobarovi. Vojenské pytle, naplněné balíčky, jsou naloženy do letadla. 

Poté, co letadlo přistane, vykládají je dva muži, zatímco si obtloustlý George Jung 

chválí výsledek jejich společné práce. Když později testuje kvalitu dovezeného kokainu, 

komentuje ji slovy „pure as a driven snow“ (čistý jako čerstvě padlý sníh). Hned 

vzápětí však diváka voice over přivede do jiného světa slovy „Mé jméno je George 

Jung – federální vězeň číslo 19225004“. Poté se film vrací k mládí hlavního hrdiny. 

George Jung se narodil v Massachusetts a se svými rodiči žil ve městě 

Weymouth. Když byl ještě malý chlapec, měla se jeho rodina na lokální skromné 

poměry velmi dobře, jeho otec Fredrick pracoval jako dodavatel topného oleje a matka 

Ermine byla v domácnosti. Klidné časy však dlouho netrvaly, protože na Fredrickovu 

firmu přišla krize a Georgův otec byl donucen vyhlásit bankrot. Tehdy se malý George 

rozhodl, že nikdy nebude chudý. 

                                                 
52 Cinema Review, BLOW: About The Production, [dostupné online: 

http://www.cinemareview.com/production.asp?prodid=1299], (citováno 6. 3. 2016) 
53 BBC News, Demme took cocaine, says coroner, [dostupné online: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1798961.stm], (citováno 6. 3. 2016) 



   

 

 

24 

S dětským kamarádem Tunou se George přestěhuje na Manhattan Beach 

v Kalifornii, kde se rychle stane duší každého večírku. Tak se dostane k příležitosti 

prodávat marihuanu pro místního dealera Dereka Foreala, majitele prvního pánského 

kadeřnictví. George má v prodeji marihuany úspěch, jak říká, stal se králem Manhattan 

Beach, dostal přezdívku „Boston George“ a pokud jste tam koncem šedesátých let 

kupovali marihuanu, nejspíš jste ji koupili od něj. Plán na zvýšení příjmů se před 

Georgem objeví spolu s nečekanou návštěvou bývalého spolužáka, toho času na 

prázdninovém výletě. Kevin Dulli je naprosto unesen kvalitou ‚trávy‘, kterou 

v Kalifornii prodávají George s Tunou, a navrhne jim, že by znásobili svůj zisk, kdyby 

ji dokázali vozit na severovýchodní pobřeží.  

Po dohodě s Derekem posílá George první zásilku v kufrech své přítelkyně 

Barbary, která pracuje jako letuška. Ale po prvních několika transportech je zpráva od 

Kevina jasná: „Potřebuju víc!“ George proto nelení a půjčuje karavan, se kterým 

převážejí marihuanu přes celé Spojené státy. Tento výlet přinese zisk 128 tisíc dolarů, 

ale George už míří výš. Přeskočit prostředníka a jít rovnou ke zdroji. Svých partnerů se 

ptá „mluvíte někdo španělsky?“ 

Následuje komická scénka, kterak se skupina „gringů“ vyptává všech od 

hospodského, přes taxikáře až po děti školou povinné, jestli neví, kde by mohli koupit 

„el trávu“. George nakonec přes Ramóna dostane svůj kontakt a dohodnou si podmínky. 

Zpět ve státech George s Kevinem ukradnou malé letadlo a v Mexiku s farmářem 

vymění 75 tisíc dolarů za marihuanu. Cestou zpět přistanou na solném jezeře, kde už 

čeká Tuna s karavanem. 

Skok dopředu, v roce 1970 se celá skupina stěhuje do Mexika a George 

s Barbarou kupují dům v Acapulcu. George ve filmu říká, že tato epizoda jejich života 

byla perfektní. 

Večeře s Georgeovými rodiči. Ermine chválí prsten, který George koupil 

Barbaře. Fred vyjadřuje pochybnosti o původu Georgeových peněz, ale Barbaře začne 

téct krev z nosu a mladý pár se musí omluvit. George se chystá na osudnou cestu do 

Chicaga. Než pojede, musí mu Barbara slíbit, že nedopadnou jako jeho rodiče. 

V Chicagu je George dopaden s třemi sty kilogramy marihuany. U soudu se 

obhajuje tím, že „překročil imaginární hranici s nějakými rostlinkami“ a vlastně 

neudělal nic špatného, načež parafrázuje písně Pretty Boy Floyd Woody Guthrieho a It 

                                                                                                                                               
54 Skladba vydaná v roce 1971 na albu Sticky Fingers se na kokain odvolává přímo v první sloce – „Y’all 

got cocaine eyes“ (volně přeloženo „Svítí vám kokain z očí“). 
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ain’t me babe od Boba Dylana. Soudkyně se sice tváří, že ji Georgův projev zasáhl, ale 

pak ho pošle na 5 let do vězení. George odslouží alespoň dva roky. Před soudní 

budovou se mu Barbara přizná, že dva roky počkat nemůže, protože má rakovinu. 

Když Barbara zemře, celá skupina pašeráků se rozpadne a George, uprchlík před 

spravedlností, se ocitá na prahu domu svých rodičů. Ermine projeví soustrast nad 

Georgeovou ztrátou. Zatímco George popíjí s Fredem a diskutuje o svém řemesle, 

všimne si šramotu venku a dojde mu, že ho lapili policisté. Snaží se utéct, ale je to 

marné. Když ho odvádějí do policejního auta, jeho matka říká „Neměla jsem na výběr, 

přece se nestanu komplicem!“ George ani Fred nemůžou uvěřit, že ho udala. 

George se ocitá v Nápravném zařízení Danbury, kde se setkává s Diegem 

Delgadem, mladým Kolumbijcem, se kterým začne plánovat pašerácký byznys, 

tentokrát však žádnou objemnou a relativně levnou marihuanu – novým materiálem 

přepravy bude kokain! Domluva zní tak, že se George ozve Diegovi hned, jak bude 

propuštěn z vězení. 

Když ho konečně pustí, Diego říká Georgovi, aby okamžitě přijel do Kolumbie, 

aby domluvil první byznys. George vyráží. Dohoda s Cesarem, Diegovým kontaktem, je 

však mnohem náročnější, než si představoval a začíná pociťovat první z rozdílů mezi 

pašováním marihuany a kokainu. Testovací transport patnácti kilogramů však proběhl 

bez problémů. 

Cesar však nepřestává dělat Georgovi ze života peklo, takže když se dohaduje 

transport malým letadlem, nervozita roste. Diegova hádka s přítelkyní tomu nijak 

nepomáhá. Nakonec vše dopadne dobře, ale Diego prosí George, jestli by pro něj 

vyzvedl 50 kilogramů kokainu. George souhlasí, neví totiž, že těch 50 kilo si Diego 

nechal uschovaných u velmi nervózní skupiny Kolumbijců, kteří Georgovi vyhrožují 

smrtí, pokud jim do pátku nedodá peníze. Problém se jen zvětší, když se George dozví, 

že Diega v Kolumbii zatkli za krádež automobilů. 

George se dává dohromady se starým známým, Derekem Forealem, se kterým si 

nechávají otestovat kvalitu dovezeného kokainu. Nervózní mládenec s „hotboxem“ jim 

sděluje, že tak čistý kokain ještě neviděl – což se brzy potvrdí, neboť Derek vyprodá 50 

kilogramů během 36 hodin. Miamští Kolumbijci jsou rovněž spokojeni, ale trvají na 

tom, že s nimi George musí do Kolumbie – potkat velkého šéfa. 

V Medellínu se George znovu setká s Diegem, který se dostal z vězení díky 

Pablovu vlivu. Diego se snaží dozvědět, kdo je Georgův kontakt v Kalifornii, ale jejich 

diskuze je přerušena vraždou domnělého zrádce. Tehdy nás George seznamuje 
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s postavou Pabla Escobara – el Padrona. Při dlouhém hovoru dává Pablo najevo strach 

z Diegovy nezodpovědnosti, ale George se za něj zaručuje. Pablo přijímá. A přijímá i 

obchod s Diegem a Georgem. 

„Kokain vstoupil do americké kultury s dopadem atomové bomby. Co začalo 

v Hollywoodu, se rozlezlo úplně všude. Všichni ho brali – a myslím všichni,“ říká 

George do prostřihu fotografií, ukazujících spokojené zákazníky hlavní pašerácké 

dvojice. Peněz si vydělali během několika transportů tolik, že už je neměli kam dávat, 

takže si George otevřel účet v Noriegově bance v Panamě. 

Diego se žení a na svatbě se George seznámí s mnoha Kolumbijci a spatří zde 

poprvé Mirthu, ženu, která mu naprosto okouzlí. Bohužel je to snoubenka Cesara, se 

kterým už George měl tu čest. Při jednání se George nemůže soustředit a uteče směrem, 

kterým viděl odcházet Mirthu. Netrvá dlouho a Mirtha si místo Cesara bere George.  

Návštěva rodičů zastihuje Mirthu už v požehnaném stavu. Fred říká Georgovi, 

že ví, co jeho syn dělá, ale pokud je šťastný, nebude nic namítat. 

George se nemůže zbavit Diegova dotírání ohledně kalifornského kontaktu. Při 

obchodu Diego křikem vyděsí protistranu a jeden z Kolumbijců postřelí George. Ten 

pak vztekle prozradí Diegovi jméno svého kontaktu. Vzápětí své dva kontakty – jeden 

ke zdroji kokainu, druhý k jeho odbytu – představí u letiště v Kalifornii. Diegovi se plní 

první krok jeho velkého plánu. 

Na novoročním večírku se George od přítele Augusta Oliverase dozvídá, že 

Diego jej vyřadil ze hry a na svou stranu převedl všechny Georgovy americké kontakty. 

Návštěva Diegova ostrova Norman’s Cay se ukáže jako nebezpečný a zbytečný risk –

 jediné, co si z ní George odnese, je potvrzení toho, co už věděl a výprask. 

George končí s pašeráctvím. Vydělal si peníze a mohl prostě odejít. Ale 

konzumovat kokain nepřestal, což ho málem přivedlo do márnice, když během porodu 

své dcery dostal infarkt. Toxický limit je někde mezi 1 a 1,5 gramu kokainu, podle 

váhy. George konzumoval 5 až 6 gramů a jednou zvládl 10 gramů během 10 minut. 

Po infarktovém zážitku dá George na radu doktora a naprosto přestane 

s drogami, dokonce i s alkoholem. Stane se z něj usedlý rodič, jehož jedinou starostí je 

péče o jeho novorozenou dceru. Střízlivý vydržel 5 let. Poté už jeho žena nevydržela 

monotónní, usedlý život a uspořádala Georgovi narozeninovou oslavu se všemi starými 

známými. Jedním z nich je i Derek Foreal, Georgova kalifornská spojka, který ho zradil 

kvůli byznysu s Diegem. Omlouvá se Georgovi za svou zradu a přiznává, že i jeho už 

Diego obešel. George mu odpouští. Zatímco George zůstal od porodu „čistý“, Mirtha se 
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propadla do kokainové závislosti. A její zásoba, která je na večírku volně k dispozici, je 

ve výsledku to, co Georgovi připíšou policisté poté, co oslavu přeruší šťára.  

George však nemá v úmyslu jít do vězení, takže se z něj opět stává uprchlík. 

Nejdříve se jde rozloučit s rodiči s tím, že utíká na Floridu. Jeho matka jej nepustí do 

domu, říká, že už nemá syna – George se tedy loučí jen s Fredem. George navštíví svou 

panamskou banku, kde se však dozví, že prošla znárodněním a z jeho milionů nezbylo 

vůbec nic. Přechod z milionářů na uprchlíky bez dolaru má katastrofální dopad na 

manželství George a Mirthy, která propadá hysterii. George však své dceři Kristině 

slibuje, že se všechno zase spraví. „Ty jsi moje srdce,“ říká jí. „Copak bych mohl žít bez 

svého srdce?“ 

Cestou po dálnici I-95 Mirtha šňupe kokain a vyčítá Georgovi, že ji určitě 

podvádí, protože když nespí s ní, musí spát s někým jiným. Scéna vede až ke stavění 

dálniční hlídkou, před kterou Mirtha ječí, že je George hledaný dealer a má v kufru 

kokain. George míří zpět do vězení. 

O tři roky později Mirtha navštěvuje George ve vězení, aby mu oznámila, že 

požádala o rozvod, že získá Kristinu do své péče a že až vyjde z vězení, bude jí George 

platit alimenty. Kristina se s otcem bavit nechce, jen mu vyčte, že ji slíbil, že vše bude 

v pořádku. 

Po propuštění George se snaží přesvědčit svou dceru, že už ji neopustí, postupně 

si získává její důvěru, až dojde na den, kdy konfrontuje Mirthu s tím, že by svou dceru 

měl rád u sebe. Mirtha kontruje s tím, že od George neviděla ani dolar z dlužných 

alimentů a jemu tak nezbývá, než se vrátit ke svému zaměstnání. Přes Dereka získá 

kontakty, aby mohl uskutečnit svůj poslední kokainový transport. Pilotem, kterého mají 

jeho noví spolupracovníci, není nikdo jiný, než Georgův starý známý Kevin Dulli. 

Když letadlo s nákladem 300 kilogramů kokainu přistane, George je nadšený – 

kvalita je stoprocentní. Je dokonce tak nadšený, že svým spolupracovníkům zvýší 

podíly, protože chce s pašováním znovu skončit. Jeho spolupracovníci však propadají 

špatným pocitům, protože George jim přirostl k srdci. Sotva si George sedne zpět ke 

stolu, u kterého testoval kokain, do místnosti začnou proudit policisté. 

