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Abstrakt
Tato práce se zabývá politikou administrativ Lyndona Johnsona a Richarda Nixona ve
vietnamské válce. V prvních dvou kapitolách popisuje a shrnuje jejich přístupy
k problémům, které musely řešit, a pak je srovnává ve třech směrech: jejich způsobu
vedení vietnamské války jako takové, jejich propojení vietnamské a studené války a
jejich prezentaci vietnamské války v USA. Krom toho ukazuje, že průběh války byl z
velké části dán faktory, které prezidenti mohli jen velmi těžko ovlivnit. Ve vedení války
jako takové spoléhala Johnsonova administrativa na postupné zvyšování nátlaku na
Severní Vietnam a zároveň bojové operace americké armády proti komunistickým
povstalcům v Jižním Vietnamu, což mělo donutit Hanoj k přijetí míru. Nixon byl nucen
postupně stahovat americké vojáky a náhlými eskalacemi, které mimo jiné válku
rozšířily za hranice Vietnamu, se snažil Severovietnamce nutit k ústupkům v mírových
jednáních. Pro propojení studené a vietnamské války měla propracovanější strategii
Nixonova administrativa, která navázala vztahy s ČLR, což situaci nepřímo ovlivnilo v
americký prospěch. V prezentaci války byl výrazně úspěšnější Nixon, který, na rozdíl
od Johnsona, dokázal adekvátněji zareagovat na domácí odpor proti ní. Jednak
uklidňoval protiválečné hnutí stahováním amerických vojáků, jednak dokázal pro své
akce získat dostatečnou podporu běžných voličů.

Abstract
This thesis examines the Lyndon Johnson and Richard Nixon Administrations' policies
on the Vietnam War. The first two chapters describe and sum up their approaches to
issues they had to face. Then the administrations' policies are compared from three
different perspectives: their handling of the Vietnam War itself, their respective
approaches to connection of Vietnam and the Cold War as a whole, and their
presentation of the Vietnam War in the USA. It also shows that a number of factors that
influenced the course of the war were out of reach of the power and influence of the
American presidents. In the war itself the Johnson administration gradually enlarged the
scope of its bombing raids on North Vietnam and sent the US Army to fight the
Communist insurgents in the South, trying to damage the DRV enough so it would sign
a peace treaty with the USA. The Nixon Administration, forced to gradually withdraw
the American soldiers, tried to get Hanoi's concessions at the peace negotiations by
threats and sudden escalations of the war. In the Cold War-Vietnam link Nixon was
more succesful, as he was able to establish relations with the People's Republic of
China, which indirectly benefited the USA in the Vietnam War. The Nixon
Administration's presentation of the war in the United States was more successful, as
Nixon was able to react more adequately to the anti-war sentiment. He managed to keep
the anti-war movement relatively calm by using US troop withdrawals from Vietnam,
and he more capable than Johnson in getting the mainstream voters' support for his war
efforts.
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Úvod

Tato práce se bude zabývat srovnáním vybraných aspektů politiky Johnsonovy a
Nixonovy administrativy souvisejících s válkou ve Vietnamu. Konkrétně srovná jejich
přístupy k vedení samotné války, jejich strategie pro řešení vietnamské války v rámci
studenoválečných vztahů se Sovětským svazem a Čínskou lidovou republikou a jejich
prezentaci války americkým občanům. Téma práce bylo vybráno z důvodu
dlouhodobějšího zájmu autora o tuto problematiku, a rovněž proto, že otázka války ve
Vietnamu není dodnes jednoznačně zhodnocena a zůstává v historickém bádání do
značné míry kontroverzní, přičemž se někdy objevují až protichůdné interpretace
některých událostí. Zároveň v posledních letech postupně přibývalo (a dosud přibývá)
zdrojů a pramenů, které na tehdejší dění vrhají nové světlo, jako například odtajnění
archivních nahrávek z Bílého domu Richarda Nixona, literatura snažící se o nová
hodnocení zahraniční politiky Johnsonovy administrativy, nebo publikace historických
prací založených na relativně nově zpřístupněných relevantních pramenech ohledně role
Čínské lidové republiky a SSSR ve vietnamském konfliktu. Navíc v češtině je toto téma
doposud zpracováno poměrně málo.
Autor předpokládá, že výzkum provedený v rámci práce povede k odhalení
poměrně velkých rozdílů mezi přístupy a strategiemi jednotlivých administrativ v tom
smyslu, že Nixonova strategie byla poněkud propracovanější s ohledem na začlenění
Sovětského svazu a Číny a často agresivnější vůči Severnímu Vietnamu než
Johnsonova, přestože mu zároveň Nixon byl ochotnější ustupovat. V oblasti veřejné
prezentace války ve Spojených státech je autorovou hypotézou, že Nixon byl při této
snaze mnohem úspěšnější, jelikož se na rozdíl od Johnsona nenechal nepopulární válkou
do takové míry zdiskreditovat. Ve všech srovnávaných oblastech ale hypotéza
předpokládá, že zvolené strategie jednotlivých administrativ neměly na reálnou situaci
v samotné vietnamské válce rozhodující vliv, protože její základní průběh byl dán do
2

velké míry událostmi a faktory, které byly mimo přímý dosah moci a vlivu amerických
prezidentů, a kterým se jejich administrativy naopak musely přizpůsobovat. Jejich
přístup k vedení války tedy situaci na bojišti spíše spoluutvářel, než rozhodujícím
způsobem ovlivňoval.
Práce bude členěna následovně: Po úvodu a kritice použitých pramenů a
literatury budou následovat dvě delší spíše faktografické kapitoly, shrnující aktivity
obou srovnávaných vlád ve vybraných oblastech a jejich postupný vývoj. Stať pak
uzavře kapitola, která nabídne jejich srovnání Po ní bude následovat závěr, který
zhodnotí a shrne poznatky obsažené v předešlých kapitolách a potvrdí či vyvrátí
hypotézu stanovenou v úvodu. Z metodologického hlediska je práce

historickou

analýzou, založenou na rešerši a posléze rozboru a vzájemné konfrontaci adekvátních
pramenů a literatury. Časově je ohraničena vstupem Johnsonovy administrativy do
vietnamské války na straně jedné a uzavřením pařížských mírových dohod Nixonovou
administrativou na straně druhé. Je zaměřena především na rozbor zahraničně-politické
strategie obou administrativ, s přesahy do bezpečnostní politiky a mezinárodněpolitické
situace za studené války a do vnitropolitického vývoje v USA. Teritoriálně bude
zahrnovat Spojené státy, Severní a Jižní Vietnam, případně okrajově další oblasti, které
měly souvislost s politikou USA ve vietnamské válce.
Jak již bylo zmíněno, zejména v zahraničí vyšlo ke zkoumané tématu poměrně
velké množství relevantních odborných publikací. Tato práce využívá jako jeden ze
základních zdrojů Gaddisovy Strategies of Containment.1 Kapitoly věnované Gaddisem
tomuto období se zabývají jednak Johnsonovým vstupem do války ve Vietnamu a jejím
vedením, které hodnotí velmi kriticky, místy až ironicky, jednak americkou
studenoválečnou politikou jako takovou v obou sledovaných obdobích. Tam pozitivně
hodnotí Nixonovu a Kissingerovu strategii pro vztahy se Sovětským svazem a Čínou.
Z dnešního pohledu představuje jeho publikace „klasické“ hodnocení, které bylo
pozdějšími pracemi částečně revidováno. Jednou z nich je Dumbrellova monografie
President Lyndon Johnson and Soviet Communism,2 která se zabývá Johnsonovou
1 John Lewis Gaddis, Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National Security
Policy During the Cold War (New York: Oxford University Press, 2005).
2 John Dumbrell, President Lyndon Johnson and Soviet Communism (Manchester a New York:
Manchester University Press, 2004).

3

zahraniční politikou vůči komunistickému bloku, přičemž věnuje dvě poměrně rozsáhlé
kapitoly vietnamskému konfliktu a podrobně rozebírá snahy o jeho řešení přes Sovětský
svaz. Logevallův článek „Lyndon Johnson and Vietnam“ 3 zpracovává především
období, kdy Johnson dospěl k rozhodnutí vstoupit do války ve Vietnamu, přičemž
dochází k závěru, že pro prezidenta v tom období existovaly možnosti, jak se válce
vyhnout. Pro ilustraci dění ve vietnamské válce jako takové je použit český překlad
Freyovy práce Dějiny vietnamské války,4 která postačí pro základní přehled, ale
vzhledem k roku vydání je v některých ohledech již mírně zastaralá, takže je třeba část
autorových závěrů a hodnocení brát s rezervou. Pro vývoj americké zahraniční politiky
v období Nixonovy administrativy je zde primárně použita Nelsonova práce The
Making of Détente,5 která se poměrně kriticky zabývá reálnými dopady a výsledky
studenoválečné politiky Nixona s Kissingerem, přičemž celou jednu kapitolu věnuje
jejich snahám o vyvázání se z vietnamské války. Americkou strategii ve válce po
ofenzivě Tet a v mírových vyjednáváních se Severním Vietnamem rozebírá podrobně
McMahon v článku „The Politics, and Geopolitics, of American Troop Withdrawals
from Vietnam, 1968-1972“.6 Jednak shrnuje dění v daném období, přičemž klade důraz
na Nixonovu administrativu, její vedení války a postupné změny její vyjednávací pozice
vůči Severnímu Vietnamu, jednak ukazuje, že stahování amerických vojsk z Vietnamu
nezískalo ve vyjednáváních žádné ústupky, protože Severovietnamci velmi dobře viděli,
že bylo dáno především Nixonovými vnitropolitickými potřebami. Hughes ve svém
článku „Fatal Politics: Nixon's Political Timetable for Withdrawing from Vietnam“ 7 na
základě nahrávek Nixonových porad z Bílého domu ukazuje, že Nixon a Kissinger byli
již velmi brzy po svém nástupu do funkce ochotni obětovat dlouhodobé přežití Jižního
Vietnamu, aby se z války dostali, přičemž hlavní důvod, proč válka trvala až do ledna
1973, byla jejich obava, že Saigon padne příliš brzy, což by znemožnilo Nixonovo
znovuzvolení. Lüthiho článek „Beyond Betrayal: Beijing, Moscow and the Paris
3 Frederik Logevall, „Lyndon Johnson and Vietnam“, Presidential Studies Quarterly 34, č. 1 (2004):
100-112.
4 Marc Frey, Dějiny vietnamské války: Tragedie v Asii a konec amerického snu (Praha: Paseka, 2003).
5 Keith L. Nelson, The Making of Détente: Soviet-American Relations in the Shadow of Vietnam
(Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1995).
6 Robert J. McMahon, „The Politics, and Geopolitics, of American Troop Withdrawals from Vietnam,
1968–1972“, Diplomatic History 34, č. 3 (2010): 471-483.
7 Ken Hughes, „Fatal Politics: Nixon's Political Timetable For Withdrawing From Vietnam“,
Diplomatic History 34, č. 3 (2010): 497-506.
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Negotiations, 1971-1973“8 popisuje pozice Severního Vietnamu, Číny, Sovětského
svazu a Spojených států v pařížských jednáních a ve vietnamské válce a vyvrací tvrzení,
že vojenskému vítězství Severního Vietnamu zabránila zrada ze strany Číny. Pro
zasazení zkoumaného tématu do širšího geopolitického kontextu je pak použita
Gaddisova práce Studená válka.9 Každá z použitých publikací nabízí mírně odlišný
pohled a hodnocení zkoumaných událostí, přičemž dohromady z nich lze získat
relativně vyvážený a komplexní obraz událostí daného období.

