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Anotace  

Bakalářská práce „Aféra Watergate – postoj Američanů k možnosti impeachmentu 

prezidenta Nixona“ pojednává o utváření a změnách názorů americké veřejnosti a tisku 

během aféry Watergate na prezidenta Nixona a možnost jeho impeachmentu. V kontextu 

událostí aféry, chronologicky řazených, práce analyzuje, jak tisk o aféře informoval, jak 

se veřejnost k jednotlivým událostem stavěla, a jak se vyvíjel postoj americké společnosti 

k možnosti impeachmentu prezidenta Nixona, o němž jednal právní výbor Sněmovny 

reprezentantů Kongresu Spojených států amerických. 

 

Annotation 

BA thesis “Watergate Affair –  Public Attitude Towards Impeachment Possibility of 

President Nixon” deals with the formation and changes in American press and public 

opinion toward President Nixon and the possibility of impeachment during the Watergate 

scandal. In the context of Watergate events, the thesis analyzes how the press reported 

about the affair, what was the public opinion about particular events, and how the public 

attitude towards impeachment, discussed by the Judiciary Committee of the Congress’s 

House of Representative, evolved. 
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„Jednoho člověka lze klamat dlouho, 

jistý čas lze klamat celý národ, 

ale nelze klamat celý národ stále.“ 

- Abraham Lincoln 
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Úvod 

Aféra Watergate patří bezesporu k největším politickým skandálům v dějinách Spojených 

států amerických. Nikdo si v té době ani nepomyslel, že se z vloupání do ústředního 

výboru Demokratické strany vyklube aféra takových rozměrů, která nakonec povede        

k rezignaci jednoho z nejuznávanějších amerických prezidentů. Případ Watergate je       

od ostatních politických skandálů jedinečný hned z několika důvodů. Tím nejpřednějším 

je fakt, že do aféry byli zapleteni nejen zaměstnanci Bílého domu, ale i samotný 

prezident, prezident, který se do té doby těšil pevné pozici a ohromné popularitě, jenž byl 

naivně přesvědčen, že ani tato „aférka“ jeho politické podpoře ani postavení nijak 

neublíží. Na rozdíl od jiných washingtonských skandálů v minulosti Watergate nebyl 

případem hrstky funkcionářů pokoušejících se ukrást peníze z veřejného rozpočtu nebo 

pomocí svého vlivu dosáhnout určitých cílů v soukromém životě. V tomto případě byla 

většina tajných aktivit podniknuta pouze za jediným účelem – pomoci k znovuzvolení 

Richarda Milhause  Nixona. 

 Svou roli v celém skandálu sehrála i média. Jejich působení ve vyšetřování aféry, 

kdy vzájemné soupeření mezi jednotlivými sdělovacími prostředky podněcovalo 

zveřejňování stále více senzačních zpráv, vedlo jednak k růstu vlivu médií, ale také 

k rozvoji investigativní žurnalistiky. Tisk dokázal udržet Watergate i přes veškerou snahu 

Bílého domu ve středu pozornosti po celou dobu trvání skandálu, čímž tak zabránil jejímu 

odsunu do ústraní. Svými komentáři a zprávami měla média taktéž nesporný vliv            

na utváření názoru veřejnosti. Společnost si totiž formuje a upravuje své kolektivní 

hodnocení prezidenta na základě jeho politických úspěchů i nezdarů publikovaných 

v denních zprávách sdělovacích prostředků. Události jako takové jsou dynamickou 

součástí procesu formování a změny názoru, a pokud veřejnost uzná danou událost         

za důležitou, její vliv na veřejné mínění závisí v první řadě na objemu publikovaných 

zpráv ve sdělovacích prostředcích.  

Ve společnosti tak velké a politicky složité jako jsou Spojené státy se průzkumy 

veřejného mínění staly jediným použitelným prostředkem pro zjištění názoru, jaký 

zastává veřejnost o svých politických vůdcích a jejich činech. Tyto průzkumy, prováděné 

specializovanými společnostmi především na objednávku médií, se tak staly výjimečnými 

nástroji, které charakterizovaly veřejné vnímání aféry Watergate.  