„Dostali mě. Spadl jsem do pasti, kterou mi nastražily FBI a DEA. To mi 

nevadilo. Do pasti, kterou mi nastražili Kevin Dulli a Derek Foreal, aby si zachránili 

kůži. To mi nevadilo. Odsouzen na 60 let do Otisvillu. To mi nevadilo. Ale porušil jsem 

slib. Vše, co jsem v životě miloval, bylo pryč.“  
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Ve vězení George navštíví jeho právník, který mu říká, že jeho otec brzy zemře. 

Aby se s ním mohl rozloučit, dostává George magnetofon, na který Fredovi nahrává své 

rozloučení. O mnoho let později George ve vězení navštíví jeho dcera Kristina. Nebo si 

to George alespoň myslí – jak se ukáže, neměl žádnou návštěvu, bylo to jen jeho přání. 

„Během svého života jsem všude nechával kusy svého srdce a teď už mám sotva 

dost na to, abych dál žil. Ale nutím se k úsměvu s tím, že moje ambice výrazně překonaly 

můj talent.“ George Jung byl odsouzen k pobytu ve vězení do roku 2015.  

2.3.3. Rozdíly mezi filmem a realitou 

V porovnání s filmem Americký gangster je Kokain filmem podle skutečné 

události. Vypráví příběh George Junga víceméně takový, jaký byl, i když se ani tak 

nevyhnul zásahům kreativní licence, respektive požadavků na „prodejnost“. I když je 

nutné to zmínit, tato práce se nebude nijak do hloubky zabývat tím, že ve filmu byly 

změněny jména některých figur – mezi nimi Richard Barile (ve filmu Derek Foreal) 

nebo Carlos Lehder (ve filmu Diego Delgado). Tento oddíl se zaměří na rozdíly mezi 

scénářem a skutečností, které nejsou zapříčiněny snahou vyhnout se soudním řízením.55 

Prvním důležitým rozdílem je postava Barbary Buckley, kterou ve filmu 

ztvárnila Franka Potente. Ve filmu George přímo říká, že po zatčení v Chicagu v roce 

1972 nenastoupil trest, aby se mohl starat o svou nemocnou snoubenku. Skutečnost byla 

trochu jiná. Barbara Buckley je celkově vymyšlená postava – ostatně George byl 

v Chicagu zatčen v Playboy clubu, když se pokoušel dohodnout si doprovod na pokoj u 

švédské prostitutky, která mu silně připomínala herečku Britt Eklandovou.56 Postava 

Barbary pomáhá v příběhu dokreslit způsob, jakým Jung pašoval marihuanu na 

severovýchod USA (původně skutečně využíval letušky), ale hlavně je přidána kvůli 

milostné zápletce a jako prostředek ke zlidštění hlavního hrdiny. Ke 

skutečnému důvodu proč George nenastoupil výkon trestu, se dá říct jen tolik, že prostě 

nechtěl. 

Na rozdíl od Amerického gangstera, v Kokainu se tvůrci snažili alespoň 

naznačit, že v Mexiku si začínající skupina pašeráků musela nalézt svůj kontakt. Ve 

skutečnosti si nedaleko Puerto Vallarta skutečně pronajali dům, kde dva měsíce 

                                                 
55 Ve zbytku textu pak budou známější figury označovány svými skutečnými jmény. 
56 PORTER, Bruce, Blow: How a Small-Town Boy Made $100 Million with the Medellín Cocaine Cartel 

and Lost It All . St. Martin's Griffin, c2015. ISBN 0312267126. Str.: 2 



   

 

 

29 

fungovali, než svůj kontakt na pěstitele sehnali, a pak odsud vedli svůj pašerácký 

byznys. První let pak obstarával sám George a málem se ztratil při návratu do USA.57 

Vězeňská epizoda, při které se George pozná s Carlosem, by rovněž měla být 

uvedena na pravou míru. Ve filmu Carlos čeká v Kolumbii, dokud George nepustí 

z vězení, ve skutečnosti to byl George, kdo si ve Weymouthu musel vymyslet poctivou 

práci (nedlouho provozoval rybářskou loď), a kdo čekal, než jeho kolumbijskou spojku 

pustí do světa.58 

Ani první dohoda, ani první transport – testovacích 15 kilogramů, neproběhly za 

přítomnosti George, jako ve filmu. Ten byl na podmínečném propuštění, pečlivě střežen 

ve Weymouthu, takže za sebe musel poslat náhradníka. Přípravu v Kolumbii odvedl 

Frank Shea, Georgův starý přítel, transport pak proběhl ve spolupráci s Georgovou 

tehdejší přítelkyní, kleptomankou jménem Betsy.59   

Výlet na ranč Pabla Escobara, ke kterému je George ve filmu donucen, je dalším 

sporným momentem. Podle biografie k němu došlo nikoliv v roce 1977, nýbrž až o rok 

později, kdy už George s Carlosem nespolupracoval. Navíc, co se týče vraždy 

informátora, tady existují protichůdná svědectví. Escobarův bratr a účetní, Roberto 

Escobar v biografii své rodiny o Jungově tvrzení pochybuje a své pochybnosti podkládá 

svědectvím jednoho z Escobarových důstojníků. „Lidí, kteří tvrdí, že viděli Pabla 

někoho zabít, je stejně jako těch, kteří tvrdí, že Pablo jen vydával příkazy. Já jsem si 

jistý, že nikdy nikoho nezabil. Lev60 vzpomíná, že byl u toho, když Pablo rozdával 

příkazy. ‚Když Pablo mluvil, dával příkazy. Všichni věděli, že co řekne, to bude. Takže 

Pablo řekl ‚Toho chlapa musíte zabít,‘ jako kdyby o nic nešlo. Jako by žádal o více 

vody. Ale nikdy jsem neviděl Pabla nic udělat samotného. To neviděl nikdo 

z důstojníků.‘“61 Roberto přímo zmiňuje Jungův příběh s tím, že se mu nezdá 

důvěryhodný. 

George rovněž nepotřeboval postřelit, aby se s Carlosem podělil o svůj 

kalifornský kontakt. Stačila mu prostá chyba v úsudku, nebo snad přeřeknutí.62 Ovšem 

                                                 
57 PORTER, Bruce, Blow: How a Small-Town Boy Made $100 Million with the Medellín Cocaine Cartel 

and Lost It All . St. Martin's Griffin, c2015. ISBN 0312267126. Str.: 81 
58 PORTER, Bruce, Blow: How a Small-Town Boy Made $100 Million with the Medellín Cocaine Cartel 

and Lost It All . St. Martin's Griffin, c2015. ISBN 0312267126. Str.:120 
59 PORTER, Bruce, Blow: How a Small-Town Boy Made $100 Million with the Medellín Cocaine Cartel 

and Lost It All . St. Martin's Griffin, c2015. ISBN 0312267126. Str.:126 
60 Přezdívka důstojníka Medellínského kartelu 
61 ESCOBAR, Roberto, ESCOBAR. Hodder, c2010. ISBN 9780340951101. Str.:91 
62 PORTER, Bruce, Blow: How a Small-Town Boy Made $100 Million with the Medellín Cocaine Cartel 

and Lost It All . St. Martin's Griffin, c2015. ISBN 0312267126. Str.:174 



   

 

 

30 

ani po té, co ho Barile s Carlosem Lehderem vyšachovali z ustaveného byznysu, 

nepřestal George ani v nejmenším pašovat kokain, stejně jako nepřestal konzumovat 

kokain a alkohol po infarktu, který utrpěl cestou z nemocnice po narození dcery 

Kristiny. 

George nemusel cestovat do Panamy, aby zjistil, že je bez peněz, obstaral to jeho 

právník, zatímco George seděl ve vězení po zatčení v Easthamu. Proto rovněž věděl, 

když pak odešel ze zařízení s nízkou ostrahou v Plymouthu, že bude muset dál pašovat. 

Ovšem na rozdíl od filmu, kde George dokola opakuje, že je to jen jednou a pak se 

s dcerou odstěhuje do Kalifornie, skutečný George svým kumpánům – dva z nich byli 

policisté v utajení, pilot byl starý známý Cliff Guttersrud, se kterým pašoval George 

marihuanu z Mexika. Tou dobou už byl Guttersrud policejní informátor, který 

policistům George, vystupujícího pod falešným jménem Delbert Lapham, 

identifikoval.63 

Film naprosto opomíjí celou historii se svědčením proti Carlosi Lehderovi, i to, 

že byl George propuštěn v roce 1989 a byl až do roku 1995 na svobodě. Toho roku byl 

Jung společně s Linneou Jewettovou a Jesusem Gomesem Morenem zatčen za držení 

140 kilogramů marihuany (a blíže nespecifikovaného množství kokainu) v domě 

Jewettové v East Dennis, Massachusetts.64 A teprve tehdy, po svém čtvrtém zatčení 

s drogami 65 dostal Jung dvacetiletý trest, který vypršel na přelomu let 2014 a 2015. 

                                                 
63 PORTER, Bruce, Blow: How a Small-Town Boy Made $100 Million with the Medellín Cocaine Cartel 

and Lost It All . St. Martin's Griffin, c2015. ISBN 0312267126. Str.:264 
64 BAI, Matt, The Boston Globe, 3 on Cape face drug charges. 16. 4. 1995, ISSN: 0743-1791 
65 Předtím byl zajat se třemi sty kilogramy marihuany, půl kilogramem kokainu a třemi sty kilogramy 

kokainu 
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3. Dramaturgická analýza 

V této části práce bude představena stavba obou filmů podle teoretického 

konceptu Syda Fielda a budou porovnány rozdíly mezi přístupy scénáristů ke 

zpracování filmové adaptace skutečného příběhu. 

3.1. Americký gangster 

Americký gangster je lineárně vyprávěný příběh, začínající v roce 1968 a končící 

v roce 1975, kdy je Frank Lucas zatčen (závěrečná scéna, odehrávající se po jeho 

propuštění v roce 1991, by se dala označit za takové Post Scriptum). První část příběhu 

se zabývá Lucasovým mentorem Bumpym Johnsonem a jeho smrtí. Scénář láká diváky 

na osud jeho bodyguarda a pravé ruky (Lucase), který slibuje převzít Johnsonovu sféru 

vlivu – Harlem. Scéna z pohřební hostiny, ve které Lucas slibuje vyinkasovat peníze od 

všech Bumpyho dlužníků je takzvaný „hook“, který představuje úvodní zkoušku hrdiny. 

V rámci fází filmu, jak je popisuje Syd Field, je prvním „bodem obratu“ (plot 

point) moment ve čtyřicáté minutě filmu, ve kterém se Lucasova první várka Blue 

Magic dostává na ulice Harlemu. V podstatě k němu směřuje už předcházejících deset 

minut, ve kterých se Lucas vydává na území Kuomintangu v jihovýchodní Asii, aby zde 

svůj heroin zakoupil. 

Druhým plot pointem je pak návštěva Richieho Robertse u starého známého 

(a mafiána) Joeyho Sodana, který na detektiva naléhá, aby nechal „toho nahoře“ na 

pokoji. Když na něj Roberts nedbá, varuje ho Sodano, že nemá na výběr, stejně musí 

Lucase nechat být. V tu chvíli Robertsovi dochází, že „tím nahoře“ je Lucas, a že je 

tedy skutečně jeho cílem. Tento bod diváka připravuje na závěrečný střet dobra a zla.66 

Americký gangster si při adaptaci Lucasova příběhu pomáhá tradičními triky. 

Pracuje s fiktivními postavami, které jsou složeninou těch skutečných, případně 

zastupují nějakou organizaci. Například don Cattano je fiktivní představitel New Yorské 

mafiánské rodiny Lucchesse, který zároveň ve filmu zastupuje Lucasovy přímé 

konkurenty, kteří se nakonec postavili na jeho stranu, když jim umožnil 

„velkoobchodní“ nákup svého heroinu. Robertsův partner Javier, který zemře na 

                                                 
66 FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář: základy scenáristiky. Vyd. 1. V Praze: Rybka, 2007. ISBN 978-

80-87067-65-9, Str. 21. 
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předávkování, je pak spíše zástupným symbolem pro myšlenky slabosti a strachu, které 

doprovází podléhání tlaku okolí. I přes to je však založen na skutečných osobách. 

3.2. Kokain 

Kokain, druhý film, je rovněž vyprávěn lineárně, avšak pomáhá si úvodní 

retrospektivou. Jeho pojetí se výrazně neodlišuje od retrospektivy, kterou použil 

například Woody Allen ve svém filmu Annie Hall. Allen zahájil svůj film „zbořením 

čtvrté zdi“, typickým pro svou práci. Ve scéně představil problém, kterému se film 

věnuje a pak začal hovořit o „svém mládí“. Kokain začíná v podobném duchu (mínus 

boření čtvrté zdi) – představí problematiku filmu na scéně ze samotného závěru filmu a 

vrací se do dětství.  

Úvodní scéna filmu, ve které jsou divákovi představovány jednotlivé fáze 

pašerácké práce - příprava a transport kokainu – je následována scénou, která 

představuje hlavního hrdinu George Junga. Tím příslibem divákovi je Jung, testující 

kokain z kilogramového balíku kokainu. Divák už v tu chvíli ví, že těch balíků v letadle 

muselo být mnoho. 

Prvním bodem „bodem obratu“ je ve filmu první Jungův pobyt ve vězení. Poté, 

co se nechal chytit se třemi sty kilogramy marihuany, nenastoupil výkon trestu, aby se 

mohl starat o svou umírající přítelkyni a byl zatčen na návštěvě rodičů. Tím obratem je 

pak následek jeho zatčení – ve vězení potká svého budoucího partnera v pašování 

kokainu. 