1. Politika Johnsonovy administrativy ve vietnamské
válce
Závazek Spojených států bránit Jižní Vietnam nepřímo vycházel z paktu
SEATO10 podepsaného 8. září 1954. Jižní Vietnam spolu s Kambodžou a Laosem
nebyly jeho členy, protože jim vstup do vojenských paktů zakazovala Ženevská dohoda
o Indočíně z července 1954,11 ale byly zmíněny jako území, které mohli signatáři
SEATO v případě jeho napadení na jeho žádost bránit. Eisenhowerovou administrativou
byl tento krok pravděpodobně zamýšlen spíše jako gesto s cílem odradit sousední
komunistické státy od otevřené agrese, než jako vážně míněný vojenský závazek. Pro
následující prezidenty ale byla tato dohoda jedním z hlavních důvodů, či alespoň
ospravedlněním, intervence. V souladu s myšlenkami takzvané teorie domina
zděděnými z 50. let se Kennedyho i Johnsonova administrativa domnívaly, že by
8 Lorenz M. Lüthi, „Beyond Betrayal: Beijing, Moscow, and the Paris Negotiations, 1971–1973“,
Journal of Cold War Studies 11, č. 1 (2009): 57-107.
9 John Lewis Gaddis, Studená válka (Praha: Slovart, 2006).
10 Text zakládající smlouvy SEATO viz „Southeast Asia Collective Defense Treaty (Manila Pact);
September 8, 1954“, The Avalon Project, Yale Law School,
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/usmu003.asp (staženo 26. 10. 2012).
Signatáři SEATO byly USA, Velká Británie, Francie, Austrálie, Nový Zéland, Pákistán, Thajsko a
Filipíny.
11 Text Ženevské dohody o Indočíně viz „The Final Declaration of The Geneva Conference:
On Restoring Peace in Indochina, July 21, 1954“, Fordham University Modern History Sourcebook,
http://www.fordham.edu/halsall/mod/1954-geneva-indochina.html (staženo 28. 10. 2012).
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nesplnění povinnosti chránit své spojence a antikomunistické země vedlo ke globálnímu
oslabení důvěry v USA, po čemž by hrozilo vítězné tažení komunismu ohroženými
státy nejen v jihovýchodní Asii, ale na celém světě.12

Zároveň se zdálo, že čím

intenzivnější bylo angažmá ve Vietnamu, i když ještě nešlo o přímou vojenskou účast,
tím více americké prestiže bylo v sázce. Místo eventuálního ponižujícího odchodu proto
Kennedy a zejména po něm i Johnson vždy raději pomoc Jižnímu Vietnamu zvyšovali,
a to až do míry, kdy byl naprosto závislý na prostředcích ze Spojených států, a kdy tato
pomoc vůbec neodpovídala jeho strategické důležitosti.
Lyndon Johnson, který se po zavraždění Johna Fitzgeralda Kennedyho dne 22.
listopadu 1963 „stal z málo vlivného viceprezidenta nejmocnějším mužem světa,“ 13
zdědil angažmá Spojených států v Jižním Vietnamu ve velmi složité situaci. Přes stále
se zvyšující podporu USA – zatím v podobě finančních prostředků, dodávek zbraní a
činnosti vojenských poradců, která trvala již od vzniku země polovině padesátých let –
byl Jižní Vietnam, bojující s povstalci podporovanými z komunistického severu, stále
nestabilnějším státem. Po svržení a zavraždění dosavadního diktátora Ngo Dinh Diema
vojenskou juntou, které proběhlo těsně před atentátem na Kennedyho, se už tak dost
špatná situace ještě zhoršila. Vládnoucí generálové začali místo konsolidace slabého
státu bojovat o moc mezi sebou a tak bylo povstání stále úspěšnější. Od podzimu 1963
do jara 1965 proběhlo v Jižním Vietnamu osm vojenských převratů. Situace se
stabilizovala až když se k moci a prezidentskému úřadu dostal generál Nguyen Van
Thieu. Povstalecká Fronta národního osvobození (National Liberation Front of South
Vietnam, NLF), podporovaná ze Severu a známá dnes spíše pod původně hanlivým
označením Vietkong, však již ovládala v roce 1965 přibližně dvě třetiny rozlohy země.14
Johnsonova administrativa na tuto situaci musela reagovat. Prezident se nicméně
chtěl soustředit hlavně na vnitřní politiku a svou kandidaturu ve volbách na konci roku
1964, které vyhrál částečně i díky slibům, že se válce ve Vietnamu vyhne. Proto
zpočátku neměl příliš velký zájem o strmou eskalaci vietnamského konfliktu. 15 Přesto
byla navýšena hospodářská pomoc a počet vojenských poradců, Johnson navíc rozhodl
12
13
14
15
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o podniknutí menších diverzních akcí proti Severnímu Vietnamu. Zároveň byly už
plánovány letecké útoky na severovietnamské území. 16 Cílem bylo donutit Hanoj, aby
přestala podporovat povstalce v Jižním Vietnamu, a vynutit si jednání, ve kterých by
byla americká vojenská síla použita jako příslovečný bič, a možnost jejího stažení jako
cukr.17 Povstání zbavené zázemí a materiální podpory ze Severu poté mělo být pak
jednoduše poraženo. Tento americký postup byl však de facto přímou cestou vedoucí
k zapojení USA do indočínského konfliktu.
Záminku a posléze i autorizaci pro přímou intervenci Johnson získal velmi záhy.
Dne 2. srpna 1964 byl při monitorování signálu severovietnamských radarů napaden
severovietnamskými torpédovými čluny v mezinárodních vodách Tonkinského zálivu
americký torpédoborec Maddox. Dva dny poté došlo k dalšímu incidentu, kdy stejná
loď spolu s torpédoborcem Turner Joy ohlásily napadení a zahájily palbu, přestože, jak
se později zjistilo, tentokrát napadeny nebyly.18 Jako záminka pro vstup do války tyto
události ovšem posloužily dobře, a byl to pravděpodobně i jejich účel. Dne 7. srpna
Kongres téměř jednomyslně (poměrem 414:0 ve Sněmovně reprezentantů a 88:2
v Senátu) schválil rezoluci o Tonkinském zálivu, 19 ve které dal prezidentovi velmi
rozsáhlé pravomoci k odpovědi na severovietnamskou „agresi“ v podobě vojenských
akcí, přestože Severnímu Vietnamu nikdy nebyla oficiálně vyhlášena válka. Přímé
vojenské angažmá bylo zahájeno Johnsonem v únoru 1965 po jeho vítězství ve volbách
nad Barrym Goldwaterem v listopadu 1964 a prezidentské inauguraci. Bezprostřední
záminkou byl partyzánský útok na americkou leteckou základnu v Pleiku, které se
nachází ve vrchovině ve střední části Jižního Vietnamu, při kterém bylo zabito několik
amerických vojáků. Americká odpověď zahrnovala jednak leteckou bombardovací
kampaň namířenou proti strategickým objektům v Severním Vietnamu, nazvanou
Rolling Thunder, jednak nasazení menších pozemních vojenských jednotek, které měly
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na území Jižního Vietnamu převzít obranu některých amerických základen před NLF.
První z nich na místo dorazily začátkem března 1965.20
Rozhodnutí o amerikanizaci války bylo pro Johnsona dost těžké. Mezi jeho
poradci a ministry panovaly diametrálně rozdílné názory na situaci, od zastánců
okamžité a pokud možno co nejrazantnější vojenské akce, jako byli náměstek ministra
zahraničí pro politické záležitosti Eugene Rostow nebo poradce pro národní bezpečnost
McGeorge Bundy, až po menšinu těch, kteří navrhovali úplné opuštění Vietnamu, jako
například náměstek ministra zahraničí pro ekonomiku George Ball. Důvody, které pak
ovlivnily konečné rozhodnutí, byly do značné míry vnitropolitické. Johnson se
domníval, že by mohl být svými odpůrci napadán pro „slabost“ v boji proti komunismu
ve světě, což mohlo negativně ovlivnit podporu jeho ambiciózního sociálního programu
– Great Society (Velké společnosti). 21 Dalšími faktory v rozhodování byly strach ze
ztráty tváře kvůli nedodržení amerických závazků, a obava z analogie vývoje po
Mnichovské dohodě, tedy z postupného pádu celé oblasti do rukou komunistů. 22
Nakonec se Johnson rozhodl pro cestu nejmenšího odporu – aby se vyhnul bolestivé
volbě mezi Vietnamem a Great Society, pokračoval v Indočíně v eskalaci kurzu svých
předchůdců i přes varování, kterých se mu dostávalo, a ne zrovna jisté vyhlídky na
úspěch.23
Výsledná eskalace byla z velké části kompromisem, relativně opatrnou střední
cestou mezi protichůdnými návrhy na úplné stažení a otevřené zapojení USA do
konfliktu. Johnsonova administrativa se snažila udržet si nad zahájenými operacemi,
obzvlášť nad leteckým bombardováním, co největší kontrolu – prezident velmi často
nálety schvaloval osobně, a uplatňovat co nejnižší možnou míru vojenské síly. Velkou
roli sehrávala rovněž obava ze vstupu čínské armády do Vietnamu, jako se to stalo
o desetiletí dříve v Koreji.24 Proto měly letecké útoky propracovaný systém omezení:
Byly prováděny pouze v dostatečně velké vzdálenosti od čínských hranic a americká
letadla musela dodržovat komplexní systém pravidel regulující opětování palby
20
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v případě napadení. Obavy z možné reakce Číny také způsobily, že ze strany
Johnsonovy administrativy nedošlo k žádné výraznější náhlé eskalaci v prováděných
útocích – jejím předpokladem bylo, že k vítězství bude stačit poskytování dostatečné
podpory Saigonu a postupné zvyšování nátlaku na Hanoj.25
Operace „Rolling Thunder“ měla být nejpřesnější a nejpečlivěji připravenou
vojenskou operací své doby. Zpočátku byly prováděny nálety hlavně na cíle uvnitř nebo
poblíž demilitarizované zóny na hranicích Severního a Jižního Vietnamu, které měly
ničit vojenské cíle a infrastrukturu tak, aby se snížila infiltrace vojenských a
partyzánských jednotek ze Severu na Jih. Později se nálety posouvaly i dále na sever. 26
Cíli byly pak také továrny, dopravní infrastruktura, sklady ropy a pohonných hmot nebo
elektrárny. Bombardování ale nepřineslo téměř žádný zásadnější výsledek, a to přesto,
že s průběhem války prudce rostla jeho intenzita (z 25 000 vzletů a 63 000 tun
svržených bomb v roce 1965 až na 108 000 vzletů a 226 000 bomb v roce 1967). 27
Nedokázalo podstatněji omezit infiltraci Jižního Vietnamu, ani zasáhnout Severní
Vietnam tak výrazně, aby byl ochoten vyjednávat na základě požadavků USA. Důvodů
tohoto neúspěchu bylo několik: Severní Vietnam vyvíjel velké a poměrně efektivní úsilí
v předcházení následkům náletů i jejich odstraňování, v němž byl podporován svými
spojenci, strategicky nejdůležitější cíle nebyly bombardovány ze strachu z čínské a
sovětské reakce a infiltrační cesty tvořila síť cest džunglí, kterou bylo velmi těžké
efektivně bombardovat ze vzduchu.28
To se poprvé ukázalo už v květnu 1965, kdy Johnson, především za účelem
uklidnění domácího i světového veřejného mínění, rozhodl o přestávce v náletech a
nabídl VDR (Vietnamská demokratická republika – Severní Vietnam) prostřednictvím
Sovětského svazu vyjednávání, pokud omezí své akce na území Jižního Vietnamu.
Pauza v bombardování ale k žádným rozhovorům nevedla a nálety byly po několika
dnech obnoveny. V této době, a ještě dlouho poté, vyjednávání jako způsob řešení války
nepřipadalo v úvahu kvůli naprosto rozdílným zájmům na obou stranách. Washington
zamýšlel jednat z pozice silnějšího, aby mohl donutit Severní Vietnam k ukončení jeho
25
26
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aktivit na Jihu. To znamenalo ještě před jednáním dosáhnout výrazné převahy, 29 což se
mu ale za celou válku nikdy úplně nepodařilo. Hanoj svou pozici a válečné cíle
vyjádřila v takzvaných Čtyřech bodech z dubna 1965, které požadovaly stažení USA,
uznání prozatímní vlády NLF na Jihu, sjednocení země na principu národního
sebeurčení, jak bylo dohodnuto po odchodu Francouzů, a až do sjednocení zákaz vstupu
do jakýchkoli vojenských aliancí.30 To bylo pro Američany nepřijatelné, protože se
obávali, že by taková dohoda byla ve Spojených státech a ve světě vnímána jako de
facto předání Jižního Vietnamu komunistům, i když podle Logevalla šlo ze strany
Hanoje o vážně míněný a relativně vstřícný návrh.31
K nasazení pozemních vojenských jednotek americké armády do bojových
operací proti Vietkongu se Washington odhodlal od léta 1965. Americká strategie byla
v tomto konfliktu poměrně přímočará. Podle takzvané strategie opotřebování („strategy
of attrition“) měli američtí vojáci „především vyhledávat a ničit větší jednotky
protivníka“32, přičemž se ale většinou nepřítel, pokud chtěl, dokázal boji vyhnout. Na
nepříliš spolehlivou jihovietnamskou armádu pak zbyly defenzivní a pomocné úkoly.
Počet vojáků vyžadovaný armádou, podobně jako počet náletů na Severní Vietnam,
dramaticky rostl bez výraznějších zlepšení situace v zemi. Koncem roku 1965 bylo ve
Vietnamu 184 000 amerických vojáků, za rok 385 000 a na konci roku 1966 již 486
000.33
Jak uvádí Gaddis, Johnsonova administrativa přes veškerou snahu nedokázala
efektivně kontrolovat a hodnotit výsledky své politiky ve Vietnamu. Jedním z problémů
byla nadměrná závislost na statistikách, u kterých ale velmi často nebyla brána v potaz
jejich nízká spolehlivost. Například pokrok v pozemní válce byl kvůli absenci pevné a
jasně vymezené frontové linie určován počtem mrtvých nepřátel („body count“) a jeho
poměrem k vlastním ztrátám („kill ratio“). Tato čísla nahlašovali přímo vojáci, kteří
měli pochopitelně zájem na jejich zveličení ve svůj prospěch. Zároveň už tehdy byla
dostupná i čísla o počtu ukořistěných zbraní, který byl přibližně šestkrát nižší než počet
zabitých „nepřátel,“ což lze vysvětlit kromě možného přehánění počtu zabitých i
29
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možností, že větší část obětí byli neozbrojení civilisté. U náletů byla situace podobná.
Při kontrolách jejich výsledků často nebyl používán fotoprůzkum, ale daleko méně
spolehlivé pozorování pouhým okem. Také se rozhořely spory mezi letectvem (US Air
Force) a námořním letectvem (tedy leteckými jednotkami US Navy) o nařízený počet
bojových vzletů, na jehož základě se přidělovalo palivo, munice a další úkoly. To
u těchto ozbrojených složek vedlo k reakcím, které byly z vojenského hlediska poněkud
kontraproduktivní, jako například k preferenci letadel s co nejmenší nosností, nebo
dokonce k náletům bez bomb pouze s použitím palubní výzbroje. Bezkonkurenčně
nejméně přesné pak byly statistické údaje dodávané Spojeným státům Jižním
Vietnamem.34
Pokusy o řešení války jednáním za Johnsonovy administrativy nebyly úspěšné
ani v pozdějších letech, přestože Američané už byli poněkud ústupnější než dříve.
Johnson spoléhal především na přestávky v bombardování, které periodicky nařizoval a
během nichž se snažil dosáhnout započetí vyjednávání. Paradoxní bylo, že Spojené státy
neměly moc jiných možností než spoléhat na Sovětský svaz, tedy svého úhlavního
nepřítele ve studené válce, aby Hanoj donutil k vyjednávání na základě amerických
podmínek. USA tehdy netušily (nebo si nechtěly přiznat), že SSSR neměl na Severní
Vietnam dostatečný vliv, a zároveň podobný postup nebyl zcela v jeho zájmu. Kdyby
totiž výrazně podpořil postup USA, oslabil by svou pozici v Severním Vietnamu a
ztratil pozice ve prospěch ČLR.35 VDR v té době dokázala poměrně šikovně manévrovat
mezi Moskvou a Pekingem, tehdy rozdělenými roztržkou, získávat podporu od obou a
zároveň si udržela značnou nezávislost, nesrovnatelnou například s východoevropskými
satelity SSSR.
Rozhodujícím bodem zvratu ve válce v Johnsonově prezidentském období byla
ofenzíva Tet, která začala 31. ledna 1968 na vietnamský novoroční svátek, kdy obvykle
obě strany dodržovaly příměří. NLF zahájila masivní útok na všechna větší města
v Jižním Vietnamu s nadějí, že v nich vyvolá povstání, které stát rozloží.
K všeobecnému povstání nedošlo, ale přesto se odehrály několikatýdenní pouliční boje
po celém Jižním Vietnamu, které probíhaly i na místech, jako bylo americké
velvyslanectví nebo vrchní velení v Saigonu. Z vojenského hlediska šlo o výraznou
34 Ibid., 253-255.
35 Dumbrell, President Lyndon Johnson and Soviet Communism, 125.
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porážku komunistů, překvapivá ofenzíva v takovém rozsahu ale vyvolala obrovský šok
ve Spojených státech. Zdálo se, že ani půl milionu amerických vojáků není schopno
situaci ve Vietnamu vyřešit. Rapidně poklesla důvěra v prezidenta a armádní velitele,
kteří již třetím rokem neustále prohlašovali, že vítězství je na dosah. Od té doby musel
Johnson, a po něm i Nixon, bojovat především proti naprosté nepopularitě vietnamské
války v USA. Jak uvádí Warner, do vypuknutí ofenzívy Tet bylo domácí veřejné mínění
ohledně americké účasti ve válce přibližně vyrovnané, po ní bylo jejích odpůrců
v průzkumech vždy přes 50 procent, někdy i velmi výrazně. To se začalo projevovat i
v Kongresu, který začal prezidenty (především později Nixona) ve vedení války
postupně omezovat a nutit je ke stažení.36
Pro Johnsonovo vedení války bylo typické, že se ve Spojených státech snažil
domácí diskusi o válce co nejvíce vyhnout. To byl také jeden z důvodů, proč v roce
1965 Severnímu Vietnamu nevyhlásil válku a rozhodl se vést boje pro americkou
veřejnost co nejméně nápadně, a dle často citovaných slov jeho poradce Deana Ruska
„chladnokrevně“.37 Do roku 1968 tento jeho přístup víceméně fungoval, protože
Johnson byl schopen svým vlivem umlčet pochybující nebo kritické hlasy v řadách
vlastní strany, zatímco republikáni byli tradičně spíše prováleční a proto jeho postup
v zásadě podporovali. Domácí protesty proti válce, přestože nebyly zdaleka
zanedbatelné, zůstávaly doposud mimo hlavní politický a společenský proud. Právě
ofenzíva Tet tuto situaci zvrátila, vedla k prudkému poklesu popularity prezidenta i
podpory jeho vedení války. Zároveň znamenala konec nadějí na vojenské vítězství mezi
většinou Johnsonových ministrů a poradců, na které prezident ve svých rozhodnutích
ohledně Vietnamu většinou dost spoléhal.
Reakce armády byla přesně opačná. Generál William Westmoreland, vrchní
velitel amerických jednotek ve Vietnamu, naplánoval protiofenzivu. Požádal o dalších
206 000 vojáků a povolení zaútočit na severovietnamskou stranu demilitarizované zóny,
která se nacházela na provizorní hranici Severu a Jihu zřízené ženevskou dohodou,
přibližně na 17. rovnoběžce, a části Ho Či Minovy stezky, což byla síť cest na území
Laosu a Kambodže, po nichž byly do Jižního Vietnamu dopravovány posily a zásoby
36 Geoffrey Warner, „Leaving Vietnam: Nixon, Kissinger and Ford, 1969–1975. Part One: January
1969–January 1972“, International Affairs 87, č. 6 (2011): 1485.
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pro Vietkong.38 Jako při podobné žádosti o několik měsíců předtím Johnson posílení
v maximální možné míře zredukoval. Kdyby měl Westmorelandovi vyhovět v plném
rozsahu, musel by totiž povolávat armádní zálohy, což nebylo možné bez schválení
Kongresu a vyhlášení výjimečného stavu nebo války. Tak daleko Johnson v dané situaci
nebyl ochoten zajít, pravomoci stanovené rezolucí o Tonkinském zálivu a hlavně
domácí odpor proti válce pro něj byly limitem intervence. Jeho poradci a ministři navíc
navrhovali zareagovat na ofenzivu Tet stažením americké armády jen na důležitější
místa s tím, že hlavní tíhu bojů měli postupně převzít Jihovietnamci. To byly základy
strategie, kterou později aplikoval prezident Nixon.39
Johnsonovo konečné rozhodnutí bylo opět střední cestou. Nepovolil rozšíření
války na severovietnamské území, ale vyslal dalších 22 000 vojáků; zároveň měla co
nejvíce úkolů dostávat jihovietnamská armáda. Kromě toho obnovil mírové iniciativy:
dne 31. března vyhlásil pozastavení bombardování Severního Vietnamu mimo
demilitarizovanou zónu a vyzval jej k mírovým rozhovorům, přičemž tentokrát, oproti
očekávání, uspěl. Dne 13. května začala v Paříži jednání, která se pak protahovala až do
roku 1973.40 Až do konce Johnsonova období ovšem žádné podstatné výsledky
nepřinesla. Američané se snažili, mimo jiné prostřednictvím SSSR, přimět VDR
alespoň k nějakým ústupkům výměnou za zastavení náletů, což se jim téměř celý rok
1968 nedařilo.41 Johnsonova administrativa předpokládala, že vyjednáváním dosáhne
příměří a následného stažení jak americké, tak severovietnamské armády z Jižního
Vietnamu, po čemž mělo následovat vyřešení budoucnosti státu mezi Thieuovým
režimem a partyzány z NLF. Jednání zůstávala na mrtvém bodě nejdříve kvůli různým
formálním neshodám, později kvůli požadavku VDR, aby Spojené státy zastavily
veškeré vojenské akce proti jejímu území před začátkem seriózních jednání. Severní
Vietnam v této době neměl v úmyslu výrazněji ustupovat ve vyjednávání o míru, na
rozhovory přistoupil především proto, že mu umožnily odpočinout si od náletů, získat
čas a přeskupit síly po ztrátách utrpěných v nedávných ofenzívách. Kromě toho doufal,