Cílem této práce je tedy snaha objasnit, jak se utvářely a měnily postoje americké 

společnosti k aféře Watergate a následné možnosti impeachmentu prezidenta v závislosti 
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na vývoji celého skandálu. Jelikož jsou sdělovací prostředky hlavním zdrojem informací 

pro společnost, a tím pádem do velké míry ovlivňují názory a postoje lidí, chtěla bych 

analyzovat, jak se k aféře stavěla média, jakým způsobem aféru předkládala veřejnosti,    

a zda sdělovací prostředky svým působením sehrály klíčovou roli v celém skandálu. 

V neposlední řadě bych pak chtěla dokázat tezi, že odliv veřejné podpory byl 

rozhodujícím faktorem, který přiměl prezidenta Nixona nakonec opustit úřad.  

Jelikož je těžké pochopit reakce tisku a veřejnosti bez kontextu předchozích 

událostí, je tato práce sestavena chronologicky podle nejdůležitějších událostí aféry 

Watergate. V šesti kapitolách tyto přelomové momenty ve vývoji skandálu prezentuji       

a ukáži, jak o nich média referovala, jak se veřejnost k těmto událostem stavěla a jaká 

byla následná politická reakce a opatření. V sedmé a osmé kapitole shrnu a zanalyzuji 

působení tisku během aféry a vývoj postoje veřejnosti ke skandálu a možnosti 

impeachmentu prezidenta Nixona. 

 

Analýza literatury 

Literatury zabývající se aférou Watergate je mnoho, ovšem  literatura, která se soustředí 

výhradně na tisk nebo veřejnost už tak dostupná není. Mezi klíčové tituly této kategorie 

patří především kniha s názvem The Battle for Public Opinion: the President, the Press 

and the Polls During Watergate, jejíž autory jsou Gladys a Kurt Lang. Jde o analýzu 

postoje tisku a veřejnosti k jednotlivým událostem aféry Watergate a následné reakce 

prezidenta Nixona. Kniha velmi dobře zachycuje vývoj postoje jednotlivých objektů 

zkoumání a jejich následné interakce. Dalším významným zdrojem v oblasti veřejného 

vnímání Watergate je kniha autora Kurta Olsona s názvem Watergate: The Presidential 

Scandal That Shook America, která publikováním výsledků průzkumu veřejného mínění  

a citováním titulků článků některých periodik také poskytuje dobrý podklad pro analýzu 

názoru veřejnosti a postoje tisku.  

 Kniha The Wars of Watergate: The Last Crisis of Richard Nixon od Stanleyho 

Cutlera zkoumá aféru z několika úhlů, takže posloužila jako dobrý základ pro pochopení 

podstaty aféry Watergate. Jediná česky psaná kniha Watergate od Václava Pavla 

Borovičky je dílem publicisty, který se zabýval literaturou faktu, o čemž svědčí i způsob, 

jak je kniha napsaná. Nicméně její chronologický přehled posloužil k lehčí orientaci 

v tématu.  

 Pro svou analýzu postoje tisku jsem chtěla primárně čerpat z novinových článků,  
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a to především z deníku Washington Post. Nicméně v České republice není Washington 

Post z let 1972-1974 dostupný. Československé knihovny jej neodebíraly a v současnosti 

žádná instituce nedisponuje elektronickou databází, která by zpřístupňovala tento deník. 

Samotný Washington Post na svých webových stránkách umožňuje přístup jen 

k omezenému počtu článků týkajících se aféry Watergate. Z těchto článků se však názoru 

deníku či veřejnosti věnuje jen nepatrný zlomek. V tomto ohledu mi nejlépe posloužil 

magazín TIME, který jako snad jediné periodikum má zpřístupněný archív z tohoto 

období na internetu. Právě tento časopis posloužil jako hlavní zdroj pro pochopení vývoje 

postoje tisku k aféře a názoru veřejnosti na skandál. Jelikož je nemožné získat přístup 

k fyzickým vydáním i ostatních novin, protože je v České republice nikdo neodebíral,      

a internetové archívy jednotlivých periodik poskytují články až od pozdějšího data, 

čerpala jsem při analýze změny názoru sdělovacích prostředků především ze sekundární 

literatury.  

 K pochopení role Washington Postu v aféře mi pomohla především práce Jamese 

McCartneyho nazvaná The Washington Post and Watergate: How Two Davids Slew 

Goliath, která se zabývá otázkou, proč byl Washington Post na začátku aféry jediným 

sdělovacím prostředkem, který tématu Watergate věnoval pozornost. Stať Patricka J. 