Druhým bodem, který mění směřování příběhu, je opět Jungovo zatčení, 

tentokrát poté, co jej kvůli hysterii jeho manželky zastaví na dálnici policisté. Vzhledem 

k tomu, že je Jung opět na útěku, putuje rovnou do vězení. Tím končí jeho úspěšné 

období a začíná prudký sestup. 

Kokain fiktivní postavy využívá zcela libovolně. První Jungova přítelkyně, 

Barbara, nese nějaké prvky jeho známých z té doby (kupříkladu to, že je letuška), ale 

jinak je kompletně smyšlená a její jedinou funkcí je zlepšovat Jungovu image. 
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4. Komparace filmů 

Filmy Kokain a Americký gangster oba slibují zpracování skutečných událostí, 

ale oba se proti tomu významně prohřešují. Kokain mění význam celého příběhu 

hrubým rámcováním, které zdůrazňuje (a vymýšlí) Jungovy dobré vlastnosti. Režisér 

Demme a scénáristé McKenna a Cassavetes zachovali kostru příběhu o „chlapci z 

maloměsta, který vydělal 100 milionů s Medellínským kartelem a o všechno přišel“, ale 

z reálných událostí očesali veškeré souvislosti a vystavěli příběh vynikajícího 

obchodníka, který podnikal v neškodném, přesto nelegálním poli, a jediné, co v životě 

chtěl, bylo věnovat se dceři. 

Oproti tomu tvůrci filmu Americký gangster vzali původní příběh a „vylhali“ si 

z něj příběh nový, který však paradoxně kopíruje stavbu originálního příběhu Franka 

Lucase, než jak je tomu u výše zmíněného filmu. Na druhou stranu do filmu snad z 

lenosti, snad z nějakých jiných důvodů přidali příběh Richieho Robertse, coby hlavního 

nepřítele antihrdiny. Roberts sám uznal, že byl jen kolečkem v mnohem větším stroji. 

Steven Zaillian vsadil na atmosféru tlaku, způsobeného vyzvídáním policistů a 

výpady nepřátel, aby mu pomohly při stupňování napětí. Frank Lucas začíná jako 

neohrožený muž, který nemá co ztratit a jde si za svým naprosto bezohledně, ale když 

svého dosáhl a najednou co ztratit má, tlak okolí jej donutí přehodnotit svou situaci. 

„Můžeme být neúspěšní a mít přátele, nebo být úspěšní a mít nepřátele,“ říká mu Don 

Cattano. Frank ve filmu vzpomíná, že jeho bývalý šéf, Bumpy Johnson, ke stáru rovněž 

nevycházel z domu. K tomu divák vidí, že tým Richieho Robertse je zhruba od poloviny 

filmu na stopě a blíží se závěrečná konfrontace. 

Oproti tomu Kokain naprosto opomíná vystavovat napětí. To vyvrcholí zhruba 

po 75. minutě filmu, kdy Jung konfrontuje svého bývalého společníka. Zbylých 45 

minut se hlavní postava potácí mezi hysterickou manželkou, sentimentálními výjevy a 

vězením. Kdo z diváků mohl čekat, že film, který se jmenuje Kokain, se více věnuje 

dceři hlavního hrdiny, než kokainu. Samozřejmě, v poslední části filmu napětí je, ale už 

nedosáhne té samé úrovně.  

Zajímavé z hlediska komparace jsou rovněž společné prvky obou filmů. 

Například fakt, že oba filmy zjednodušují historii sledovaných mužů, když je „vrhají“ 

do vězení dříve, než jak tomu bylo ve skutečnosti. Tento jev je snadné vysvětlit tím, že 

by další zatčení jen rozmělňovala napětí. I tak je třeba si připomenout, že po filmovém 
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zatčení byl Lucas propuštěn dříve než ve filmu a posléze opět zatčen za prodej drog. 

Jung byl před závěrečnou scénou propuštěn dvakrát a ještě dvakrát zatčen. Jak je 

možné, že oba muži stihli tolik aktivity během svých dlouhých trestů? To je další věc, 

které se oba filmy z celkem pochopitelných důvodů vyhnuly. Nikdo nemá rád 

„práskače“, to platí nejen pro mafiány, ale i pro filmové diváky. Proto byly tyto epizody 

v rámci zachování iluze gangstera a „dobrého táty“ z filmů vynechány. Ano, na konci 

Amerického gangstera je scéna, v níž Lucas souhlasí, že pomůže svědčit proti 

policistům, ale fakt, že svědčil i proti svým bývalým kumpánům je ve filmu potlačen. 

Co se týče dramatické stavby podle Fielda, oba filmy se od ní svým způsobem 

odlišují. Po prvním bodu obratu má následovat druhé dějství, ve kterém tragické 

rozhodnutí vyústí v neštěstí hlavního hrdiny. V obou filmech je toto „tragické 

rozhodnutí“ o pašování drog, které jim přináší miliony a miliony dolarů. Jung i Lucas 

jsou tedy v druhém dějství asi tak nešťastní, jako průměrný vítěz loterie – jistě, jejich 

práce má své nevýhody (mezi nimi strach o život, strach z finančního úřadu), ale těm se 

hrdinové nemají čas věnovat. Skutečné neštěstí jim tak přinese až druhý bod obratu, kdy 

jejich idyla končí. 

Americký gangster a Kokain, přestože sdílí téma drog, jsou určeny rozdílným 

diváckým skupinám – i to vyplývá z jejich rozdílných pojetí příběhů Franka Lucase a 

George Junga. Zvláště důraz na rodinu v Kokainu dává tušit, že jeho cílová skupina je 

rozdílná od té, na kterou mířil Americký gangster. Režisér Ted Demme mířil spíše na 

celou rodinu, než na fanoušky žánru gangsterek. Jistě, co do způsobu vyprávění si 

půjčoval prvky z filmů, jako jsou Scorceseho Mafiáni, ale těm je svou pointou blíže 

Americký gangster. 

4.1. Kritické přijetí filmů 

Tato část práce se věnuje recenzím obou titulů. Vytrhuje hodnotící pasáže 

z pozitivních i negativních recenzí, aby dala čtenáři možnost posoudit potenciální slabá 

místa obou snímků.  

Názory filmových kritiků nejsou, pravda, ideálním způsobem, jak hodnotit 

kvalitu díla, ale i v dnešní době si drží svůj merit, jakožto jeden z mála způsobů, jak 

ohodnotit kvalitu filmu s nejvyšší možnou měrou objektivity. Tato část práce 

neposuzuje jen samotné recenze. Díky internetu a agregačním stránkám jako 

RottenTomatoes.com, které shromažďují hodnocení snímků, si lze vytvořit i číselné 
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vyjádření toho, jak filmy doslova „bodovaly“ u těch členů novinářské obce, jejichž 

povolání je postaveno na znalosti filmové historie. 

4.1.1. Americký gangster 

Podle webu RottenTomatoes.com, který se zabývá kumulací filmových recenzí, 

byl Americký gangster u kritiků úspěšný – součet recenzí mu vynáší 80% pozitivních 

recenzí s průměrným hodnocením sedmi bodů z deseti. Konsensus recenzí pak film 

označuje za „tvrdý a zábavný návrat ke klasickým gangsterkám, s hlavními 

protagonisty, kteří jedou na plné obrátky“.67 

Pozitivní recenze jmenovaly výkony obou hlavních představitelů a uvěřitelný 

scénář s pointou jako nejsilnější trumfy Scottovy učebnicové režie. „V rukou veterána 

Ridleyho Scotta se z filmu stává obsáhlé, ale vyrovnané vyobrazení země, implodující 

během cizí války – možná další důvod proč film vznikl právě teď.68 Lucas je známý tím, 

že pašoval heroin v rakvích mrtvých vojáků z Vietnamu do USA, kde pak zabil další 

tisíce Američanů. A přesto se cítil jako patriot – dokonce se tak stále cítí!“69 zmiňuje 

Paul Byrnes pro Sydney Morning Herald. 

Bob Mondello z National Public Radio ve své recenzi vyslovil doměnku, že 

Americký gangster nese jakési uznání ke klasikám žánru: „Obsáhlý mafiánský epos, 

který se jasně chce stát harlemskou Zjizvenou tváří, gangsterka Ridleyho Scotta má 

vysoko nastavenou laťku a povětšinou na ni dosahuje. Ambiciózní, zábavné a místy až 

strhující, toto dílo nikdy nepřidá do žánru nové prvky, ale přesně ví, kdy zatahat za 

kterou nitku. Denzel Washington je v roli Franka Lucase silný a přiměřeně přesvědčivý. 

[kráceno] Z počátku přehlcený agent Russella Crowea bojuje, aby si vytvořil malé 

cestičky, které však vedou k překvapivě velké odměně. Režisér Scott prochází mezi jejich 

příběhy, hledá ironické paralely – gangster je muž od rodiny, zatímco policajt je 

mizerný táta, oba muži mají ve svých protichůdných způsobech své silné principy – a i 

kdyby výsledek nebyl okamžitou klasikou, není o nic méně poutavý.“70 

 Klasik amerických filmových recenzentů, Roger Ebert pro Chicago Sun-Times, 

označil film za „poutavý příběh, dobře a bez zádrhelů vyprávěný“ a chválil výkon obou 

                                                 
67 RottenTomatoes: American Gangster, [dostupné online: 

http://www.rottentomatoes.com/m/american_gangster/], (citováno 10. 4. 2016) 
68 Zřejmý odkaz na vojenské aktivity USA. 
69 69 BYRNES, Paul, The Sydney Morning Herald, American Gangster, [dostupné online: 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=15859300], (citováno 10. 4. 2016) 
70 MONDELLO, Bob, NPR, ‚American Gangster‘, [dostupné online: 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=15859300], (citováno 10. 4. 2016) 
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hlavních herců, i když u Washingtona si všiml jisté podobnosti s jeho dalšími rolemi, 

když napsal „Lucase hraje Denzel Washington, v další z rolí, ve které je zároveň 

sympatický a uhlazený napovrch, ale dost bezohledný, aby své nepřátele polil benzinem 

a zapálil.“ Za to u Russella Crowea se nebál označit jeho příspěvek k celému filmu za 

„nezměrný“ a scénář chválil za zvládnutí závěru filmu: „Film nekončí přestřelkou jako 

ze Zjizvené tváře, nýbrž s Frankem a Richiem, kteří se posadí a vedou spolu dlouhou, 

inteligentní konverzaci, jak ji napsal Zaillian, aby ukázal dva inteligentní muže, kteří 

oba znají výsledek. Jak už jsem naznačil výše: spíš Wall Street než Kmotr.“ 71 

 Někteří kritici filmu vyčítali až příliš mnoho scén, které by jako z oka vypadly 

jiným filmům a bezkrevnost hlavních figur. Alfonso Durando z MSNBC Today šel tak 

daleko, že dvojici Crowe/Washington označil za „největší namyšlené pitomce 

v Hollywoodu, jejichž neschopnost nebrat se vážně už se promítla i do jejich rolí. Místo 

do hloubky vykreslených postav tak máme machovské nafukování hrudníků a nekonečný 

závod v měření mužské chlouby.“ Za největší problém zpracování látky považoval její 

neoriginálnost a drzost, s jakou si půjčuje z jiných filmů, až je divák vyrušen ze 

sledování hrou ‚kde už jsem jen tohle viděl?‘ „Kmotr, Francouzská spojka, Mafiáni, 

Supercop, i Chyť mě, když to dokážeš a Záměna dojdou zmínky režiséra Ridleyho 

Scotta, možná neúmyslně.“72  

 Manohla Dargis, hlavní filmová kritička The New York Times, se zaměřila na 

glorifikaci hlavního hrdiny73 a kritizovala Ridleyho Scotta slovy „jako mnohý filmař 

(a divák), se pan Scott příliš zamiloval do svého ‚záporáka‘. A tím, že z Lucase dělá 

postavu, která svádí, místo aby odpuzovala, objekt režisérského fetišismu a upomínka 

černého odporu, jakkoliv plochá, nabádá i nás, abychom se poddali. Část je strukturální 

a ekonomická: krev a nihilismus se vždy prodávají snáz než bída a bezvýchodnost. Ale 

ještě je tu historický rozměr. Když Lucas kráčí rychle se vyprazdňující harlemskou ulicí 

poté, co střelil jiného muže do hlavy, a kamera ustupuje pro dlouhý pohled, jste 

přeneseni do světa mýtu. Jednou snad jiný střelec nebo režisér mohl vzít Lucase přímo 

do mířidel. Ale svět nyní patří gangsterům, ne kovbojům.“74 

                                                 
71 EBERT, Roger, Chicago Sun-Times, American Gangster, [dostupné online: 

http://www.rogerebert.com/reviews/american-gangster-2007], (citováno 10. 4. 2016) 
72 DURANDO, Alfonso, MSNBC Today, American Gangster will give you dejá vu, [dostupné online: 

http://www.today.com/id/21534892#.Vwq7C_mLTIU], (citováno 10. 4. 2016) 
73 Správně, jak práce dokázala v oddílu 2.2.3, neboť osobnost Franka Lucase, jakkoliv sdílela hodně 

s postavou filmovou, rozhodně nesdílela většinu zobrazených dobrých vlastností. 
74 DARGIS, Manohla, The New York Times, Sweet, bloody smell of success, [dostupné online: 

http://www.nytimes.com/2007/11/02/movies/02gang.html?pagewanted=all], (citováno 10. 4. 2016) 
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  Nejopodstatněnější kritiku však zřejmě přinesl Peter Keough z The Boston 