38 Frey, Dějiny vietnamské války, 134.
39 Ibid., 135.
40 McMahon, „The Politics, and Geopolitics, of American Troop Withdrawals from Vietnam, 1968–
1972“, 472.
41 Dumbrell, President Lyndon Johnson and Soviet Communism, 128-130.
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že mírové rozhovory povedou k nárůstu protiválečných nálad v USA, což situaci
Američanů ještě ztíží.42
K zvratu došlo koncem roku 1968, když Johnson 31. října vyhlásil úplné
zastavení náletů na Severní Vietnam. To otevřelo cestu ke znovuotevření pařížských
jednání, což byl jeden z mála faktorů, který mohl změnit situaci v prezidentských
volbách toho roku ve prospěch demokratů (kteří byli vietnamskou válkou oslabeni a
hluboce rozděleni na několik silně pro- i protiválečných frakcí), konkrétně dosavadního
Johnsonova

viceprezidenta

Huberta

Humphreyho.

Jeho

republikánským

protikandidátem byl Richard Nixon. Tentokrát ale pařížské rozhovory zablokovaly
zdržovací taktika Hanoje spolu s neochotou na straně Thieua, který odmítl jakékoliv
jednání s účastí NLF. K tomuto odmítnutí se jihovietnamské vedení nepřímo snažil
přimět Nixon, který dokázal zapůsobit na Jihovietnamce v tom smyslu, že jim zajistí
lepší podmínky, pokud se stane prezidentem, a kterému Johnsonův neúspěch
v mírových rozhovorech později samozřejmě pomohl ve volbách.43 Johnson sám se
rozhodl v roce 1968 nekandidovat, přestože mohl, a američtí prezidenti se obvykle snaží
získat druhé funkční období. Velký vliv na toto jeho rozhodnutí nepochybně měla
nepříznivá situace ve Vietnamu a s ní související výrazný pokles jeho popularity.
Johnsonovo období války ve Vietnamu se shrnuje poněkud obtížně. Během jeho
prezidentství došlo k eskalaci ze strany USA, na jeho konci ale už bylo prakticky
rozhodnuto o tom, že se americká armáda bude muset postupně stáhnout. Johnson ve
Vietnamu riskoval – vsadil na to, že když omezí skutečný rozsah války, utají jej před
veřejností a zároveň rychle vyhraje, jak předpovídala optimistická část jeho poradců,
bude moci realizovat Great Society, jeden z nejambicióznějších programů sociální
reformy v dějinách USA, a přitom dále pokračovat v kurzu uvolňování napětí se
Sovětským svazem bez toho, aby byl obviňován z přílišného ustupování světovému
komunismu. Jeho risk ale nevyšel.44 Dokázal sice, i přes boje ve Vietnamu, pomalu
postupně uvolňovat napětí se SSSR, v domácí politice ale neuspěl. Větší část opatření
Velké společnosti musela být odvolána také kvůli stále nákladnější válce. Ta se vlekla
42 McMahon, „The Politics, and Geopolitics, of American Troop Withdrawals from Vietnam, 1968–
1972“, 472.
43 Warner, „Leaving Vietnam: Nixon, Kissinger and Ford, 1969–1975. Part One: January 1969–January
1972“, 1486.
44 Schwartz, Lyndon Johnson and Europe: In the Shadow of Vietnam, 235-236.
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bez jakékoliv naděje na zvrat, a když začaly znepokojující informace o ní pronikat na
veřejnost, obrátila se proti Johnsonovi velká část amerických občanů. 45 Na druhou stranu
je nutné vzít v úvahu, že se relativně (především teritoriálně) omezenou účasti ve válce
dokázal vyhnout jejímu rozšíření za hranice regionu, se všemi teoretickými důsledky,
jakými mohlo být například přímé vojenské zapojení Číny nebo výraznější zhoršení
vztahů se Sovětským svazem.