McGreevera “Gulity Yes; Impeachment No.“ Some Empirical Findings byla dobrým 

podkladem pro pochopení postoje veřejnosti k možnosti impeachmentu.  

 Ve své práci jsem také vycházela z primárních zdrojů, především z Nixonových 

projevů o Watergate a vydání nahrávek, dále z jeho rezignačního projevu a projevu 

prezidenta Forda o udělení milosti Nixonovi a nebo ze stanoviska právního výboru 

Sněmovny reprezentantů Kongresu USA k impeachmentu.  
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Aféra Watergate 

1. Prezidentská volební kampaň 1972 a vloupání do Watergate 

Asi dvě hodiny po půlnoci dne 17. června 1972 si správce luxusního hotelového 

komplexu Watergate všiml nalepené pásky na zámku u dveří vedoucích do kanceláří 

Výboru Demokratické strany. Podezřelou věc nahlásil na policii, a ta pak zatkla 5 mužů 

pokoušejících se v prostorách kanceláří nainstalovat odposlouchávací zařízení.  

 Informaci o této události otiskl deník Washington Post o den později na straně 30 

svého vydání.1 Editoři deníku Benjamin Bradlee a Barry Sussman se rozhodli nezatěžovat 

tímto banálním vloupáním ostřílené reportéry z politické rubriky, a tak pověřili reportéry 

Alfreda E. Lewise, zaměřeného na práci policie, a Boba Woodwarda, pokrývajícího 

především témata spotřebitelských podvodů, aby událost pro noviny zpracovali. O dva 

dny později Post otiskl hned další tři články týkající se tohoto případu – první blíže 

specifikoval událost, druhý se zaměřil na bezpečnostní hlídku a třetí, na němž pracoval 

Carl Bernstein, na pětici obžalovaných. Kvůli Bernsteinově zájmu na celém případu 

požádal Sussman Woodwarda, aby s Bernsteinem na tématu Watergate pracovali 

společně. Nikdo však této události kromě dvou zmíněných reportérů a předních 

představitelů Demokratické strany nepřikládal velký význam. Většina tisku to totiž 

považovala jen za „obyčejné vloupání.“  

Dva mladí reportéři deníku Washington Post se ovšem nedali odradit a i díky 

informacím svého tajného zdroje, označovaného jako „Deep Throat“, který v první fázi 

celého skandálu sehrál jednu z klíčových rolí, začali objevovat jisté nesrovnalosti v celé 

kauze. Ty začaly postupně ukazovat, že do případu je zapleteno stále více lidí 

pohybujících se kolem prezidenta Nixona. Prvním krokem bylo zjištění, že jeden            

ze zadržených a později obviněných, jistý James McCord, byl zaměstnancem organizace 

CREEP (Committee to Re-Elect the President – Výbor pro znovuzvolení prezidenta).      

U zadržených bylo rovněž nalezeno 4500 dolarů ve stodolarových bankovkách s po sobě 

jdoucími čísly a malý telefonní seznam se jménem Howarda Hunta, poradce prezidentova 

tajemníka Charlese W. Colsona. Woodward a Bernstein svou investigativní činnost 

nejprve zaměřili na původ zdroje nalezených peněz a možné spojení Howarda Hunta 

s vloupáním do Watergate. V této fázi však žádné odhalení reportérů z Postu nevzbudilo 

větší zainteresovanost dalších sdělovacích prostředků či veřejnosti v celém případu.  

                                                
1 SCHELL J.: The Time of Illusion. New York: Random House, Inc., 1976, str. 260. 
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 Přední témata sdělovacích prostředků okupovala jiná témata. V této době totiž     

ve Spojených státech vrcholily primárky a jak prezident Nixon, obhajující svou pozici,  

tak jeho demokratický protikandidát senátor George McGovern připravovali své volební 

kampaně pro všeobecné volby, jejíchž ústředním tématem, jak už naznačily velké 

protiválečné demonstrace v létě 1971, byla pokračující válka ve Vietnamu.  

Velký vliv na udržení Watergate mimo zájem veřejnosti měla bezesporu i snaha 

členů CREEP a Nixonových nejbližších spolupracovníků zakrýt jakékoli stopy 

naznačující sebemenší možné zapojení Bílého domu do celé aféry. Během čtyř dnů         

od vloupání Nixonovi zaměstnanci zničili veškeré dokumenty zachycující původ, povahu, 

plán špionáže a osoby za celou akci zodpovědné.2 K zakrývání stop přispívalo i neustálé 

popírání bývalého ministra spravedlnosti a předsedy CREEPu Johna Mitchella                  

o jakémkoli zapletení organizace do celého případu. Díky těmto okolnostem a především 

práci Nixonova poradce Johna Deana, který byl zakrýváním stop pověřen, zůstalo 

vloupání do Watergate až do konce roku 1972 jen okrajovou, téměř nedůležitou zprávou.  