Phoenix, již nevycházejícího alternativního magazínu. Poznamenal, že když už pomine 

četné výpůjčky z jiných filmů o podobných tématech, nemůže opominout způsob, 

jakým bylo z filmu vyškrtnuto formování Franka Lucase a celý jeho příběh pokřiveného 

Amerického snu. „Největší úspěchy skutečného Lucase byly rovněž hrubým komentářem 

na Americké hodnoty. Zlikvidoval svou konkurenci prodejem lepšího a levnějšího 

produktu – dobrý den, laissez-faire kapitalisme! Pašoval heroin z Indočíny v rakvích 

mrtvých vojáků, aby tak nevyhnutelně vytvořil fantastickou metaforu pro Vietnamskou 

válku. Uvnitř toho příběhu je subversivní přepis nedávné historie, ale s tím nechce mít 

Scott nic společného a zvládá svůj materiál ušít na míru tak, aby padl co nejširšímu 

publiku. K tomu si je vědom, že žádný Hollywoodský film o černochovi není kompletní, 

pokud není o bělochovi.“ Tuto tvrdou kritiku pak uzavřel ortelem „Možná Scorcese by 

dokázal přijít s afroamerickými Mafiány, ale Scott se scénáristou Stevem Zaillianem 

(Všichni královi muži) vymačkali ven všechno originální, nebo filmové ze života Franka 

Lucase. Zařaďte tento film pod ‚Americký Oscarový patolízal‘.“75  

 Proti Keoughově kritice se dá jen těžko protestovat. Film skutečně začíná ve 

chvíli, kdy už je postava Franka Lucase „dovyvinutá“ a jakékoliv zmínky jeho minulosti 

„před filmem“ působí jako by byly do filmu přilepeny na poslední chvíli (viz „Co je pro 

mě normální? Když jsem byl malé dítě, zastřelili mi bratrance před očima“, odehrávající 

se při dohadování o Lucasově informátorství). Důraz na příběh Richieho Robertse je 

také sporný. Celý film se divákovi snaží vštípit, že zatčení Lucase bylo z 90 procent 

zásluha tohoto New Jerseyského policisty, ale s tím jeho filmoví kolegové hrubě 

nesouhlasí a skutečný Roberts sám uznává, že byl jen jeden z mnoha mužů, pracujících 

na Lucasově případě.76 Zda je Robertsova postava zvýrazněna, aby měl film hrdinu 

bělocha, nebo z důvodu jasně vymezeného boje muže proti muži, dobra proti zlu, 

případně jestli je filmový Roberts symbolem dobrých policistů v New Yorku 

(respektive New Jersey), je téměř nemožné zodpovědět, ovšem i vzhledem k rostoucí 

                                                 
75 KEOUGH, Peter, The Boston Phoenix, Shafted, vyšlo 31. 10. 2007, [dostupné online: 

http://thephoenix.com/boston/movies/50314-american-gangster/#ixzz45WqTnaz1], (citováno 10. 4. 2016) 
76 NICHOLS, Adam, New York Daily News, 3 ex-N.J. police say 'American Gangster' rewrites history, 

vyšlo 1. 11. 2007, [dostupné online: http://www.nydailynews.com/news/crime/3-ex-n-police-american-

gangster-rewrites-history-article-1.259334], (citováno 10. 4. 2016) 
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kontroverzi kolem Oscarů77 je to rozhodně nepříjemné téma i téměř dekádu po vzniku 

filmu. 

4.1.2. Kokain 

Recenzenti nebyli k tomuto snímku zdaleka tak shovívaví, jako v případě 

dražšího Amerického gangstera. Kumulativní hodnocení na RottenTomatoes.com 

přiděluje Kokainu 55% pozitivních recenzí s průměrnou známkou 5,8 z 10. Konsenzus 

recenzí o filmu říká, že „s prvky půjčenými z filmů jako Mafiáni a Hříšné noci je 

Kokain vesměs viděným a vyzkoušeným, i přes další vynikající výkon Johnnyho Deppa. 

Navíc je film ke konci příliš sentimentální.“78 

 Kritici téměř bez výjimek chválili výkon Johnnyho Deppa jako George Junga. 

Depp v této roli byl - podle některých - lepší než role sama. Pozitivní recenze vedle toho 

vyzdvihovaly tempo, v jakém se na plátně odehrává děj. Michael Thomson pro BBC 

napsal „I když film obsahuje příliš mnoho scén Jungovy svižné, blýskavé cesty vzhůru 

k úspěchu, většina z nich přímo září energií díky Demmeově rozhodnutí naplnit je 

charaktery, informacemi a nápady v první řadě, a v řadě druhé výkony herců. Depp, 

herec úchvatné inteligence, vhledu a rozsahu, s přehledem přechází od živelného 

mladíka až po roztřeseného, smutného ztroskotance.“79 

 Paul Tatara pro CNN napsal poněkud vlažnější, i když stále pozitivní recenzi, 

s tím, že hodně z filmu je vypůjčené jinde, a to až do té míry, že by měl Demme do 

titulků zařadit své domácí kino „jako konzultanta“. Dále vytýká (pokud může autor 

práce soudit, právem) režisérovi melodramatickou druhou polovinu filmu, která má za 

úkol „přihrát Jungovi trošku slitování“. I přes to je prý film „zábavný, s momenty, 

volajícími po hlasitém smíchu a některé Deppovy překvapené reakce jsou 

k nezaplacení.“80 

 Jedinou recenzí, která haní výkony herců je ta od Dessona Howa, která vyšla 

v deníku Washington Post. Howe napsal, že Deppova role ve filmu je „naleštit Jungovu 

historii v distribuci drog pomocí zajímavé historky, vítězného skóre a dobře vypadající 

                                                 
77 GRAY, Tim, Variety, Academy Nominates All White Actors for Second Year in Row, vyšlo 14. 1. 

2016, [dostupné online: http://variety.com/2016/biz/news/oscar-nominations-2016-diversity-white-

1201674903/], (citováno 11. 4. 2016) 
78 RottenTomatoes: Blow, [dostupné online: http://www.rottentomatoes.com/m/blow/], (citováno 11. 4. 

2016) 
79 THOMSON, Michael, BBC, Blow, vyšlo 14. 5. 2001, [dostupné online: 

http://www.bbc.co.uk/films/2001/04/30/blow_2001_review.shtml], (citováno 11. 4. 2016) 
80 TATARA, Paul, CNN, Blow: Funny but nothing to snort at, vyšlo 5. 4. 2001, [dostupné online: 

http://edition.cnn.com/2001/SHOWBIZ/Movies/04/05/review.blow/], (citováno 11. 4. 2016) 
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tváře“, s tím, že si nebyl po zhlédnutí výkonu Raye Liotty, který během filmu nezestárl 

herectvím nýbrž maskérnou, jist, jestli to nakonec „nebyl taťka, kdo měl problém 

s ‚práškem‘“. 

Svou recenzi zavírá slovy „Kokain rozhodně nebudete po zhlédnutí nesnášet. Depp je 

sympatický Jung a jestli nás něco udrží u tohoto filmu, je to on. Ale jestli se scénáristé 

David McKenna a Nick Cassavetes (kteří čerpali z Jungovy biografie od Bruce Portera) 

pokoušeli z tohoto pravdivého příběhu dostat něco originálního, není to právě zřetelné. 

Což vede k zamyšlení, co to vůbec bylo na Kokainu, že dostal od studia zelenou?“81 

 Obdobný, ale lépe podaný pohled na příběh filmu nabídl svou specificky 

negativní recenzí Roger Ebert. Napsal, že film je dobře napsaný a dobře zahraný i se 

svým pokynutím Scorceseho filmu Mafiáni, kde výše zmíněný Ray Liotta hrál hlavní 

roli. Jeho slabým místem je tak samotná předloha – postava George Junga, o které říká 

„Myslí si, že to je vše jen o něm. Jeho život, jeho příběh, jeho úspěch, jeho bohatství, 

jeho ztracené bohatství, jeho štěstí, jeho neštěstí. Ve skutečnosti všechno, co byl, je 

operátor mýtné boudy mezi dodavateli a závislými.“ Tento krutý soud dokonává 

v závěru své recenze, kde znovu připomíná Mafiány a Zjizvenou tvář s tím, že 

v porovnání s jejich hlavními hrdiny působí příběh George Junga jako život člověka, 

prodávajícího oblečení. „Odeberte z Kokainu drogy a celý film je o nudném životě ve 

velkoobchodním sektoru.“82 

4.2. Hodnocení filmových fanoušků 

 Tato část práce se zaměří na amatérská hodnocení filmů. Pro kontext a 

komparaci s „profesionálními“ kritiky vybere zajímavé komentáře, ale hlavně se podívá 

na celkové hodnocení obou snímků ve srovnání s dalšími filmy a na to, jak si u diváků 

stojí vedle dalších ve svém žánru. Hodnocení fanoušků je nejlepší dostupný ukazatel 

toho, jak film uspěl přímo u publika, pro které vznikl, i když tady hrají roli i další 

faktory, jako je například oblíbenost hlavních představitelů, režiséra, ale i reklamní 

kampaň a, vzhledem k relativnímu stáří filmů, i způsob, jakým se ubíraly kariéry osob, 

zodpovědných za vznik filmů, v letech po jejich zveřejnění. 

                                                 
81 HOWE, Desson, Washington Post, ‚Blow‘ overdoses on Druggie clichés, vyšlo 6. 4. 2001, [dostupné 

online: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/entertainment/movies/reviews/blowhowe.htm], (citováno 

11. 4. 2016) 
82 EBERT, Roger, Chicago Sun-Times, Blow, vyšlo 6. 4. 2001, [dostupné online: 

http://www.rogerebert.com/reviews/blow-2001], (citováno 11. 4. 2016) 
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4.2.1. Americký gangster. 

„Film Ridleyho Scotta“ je specifický pojem. Tento britský režisér se zasloužil 

o několik skutečně slavných filmových adaptací (Vetřelec, Blade Runner, Gladiátor) 

a díky tomu stojí blízko vrcholu režisérského Olympu. V komunitě Česko-Slovenské 

filmové databáze jej čeští filmoví fanoušci svými hlasy vynesli na pozici šestého 

nejoblíbenějšího režiséra, za další Hollywoodské legendy, například Christophera 

Nolana, Stevena Spielberga a Quentina Tarantina.83 Samozřejmě, ze jmen zmíněných 

výše je jasně patrný další problém u hodnocení fanoušků – „co oči nevidí, to srdce 

nebolí“, jak se říká - tedy jinak vyjádřeno, díky své aktualitě (a pokračující tvorbě) 

novodobí režiséři sbírají více hlasů v anketách oblíbenosti, než klasici let minulých. Ti 

se tak musí spokojit s úctyhodnými, ale přece nižšími pozicemi. 

Samotný film Americký gangster hodnotí komunita ČSFD.cz jako 204. 

nejoblíbenější84 a z hlasování necelých 36 tisíc fanoušků si film odnesl hodnocení 87%, 

které film vyneslo na 101. pozici v žebříčku nejlepších filmů všech dob.85 Po filtrování 

podle klíčového slova „drogy“, se z Amerického gangstera stává 7 nejlépe hodnocený 

film, před veličinami typu Francouzská spojka, či Zjizvená tvář.86  

U fanoušků z komunity RottenTomatoes.com je pak snímek oblíbený 

(hodnocený nejhůře 70%) u 87% hodnotících s průměrným skóre odpovídajícím 80%, 

což je shodné hodnocení, jaké filmu vyšlo ze známek udělených kritiky.87 IMDB.com 

má pro Amerického gangstera výsledné průměrné hodnocení 78% od téměř 320 tisíc 

uživatelů, což znamená, že se nedostal do tabulky nejlepších 250 filmů.88 

Z komentářů českých fanoušků nejvíce vyznívá chvála režiséra Scotta. Uživatel 

„golfista“ film řadí mezi klasiky gangsterského žánru a praví, že „i když mám Denzela a 

zvláště Russella moc rád, tady je v hlavní roli jednoznačně Ridley a já mu přeju 

                                                 
83 ČSFD.cz, Žebříček nejoblíbenějších režisérů, [dostupné online: 

http://www.csfd.cz/tvurci/statistiky/?expand=fanclub#highlight-chart-fanclub-3-3074], (citováno 12. 4. 

2016) 
84 ČSFD.cz, Žebříček nejoblíbenějších filmů, [dostupné online: 

http://www.csfd.cz/zebricky/nejoblibenejsi-filmy/?show=complete], (citováno 12. 4. 2016) 
85 ČSFD.cz, Žebříček nejlepších filmů, [dostupné online: http://www.csfd.cz/zebricky/nejlepsi-

filmy/?show=complete], (citováno 12. 4. 2016) 
86 ČSFD.cz, Vyhledávání filmů podle klíčového slova „drogy“, [dostupné online: http://bit.ly/1oV3CUa], 

(citováno 12. 4. 2016) 
87 RottenTomatoes: American Gangster, [dostupné online: 

http://www.rottentomatoes.com/m/american_gangster/], (citováno 12. 4. 2016) 
88 IMDB.com, American Gangster, [dostupné online: 

http://www.imdb.com/title/tt0765429/?ref_=nv_sr_1], (citováno 12. 4. 2016) 
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minimálně nominaci na zlatou sošku. [kráceno] Skvělý film!“89 Uživatel „Cival“ napsal 

„Ridleyho další pecka bez zjevných slabých míst navíc výborně tematizuje etické a 

ideové základy, na nichž vyrostla dnešní Amerika.“90 

První strana komentářové sekce ČSFD.cz je naplněna čtyř- a pětihvězdičkovými 

hodnoceními (řazeno podle počtu hodnocení uživatelů od nejvíce zhodnocených filmů). 