2. Politika Nixonovy administrativy ve vietnamské válce
V prezidentských volbách roku 1968, které Richard Nixon těsně vyhrál, 46 byla
válka ve Vietnamu pochopitelně jedním z hlavních témat. Zároveň ale byly záměry
Nixona i jeho soupeře Humpreyho do takové míry neurčité, že z nich nebylo jasné, jak
se zahraniční politika Spojených států bude dále vyvíjet. Nixon zdůrazňoval
Johnsonovu neschopnost vietnamskou válku ukončit, a slíbil, že on ji skončí, aniž by
z jeho slibu ovšem bylo jasné jak nebo kdy.47 Dokonce naznačoval, že má pro úspěch ve
Vietnamu tajný plán – později se samozřejmě ukázalo, že nic takového neměl.48
Jestliže Johnsonova administrativa se v Jižním Vietnamu snažila porazit
povstání a vybudovat životaschopný stát, v roce 1969 byly skutečné, tedy nikoliv
deklarované, cíle mnohem skromnější – Spojené státy a jejich armáda se měly
především relativně v pořádku stáhnout, a to tak, aby co nejméně utrpěla jejich již
dostatečně pošramocená sebedůvěra a prestiž, a za co nejmenších nepokojů doma. To
samo se ukázalo jako dost obtížný úkol. Nixon a de facto druhý muž jeho
administrativy, poradce pro národní bezpečnost (a později i ministr zahraničí) Henry
45 Gaddis, Studená válka, 152-153.
46 Nixon získal 43,42% hlasů všech voličů, a 55,9% ve volitelském hlasování. Zbytek hlasů byl rozdělen
mezi Humphreyho, který získal 42,72% voličů a 35,5% volitelů, a jižanského prosegregačního
kandidáta George Wallace, který získal 13,53 %, resp. 8,6 % hlasů.
„1968 Presidential General Election Results “, Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections,
http://uselectionatlas.org/RESULTS/index.html (staženo 27. 11. 2012).
47 Gaddis, Strategies of Containment, 272.
48 Nelson, The Making of Détente, 79.
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Kissinger, pro skončení války použili strategii zahrnující široké spektrum politických a
vojenských nástrojů. Domnívali se, že dříve učiněné závazky USA vůči Jižnímu
Vietnamu byly přehnané, ale že v dané situaci není možné jednoduše vyklidit pole. Bylo
pro ně nutné dosáhnout takového konce války, který by alespoň navenek nepůsobil jako
porážka Spojených států, přičemž počítali jak s vyjednáváním, tak s použitím hrubé
vojenské síly. V samotném Vietnamu začali od léta 1969 snižovat počet amerických
bojových jednotek, které byly nahrazovány jednotkami jihovietnamské armády, jak už
bylo rozhodnuto za Johnsona. Pro tento proces se vžilo označení vietnamizace.
Stahování amerických jednotek se snažili využívat jako nátlakové páky v jednáních
s VDR, což však v praxi příliš nefungovalo, především kvůli skutečnosti, že toto
stahování bylo stejně vynucováno domácím protiválečným odporem.49 Dále se snažili
ve válce, a vůči Severnímu Vietnamu vůbec, vystupovat co možná nejméně
předvídatelně, aby si Hanoj nemohla být jistá jejich reakcí při případné eskalaci
konfliktu z její strany – sám Nixon to nazval „teorií šílence“ („madman theory“). 50
Zároveň se rozhodli řešit problém Vietnamu jeho přímým začleněním do politiky USA
vůči SSSR, tak později vůči ČLR. Ty měly být odměňovány zlepšováním vztahů se
Spojenými státy, pokud dokáží donutit Severní Vietnam ke kompromisům v jednáních,
případně mu omezí vojenskou nebo ekonomickou podporu. Právě tato snaha Nixona
s Kissingerem vnutit svým studenoválečným protivníkům propojení z jejich pohledu
nesouvisejících problémů (anglicky nazývaná „linkage“) byla důležitá pro jejich
zahraničněpolitický kurz. Toto propojení Vietnamu s uvolňujícími se vztahy se SSSR a
Čínou jej pomohlo postupně vrátit do odpovídající významové perspektivy v americkém
vnímání studené války jako celku.51
V pařížských jednáních, která se od podzimu 1968 nepohnula, předložili Nixon a
Kissinger Severnímu Vietnamu další návrhy simultánního stažení vojsk USA i VDR,
což ani tentokrát nevedlo k žádnému pokroku. A to přesto, že Kissinger skrz sovětskou
diplomacii signalizoval, že Spojené státy jsou ochotny smířit se se sjednocením
Vietnamu pod nadvládou Severu v horizontu několika let, pokud mírová smlouva
49 McMahon, „The Politics, and Geopolitics, of American Troop Withdrawals from Vietnam, 1968–
1972“, 483.
50 Frey, Dějiny vietnamské války, 153.
51 Gaddis, Strategies of Containment, 290.
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nebude budit dojem americké prohry.52 Zároveň ale byli Nixon s Kissingerem schopni,
v duchu „madman theory,“ nařídit letecké útoky, kterých by se Johnson neodvážil. Jako
odveta za zvýšení intenzity partyzánského boje, ke kterému došlo v únoru 1969, byly
18. března pod názvem operace MENU zahájeny masivní nálety na kambodžské území,
které využívali Severovietnamci pro přepravu posil a materiálu skrze Ho Či Minovu
stezku.53 Z pohledu USA bylo problémem, že tyto cesty vedly přes území Kambodže a
Laosu, tedy neutrálních států, jejichž území severovietnamská armáda dlouhodobě
využívala. Bombardování, trvající s různou intenzitou až do konce války, ale
nedokázalo výrazněji ovlivnit situaci na jihovietnamském bojišti ani ochotu Hanoje ke
kompromisům v jednáních.54
Rozšíření konfliktu do dalších států byl tehdy Nixon schopen riskovat jen proto,
že operace MENU byla poměrně přísně utajována. Informace o ní ale přesto unikly do
deníku The New York Times, který je 9. května zveřejnil,55 což poněkud snížilo důvěru
veřejnosti v prezidentovo vedení války už několik měsíců po jeho inauguraci. Zároveň
to ovlivnilo a prohloubilo další charakteristický rys Nixonovy administrativy – velice
silný důraz na utajování (nejen) v zahraniční politice. Nálety na území Kambodže by
rozhodně nebyly obhajitelné před americkou veřejností, kdyby informace o nich
prezident okamžitě, či dokonce v předstihu, zveřejnil. Podobná rozhodnutí, spolu se
zásadními kroky vůči Číně nebo Sovětskému svazu, byla většinou prováděna v co
nejužším kruhu prezidentových spolupracovníků a často tajena i před jeho vlastním
vládním aparátem včetně ministra zahraničí Williama P. Rogerse. To na jednu stranu
zvyšovalo diplomatickou flexibilitu a umožnilo určité (byť většinou dočasné) úspěchy
na zahraničním poli, na druhou stranu tato posedlost utajováním později dovedla
Nixona k výrazně nezákonnému jednání a později ho stála prezidentskou funkci
v neslavné aféře Watergate.56

52 Nelson, The Making of Détente, 79.
53 Warner, „Leaving Vietnam: Nixon, Kissinger and Ford, 1969–1975. Part One: January 1969–January
1972“, 1488.
54 Nelson, The Making of Détente, 79.
55 Abstrakt článku v online archivu The New York Times viz: „Raids in Cambodia By U.S. Unprotested;
CAMBODIA RAIDS GO UNPROTESTED“, http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?
res=9E01E1DD1F30EE3BBC4153DFB3668382679EDE&scp=1&sq=cambodia&st=p# (staženo 3. 1.
2013).
56 Gaddis, Studená válka, 154-157.
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Souběžně s bombardováním se Nixonova administrativa snažila navázat vztahy
s komunistickou Čínou a více zainteresovat Sovětský svaz na určité formě
kompromisního míru ve Vietnamu. Naději na změnu ve vztazích USA-SSSR-ČLR
vzbuzovalo i napětí na sovětsko-čínské hranici, které v březnu roku 1969 dokonce
přerostlo v otevřené boje v některých sporných oblastech, přičemž napětí hraničící
s válkou trvalo až do září. Nic z Nixonovy politiky ani světového dění ale nepřineslo tak
rychlý zvrat v situaci ve Vietnamu, potažmo v pařížských jednáních, jaký prezident
potřeboval. Na podzim 1969 se tedy Nixon a Kissinger opět uchýlili k výhružkám a
ultimátům směrem k VDR, kterými se ji neúspěšně pokusili přimět ke stahování
vlastních vojsk současně s probíhajícím odchodem Američanů, aby pak obnovili nálety
na Severní Vietnam k 1. listopadu 1969 – tedy přesně rok od jejich zastavení. 57 Jejich
pozice byla nezáviděníhodná: vyčerpali všechny diplomatické možnosti, a zároveň čelili
stále sílícím domácím protestům proti válce, a to jak na ulicích v podstatě celých
Spojených států, tak v Kongresu, který začal projednávat a schvalovat zákony omezující
nebo hrozící omezit válečné pravomoci prezidenta v Indočíně, jako byl například
McGovernův-Hatfieldův dodatek, který by, pokud by byl schválen, donutil prezidenta
ukončit vojenské operace ve Vietnamu k určenému datu, nebo zákon ze září 1969, který
zakazoval rozmístění amerických pozemních sil v Thajsku a Laosu.58 Kromě toho
Kongres v roce 1971 odvolal Rezoluci o Tonkinském zálivu a později, v roce 1973 také
schválil Rezoluci o válečných pravomocích, v níž výrazně omezil prezidenta ve vedení
nevyhlášených válek typu vietnamské.59
Nixon na domácí odpor reagoval několika způsoby. Zavedl spravedlivější
systém loterií u povolávacích rozkazů (systém odvodů uplatňovaný do té doby poměrně
výrazně znevýhodňoval chudší a méně vzdělané Američany), čímž alespoň částečně
uklidnil mladé lidi – ti tvořili velkou část aktivních protiválečných demonstrantů.
Později se povolávání zastavilo úplně, kvůli stále nižšímu počtu potřebných vojáků.
Dne 3. listopadu 1969 vystoupil Nixon před občany USA s projevem, ve kterém pro
57 McMahon, „The Politics, and Geopolitics, of American Troop Withdrawals from Vietnam, 1968–
1972“, 479.
58 Frey, Dějiny vietnamské války, 154.
59 Plný text viz „Ninety-Third Congress of the United States, Joint Resolution Concerning the War
Powers of Congress and the President“, Avalon Project,
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/warpower.asp (staženo 2. 1. 2013).
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svou politiku dokázal, alespoň dočasně, získat podporu veřejnosti. Trval na dosažení pro
Spojené státy „čestného míru“ ve Vietnamu a, jak píše Kissinger, „[...] vzepřel [se]
demonstrantům, Severovietnamcům a všem očekáváním a neoznámil žádný posun
v naší vyjednávací pozici a žádné stahování jednotek. Apeloval na ‚velkou mlčící
většinu,‘ aby podpořila svého vrchního velitele.“60 Kromě toho vysvětlil svůj úmysl
„vietnamizovat“ válku a zároveň vyjednávat s VDR o míru, a také poprvé zmínil záměr
zcela stáhnout americkou armádu z Vietnamu.
„Velká mlčící většina“ Američanů, o kterou se Nixon snažil opřít a kterou si
tímto projevem na nějakou dobu dokázal získat, měli být občané, kteří se viditelně
neangažovali, ale zároveň souhlasili s jeho kurzem, s nutností pokračovat ve válce,
dokud Spojené státy nedosáhnou alespoň částečně uspokojivého míru. Protiválečné
hnutí se prezident snažil interpretovat jednak jako menšinu, která sice byla hlasitá, ale
ve skutečnosti reprezentovala jen velmi malou část obyvatelstva, jednak jako hrozbu
národní bezpečnosti napomáhající komunismu. K relativnímu klidu doma v tomto
období přispívala také často oznamovaná stahování nezanedbatelného množství
amerických vojáků.
Vietnamizace znamenala odchod amerických vojáků, o kterém bylo všem
zúčastněným stranám jasné, že je definitivní, 61 zároveň byla výrazně početně i
materiálně posilována armáda Jižního Vietnamu, která měla postupně převzít tíhu
hlavních bojů. I přes papírovou početní (více než milion mužů) i materiální sílu byla ale
jihovietnamská armáda stále velmi nespolehlivá a Saigonu i Washingtonu bylo jasné, že
Jižní Vietnam jako samotný stát nemá šanci dlouhodobě vydržet bez pomoci zvenčí.
Zde později opět vstoupily do hry vnitropolitické faktory Spojených států. Nixonovi,
který čelil boji o znovuzvolení v prezidentských volbách roku 1972, by pád Jižního
Vietnamu před volbami druhý termín určitě znemožnil, a tak bylo rozhodnuto, že jej
americká armáda a finanční pomoc musí udržet minimálně do roku 1973.62
Tajná jednání s VDR, která v Paříži paralelně s těmi oficiálními vedli Henry
Kissinger a člen severovietnamského politbyra Le Duc Tho, zůstávala po celý zbytek
roku 1969 i začátek roku 1970 na mrtvém bodě. Američané stále trvali na oboustranném
60 Henry Kissinger, Roky v bílém domě (Praha: BB/art, 2006), 287.
61 Warner, „Leaving Vietnam, Part one“, 1493.
62 Hughes, „Fatal Politics: Nixon's Political Timetable For Withdrawing From Vietnam“, 502.
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stažení z Jižního Vietnamu, což vzhledem k rychlosti odchodu jejich vojsk nebylo příliš
přesvědčivé, a Tho to vytrvale odmítal.63 Severní Vietnam naopak neustupoval
z požadavku na odstranění Thieua zároveň s ukončením války, který pochopitelně
Kissinger nemohl přijmout. Patová situace nakonec dovedla Nixona k rozhodnutí
pokusit se válku zvrátit jejím dalším rozšířením.
Kromě pokusů o bombardování severovietnamských sil v jižním Laosu to byla
především pozemní invaze do Kambodži. Ta byla zahájena koncem dubna 1970, po
státním převratu, jímž svrhl protikomunistický premiér Lon Nol dosavadního krále
Sihanouka, který do té doby přítomnosti Severovietnamců v Kambodži výrazněji
nebránil a na oplátku byl jimi tolerován. Lon Nol chtěl ze země vyhnat vietnamské
komunisty i jejich místní spojence Rudé Khmery a začal proti nim aktivně bojovat.
Postavení jeho režimu ale bylo vzhledem ke slabosti kambodžské armády dost nejisté a
v druhé polovině dubna se začalo rychle zhoršovat, když se boje přesunuly až do
blízkého okolí hlavního města Phnom Penhu. To vedlo k Nixonovu rozhodnutí pokusit
se o zničení zázemí Vietkongu na kambodžské straně jihovietnamsko-kambodžské
hranice, které bylo Američanům i Jihovietnamcům trnem v oku už od začátku války.
Cílem bylo ulehčit jihovietnamské armádě, která měla brzy převzít hlavní tíhu bojů
s Vietkongem, a zároveň ukázat, i když spíše symbolicky, americkou vůli podpořit Lon
Nola v jeho boji proti komunistům. Ofenziva, vedená společně americkou a
jihovietnamskou armádou, ovšem neskončila výraznějším úspěchem. Bylo sice zničeno
nebo ukořistěno množství zbraní a zásob určených pro partyzány, ale primární vojenský
cíl, kterým bylo předpokládané hlavní velitelství NLF, nebyl nalezen a tudíž ani zničen.
Severovietnamci a Vietkong často před americkým postupem jednoduše ustoupili
hlouběji do Kambodži, aby se později opět vrátili, a jejich ztráty rozhodně nebyly
nenahraditelné.64
Především ale invaze po období relativního klidu vyvolala jednu z nejsilnějších
vln protiválečných protestů ve Spojených státech, během níž mimo jiné došlo
k zastřelení čtyř protestujících studentů Národní gardou na Kentské státní univerzitě v
63 McMahon, „The Politics, and Geopolitics, of American Troop Withdrawals from Vietnam, 1968–
1972“, 481.
64 Peter G. Drivas, „The Cambodian Incursion Revisited“, International Social Science Review 86, č. 3/4
(2011): 134-159.
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Ohiu. Stovky vysokých škol po celé zemi se zapojily do protestů a stávek, které často
přerostly v násilné nepokoje.65 Kongres na invazi zareagoval urychleným schválením
zákona (Cooper-Church Amendment), který zakazoval rozmístění vojenských sil USA
na území Kambodži po 30. červnu 1970, čímž byl Nixon donucen armádu stáhnout. 66
Celková podpora Nixona u „mlčící většiny“ americké veřejnosti ale, poněkud
překvapivě, kambodžskou operací ani následným chaosem v USA příliš neutrpěla, a
jemu samotnému se zdálo, že mohlo být konečně dosaženo průlomu ve vyjednáváních,
která VDR v reakci na americké rozšíření války Kambodži pozastavila. Dne 7. října
1970 poprvé vyjádřil ochotu ustoupit v amerických mírových podmínkách z požadavku
oboustranného stažení vojsk z Jižního Vietnamu a nahradit jej příměřím bez stahování,
přičemž klid zbraní měl být zajištěn mezinárodním dohledem. Zároveň oznámil snížení
počtu vojáků USA ve Vietnamu do jara 1971, kdy se jejich počet měl snížit už přibližně
na polovinu oproti maximu 543 400 z dubna 1969.6768
Optimismus v USA nicméně úplně neodpovídal situaci v Indočíně. I když
v Jižním Vietnamu byla pozice Thieuova režimu, především díky americké armádě,
relativně stabilní, a oproti minulým letům se dokonce mírně zlepšovala, větší část
Kambodži do konce roku 1970 padla do rukou komunistů. VDR navíc na Nixonovu
mírovou nabídku nijak pozitivně nezareagovala.69 Jak se obával Kissinger už v roce
1969, postupující čas sice pracoval jak proti strategii Spojených států, tak proti strategii
Severního Vietnamu, ale americké možnosti ovlivňoval výrazně více. Správně se
domníval, že postupné stahování se „stane pro [americkou] veřejnost něčím jako solené
buráky: čím více [amerických] vojáků se vrátí, tím více jich bude chtít vidět doma
v další fázi“.70 Zároveň byla tato situace jasná i Hanoji, která pak, přes všechny
americké snahy, pochopitelně stále neměla příliš důvodů ke kompromisům v jednáních
a raději vyčkávala – jak v Paříži, tak na bojištích Jižního Vietnamu.
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Warner, „Leaving Vietnam, Part One“, 1499.
Nelson, The Making of Détente, 88.
Warner, „Leaving Vietnam, Part One“, 1499.
„Vietnam Campaigns“, U.S. Army Center of Military History,
http://www.history.army.mil/html/reference/army_flag/vn.html (staženo 7. 12. 2012).
69 Warner, „Leaving Vietnam, Part One“, 1500.
70 „ Henry Kissinger, Memorandum pro prezidenta, téma: Náš současný kurz ve Vietnamu, 10. září
1969“. Viz Kissinger, Roky v Bílém domě, 1352-4.
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Vietnamizace mezitím pokračovala. Jako její test a zároveň pokus oslabit
Severní Vietnam před jarem 1971, kdy měla být stažena velká část amerických
bojových jednotek, byla naplánována operace Lam Son 719. Ta počítala s vpádem
jihovietnamské armády do jižního Laosu, oblasti, kterou podobně jako východ
Kambodži dlouhodobě využívala severovietnamská armáda jako základnu pro transport