Pro první slabší hodnocení (tři a méně hvězdiček) je třeba dojít až na třetí stranu 

komentářů, kde jsou hned tři tříhvězdičkové, ovšem všechny tři jsou v textu komentáře 

vysvětlené odporem k tématu, nikoliv k úrovni filmu. Jak své pocity přesně vystihl 

uživatel „Jara.Cimrman.jr“, „Mocným gangsterům by se měly stavět betonové pomníky 

a oni by měli tvořit jejich základ. Místo toho se o nich točí oslavné filmy a místo jejich 

ukamenování sní lidé o tom, že by chtěli být jako oni. [kráceno] mohu [se] pomstít 

pouze tím, že jim seberu hvězdičku, kterou by si tento snímek jinak rozhodně 

zasloužil.“91 

Uživatelé IMDB.com a RottenTomatoes.com snímku projevovali podobnou úctu, 

ale našly se i negativní hodnocení. Phil Worfel si ve své recenzi, nazvané 

„Profesionální, ale nepůvodní a nudné“ postěžoval, že ve filmu „nejsou žádná 

překvapení, žádné opravdové zvraty a nevyhnutelný pád Washingtonovy postavy a tak i 

jeho organizace je prostý jakéhokoliv vyvrcholení.“ Na závěr dodal „stojí za vidění, 

pokud máte šanci vidět zadarmo.“92 

Film Ridleyho Scotta není bez chyb. Ať už je to recyklace již zpracovaných 

nápadů, scénář, který příběh Franka Lucase staví na hlavu, nebo snad domnělý 

rasismus, připomínaný v recenzi Petera Keougha, Americký gangster má svá slabá 

místa. Ale jak u kritiků, tak u návštěvníků kin a uživatelů filmových databází slavil 

úspěch.   

4.2.2. Kokain 

Druhý snímek se do žebříčku 200 nejlepších filmů podle ČSFD.cz nedostal. 

S průměrným hodnocením 83% podle 28 tisíc fanoušků zaostává o zhruba 2 procenta. 

I tak se však probojoval mezi filmy nejoblíbenější, kde je překvapivě výš, než lépe 

                                                 
89 ČSFD.cz, Americký gangster, Sekce komentáře, [dostupné online: http://www.csfd.cz/film/224384-

americky-gangster/komentare/?comment=374146], (citováno 12. 4. 2016) 
90 ČSFD.cz, Americký gangster, Sekce komentáře, [dostupné online: http://www.csfd.cz/film/224384-

americky-gangster/komentare/?comment=407571], (citováno 12. 4. 2016) 
91 ČSFD.cz, Americký gangster, Sekce komentáře, [dostupné online: http://www.csfd.cz/film/224384-

americky-gangster/komentare/?comment=9745143], (citováno 12. 4. 2016) 



   

 

 

42 

hodnocený Americký gangster. V tomto žebříčku dosáhl na 147. místo,93 bez pochyby 

hlavně zásluhou Johnnyho Deppa (který je na ČSFD.cz nejoblíbenějším hercem se 

solidním náskokem nad druhým Leonardem DiCapriem, i před první herečkou, Natalie 

Portman)94. Mezi filmy, označenými klíčovým slovem „drogy“ se film zařadil až na 24. 

místo, pod film Traffic – nadvláda gangů Stevena Soderbergha, který vyšel jen 

o nedlouho dříve, ale Kokainu nastavil u dobových recenzentů laťku, kterou Ted 

Demme se svým dílem překonat nedokázal.95 

Úspěch na českém webu však částečně ztrácí na lesku v porovnání 

s hodnoceními na jiných webech. Na RottenTomatoes.com diváci, zřejmě rovněž pod 

vlivem výkonu Johnnyho Deppa na vrcholu popularity, hodnotili film z 87% kladně, ale 

průměrná známka se nedostala nad ekvivalent 76% (spodní hranice pro „kladné 

hodnocení“ je na RottenTomatoes.com nastavena na 70%),96 což přesně odpovídá 

hodnocení, které filmu vychází i na IMDB.com, kde jej hodnotilo necelých 195 tisíc 

fanoušků.97 

Recenze filmových nadšenců jsou o poznání chladnější, než tomu bylo 

u Amerického gangstera, například uživatel „T2“ film shrnul slovy „bez větší hloubky, 

ten samý chod podávaný stále dokola“.98 Našly se i velmi pozitivní recenze – uživatel 

„Malarkey“ udělil filmu pět hvězdiček a napsal, že Kokain je „nádherně 

vykonstruovaný životopisný film jednoho informacemi opravdu nabušeného 

překupníka,“99 ale převažovaly ty tříhvězdičkové. Na IMDB.com je tomu překvapivě 

naopak, převládají pozitivní, až nadšené recenze s titulky „Velmi působivý film“, nebo 

„Kokain. Oni to začali. Vy nemáte zač.“, ovšem na RottenTomatoes.com opět převládají 

spíše negativní recenze, od nevýrazné kritiky nedotaženého poučení ve slovech 

uživatele „xGary Xx“, který film kritizuje za „lesk, který překrývá všechny morální 

                                                                                                                                               
92 IMDB.com, American Gangster, sekce User Reviews, [dostupné online: 

http://www.imdb.com/title/tt0765429/reviews?ref_=tt_urv], (citováno 12. 4. 2016) 
93 ČSFD.cz, Žebříček nejoblíbenějších filmů, [dostupné online: 

http://www.csfd.cz/zebricky/nejoblibenejsi-filmy/?show=complete], (citováno 12. 4. 2016) 
94 ČSFD.cz, Žebříček nejoblíbenějších herců, [dostupné online: 

http://www.csfd.cz/tvurci/statistiky/?expand=fanclub#highlight-chart-fanclub-1-331], (citováno 12. 4. 

2016) 
95 ČSFD.cz, Vyhledávání filmů podle klíčového slova „drogy“, [dostupné online: http://bit.ly/1oV3CUa], 

(citováno 12. 4. 2016) 
96 RottenTomatoes: Blow, [dostupné online: http://www.rottentomatoes.com/m/blow/], (citováno 12. 4. 

2016) 
97 IMDB.com, Blow, [http://www.imdb.com/title/tt0221027/], (citováno 12. 4. 2016) 
98 ČSFD.cz, Kokain, Sekce komentáře, [dostupné online: http://www.csfd.cz/film/14321-

kokain/komentare/?comment=642936], (citováno 12. 4. 2016) 
99 ČSFD.cz, Kokain, Sekce komentáře, [dostupné online: http://www.csfd.cz/film/14321-

kokain/komentare/?comment=208591], (citováno 12. 4. 2016) 
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implikace Jungových činů, místo toho jej vykresluje jako sympatického, milého 

podnikavce a nikdy neukazuje důsledky jeho kriminální aktivity. Díky tomu chybí 

Kokainu síla a drsnost Scorceseho veledíla Mafiáni, i konkurenčního Traffic – nadvláda 

gangů,“100 až po mnohem přísnější kritiku, jakou nabídl například uživatel „Jack 

Hawkins“, podle nějž je Kokain „příšerně nudným omíláním klasik jako Zjizvená tvář, 

Mafiáni, nebo Hříšné noci. Problémů je přehršel. Zápletka je nesourodá, nafouknutá a 

trapně předvídatelná; je do ní vetknuto příliš různých bodů příběhu. Mizerně vystavěný 

narativ má za následek bolestivě omezenou hloubku postav; některé postavy, které se 

zdají být důležité, přijdou a zase z příběhu zmizí v rámci deseti minut, je to naprostý 

nepořádek.“101  

4.3. Shrnutí hodnocení 

Zpracovat příběh George Junga bylo rozhodně komplikované – zásadních 

událostí se v životě tohoto muže odehrálo tolik, že se je scénáristům nemohlo podařit 

vměstnat do jednoho filmu. Režisér Ted Demme a jeho scénáristé se o to přesto 

pokusili. Film mnohem pečlivěji sleduje skutečné události v životě George Junga, a je 

tedy daleko více hoden titulku „podle skutečných událostí“, ale jako podívaná tím podle 

kritiků i filmových fanoušků trpí. Pár hodnotících sice chválilo tempo filmu, výrazně 

vyšší, než u Amerického gangstera, většina však kritizovala nepřehlednost děje a 

plochost postav, kterým už ve scénáři nezbyl prostor na rozvoj. Tento poznatek byl cítit 

u novinářů i filmových nadšenců, v recenzích i komentářích.  

Přesto si film vydobyl solidní úspěch u fanoušků a svého druhu kultovní status – 

pro důkaz přihlédněme k jeho hodnocení na česko-slovenské filmové databázi ČSFD.cz 

jako 147. nejoblíbenější film102 a v průměru jej fanoušci napříč sledovanými sítěmi 

hodnotí jako dobrý film. 

Americký gangster přinesl svým tvůrcům podobný problém jako příběh George 

Junga. Kariéra kriminálníka, trvající v případě Franka Lucase dokonce více než 40 let 

(z nichž zhruba 6 nebo 7 strávil v cele), je příliš obsáhlá na události, než aby se vešla do 

sebedelší filmové stopáže. Frank Lucas sám prohlásil, že toho zažil dost na deset 

                                                 
100 RottenTomatoes.com, Blow, sekce Audience reviews, xGary Xx, [dostupné online: 

http://www.rottentomatoes.com/m/blow/#audience_reviews], (citováno 12. 4. 2016) 
101 RottenTomatoes.com, Blow, sekce Audience reviews, Jack Hawkins, [dostupné online: 

http://www.rottentomatoes.com/m/blow/#audience_reviews], (citováno 12. 4. 2016) 
102 ČSFD.cz, Žebříček nejoblíbenějších filmů, [dostupné online: 

http://www.csfd.cz/zebricky/nejoblibenejsi-filmy/?show=complete], (citováno 12. 4. 2016) 



   

 

 

44 

scénářů.103 Steven Zaillian však zvolil jinou cestu, než pánové McKenna a Cassavetes. 

Zahodil snahu pojmout veškerý Lucasův život a vzal jej jen jako inspiraci pro svůj 

scénář. Zachoval jména postav, ale skutečnosti si upravoval podle potřeby. Výsledkem 

je film, na jehož kvalitě se shodli kritici i fanoušci, ale z nějakého důvodu se nestal 

kultovním tak, jak se to podařilo Kokainu (na otázku proč tomu tak je, za předpokladu 

pominutí hvězdné síly Johnnyho Deppa, se pokusí tato práce zodpovědět v další části). 

                                                 
103 LUCAS, Frank a KING, Aliya S. Original gangster: the real life story of one of America's most 

notorious drug lords. 1st ed. New York: St. Martin's Press, c2010. ISBN 0312544898. Str.: 298 
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5. Kvantitativní obsahová analýza 

5.1. Vymezení pozorovaných faktorů a hypotéz 

Pokud je úmyslem sledovat faktory, které jsou společné pro oba filmy, 

respektive by pro ně společné být měly, je nejdůležitějším krokem vyjmenovat si 

sledované prvky a jejich návaznost na položky, ke kterým připadají.104 Protože se tato 

práce zabývá paralelami mezi filmy Kokain a Americký gangster, je třeba si pojmenovat 

položky a případné prvky, které bude potřeba sledovat.  

První položkou, kterou je třeba zaregistrovat, jsou drogy. Oba filmy vyprávějí 

příběhy dvou velkých pašeráků drog. Heroin a kokain (a v menší míře marihuana) jsou 

důvody, proč se z pouličního zloděje a nadějného amerického fotbalisty staly „filmové 

hvězdy“. Proto je třeba se podívat na různé způsoby, jak se na drogy dívají oba filmy. 

Tato kategorie zahrnuje zejména úpravu, konzumaci drog, pohledy na balíky drog 

a následky konzumace drog.  

Při posuzování měření se práce podrží standardního postupu.105 Hypotéza 

v tomto případě zní „Film Americký gangster i film Kokain nesou kromě příběhu i silné 

poselství divákům, které má poučit o negativních účincích ilegálních substancí. Toto 

poselství se neomezuje na výsledné zatčení obou hlavních protagonistů.“ 

Následky konzumace budou nejsnazší, co do rozklíčování. Pro filmy o drogách 

(zvláště ty americké) je kromě příběhu zpravidla důležité i morální ponaučení. Tím 

nejobvyklejším, i na české filmové scéně,106 je ponaučení, které lze s hrubším 

zjednodušením definovat jako „drogy ničí lidi“. Vzhledem k pojetí zobrazování drog ve 

filmu pak může práce vysledovat i motivy, které jsou ve filmu zohledňovány.  

Druhou zásadní položkou je násilí. Oba filmy jsou z kriminálního prostředí 

a očekává se od nich značná míra fyzického násilí. Tato položka se bude zabývat 

fyzickým násilí beze zbraně i s ní. Scény obsahující verbální napadání a policisty, držící 

zbraně při zatýkání nebudou zohledňovány. Uchopením tohoto faktoru se práce pokusí 

vysvětlit pohled filmařů na násilí spojené s distribucí drog.  

                                                 
104 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. 

Studium. ISBN 80-85947-67-6. Str.: 34 
105 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. První vydání. Praha: Portál, 

2005. ISBN 80-7367-040-2. Str: 46  
106 Například filmy Kanárek, PIKO, do jisté míry Pavučina. 
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Vzhledem k příběhům obou mužů, na jejichž základě filmy vznikly, se dá 

předpokládat, že film Americký gangster bude obsahovat více násilí než Kokain. 