vojáků a zásob do Jižního Vietnamu i dalších oblastí. Američtí vojáci měli zajišťovat
leteckou, logistickou a dělostřeleckou podporu, ale neměli na laoské území vkročit, aby
v USA nedošlo k podobné reakci jako na vpád do Kambodži.71 Útok byl zahájen dne 8.
února 1971, a jeho výsledek rozhodně nebyl pro Američany tak pozitivní, jak by si
přáli. Jihovietnamská armáda narazila na tvrdý odpor vojáků ze Severu a
komunistických guerill; sice dosáhla části svých cílů, ale její velitelé, kdekoli byli
konfrontováni s většími ztrátami, rychle ztráceli chuť pokračovat v útoku. Nakonec byl
nařízen předčasný ústup zpět za hranici, který se ovšem místy změnil i
v neorganizovaný útěk, v němž za sebou vojáci zanechávali bojovou techniku v zoufalé
snaze dostat se do bezpečí. Výsledek operace ukázal, že jihovietnamská armáda přes
veškeré americké úsilí o její výcvik a vyzbrojení stále ani zdaleka nebyla schopna
samostatných bojových operací.72
Ke změnám ovšem došlo na diplomatické frontě. Obnovená americká nabídka
na vyjednávání bez podmínky oboustranného stažení přinesla v létě 1971 několik
měsíců relativně vážnějších mírových rozhovorů, které ovšem později ztroskotaly na
požadavku Hanoje, aby Spojené státy současně s odchodem z Vietnamu odstranily
Thieův režim.73 Severovietnamci odmítli kompromisní návrh USA na volby v Jižním
Vietnamu pět měsíců po konci války, před nimiž by Thieu na měsíc odstoupil, a poté
v nich soupeřil s kandidáty NLF, čímž se mírová jednání opět vrátila na mrtvý bod.74
Byla to především Kissingerova cesta do Číny v červenci 1971, která, ještě více
než celý zbytek světa, šokovala Severní Vietnam. Nová studenoválečná strategie
Nixona a Kissingera po několika letech bez výraznějšího pokroku konečně začala
71 „Vietnam Campaigns“, U.S. Army Center of Military History,
http://www.history.army.mil/html/reference/army_flag/vn.html (staženo 7. 12. 2012).
72 Warner, „Leaving Vietnam, Part One“, 1502.
73 McMahon, „The Politics, and Geopolitics, of American Troop Withdrawals from Vietnam, 1968–
1972“, 483.
74 Warner, „Leaving Vietnam, Part One“, 1504-5.
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přinášet alespoň částečně viditelné výsledky. Kissinger se pokoušel přesvědčit Mao Ce
Tunga příslibem navázání diplomatických vztahů a spolupráce se Spojenými státy, aby
snížil přímou podporu VDR (což se mu nepodařilo) a nutil ji k ústupkům a mírovému
řešení války s USA (což se částečně podařilo). V Severním Vietnamu to vedlo
k ochlazení vztahů a nedůvěře vůči Číně a větší závislosti na Sovětském svazu,
odhodlání Hanoje snažit se vyhrát válku především vojenskými prostředky se ale stále
neměnilo, přestože Kissinger skrz Číňany dával poměrně jasně najevo, že jakákoliv
mírová dohoda by byla dočasnou záležitostí a Spojené státy po dosažení příměří a
odchodu z Jižního Vietnamu už nebudou mít zájem (a vlastně ani možnost) jej dále
bránit. Nixon s Kissingerem se v této fázi války snažili už pouze o zajištění
dostatečného intervalu mezi stažením vlastních vojáků a pádem Jižního Vietnamu tak,
aby případný (a očekávaný) pád Saigonu vypadal jako Thieuova, nikoliv jejich vina.75
VDR, jejíž vůdci se obávali, že jejich věc Sověti i Číňané vymění za lepší vztahy
se Spojenými státy v rámci détente, se pokusila válku konečně rozhodnout takzvanou
Velikonoční ofenzivou, která byla zahájena v březnu 1972. Tato ofenziva přinesla útok
120 000 vojáků severovietnamské armády, vyzbrojených mimo jiné i těžkou bojovou
technikou, přes demilitarizovanou zónu na sever, a přes kambodžskou hranici na střed a
jih Jižního Vietnamu. V té době bylo v zemi ještě 95 000 amerických vojáků, z nichž
ale naprosté minimum sloužilo v bojových jednotkách, takže obrana před útokem
spočívala především na jihovietnamské armádě, která, přestože se její kvalita
nepochybně zvýšila, nebyla schopna tak silný komunistický útok zastavit. Opět se
ukázala závislost Thieuovy armády na USA, čímž byly odhaleny Nixonovy veřejné
výroky o úspěšnosti vietnamizace jako, v nejlepším případě, zbožná přání.
Severovietnamci dokázali postupovat ve všech třech směrech, přičemž na jihu se dostali
dokonce až na 70 km od Saigonu. Situaci zachránila naprostá americká převaha ve
vzdušných silách, která umožnila intenzivní nálety na severovietnamské jednotky a
především jejich zásobovací linie. To nakonec ofenzivu zastavilo a donutilo armádu
VDR k ústupu s katastrofálními ztrátami kolem 100 000 mužů. Pat na bojišti byl
obnoven, a pro válkou vyčerpanou Hanoj to znamenalo konec nadějí na vojenské
vítězství v blízké době.76
75 Hughes, „Fatal Politics“, 505-6.
76 Frey, Dějiny vietnamské války, 165-6.
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Kromě taktického bombardování nepřátelských jednotek se v této době Nixon
uchýlil také k dosud nejtěžším náletům na Severní Vietnam. Ty se často zaměřovaly na
cíle, jež dosud kvůli obavám z případné negativní reakce Číny a Sovětského svazu
bombardovány nebyly. Mimo jiné byly zaminovány severovietnamské přístavy, což
v podstatě znemožnilo lodní zásobování Severního Vietnamu, především ze strany
SSSR. Nixon byl kvůli Jižnímu Vietnamu v tu chvíli ochoten riskovat dlouho plánovaný
summit s Brežněvem, na němž měla být mimo jiné konečně podepsána smlouva SALT
o omezení jaderného zbrojení – přičemž se tehdy Spojené státy vážně obávaly, že v něm
budou Sověty dohnány či dokonce předstiženy.77
Ztráty způsobené neúspěšnou ofenzívou nakonec byly tím rozhodujícím
faktorem, který přiměl Hanoj k návratu k pařížským jednáním. Na podzim 1972 dospěli
postupně Kissinger a Tho ke kompromisu, který byl pro obě strany akceptovatelný.
Obsahoval příměří, odchod americké armády, volby v Jižním Vietnamu připravené
společně všemi tamními stranami, uznání práva na existenci Thieuova režimu a jednání
s ním ze strany Hanoje, a výměnu válečných zajatců. Spojené státy uznaly uspořádání
budoucího sjednocení Vietnamu tak, jak bylo dohodnuto v Ženevě roku 1954. Tímto
bylo v zásadě dosaženo dohody mezi USA a VDR, zbývaly pouze podrobnosti.
Problémem se nyní stalo přimět Jižní Vietnam k souhlasu s takovou smlouvou. Thieu
samozřejmě velmi dobře věděl o slabosti a závislosti svého režimu na USA a tak se
vždy v první řadě snažil, aby Američané odcházeli co nejpomaleji. Navíc nebyl o
průběhu pařížských jednání Tho-Kissinger téměř vůbec informován, takže, když se jeho
dosavadní výsledky od Kissingera dozvěděl, cítil se Američany zrazen a odmítl se
k jednání o příměří připojit. Nixonovi dokonce oznámil, že tyto podmínky pro něj
znamenají, že dříve nebo později bude muset spáchat sebevraždu. Jeho vlastní
požadavky pak byly jednou z příčin toho, že se rozhovory s VDR zastavily. Aby Nixon
uklidnil Jižní Vietnam dostatečně k tomu, aby podepsal mírové smlouvy, musel
podniknout několik kroků. Samozřejmě Thieua ujistil, že v případě jakékoli agrese ze
strany Severního Vietnamu zasáhne podobně jako v případě ofenzivy z března 1972, i
když, vzhledem k postoji Kongresu k vietnamské válce, už tehdy mohlo být jasné, že
tyto sliby nemohly příliš znamenat. Američtí vojáci měli v Jižním Vietnamu zanechat
77 Lüthi, „Beyond Betrayal“, 87.
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pro potřeby jeho armády velké množství vojenského materiálu a relativně malý počet
poradců. Thieu se nakonec podvolil, až když po obnovení mírových rozhovorů na konci
prosince dostal ultimátum, v němž mu Nixon a Kissinger sdělili, že smlouvu s VDR
podepíší, ať už s ním či bez něj.78
Mezitím Nixon dokázal na začátku listopadu 1972 podle očekávání znovu vyhrát
prezidentské volby, v nichž porazil striktně (a pro většinu amerických voličů příliš)
protiválečného demokrata George McGoverna, dokonce s největším náskokem, jakého
kdy republikán dosáhl.79 Úspěšně probíhající mírová jednání a téměř kompletní stažení
z Vietnamu mu ke znovuzvolení nepochybně pomohly. Stejně jako známé Kissingerovo
poněkud předčasné prohlášení dva týdny před volbami, že „mír je na dosah ruky“.80
Z mezinárodního hlediska nejkontroverznějším Nixonovým krokem v tomto
období bylo za celou válku nejsilnější strategické bombardování VDR, které proběhlo
mezi 18. a 29. prosincem a které bývá nazýváno Vánoční bombardování. Byla při něm
v krátké době zničena většina důležité infrastruktury Severního Vietnamu, jako byly
například elektrárny nebo dopravní uzly. Jeho cílem bylo především přimět Hanoj
k návratu k jednacímu stolu a k dalším ústupkům. Nixonova potřeba uzavřít příměří ale
také s časem vzrostla, obzvlášť když 2. ledna 1973 americký Kongres odhlasoval
seškrtání finančních prostředků na vedení války ve Vietnamu.81
Nakonec byla pařížská smlouva o příměří podepsána 27. ledna 1973. 82 Rozdíly
oproti dohodám z podzimu 1972 byly minimální. Poslední americké bojové jednotky
odešly z Jižního Vietnamu na konci března.
Politiku Nixonovy administrativy vůči Vietnamu lze charakterizovat jako někdy
až zoufalou snahu vymanit se z války pod tlakem domácího veřejného mínění, ale
zároveň dosáhnout takového výsledku, jaký by on sám a „mlčící většina Američanů“
nebyli nuceni vnímat jako prohru.83 To ovlivnilo především americkou strategii
78 Frey, Dějiny vietnamské války, 167-8.
79 Nixon vyhrál ve všech státech kromě dvou, získal 60,67% hlasů v lidovém hlasování a 96,7% volitelů.
McGovern získal 37,52% voličů a 3% volitelů.
„1972 Presidential General Election Results “, Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections,
http://uselectionatlas.org/RESULTS/index.html (staženo 15. 12. 2012).
80 Podle Frey, Dějiny vietnamské války, 168.
81 Lüthi, „Beyond Betrayal“, 104.
82 Plný text viz „1973 Paris Peace Accords“, The Battle of Kontum,
http://www.thebattleofkontum.com/extras/1973accords.html (staženo 15. 12. 2012).
83 Warner, „Leaving Vietnam, Part One“, 1486.
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v mírových vyjednáváních, která téměř od začátku počítala s ovládnutím celé země
komunisty v poměrně krátkém intervalu několika let po odchodu americké armády, což
se nakonec v dubnu roku 1975 také stalo. Nixon ale musel Spojené státy ve válce držet
další čtyři roky, než se představy Washingtonu a Hanoje ohledně znění vzájemného
mírového ujednání dostatečně přiblížily. Zároveň se velká část jeho diplomacie vůči
Sovětskému svazu a Číně zaměřovala a vázala na Vietnam. 84 Domácí protiválečné
protesty dokázal téměř po celé své období udržovat relativně v pozadí obratným
využíváním apelů na patriotismus amerických občanů, mírových vyjednávání a
stahování amerických vojáků (které bylo většinou determinováno více domácí
politickou potřebou než vojenskou situací), přesto ale začaly být jeho možnosti
postupně omezovány demokraty ovládaným Kongresem. Přímo ve Vietnamu dostaly
americká a jihovietnamská armáda za Nixonovy administrativy možnost válku
několikrát krátkodobě eskalovat mnohem výrazněji než za Johnsona, což byl důsledek
více faktorů: jednak měnící se situace v regionu, navázání vztahů s Čínou, které
podstatně snížilo riziko jejího přímého angažmá ve válce, dlouhodobě signalizovaného
a jasného záměru stáhnout se z Jižního Vietnamu a snad i Nixonových osobních
vlastností.85

3. Srovnání politiky Johnsonovy a Nixonovy
administrativy ve válce ve Vietnamu
V této kapitole nabídne práce srovnání tří různých hledisek politiky sledovaných
administrativ, konkrétně jejich vliv na vojenskou situaci přímo ve Vietnamu, pozici
vietnamské války v rámci jejich studenoválečných zahraničních vztahů, a jejich
prezentaci vietnamské války americkým občanům.

84 Lüthi, „Beyond Betrayal“, 106.
85 Gaddis, Strategies of Containment, 295-297.
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3.1 Sledované administrativy a jejich vedení války ve Vietnamu
Prezident Johnson se od svého rozhodnutí vstoupit do války držel jednoduchého
scénáře, tedy že americká vojenská síla na zemi společně s bombardováním donutí
Severní Vietnam k jednáním, v nichž bude dohodnuto stažení armád z Jižního Vietnamu
a rozhodnuto o jeho politické budoucnosti. Situace, do které se Spojené státy dostaly,
ale takové řešení po celé Johnsonovo období neumožňovala. Jak ukazuje Logevall,
přímo v období prvotní eskalace a těsně před ní sice Johnsonova administrativa
zaznamenala náznaky ochoty k bilaterálnímu diplomatickému řešení situace v Jižním
Vietnamu ze strany Hanoje, ale rozhodla se je ignorovat. Vedle dřívějších náznaků to
především byly „Čtyři body“ severovietnamského premiéra Pham Van Donga z dubna
1965, na jejichž základě byla Hanojí navržena jednání. Johnson se ale rozhodl
(a pravděpodobně byl rozhodnut už před jejich zveřejněním) pro eskalaci a
amerikanizaci války.86
Johnsonův manévrovací prostor byl od chvíle, kdy začala Američany vedená
válka probíhat, velmi omezený, přičemž je nutné chápat, že to bylo z větší části
způsobeno jeho vlastní definicí důvěryhodnosti Spojených států a přeceněním
symbolického významu Vietnamu pro studenou válku jako celek. Sázka na vítězství
hrubou silou znamenala vyloučení vyjednávání, dokud nedosáhnou USA úspěchů
v boji, a ty se stále nedostavovaly, poměrně přesně podle některých pesimistických
předpovědí, které měl Bílý dům při vstupu do války k dispozici. Johnson na to
nedokázal reagovat jinak než postupným zvyšováním počtu amerických vojáků a
zesilováním náletů, přičemž bylo jasné, že ani to změnu pravděpodobně nepřinese. Jeho
nabídky na vyjednávání o míru byly míněny spíše propagandisticky, k uklidnění
domácího veřejného mínění, vzhledem k tomu, jak neslučitelné byly v prvních letech
války požadavky Hanoje s jeho vlastními.
Po ofenzívě Tet si Johnson nepochybně definitivně uvědomil, že se dostal ve
Vietnamu do slepé uličky. Byl sice ochoten začít vážně vyjednávat a přistoupit na
86 Logevall, „Lyndon Johnson and Vietnam“, 107.
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postupný odchod Američanů ze země, ale vzhledem k přetrvávající rozdílnosti
vyjednávacích pozic a cílů obou hlavních stran se pařížské rozhovory nadlouho zvrhly
spíše v předstírání než ve vážně míněné jednání. Po 31. březnu 1968, kdy oznámil, že
nebude znovu kandidovat, mu navíc jeho postavení odcházejícího prezidenta vzalo
velkou část politického vlivu ve valné většině důležitých mezinárodních problémů,
včetně vyjednávání se Severním Vietnamem.87
Nixonova administrativa byla ve svém přístupu k válce ve Vietnamu poněkud
flexibilnější než Johnsonova. Na jednu stranu byl Nixon okolnostmi nucen k vyjednání
míru a postupně v jednáních ustupoval, na druhou stranu byl schopen a ochoten riskovat
daleko intenzivnější a z hlediska možné eskalace války nebezpečnější vojenské operace,
jako byly například vpády do Kambodži a Laosu, a nakonec i neomezené bombardování
cílů v Severním Vietnamu koncem roku 1972, přičemž se snažil nahrazovat postupně
oslabující vojenskou sílu USA nepředvídatelností svých kroků, výhružkami a
krátkodobými eskalacemi války.88 Všechny tyto agresivní kroky ale měly především
vyvážit a navenek poněkud zakrýt jeho místy až zoufalou snahu odejít z Vietnamu za
alespoň trochu přijatelných podmínek.89 Nakonec ale k přesvědčení Severního
Vietnamu, aby v Paříži došel se Spojenými státy ke kompromisu, přispěl ze všeho
nejvíce neúspěšný pokus Hanoje o obsazení Jihu z jara 1972.90
V mírových vyjednáváních Kissinger a Nixon pomalu ustupovali z pozice,
kterou zaujala Johnsonova administrativa. Nedokázali, jak původně zamýšleli, získat
žádné ústupky výměnou za odchod americké armády, museli v mírové smlouvě
akceptovat přítomnost severovietnamských vojáků na území Jihu, eventuální sjednocení
Vietnamu podle Ženevské smlouvy z roku 1954 a svobodné volby na Jihu s účastí všech
tamních stran (v nichž by, kdyby se konaly, s největší pravděpodobností zvítězili
komunisté). Na druhou stranu ale, na konci roku 1972, oslabená a do té doby i vůči
argumentům SSSR a ČLR neústupná Hanoj do značné míry přistoupila na americké
podmínky v zásadě nezměněné od května 1971,91 které pro Nixona znamenaly „čestný“
odchod a „dostatečný interval“ mezi stažením USA a pádem Thieua.
87
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90
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Schwartz, Lyndon Johnson and Europe, 234.
Gaddis, Strategies of Containment, 297.
Warner, „Leaving Vietnam, Part One“, 1506.
Lüthi, „Beyond Betrayal“, 106.
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Nixon se velmi podobně jako Johnson intenzivně zabýval otázkou americké
prestiže a sebedůvěry, a snažil se svou politikou co nejvíce otupit ránu, kterou jí měla
vietnamská válka zasadit. Zároveň byla důležitým faktorem v jeho jednání jeho vlastní
politická kariéra, především tedy jeho znovuzvolení ve volbách roku 1972. Bylo mu
nicméně jasné, že přes všechnu snahu se Jižní Vietnam po, v jeho období už
nevyhnutelném, odchodu Spojených států s největší pravděpodobností dlouho neudrží.
Jeho řešením pro „čestný mír“, jak svůj cíl označoval, nakonec bylo zajistit přežití
Thieuova režimu jeho masivním vyzbrojením alespoň pro období několika let po
podepsání míru, jímž jej byl donucen v podstatě ponechat napospas Hanoji.92
Postupy Johnsonovy a Nixonovy administrativy ve Vietnamu nelze komplexně a
ve všech bodech srovnávat kvůli rozdílné situaci, v níž se během svých funkčních
období nacházely, je ale nepochybně možné vypozorovat určité shody i rozdíly v jejich
stylech vedení války. Zatímco Johnsonova stategie byla založena na pomalém a
postupném zvyšování nátlaku na Severní Vietnam a později na dlouhodobém zastavení
náletů výměnou za jednání o příměří, Nixon, který už musel angažmá Spojených států
snižovat, místo toho spoléhal na krátkodobé taktické eskalace, ať už pozemní či letecké,
jimiž se snažil vynutit na VDR ústupky v mírových vyjednáváních. Lze říci, že základní
zvraty ve válce po Johnsonově rozhodnutí do konfliktu vstoupit byly dány událostmi,
které američtí prezidenti mohli jen velmi těžko ovlivnit: především ofenzívou Tet, jež
politicky zdiskreditovala Johnsona a snížila podporu války ve Spojených státech
natolik, že musely přijmout postupné stažení a jednání o míru i přes poněkud
nevýhodnou pozici; a neúspěšnou Velikonoční ofenzivou Severního Vietnamu, která
pro Hanoj znamenala nutnost válku ukončit dohodou s USA. Obě administrativy
spojovalo podobné vnímání nutnosti udržovat americkou prestiž, spolu s obavami
z pádu celé oblasti do rukou komunistů v duchu předpovědí teorie domina. Důvěra
v USA doma i ve světě byla z jejich pohledu vždy hlavní věc, která byla ve Vietnamu
v sázce – samotný Jižní Vietnam nikdy tak důležitý nebyl – a která měla rozhodující
vliv na Johnsonův vstup do války i Nixonovo čtyřleté prodlužování války ve snaze
o odchod a mír „se ctí“.

92 Hughes, „Fatal Politics“, 506.
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3.2 Sledované administrativy a jejich propojení vietnamské a
studené války
Administrativa prezidenta Johnsona se i přes vstup do války v Indočíně snažila
pokračovat v celkovém uvolňování napětí mezi USA a SSSR, ke kterému postupně
docházelo od konce karibské krize. To se do značné míry podařilo – nebylo v zájmu
USA ani SSSR, aby válka ve Vietnamu způsobila nějaké výraznější zhoršení
vzájemných vztahů, a to jak v Johnsonově, tak v Nixonově období, takže détente
pomalu pokračovala.
V pokusech o řešení samotného vietnamského konfliktu pak již od počátku
Sověti sehrávali velmi často roli prostředníků v jednáních s VDR, ať už oficiálně nebo
neoficiálně. SSSR tehdy nepochybně potřeboval dohody s USA v mnoha ohledech, jako
například uvolnění napětí v Evropě, omezení zbrojení, zvýšení objemu vzájemného
obchodu, nebo společné obavy z nevyzpytatelného vývoje v Číně.93 Johnsonova
administrativa ale v otázce vietnamské války poněkud přehnaně spoléhala na sovětský
„hlad“ po détente, který měl omezit podporu SSSR Severnímu Vietnamu a přinutit
Hanoj ke zdrženlivosti ve válce a vyjednávání na základě amerických podmínek. Nic
z toho se nestalo, a Johnsonovy přestávky v náletech dojednané se Sověty nikdy
nevyvolaly očekávanou dostatečně vstřícnou reakci VDR. Vliv SSSR na Severní
Vietnam byl o mnoho menší, než se Američané domnívali, a ideologická soudržnost
v rámci socialistického bloku byla v Sovětském svazu po celou vietnamskou válku
nadřazena vztahům s USA. Situaci v Johnsonově období nepochybně ztěžovala
probíhající roztržka mezi SSSR a Čínou, která byla jednou z příčin nemožnosti řešit
válku ve Vietnamu pouze přes Sověty. Ti podporovali Hanoj paralelně s ČLR a
pochopitelně s ní soupeřili o vliv v oblasti. 94 Nelze říci, že by Spojené státy za Johnsona
o roztržce nevěděly nebo ji ignorovaly, neměly ale žádné možnosti, jak ji využít –
oficiální kontakty ani sblížení s Čínou nepřicházely v jeho období ještě v úvahu, spíše
tedy znamenala další nepředvídatelný faktor v už tak těžko řešitelném vietnamském
problému.95 Přinejmenším se ale Johnsonovi omezením rozsahu akcí proti Severnímu
93 Dumbrell, President Lyndon Johnson and Soviet Communism, 42-50.
94 Ibid., 128-130.
95 Ibid., 184.
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Vietnamu povedlo vyhnout přímé válce s ČLR, přestože docházelo k občasným,
především leteckým, incidentům. Jeho administrativa také záměrně nedávala najevo, že
věděla, že na území VDR působili čínští vojáci, kterých bylo po celé jeho období
přítomno řádově desítky tisíc. Působili především v protivzdušné obraně a ženijních
jednotkách, které opravovaly infrastrukturu poškozenou americkými nálety. I když si to
ani jedna ze stran rozhodně nepřála, Čína by s největší pravděpodobností do války
vstoupila, kdyby američtí vojáci překročili 17. rovnoběžku.9697
Strategie Nixonovy administrativy pro studenou válku a částečně i odchod
z Vietnamu byla založena na takzvané trojúhelníkové diplomacii. To znamenalo
navázání vztahů s ČLR a využití čínsko-sovětské animozity ve vlastní prospěch. Čína a
SSSR měly zlepšovat své vztahy se Spojenými státy a přitom mezi sebou soutěžit
o jejich přízeň. Ve vztazích s oběma komunistickými velmocemi se snažili vázat na
sebe postup v různých, často ne úplně souvisejících oblastech (již zmíněná „linkage“),
přičemž jedním z hlavních cílů tohoto postupu byla velmi často snaha získat přes
Moskvu nebo Peking ústupky ve Vietnamu. To se ovšem ani Nixonovi nedařilo podle
očekávání.
Sověti, podobně jako za Johnsona, stále stáli o roli zprostředkovatele i o mírovou
dohodu v Indočíně, ale rozhodně nechtěli umožnit jakoukoli porážku Severního
Vietnamu, ani navenek působit v tom smyslu, že by k něčemu takovému mohli
Spojeným státům napomáhat.98 Vietnam pochopitelně nebyl pro SSSR ani zdaleka tak
důležitým problémem jako pro Nixona. Ve vztazích se Sovětským svazem Nixonova
administrativa navíc musela brát v úvahu daleko větší spektrum problémů a otázek,
v nichž se obě světové supervelmoci na začátku 70. let urgentně potřebovaly shodnout a
kde to bylo oboustranně výhodné – podobně jako za Johnsona to bylo například
omezení jaderného zbrojení, zvýšení vzájemného obchodu, nebo snižování napětí
v Evropě. Nátlak na SSSR ve věci Vietnamu často nebyl v těchto ohledech užitečný, a
pravděpodobně ani nemohl přinést pro USA dostatečné výsledky. Na druhou stranu byl
Nixon kvůli svému postupu ve Vietnamu ochoten riskovat zhoršení vztahů se Sověty,
96 Zhang Baijia, „China's Role in the Korean and Vietnam Wars“ in Managing Sino-American Crises:
Case Studies and Analysis, ed. Michael D. Swaine a Zhang Tuosheng (Washington, D.C.: Carnegie
Endowment for International Peace, 2006), 208.
97 Whiting, „U.S. Crisis Management vis-a-vis China“, 244.
98 Lüthi, „Beyond Betrayal“, 106.
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které přinesly vpády do Kambodži a Laosu, stejně jako tvrdá letecká bombardování
v reakci na severovietnamskou ofenzívu na jaře 1972, která dokonce těsně předcházela
moskevský summit, na němž pak byla podepsána smlouva SALT – v tu chvíli pro něj
bylo alespoň dočasné přežití Jižního Vietnamu důležitější než détente, a opět, podobně
jako Johnson, spoléhal na sovětskou potřebu vzájemné vztahy uvolňovat.99
Číňané odmítli „linkage“ Nixona a Kissingera úplně, nebyli ochotni vyměnit
navázání neoficiálních vztahů (ty oficiální diplomatické byly navázány až později, za
prezidenta Cartera), ani později jejich další prohlubování, za omezení jiné než
propagandistické podpory VDR nebo jakýkoliv nátlak na ni. I přes návštěvy Kissingera
a Nixona v Pekingu Severní Vietnam dál materiálně podporovali a informovali Hanoj
o průběhu svých setkání s Američany, a to i tehdy, když se zachovala v příkrém rozporu
s Maovými výzvami k vyjednávání – především na jaře 1972, kdy se rozhodla pro
pokus o rozhodující ofenzívu na Jih.100 Navázáním vztahů s ČLR se Nixonově
administrativě nepovedlo dosáhnout žádných podstatnějších čínských ani sovětských
ústupků ve věci Vietnamu, nepřímý vliv na průběh války lze ale přece jen pozorovat.
Hanoj rozhodně cítila hrozící izolaci, přes veškerá ujištění stejně vnímala čínský postup
jako zradu a byla jím vystrašena natolik, že se rozhodla vojensky jednat na vlastní pěst,
aby byla nakonec s velkými ztrátami odražena. V jejím rozhodnutí nepochybně sehrála
roli historicky velmi silná čínsko-vietnamská animozita, i strach, že Čína se postaví za
rozdělení Vietnamu jako v padesátých letech v době ženevské konference. Izolace VDR
nepochybně byla pro Spojené státy jedním z cílů jak détente se SSSR, tak sblížení
s Čínou, nicméně přímé výsledky byly oproti očekávání velmi neuspokojivé, a ty
nezamýšlené byly poněkud rozporuplné – uvolnění velmocenských vztahů, které kromě
obav Hanoje ze „zrady“ jejích spojenců (především Číny), také umožnilo Sovětskému
svazu a ČLR díky snížení vojenského napětí s USA dodávat VDR více vojenského
materiálu, který Velikonoční ofenzivu umožnil.101
U obou srovnávaných administrativ lze v jejich přístupu k řešení Vietnamu ve
studenoválečných vztazích vysledovat některé podobné tendence: Obě stále často
viděly, v souladu s vnímáním studené války zděděným z 50. let (a i přes sovětsko99 Nelson, The Making of Détente, 109-111.
100Lüthi, „Beyond Betrayal“, 107.
101Ibid., 107.
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čínskou roztržku), světový komunismus jako víceméně monolitický blok řízený
z Moskvy, případně Pekingu, což v případě VDR rozhodně úplně neplatilo. Také
většinou přehnaně a poněkud nerealisticky spoléhaly na to, že v rámci „oteplování“
vztahů Sovětský svaz (a později u Nixona analogicky i Čína) bude, když na něj vyvinou
dostatečný nátlak, ochoten aktivně usilovat o mír ve Vietnamu ve prospěch Spojených
států, tedy přímo proti svému severovietnamskému socialistickému spojenci. Nixonova
administrativa měla pro vyjednání odchodu z Vietnamu nepochybně propracovanější
strategii než Johnsonova, přičemž jí pomohla normalizace vztahů s Čínou, obě ale,
kromě nerealistických očekávání, narážely především na snahu samotné VDR
o dosažení vítězství na bitevním poli, která nebyla zvratitelná jakýmikoliv
diplomatickými kroky učiněnými vůči Sovětskému svazu ani Číně.