Hypotéza: „Ilegální aktivity, jako je distribuce drog, a lidé, kteří se jimi zabývají, jsou 

ve filmech Americký gangster i Kokain spojovány s násilím. Americký gangster je 

z těchto dvou filmů násilnější.“ 

Třetí položkou je rodinný život hlavních hrdinů. Bude se zabývat tím, jak často 

se v záběru objevují rodiče hlavních hrdinů, partnerky, případně děti a v jakých rolích 

vzhledem k hlavní postavě. Díky tomu by mělo být možné určit, zda a jak se snaží 

tvůrci manipulovat diváky do vytváření případného vztahu s hrdiny. S touto hypotézou, 

ovšem bez analýzy, pracují některé recenze obou filmů – jasně patrné je to zejména u 

recenzí filmu Kokain. 

Hypotéza: „Filmy Americký gangster a Kokain vykreslují záměrně hlavní hrdiny 

jako rodinné typy, aby byli pro diváky snáze uchopitelní a lépe přijatelní. Film Kokain 

zachází v tomto ohledu dále – vztahem k vztahu k rodině se snaží z George Junga udělat 

‚oběť‘.“ 

5.2. Položka Drogy 

Oba filmy se věnují tematice pašování drog. Není tedy příliš překvapivé, že jim 

věnují velkou část záběrů a že se zabývají i dalšími činnostmi, spojenými s drogovým 

byznysem. Tato část práce důkladně analyzuje zobrazování drog v obou zkoumaných 

filmech.  

Ve filmu Americký gangster se drogy stanou ústředním bodem na plátně celkem 

třiadvacetkrát.107 Většinou se jedná o ilustrace transportu do země, případně distribuce 

k jednotlivým dealerům – takto jsou ve filmu obsaženy v celkem sedmi scénách. Dalším 

důležitým tématem je Frankova „přípravna“, ve které se heroin ředí, neboli „řeže“ 

dětskou výživou a dalšími látkami, čímž se zvyšuje objem a snižuje potence. Do této 

laboratoře se film podívá celkem čtyřikrát, přičemž jednou se s jejím prostředím 

setkáme i při odhalení Lucasovy „značky“ Blue Magic.  

Tím nejzásadnějším v zodpovídání výše uvedené hypotézy je však konzumace 

drog a její následky. Vyobrazení výše zmíněných prvků se ve filmu vyskytne celkem 

šestkrát. Z toho pětkrát je konzumovanou drogou heroin, jednou kokain. Kokainová 

scéna je ve filmu obsažena spíše kvůli návaznosti na děj (kokain zde konzumuje 

                                                 
107 Viz příloha číslo 1, Tabulka „Drogy“. 
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Lucasův bratranec Jimmy, řidič Hueyho Lucase – on se pak kvůli svým problémům 

s drogami stane policejním informátorem). Za to scény s heroinem mají další rozměry, 

vedle posunu děje a jsou zcela zásadní pro pochopení způsobu, jakým je heroin 

představován divákovi. Z těchto pěti scén jsou tři o konzumaci a dvě o následcích, lépe 

řečeno předávkování a obětech. První dvě scény o konzumaci, lépe řečeno aplikaci 

drogy vykreslují zejména její nízkou kvalitu v New Yorku po pádu Francouzské spojky 

a naopak vysokou kvalitu té, která byla snadno dostupná v jihovýchodní Asii 

americkým vojákům. Třetí scéna je montáž, ilustrující, jak se droga rozšířila poté, co 

Frank Lucas začal dovážet přímo z Asie. Dvě scény věnované předávkovaným pak 

ilustrují dopad příchodu lepšího „zboží“ na nepřipravené narkomany. První zobrazenou 

obětí heroinu je Jay, partner Richieho Robertse, u nějž se najde sáček s razítkem „Blue 

Magic“. Druhá scéna o předávkování je montáž obětí. 

Samozřejmě, jedním účelem těchto scén je ilustrovat snadnou dostupnost a vyšší 

potenci Lucasova heroinu (vyšší potence by měla za následek neodhadnutí dávky 

a následné předávkování), ale vzhledem k prostředí, ve kterých se scény odehrávají – 

temné, polorozpadlé budovy, špinavé byty a márnice, není pochyb o tom, že divák si ze 

sledování odnese základní myšlenku, že heroin je velice nebezpečná droga. Film tedy 

plní svou roli a jasně ukazuje na nebezpečí drog. Toto moralizování ještě zesiluje tím, 

že se v obou sestřizích objevují i malé děti – potomci závislých žen. 

Film Kokain podává USA v časovém období od druhé půlky šedesátých do 

poloviny osmdesátých let jako místo, kde se drogám vyhnout nešlo. Příběh pašeráka 

George Junga začíná na Manhattan Beach v Kalifornii, kde zřejmě kouřil marihuanu 

úplně každý a pokračuje na východní pobřeží Spojených států, kde nakonec úplně každý 

šňupal kokain, když už se stal hitem u filmových a hudebních hvězd. To z části 

vysvětluje, proč ve filmu, který na Amerického gangstera ztrácí téměř hodinu, drogy 

dostaly hned 36 scén. To znamená, že zatímco ve Scottově dramatu se drogy vyskytly 

zhruba osmkrát za hodinu, v Kokainu se do záběru dostaly v každé hodině stopáže 

osmnáctkrát. 

Ze šestatřiceti případů, kdy se ve scéně objevily drogy, bylo hned dvanáct 

věnováno Jungově původní, „vstupní“ droze, marihuaně.108 Co se týče jejího pojetí, film 

se snaží sledovat vyprávění Junga, takže marihuana je vykreslena ve vesměs pozitivním 

světle, jako neškodná látka, která nemá žádné zřejmé negativní dopady. „Překročil jsem 

                                                 
108 Viz příloha číslo 1, Tabulka „Drogy“. 
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imaginární linii s nějakými kytkami,“ říká ve filmu Jung, když se hájí u soudu poté, co 

byl v Chicagu zatčen se třemi sty kilogramy marihuany. Tato práce se však zaměří na 

látku, která z George Junga udělala fenomén.  

Kokain ve filmu zabírá třiadvacet scén. Devětkrát se ve filmu objeví scéna, která 

přibližuje způsob, jakým Jung kokain do USA pašoval, včetně dohody s Pablem 

Escobarem a testu kvality na takzvaném hotboxu. Devětkrát, respektive desetkrát, se ve 

filmu objeví konzumace – šňupání – kokainu (scéna s Georgem testujícím zásilku 

z Kolumbie před zatčením je ve filmu dvakrát), ale většinou je to konzumace na 

večírku, nebo v jiné společnosti dobře oblečených (aspoň v rámci dobové módy) lidí. 

Scény, které ilustrují nebezpečí kokainu, jsou však ve filmu jen tři. Jednou je návštěva 

Carlose Lehdera na ostrově Norman’s Cay. Diego se zdá být stižen roztříštěním 

osobnosti a mimo realitu. Pak je tu Mirthina scéna v autě a na závěr Georgův infarkt, 

který je doprovázen informací o množství kokainu, které by bylo pro tělo nebezpečné (a 

jejím doplněním o neuvěřitelných množstvích, které byl schopen zkonzumovat – 

zdánlivě bez následků – sám Jung).  

V Kokainu jsou drogy něco, co sice má svou stinnou stránku, ale každý se může 

naučit se jí vyhnout, pokud se bude držet přísloví „všeho moc škodí“. Film nezmiňuje 

ani vlny násilí, které s sebou distribuce a pašování kokainu nesly, ani všechny negativní 

zdravotní dopady, které si na vlastní kůži vyzkoušel i skutečný Jung. Vedle taktilních 

halucinací – pocitu, že mu něco leze pod kůží a fantomových bolestí, při kterých prý 

trpěl pocitem, že mu hoří chodidla,109 tu byly i záchvaty paranoidní schizofrenie, která 

George činila nervózním a nepředvídatelným. 

Zajímavým faktorem ohledně drog jsou „pauzy“, ve kterých se drogy na scéně, 

přinejmenším u hlavního hrdiny, neobjevují. Jednou takovou přestávkou je období, kdy 

byl George podle filmařů „čistý“ a svůj čas trávil péčí o dceru, další pak v době po 

propuštění z vězení, kdy si povídá cestou ze školy se svou dcerou. I zde je naznačováno, 

že George Jung v tu dobu drogy nebral. Tyto momenty se soustředí na vyobrazení 

George Junga jako dobrého, starostlivého otce, který nadevše miluje svou dceru (na toto 

téma se práce zaměří v oddílu o Rodině). 

Kokain v tomto ohledu nesplňuje tak docela předmět hypotézy. Nebezpečí 

užívání drogy je divákovi ve filmu do velké míry skryto – nejlepším důkazem tohoto 

                                                 
109 PORTER, Bruce, Blow: How a Small-Town Boy Made $100 Million with the Medellín Cocaine 

Cartel and Lost It All . St. Martin's Griffin, c2015. ISBN 0312267126. Str.:213 
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tvrzení je fakt, že nejsilnějším odstrašujícím příkladem tohoto filmu je osud režiséra 

Teda Demmeho, který zemřel na selhání srdce po konzumaci kokainu. 

5.3. Položka Násilí 

„Ženeš se do nebezpečné hry, Jorge, plné nebezpečných lidí. Ne jako 

v marihuanovém byznyse, kde jsme všichni bratři,“ řekl Georgi Jungovi jeho kolega 

v pašování marihuany z Mexika, Manuel. „Cesta, kterou se chceš vydat, vede 

k sebezničení a zlu,“ uzavřel svou řeč.110 

Kdyby existovala tabulka, řadící různá podnikání podle nebezpečnosti, která by 

obsahovala i pašování drog, téměř určitě by se tento byznys ocitl někde blízko 

samotného vrcholu. Vedle nebezpečí, hrozícího od policie a dalších orgánů výkonné 

státní moci, pašeráky ohrožují i nečestní obchodníci na straně prodeje i nákupu. Je 

potřeba mít na paměti, že Frank Lucas i George Jung obchodovali výhradně s dalšími 

„kriminálníky“. 

Přesto je až s podivem, jak málo násilí se v obou filmech vyskytuje. Mějte, 

prosím, na paměti, že práce se nezabývá slovním napadáním, kterého je v nich 

požehnaně, ale výhradně situacemi, kde „ke slovu“ přijde násilí fyzické, nebo je 

vyhrožováno zbraní. 

Americký gangster skutečně obsahuje více násilí, než Kokain.111 Toto tvrzení 

platí, i pokud nejsou počítány případy, ve kterých se nevyskytuje hlavní hrdina, Frank 

Lucas. Takové případy jsou tři, a všechny se týkají Richieho Robertse a dva z nich se 

týkají obsílek. Jednou ji Roberts uděluje, podruhé je sám obsílán (počítat epizodu, ve 

které Roberts vyhrožuje mladíkům v parku, že bude muset vytáhnout pistoli a popravit 

je, pokud se neuklidní a neposbírají pohazované sklo, nelze, neboť, jak se divák vzápětí 

dozvídá, Roberts blafoval a žádnou zbraň s sebou neměl). Třetím případem násilí z čistě 

Robertsovy linie příběhu je situace, ve které je povolán, aby svého policejního partnera 

zachránil z ošemetné situace – v jednom z věžáků zastřelil dealera drog, od kterého 

kupoval heroin a střelba přivolala ke dveřím dav, chystající lynčování. 

Násilí v Americkém gangsterovi je surové a vypadá velmi opravdově. Pokud po 

tom nevolá situace, je násilí vykonáváno bez emočních výlevů – věcně, jako kdyby šlo 

o běžnou činnost – tento přístup je samozřejmě akcentován v některých scénách 

                                                 
110 PORTER, Bruce, Blow: How a Small-Town Boy Made $100 Million with the Medellín Cocaine 

Cartel and Lost It All . St. Martin's Griffin, c2015. ISBN 0312267126. Str.:125 
111 Viz příloha číslo 2, Tabulka „Násilí“ 



   

 

 

50 

(nejlepším příkladem je zastřelení konkurenčního gangstera Tanga, dopoledne na rušné 

ulici), aby vykreslil postavu Franka Lucase. I když například úvodní scéna, kdy Lucas 

zapálí spoutaného muže a pak jej zastřelí, byla vykládána jako důkaz Frankovy 

dobrosrdečnosti. Tedy ne zapálení spoutaného, ale jeho popravu Roger Ebert označil za 

soucitný čin.112 

V žánru gangsterských filmů, kde jsou hlavním tématem drogy, New York 

šedesátých a zejména sedmdesátých let a válka ve Vietnamu, by se dalo očekávat 

mnohem více násilných scén, než 15 celkem i s těmi, které se týkají jen Richieho 

Robertse. Frank Lucas je v tomto ohledu divákovi představen jako vážný byznysman, 

který vládne železnou rukou a má velmi málo trpělivosti pro chyby druhých, nikoliv 

jako to, čím nejspíš (podle nejen svého) byl - nelítostný muž se sklony k surovosti, 

ochotný vypsat odměnu na hlavu vlastního bratra, aby ochránil své zisky. 

Jestli byla úroveň násilí překvapivě nízká ve filmu Americký gangster, u snímku 

Kokain se dá rovnou mluvit o mírumilovnosti. V celém filmu je jen pět násilných scén, 

všechny se odehrají v rozmezí necelých 30 minut.  Jedna ze scén je poprava domnělého 

donašeče, kterou provede Pablo Escobar, ostatní jsou přímo svázány s postavou George 

Junga. Násilí v Kokainu nehraje v podstatě žádnou roli. Jen tři scény, výše zmíněná 

poprava, postřelení Junga při nepovedené předávce a výprask, který George obdrží po 

návštěvě ostrova Norman’s Cay, jsou důležité v rámci příběhu. Od chvíle, kdy se 

George z ostrova vrátí, už se film obejde bez násilí, jediné zbraně do konce filmu jsou 

v rukou policistů. 