3.3 Sledované administrativy a jejich prezentace vietnamské
války v USA

Jak Johnsonova, tak Nixonova vláda musely čelit výrazné a hlasité domácí
protiválečné opozici, přičemž v Nixonově období začal navíc prezidentovy pravomoci
ve Vietnamu i v provádění zahraniční politiky jako takové omezovat Kongres.
Johnsonovu situaci tváří v tvář domácímu protiválečnému odporu lze považovat
za horší vzhledem k tomu, že se už při vstupu Spojených států do války rozhodl
americkým občanům i Kongresu co nejdéle a co nejvíce zatajovat její předpokládaný
rozsah, nutné náklady a vynaložené úsilí a oběti, aby si mohl dovolit prosazovat
„máslo“ (Velkou společnost) i „děla“ (vietnamskou válku). Již toto prvotní rozhodnutí
neříci celou pravdu dalo vzniknout situaci, kterou Gaddis nazývá „deficit
důvěryhodnosti“, z níž se Johnson po celé své prezidentské období ve věci Vietnamu už
nedokázal vyprostit.102103 Když začala pravda o válce postupně vycházet najevo a
ukázalo se navíc, že i ony původně předpokládané náklady, které Johnsonova
102Gaddis, Strategies of Containment, 256-258.
103Gaddis, Studená válka, 152.
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administrativa utajila, byly velmi podhodnoceny, podpora války v USA začala klesat, a
prezident nedokázal své rozhodování veřejnosti nijak důvěryhodně vysvětlit. Po
ofenzívě Tet pak byla Johnsonova vietnamská politika veřejně zdiskreditována, což ho
donutilo vzdát snahy o vojenské vítězství, zároveň se mu Vietnam nepodařilo vyvážit
žádnými jednoznačnými zahraničními úspěchy, o něž se tehdy marně snažil a které by
mohl předložit veřejnosti, ať už to byly pokusy o plodná mírová vyjednávání se
Severním Vietnamem, nebo třeba o dohodu se SSSR limitující strategické zbraně
(SALT, podepsanou pak Nixonem).
Nixonova administrativa musela ve svém období čelit ještě nižší veřejné podpoře
vietnamské války než Johnsonova, k odporu proti válce se navíc přidal Kongres, který
začal schvalovanými zákony a rezolucemi omezovat prezidenta, přičemž hrozilo i to, že
by finanční prostředky určené pro válku jednoduše zcela seškrtal. Nixon, kterému
samozřejmě pomohlo, že nebyl spojen se vstupem do Vietnamu, v této situaci
postupoval o poznání vynalézavěji než jeho předchůdce. Dokázal využívat pečlivě
načasovaná oznámení o postupu mírových vyjednávání a díky postupné „vietnamizaci“
konfliktu i stahování amerických vojenských jednotek k uklidnění protiválečných nálad
(občanům Spojených států vadily na válce více než cokoliv jiného ztráty na životech
amerických vojáků), ale kromě toho své kroky (včetně těch eskalačních) uměl veřejnosti
vysvětlovat v naléhavých projevech, které byly pro velkou část běžných Američanů
dostatečně přesvědčivé. Ke znovuzvolení mu pak z oblasti zahraniční politiky pomohl
dobře načasovaný blížící se mír ve Vietnamu, ale především úspěchy z volebního roku
1972, tedy smlouva SALT a cesta do Číny, kterými dokázal vietnamskou válku částečně
upozadit.
Lze říci, že v domácí prezentaci vietnamské války tkví jeden z hlavních rozdílů
mezi sledovanými administrativami. Nixon, na rozdíl od Johnsona, dokázal ve své
politice a veřejných projevech relativně úspěšně manévrovat tak, aby podporu pro válku
úplně neztratil, přestože odpor proti ní byl spíše větší než za Johnsona. Cenou za jeho
ústupky veřejnému mínění ale nakonec byl samotný úspěch v Jižním Vietnamu, který
byl daleko více předstíraný než skutečný. V otázce předstírání úspěchů před americkou
veřejností se obě srovnávané administrativy příliš nelišily, rozdíl byl ale v tom, že
Nixon pro sebe lépe dokázal získat podporu, a v tom, že se musel smířit i s ukončením
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války v tomto duchu – zatímco Johnsonova administrativa se ještě mohla snažit
o vybudování životaschopného Jižního Vietnamu, Nixonova vzala zavděk „dostatečným
intervalem“ mezi jeho opuštěním Američany a vítězstvím Severu a tento mír americké
veřejnosti prezentovala jako úspěch.

Závěr
Politické strategie a přístupy Johnsonovy a Nixonovy administrativy ve
vietnamské válce se v mnohém lišily, celkově se ale zdá, že s nástupem Nixona do
Bílého domu s největší pravděpodobností nemohlo dojít k žádnému opravdu zásadnímu
zvratu v jejím vývoji. Od období po prvotní eskalaci, kdy tíhu bojových operací
převzala americká armáda, až do konce války byl manévrovací prostor obou prezidentů
velmi omezen několika společnými faktory: především jejich vlastním vnímáním
prestiže USA, které omezovalo jejich možnosti pro vymanění se z války; zejména od
ofenzívy Tet dále to bylo celkově spíše protiválečné americké veřejné mínění, později
reflektované i v postoji Kongresu vůči prezidentovi, které si v podstatě vynutilo odchod
pozemních bojových jednotek Spojených států. Z druhé strany to byl omezující tvrdý,
maximalistický postoj Hanoje v pařížských vyjednáváních, který smluvní řešení války
přijatelné pro Američany až do roku 1972 naprosto vylučoval, a který žádné vojenské
akce provedené USA nedokázaly výrazněji změnit. Jeho pozdější přehodnocení bylo
především důsledkem neúspěchu severovietnamské Velikonoční ofenzivy. V otázce
v řadě ohledů omezeného vlivu rozhodování Bílého domu na situaci v Indočíně se tedy
hypotéza autora formulovaná v úvodu potvrdila.
Způsob vedení války srovnávanými administrativami se rozhodně lišil v tom
smyslu, že oproti Johnsonově byla Nixonova schopna daleko agresivnějších
krátkodobých útočných operací, které mimo jiné rozšířily boje za hranice Jižního
Vietnamu, i silnějších náletů na VDR. Nešlo ale v první řadě o pokusy válku vojensky
vyhrát, snažila se tím spíše vyvážit postupné stahování amerických vojáků a ústupky
Severnímu Vietnamu v pařížských vyjednáváních. Další kapitolou je pak posun ve
vnímání porážky především v Nixonově přístupu (v Johnsonově období na něj ještě
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nebylo dost času), který nakonec znamenal, že se Spojené státy ve Vietnamu nakonec
reálně snažily jen o vlastní odchod spojený s příměřím a opožděným pádem jejich
jihovietnamského klienta. V ohledu větších taktických manévrovacích schopností
u Nixonovy administrativy ve Vietnamu se hypotéza v zásadě potvrdila, je ale třeba
zdůraznit, že byly umožněny situací, kdy bylo všem stranám konfliktu jasné, že USA se
budou muset dříve nebo později stáhnout a alespoň v některých ohledech požadavkům
VDR ustoupit.
Přístupy obou administrativ v jejich zahraničně-politických snahách o vyvázání
se z války byly do velké míry srovnatelné ve vztazích k Sovětskému svazu, jehož pozice
byla po celou válku v podstatě neměnná. Rozhodujícím a naprosto zásadním rozdílem
u Nixona ale bylo změněnou mezinárodní situací umožněné postupné navázání vztahů
s Čínou, které mu umožnilo pokoušet se o izolaci VDR od obou jejích hlavních
sponzorů a spojenců. Přímé výsledky snah o získání míru přes zlepšené vztahy se SSSR
i později s ČLR, byly u obou administrativ vždy daleko skromnější, než byla jejich
původní očekávání příliš ovlivněná duchem détente, lze však říci, že navázání vztahů
s Čínou Nixonovi některými svými důsledky (ať už předem zamýšlenými či ne)
pomohlo k „čestnému míru“ ve Vietnamu. Původní hypotéza se tak potvrdila v tom, že
Nixonova administrativa disponovala propracovanější zahraničněpolitickou strategií, je
ale třeba podotknout, že ta byla do značné míry umožněna vývojem situace ve studené
válce.
V prezentaci války občanům Spojených států lze najít největší rozdíly mezi
oběma sledovanými administrativami. Johnson nedokázal na silné protiválečné hnutí,
které se v USA v důsledku jeho vietnamské politiky objevilo, nijak adekvátně
zareagovat, a nakonec se do značné míry stal jeho obětí. Nixon mu oproti tomu dokázal
v nejnaléhavějších ohledech ustupovat, aby jej částečně uspokojil a rozdělil, ale zároveň
pro svůj místy agresivnější postup ve válce relativně úspěšně mobilizoval mínění
„mlčící většiny“ Američanů. Zároveň byl schopen prezentovat mír, kterého dosáhl, jako
úspěch. V tomto ohledu se tedy původní hypotéza rovněž potvrdila.
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Summary

This thesis examines the Lyndon Johnson and Richard Nixon Administrations'
policies on the Vietnam War. The first two chapters describe and sum up their
approaches to issues they had to face. Then the administrations' policies are compared
from three different perspectives: their handling of the Vietnam War itself, their
respective approaches to connection of Vietnam and the Cold War as a whole, and their
presentation of the Vietnam War in the USA. It also shows that many factors, such as
the domestic opposition to the war or Hanoi's negotiating stance during most of the war,
that influenced the course of the war, were out of reach of the power and influence of
the American presidents, and that their decision-making possibilities were rather limited
due to their perception of a need to avoid humiliation of the United States.
In the war itself the Johnson Administration gradually enlarged the scope of its
bombing raids on North Vietnam and sent the US Army to fight the Communist
insurgents in the South, hoping to damage the DRV enough so that it would sign a
peace treaty with the USA. The Nixon Administration, forced to gradually withdraw the
American soldiers, tried to get Hanoi's concessions at the peace negotiations by threats
and sudden escalations of the war. In the end, Nixon's success in getting out of Vietnam
was only made possible by the fact that he lowered his goals so much that the peace
treaty actually left Saigon at the mercy of the DRV.
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In the Cold War-Vietnam link Nixon was more successful, as he was able to
establish relations with the People's Republic of China, which indirectly benefited the
USA in the Vietnam War, even though the benefits of this step didn't live up to
American expectations. Both administrations' Soviet policies regarding Vietnam are
quite similar.
The Nixon Administration's presentation of the war in the United States was
definitely more successful, as Nixon was able to react more adequately to the anti-war
sentiment. He managed to keep the anti-war movement relatively calm by using US
troop withdrawals from Vietnam, and he was more than Johnson able to get mainstream
voters' support for his war efforts.
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