Ve filmu Kokain jsou jen dvě scény, kde je pašování a distribuce drog přímo 

spojována s násilím. Jednou je scéna, ve které George přebírá od kolumbijců 50 

Carlosových kilo a skončí s hlavní pistole v ústech, druhou pak ta, ve které zuřící Carlos 

znervózní překupníky a ti postřelí George. Dvě scény na ostrově - ta, ve které George 

Carlosovi vyhrožuje popravou a následné bití, které si George vyslouží, jsou spíše 

navázány na pocit zrady a raněné ego hlavní postavy. Konečně poprava policejního 

informátora je v rámci vyřčeného spojena s drogami jen přes postavu šéfa kartelu, Pabla 

Escobara. 

Ani jeden z filmů nevede násilí jako jednu ze zásadních složek. Ano, v obou jsou 

scény, při kterých se objeví krev, a v obou filmech jsou mrtví, ale v rámci žánru a 

tématu je násilí velmi umírněné. Zejména ve filmu Kokain je množství násilí skutečně 

                                                 
112 EBERT, Roger, Chicago Sun-Times, American Gangster, [dostupné online: 

http://www.rogerebert.com/reviews/american-gangster-2007], (citováno 18. 4. 2016) 
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na nutném minimu. Technicky vzato má Americký gangster více násilných scén celkem, 

i po přizpůsobení délce stopáže. I druhá hypotéza je tedy platná, ovšem s poznámkou, 

že ani jeden film neobsahuje očekávané (a očekávatelné) množství násilí. 

5.4. Položka Rodina 

Pro pochopení toho, do jaké míry je příběh obou filmů dirigován vztahem obou 

hlavních hrdinů k jejich rodinám. Počty scén, ve kterých je přibližován rodinný život 

Franka Lucase a George Junga, je velmi podobný počtu scén, ve kterých se objevují 

drogy. U filmu Kokain jsou to v několika případech dokonce ty samé scény. 

Americký gangster se rodinným vztahům věnuje ve 22 scénách.113 Z toho 6 scén 

je věnováno rozvodu a mládeneckému životu Richieho Robertse a zbylých 16 se věnuje 

vztahu Franka Lucase k jeho ženě, matce a dalším příbuzným. Práce v tomto místě 

úmyslně vypichuje názor, že příběh Robertse až nesmyslně staví na jeho rozvodu a 

vztahu k ženám, který se objevil v některých recenzích (například Roger Ebert nazval 

jeho exmanželku inventární postavou, která začíná být čím dál únavnější s každým 

filmem, ve kterém se objeví, a napsal, že „i když s ní soucítíme, její stížnosti jsou pro 

diváky obtížné a navíc, film není o Robertsově domácí krizi“114) a připomíná slova 

Petera Keougha o tom, že žádný film o černochovi není kompletní, pokud nemá 

v hlavní roli bělocha.  

Lucasův rodinný život je důležité hned zkraje oddělit od jeho pracovního života. 

Vzhledem k tomu, že ve filmu zaměstnával svoje bratry jako dealery, nedá se jeho vztah 

k nim počítat čistě do položky rodina (scéna, ve které tluče víkem od křídla do hlavy 

svého bratrance, či ta, ve které svého ‚consiglieriho‘ Hueyho zbije v autě za to, že 

nechal v kufru auta heroin,115 jsou již zavedeny pod položkou násilí). Podle filmu měl 

Lucas nejblíže ke své matce, ke své ženě Evě a k Bumpymu Johnsonovi, svému 

mentorovi (který sice nebyl členem Frankovy rodiny, ale film jej staví do otcovské role 

a filmový Frank se o něm v tom duchu i vyjadřuje). Tyto postavy z 18 scén zabírají 11 

s tím, že matka nebo Eva se objevují i ve všech zbylých. Postava Frankovy ženy je ve 

filmu silně změněna oproti realitě. Divákovi je celý film podsouváno, že jeho žena byla 

jen hezká tvář - tichá osůbka, která se ve chvílích napětí stávala téměř neviditelnou, 

                                                 
113 Viz příloha číslo 3, Tabulka „Rodina“ 
114 EBERT, Roger, Chicago Sun-Times, American Gangster, [dostupné online: 

http://www.rogerebert.com/reviews/american-gangster-2007], (citováno 10. 4. 2016) 
115 Tady je třeba zdůraznit, že zatímco cestou k Nickovi do klubu seděl Huey na zadním sedadle a řídil 

bratranec Jimmy, během návštěvy klubu Jimmy zmizel a zpět řídil Huey. Zřejmě chyba filmařů. 
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zatímco jeho matka jednala. Scény s Ruby Dee v roli Lucasovy matky jsou, co se týče 

emocí, ty nejsilnější v celém filmu, což uznal sám představitel Franka Lucase, Denzel 

Washington, když v rozhovoru s Harrym Smithem pro CBS na adresu této slavné 

herečky poznamenal, že svým perfektním výkonem „ukradla film“,116 tedy že její výkon 

byl tak výrazný, že na sebe strhla většinu pozornosti. 

Portrét Lucase jako rodinného muže s protikladem sukničkáře Robertse je 

naprosto odloučený od reality, jak je již dokázáno výše.117 Ovšem takový je portrét, 

který Americký gangster divákovi nabízí. Ve filmu se Frank Lucas podřizuje jedině své 

matce a tráví volný čas jen se svou manželkou – všechny jeho zálety milenky jsou 

opomenuty. Svátky a chvíle volna tráví v domě v Teanecku se všemi svými příbuznými. 

Kromě jedné scény, kdy mu matka rozmlouvá popravu detektiva Trupa, jsou všechny 

rodinné scény poklidné až idylické. 

Kokain staví příběh George Junga na jiné domácnosti. Film mezi 36 scénami 

s rodinou či přítelkyněmi obsahuje 7 scén, ve kterých je Georgova přítelkyně Barbara, 

a 11 scén s jeho ženou Mirthou. Mezi těmito scénami je zařazen i Barbařin pohřeb, 

který je ve filmu uveden jako důvod, proč Jung nenastoupil trest po zatčení v Chicagu.  

Jungův idylický vztah s Barbarou doprovází jeho vzpomínání na bezstarostné 

mládí s nadprůměrnými zisky z prodeje marihuany. Jeho ze začátku perfektní, ale 

postupem filmu krachující manželství s Mirthou zase doprovází jeho cestu ke dnu - od 

největšího dovozce kokainu do USA až po ztroskotance, který se nechá napálit od svých 

bývalých přátel.  

Ve filmu jsou pro Junga nejpodstatnější jeho vztahy s otcem Fredrickem a s jeho 

dcerou Kristinou. Od chvíle, kdy ve filmu skončil s kokainem, přebírá láska k dceři celý 

příběh. Hysterické scény Jungovy ženy, které ho nakonec přivedou do vězení, 

i nedostatkem financí vynucený návrat k pašeráctví, jsou ve filmu jen překážkami, které 

mu brání v tom, aby svůj veškerý čas věnoval své dceři. I proto od scény porodu, během 

které George stihne infarkt, se Kristina objevuje ve filmu častěji, než Mirtha, dokonce 

téměř stejně často jako drogy, po kterých se film jmenuje.  

Film svou skladbou manipuluje diváka do soucitu s Georgem Jungem. Poté, co 

jej představí jako napraveného pašeráka kokainu a vzorného, milujícího otce, je vsazen 

do vězení, nikoliv proto, že by snad byl sám vinen, ale proto, že jeho manželka 

                                                 
116 Denzel's 'Gangster' Rep (CBS News), Youtube.com, [dostupné online: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iuf26HorC3c], (citováno 19. 4. 2016) 
117 V oddílu práce, který se zabývá rozdílům mezi filmem a skutečností 



   

 

 

53 

s kokainem nepřestala. A zatímco on sedí v cele, jeho manželka si venku najde jiného a 

s Georgem se rozvede. On musí získat zpět důvěru své dcery, a když se mu to konečně 

povede, je zrazen svými bývalými přáteli a putuje znovu za mříže, kde se dozvídá, že 

jeho otec umírá a George ho nemůže navštívit, protože to odmítla jeho matka. O mnoho 

let později George sní ve vězení o tom, že mu Kristina snad konečně odpustí. 

V závěrečných titulcích se divák vedle fotografie smutného George Junga dočte, že jej 

dcera do zveřejnění filmu nenavštívila. Kdyby výše popsaný příběh byl pravdivý, byl by 

skutečně dojemný. Takhle však potvrzuje hypotézu číslo 3 – postava George Junga je 

záměrně podávána jako oběť. Ve scénáři mu bylo umazáno několik hříchů, stejně jako 

Lucasovi, ale k tomu jich několik bylo přidáno ostatním postavám, aby si divák odnesl 

pocit, že Jung si nezasloužil tak přísný trest. 

5.5. Výsledek analýzy 

Tato část práce pro pořádek a přehlednost shrne na jednom místě výsledky 

analýzy a ještě jednou prověří hypotézy vyřčené výše. 

Drogy v obou filmech hrají důležitou roli a objevují se v různých situacích – od 

výroby, přes transport, přípravu, prodej, až po konzumaci a – alespoň v případě 

Amerického gangstera – explicitními následky. Scottův film sice drží konzervativní linii 

a podává užívání heroinu jako smrtelně nebezpečnou činnost, hypotéza je však 

vyvrácena filmem Kokain, ve kterém není užívání drog podáno jako smrtelně 

nebezpečné.  

Co se týče násilí, to není prominentní ani v jednom z filmů. Americký gangster 

je, podle předpokladu, násilnější z obou filmů, ale celkově jde o převážně nenásilné 

filmy, které si své věkové omezení zasloužily převážně vulgarismy a drogami. Většina 

násilí v obou filmech je explicitní a podané co nejrealističtěji, v případě Amerického 

gangstera by se dalo mluvit o snaze přiblížit se násilí faktickému.118 Jediné příklady 

implicitního násilí jsou v Americkém gangsterovi. Jde o případ zastřeleného dealera, ke 

kterému jede Richie Roberts, a zejména na pozadí se odehrávající válku ve Vietnamu, 

která otevřela cestu Asijskému heroinu do USA. Hypotéza je tedy potvrzena do té míry, 

že je Americký gangster násilnějším z obou filmů. Násilí je v nich zobrazeno jako 

součást drogového byznysu, ale ve výrazně nižší míře, než autor práce očekával. 

                                                 
118 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. ISBN 8071786977, str. 126 
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Rodinné téma má v obou filmech jasně daný náklon119 ve prospěch hlavních 

hrdinů. George Jung je podle Kokainu milující otec – oběť, zatímco Frank Lucas je 

podle Amerického gangstera vzorný manžel a oddaný syn. Třetí hypotézu je možno 

prohlásit za potvrzenou.  

                                                 
119 Z anglického slova [bias] 
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6. Závěr 

Filmy Americký gangster a Kokain se zabývají příběhy mužů, které je možné 

prohlásit za novodobé hrdiny – první poloviny životů Lucase i Junga jsou vlastně 

ztělesněním „Amerického snu“, dovedeného ad absurdum - hrdinové z románu Horatia 

Algera juniora, kdyby se tento legendární autor dožil druhé poloviny 20. století a psal o 

drogových dealerech a pašerácích. Druhé poloviny jejich životů byly podstatně méně 

fantastické – vězení, doživotní podmínka a oproti dřívějším příjmům i chudoba, alespoň 

v případě Franka Lucase. Tyto filmy vypráví jejich příběhy, které nesou velké množství 

podobností. Oba muži začali s drogami jako dealeři na ulici, ale jejich ambice a vrozená 

inteligence jim zajistily cestu vzhůru. Oba muži se zapsali do historie díky tomu, že 

nalezli inovativní způsob, jak do USA dopravit velké množství drog a nenechali se u 

toho chytit. Není přehnané prohlásit, že oba změnili podobu pašování drog. U George 

Junga, který stál u renesance kokainového trhu, se dá mluvit o vlivu na americkou a tím 

i světovou kulturu. Oba muže pak doběhla jejich rostoucí „sláva“ a skončili za mřížemi. 

Tím skončila jejich relevance pro oba filmy. Ale je třeba dokončit příběh, protože ani 

jeden z nich neobdržel příliš dlouhý trest. Po propuštění však nepřišel plánovaný návrat 

do starých kolejí, oba muži se ocitli zpět ve vězení nedlouho po propuštění (a Jung se 

tam posléze vrátil ještě jednou – tehdy dostal svůj dvacetiletý trest). Nyní jsou oba na 

svobodě, staří pánové, o jejichž důchod se postaraly smlouvy o zfilmování jejich 

osudů.120 

Rovněž oba filmy mají mnoho společného – způsob, jakým divákovi ukazují 

vztah hrdiny k rodině, nebo právě to, že zjednodušují kriminální historii obou mužů – 

Frank Lucas byl podle Amerického gangstera odsouzen k 15 letům v roce 1977 a 

propuštěn v roce 1991, což není pravda, a George Jung podle Kokainu neopustil vězení 

od zatčení koncem 80. let, což je nesmysl – zejména proto, že film vychází z knihy, 

která vznikala, když byl Jung na svobodě začátkem 90. let. 

Toto zjednodušení má celkem prostý důvod – spolu s idylickým rodinným 

životem má diváka přesvědčit, že Lucas i Jung mají „dobré srdce“ a jsou zcela 

napraveni. Kokain v tomto ohledu jde výrazně dál, než Americký gangster, Jung ve 

filmu tvrdí, že po infarktu nebral ani nepašoval drogy a věnoval se výchově dcery, a že 

                                                 
120 Čemuž nezabránil ani tzv. „Son of Sam law“, jehož účelem bylo zabránit zločincům v profitování 

z jejich příběhů. 
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zásilka, kterou měl domluvenou s Kevinem Dullim po propuštění z vězení mu měla 

poskytnout dost peněz k tomu, aby se usadil s dcerou v Kalifornii a už se k pašeráctví 

nevracel. 

Díky těmto zásahům hollywoodské kreativní licence posiluje mýtus 

legendárních obchodníků a podnikatelů, jejichž jedinou smůlou bylo to, že podnikali 

v nesprávném byznyse.  

Tento mýtus jen posiluje u filmu Kokain díky tomu, jak se scénář vyhýbá 

zmínkám o negativních dopadech užívání kokainu, vlnám násilí, které zejména 

v Kolumbii vypukly díky kokainovému obchodu a crackové epidemii, kterou ovlivnilo 

množství drogy, zavalující americký trh. Ve spojení těchto faktorů s oblíbeným hercem, 

jako je Johnny Depp, jehož výkon v roli George Junga chválily i negativní recenze, se 

lokální nechvalně známá osobnost, kterou George Jung v Massachusetts byl ještě 

koncem 90. let, proměnila v celosvětově známého muže, jehož propuštění z vězení 

v roce 2014 sledovala média nejen ve Spojených státech, na každém kontinentě. Navíc 

se z filmu Kokain stal jeden z nejoblíbenějších snímků na filmové databázi ČSFD.cz. 

Kokain je dokonce mezi hodnotícími uživateli oblíbenější, než Americký gangster, i 

přes to, že jej ti samí uživatelé hodnotí jako sotva nadprůměrný film, zatímco Scottovo 

dílo je hodnoceno výrazně kladněji.  

Ani Americký gangster, ani Kokain nejsou filmy, které by se v době svého 

vzniku věnovaly palčivě aktuálnímu, celospolečenskému tématu – drogy a jejich 

užívání jsou samozřejmě dlouhodobě aktuální témata, ovšem obsah těchto filmů neťal 

takříkajíc do živého tolik jako například Všichni prezidentovi muži. Nelze se tedy divit, 

že k materiálu filmaři nepřistupovali s takovou úctou, až strachem, jako v 70. letech 

William Goldman přistupoval ke své práci, na kterou vzpomínal takto:  

„S původním materiálem se nedalo moc svobodně pracovat. Nejen z právních 

důvodů, které samotné by mohly mít katastrofický dopad. Ale hlavně, jestli kdy vznikl 

film, který musel být autentický, byl to právě tento. Závažnost tématu to očividně 

vyžadovala. V podstatě šlo o tohle: měli jsme v rukou pravděpodobně největší triumf 

tištěných médií za posledních mnoho let a každý novinář by ten na ten film šel… a 

kdybychom ho ‚zHollywoodštěli‘ – tedy například do něj dali tanečnice – v žádném 

případě by to nebrali s humorem. Věděli jsme, že budeme smrtelně vážní, nebo 

mrtví.“121 

                                                 
121 GOLDMAN, William (1996). Adventures in the Screen Trade: A Personal View of Hollywood (2nd 

rev. ed.). Abacus. ISBN 0-349-10705-X, Str. 233 
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Výsledné odvážné pojetí historie však ve filmech posiluje dojem, že jde spíše 

o apologetiky, než o filmy „podle skutečných událostí“. Samozřejmě, ani jeden z filmů 

není dokumentární, jde o dramatizaci skutečné události. Ale právě zde leží 

zodpovědnost na bedrech autorů. Divák hollywoodského velkofilmu s prvotřídním 

obsazením si z filmu odnese základní představu o popisované ‚skutečné události‘, 

kterou bude považovat za přehnanou, ale správnou. V některých možná příběh vzbudí 

zvědavost, ale drtivá většina si utvoří názor podle filmové prezentace. Pokud tedy film 

otevřeně lobbuje za jednu stranu, divák se stane obětí ‚propagandy‘, o níž bude 

přesvědčen, že avizované ‚skutečné události‘ dokumentuje. 
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7. Summary 

Both films, American Gangster and Blow, focus on the stories of men, who 

could be titled heroes of the new age – the first halves of Lucas‘s and Jung’s lives are 

the „American dream“ exemplified. These  movies tell their stories, while parlaying a 

great deal of detail. Both men started off with drugs on the street level but their 

ambition and intelligence carried them all the way to the top. Both names have been 

etched to the pages of history owing to their innovative ways to smuggle big amounts of 

drugs into the USA while avioding getting caught. It is not too far fetched to say they 

changed the face of the smuggling business. George Jung, who stood behind the 

renaissance of cocaine market, can be mentioned next to his influence on American and 

through it the global culture. Both men were then caught up by their increasing „fame“ 

and they were sent to prison, thus ending their relevancy for the movie. But there is still 

the need to finish up the story. Both men returned to prison very soon after being 

released (Jung then returned once more to be given his 20 years sentence). Now, both 

are free - old men with retirement funds provided by the contracts for filming their fates. 

The films have many things in common – the way they show the relationship of 

the lead to the family or the thing mentioned above, how both movies simplify the 

criminal history – Frank Lucas, according to American Gangster, was sentenced to 

15 years in 1977 and released in 1991, which is not true, and George Jung, according to 

Blow, hasn’t left the prison since incarceration in late 80’s, which is flat out ridiculous – 

mainly because the movie is based on a book that was written while Jung was 

absolutely free in the early 90’s. 

This simplification is rooted in a simple fact – hand in hand with the idylic 

family life, it’s supposed to convince the viewer, that Lucas and Jung have „good 

hearts“ and are completely rehabilitated. Blow goes far beyond the point where 

American Gangster stops to convince the viewer: the character of Jung says in the 

movie he stopped taking and smuggling drugs when his daughter was born and that the 

delivery he negotiated with Kevin Dulli was supposed to have him sorted to settle in 

California and never touch smuggling again. 

Thanks to these interferences by Hollywood creative departments the myth of 

legendary sales- and businessmen, whose only bit of bad luck was the choice of field in 

which they operated, has strengthened. 
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This myth only grows stronger in Blow, owing to the reluctancy to show the 

negative effects of using cocaine, the waves of violence going on mostly in Columbia 

thanks to the profitability of selling coke and the crack epidemic, influenced by the 

amount of cocaine on the american market. The conjunction of these factors with 

casting Johnny Depp, an actor so popular he was praised even in the negative reviews, 

has lead the local criminal that was George Jung in the late 1990’s to the limelight of 

international stardom, whose release from prison in 2014 was followed by the media all 

over the world. Furthermore, Blow has become one of the most popular movies in the 

czech database CSFD.cz, even more popular than American Gangster, despite being the 

lower quality film. 

Neither of the films dealt with an actual topic in their respective time of release –

 obviously, drugs and the abuse are always relevant in a sence but neither of the movies 

has cut into a topic as raw as say All the president’s men. There is no reason to be 

shocked then that the filmmakers didn’t approach the material with the same honor, a 

fear even, William Goldman held toward his in the 1970’s, which he recollects in this 

quote: 

„There was no freedom in working with the original material. Not just for the 

jurisdicial reasons which on their own could’ve been catastrophical. But mostly, if there 

ever was a film that needed to be authentic, it was this one. The gravity of the topic 

demanded it. The bottom line was this: We had in our hands probably the biggest 

triumph of print media in the last many years and every journalist was going to see the 

movie… And if we „Hollywooded“ it up – by say adding dancers – there was no way 

they’d have taken it lightly. We knew we were going to be dead serious or dead.“122 

The resulting brave take on history only serves to strengthen the feeling the 

movies are little more than appologetics, rather than movies true to the historic events. 

Obviously, neither of the movies is a documentary, they’re both a dramatisation of the 

true event. But it is there that the responsibility of the filmmaker lies. The moviegoer 

that goes to see a blockbuster with A-list celebrities in lead roles will have gotten the 

basic understanding of the depicted story from the movie. In some cases the film can 

awaken an interest but most will take movie story for true. When the movie is openly 

lobbying for one side of the story, the viewer is falling a victim to a piece of propaganda 

which, they’ll be certain, documents the ‚true events‘ it promises.  

                                                 
122 GOLDMAN, William (1996). Adventures in the Screen Trade: A Personal View of Hollywood (2nd 

rev. ed.). Abacus. ISBN 0-349-10705-X, Str. 233 
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9. Přílohy 

Příloha č. 1: Výskyt drog v obou filmech (tabulka) 

  Americký gangster   Kokain 

čas událost čas událost 

14:20 Trupo bere drogy 00:50 Příprava a převoz 

17:20 Chlapci v uniformě 3:00 George test 

21:30 Reportáž Vietnam 7:30 Joint na balkónu 

26:50 Soulbrothers 8:10 Joint na pláži 

29:20 Kuomintang I. 9:00 Tuna oregáno 

31:00 Kuomintang II. 11:00 Derek Foreal 

38:10 Překládka 12:40 Pláž prodej 

38:40 Test kvality 13:10 Dulli 

39:30 Blue Magic 13:50 Mísa marihuany 

40:10 Prodej 16:30 3x letuška 

40:20 Konzumace - sestřih 17:40 Karavan 

43:30 Předávkovaný detektiv  20:50 Santiago 

52:20 Příprava 24:00 Vánoce 

65:40 Sledovačka 27:50 Zatčen v Chicagu 

80:10 Joey Soldano 39:30 Lekce pašování 

81:10 Další várka 40:50 Kokainový plán 

83:00 Kokain na party 42:40 Cesar - kokain 

86:00 Don Cattano 44:10 Letiště transport 

102:00 Předávkovaní sestřih 46:10 Letec pašerák 

105:40 Návštěva u Nickyho 48:50 50 kg kokainu 

108:40 Kila v kufru 50:50 Mr.T. test 

143:20 Rakve 51:50 "Dáme si všichni" 

145:30 Přípravna 57:10 Escobar diskuse 

 

  59:40 Úspěch montáž 

 

  60:00 Počítání pod vlivem 

 

  63:20 Svatba diskuze 

 

  66:30 Těhotná kokain 

 

  72:40 Novoroční kokain 

 

  74:30 Diego kokain 

 

  79:40 George kokain 

 

  80:50 Toxicita 

 

  83:40 Mirtha večírek 

 

  90:20 Auto Mirtha 

 

  98:20 Dohoda 

 

  100:20 Přílet letadla 

 

  101:20:00 Test 
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Příloha č. 2: Výskyt násilí v obou filmech (tabulka) 

  Americký gangster   Kokain 

čas událost čas událost 

1:10 Zapálený gangster 49:30 Zbraň v ústech 

7:40 Podání obsílky 54:40 Poprava práskače 

16:00 Guerilly sestřih 70:30 George postřelen 

34:00 Věžáky detektiv 76:40 George hrozí zbraní 

54:00 Zastřelený Tango 77:10 George ztlučen 

77:10 Bumpy mě naučil 

  83:50 Frankův bratranec 

  109:30 Huey se omlouvá 

  115:20 Richie je obeslán 

  123:00 Frank postřelen 

  129:00 Jimmy na ulici 

  134:40 Eva je umlčena 

  137:00 Zastřelený pes 

  146:40 Věžák výtah 

  149:10 Věžák přestřelka 
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Příloha č. 3: Výskyt prvků rodiny v obou filmech (tabulka) 

  Americký gangster   Kokain 

čas událost čas událost 

3:00 Bumpyho smrt 3:40 S otcem do práce 

20:10 Bumpyho vzpomínky 4:20 Matka a peníze 

23:20 Richieho syn 4:50 Matka útěk 

32:20 Richie milenka 5:00 Vánoce 

41:30 Rozvodové řízení 5:50 Banka s otcem 

42:20 Richie a advokátka 9:00 Barbara 

47:00 Frank volá rodině 12:40 Barbara na pláži 

47:40 Rodinné setkání 24:30 Barbara dům v Mexiku 

49:30 Matka 25:20 Večeře s rodiči 

59:10 Hovor s Hueym 27:30 George a Barbara 

61:50 Setkání s Evou 28:10 Barbara v Chicagu 

75:40 Eva potkává matku 29:50 Barbařin pohřeb 

78:00 Richie a letuška 30:40 Na útěku u rodičů 

90:20 Prsten 32:20 Hovor s otcem 

94:00 Svatba 34:40 Matka udavač 

99:00 Kostel s matkou 41:30 Rodiče podmínka 

101:00 Den díkuvzdání 50:30 Domácí telefon 

102:40 Hovor se Stevem 62:00 Mirtha 

115:40 Konec soudu 65:10 První polibek 

118:00 Frankovy vánoce 66:00 Svatba s Mirthou 

142:40 Matka ultimátum 66:20 Návštěva rodičů 

145:00 Kostel se ženami 72:10 Nový rok s Mirthou 

 

  78:00 Postel po Norman's Cay 

 

  80:00 Porodnice 

 

  81:50 Kristina montáž 

 

  86:20 U rodičů před útěkem 

 

  89:20 Domácí hádka 

 

  91:20 Mirtha v autě 

 

  94:00 O rozvodu a dceři 

 

  94:30 U Kristininy školy 

 

  96:30 Mirtha naposledy 

 

  99:10 Kristina slib 

 

  104:40 Porušený slib 

 

  107:00 Páska pro otce 

 

  109:00 Vize Kristiny 

 

  113:00 Nenavštívený 

 

 

 

 