Nezainteresovanost tisku, a tím pádem i veřejnosti dosvědčuje i fakt, že z šestnácti 

předních zpravodajských ústředí zaměstnávajících ve Washingtonu celkem 433 

zpravodajů, se Watergate jako svému hlavnímu tématu věnovalo jen 14 z nich.3 Na tuto 

skutečnost měl vliv jednak objem nákladu novin a jednak jejich politický charakter.  

Regionální a lokální noviny obecně poskytovaly aféře od začátku viditelně méně prostoru 

než kosmopolitní periodika jako Washington Post, New York Times nebo Los Angeles 

Times, které mají své vlastní zpravodajské kanceláře ve Washingtonu.4 Jelikož tisk 

poměrně často podléhá silnému tlaku svých inzerentů či vydavatelů, i politické preference 

do značné míry ovlivnily pokrytí celého skandálu. V roce 1972 sedm z deseti novin, tedy 

71 procent, podporovalo v prezidentské kampani úřadujícího prezidenta Nixona,             

23 procent zůstalo neutrálních a jen 5 procent všech novin podporovalo senátora 

McGoverna.5 Mezi 17. červnem (den vloupání do Watergate) a 7. listopadem (den 

prezidentských voleb) Los Angeles Times, které neměly žádný speciální lokální zájem       

a nepodporovaly ani jednoho kandidáta, poskytly událostem týkajících se případu 

Watergate prostor na titulní straně čtyřikrát častěji než New Orleans Times-Picayne a více 

                                                
2 OLSON K. W.: Watergate: The Presidential Scandal That Shook America. University Press of Kansas, 
2003, str. 52. 
3 OLSON K. W.: Watergate: The Presidential Scandal That Shook America, str. 64. 
4 ENGEL LANG, G., LANG, K.: The Battle for Public Opinion: The President, the Press, and the Polls 
During Watergate. New York: Columbia University Press, 1983, str. 28. 
5 ENGEL LANG, G., LANG, K.: The Battle for Public Opinion: The President, the Press, and the Polls 
During Watergate, str. 28. 
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jak dvakrát častěji než Chicago Tribune.6 Deník Chicago Tribune v daném období 

věnoval Watergate prostor na titulní stránce celkem třináctkrát, poprvé až 27. srpna 1972, 

oproti tomu New York Times uveřejnil zprávu informující o vývoji případu na titulní 

stránce třicet třikrát a Washington Post dokonce sedmdesát devětkrát.7   

 Washington Post byl v této počáteční fázi aféry nejproduktivnějším sdělovacím 

prostředkem ohledně zpravodajství týkajícího se případu. Hlavním důvodem byl díky jeho 

sídlu v centru dění snadnější přístup k informacím. Především díky Woodwardovi            

a Bernstainevi byl Washington Post první, kdo spojil pachatele vloupání do ústředí 

Demokratů s CREEP; první, kdo zjistil, že špionážní akce měla být financována z fondů 

určených na Nixonovu kampaň; první, kdo přišel s tvrzením, že politické špionáže            

a sabotáže tvoří nedílnou vnitřní součást Nixonovy prezidentské kampaně; první, kdo 

dovedl aféru Watergate až ke dveřím Oválné pracovny, k šéfu Bílého domu H. R. 

Haldemanovi.8 Z uvedeného výčtu vyplývá, že Washington Post pokrýval události okolo 

Watergate zarputileji než jakékoli jiné noviny. To bylo celkem logické, jelikož se Post 

nacházel ve středu dění, případ si podle vydavatelů zasloužil pozornost a navíc podle 

některých zdrojů oponovali vydavatelé deníku Nixonovi politicky.9 To ovšem neznamená, 

že by deník podporoval McGoverna v jeho politické kampani. I McGovern byl pro Post 

nepřijatelný jako hlava státu, deník často zpochybňoval „jeho schopnost vést zemi 

moudře a dobře“. Ovšem Post Nixonovi stále přisuzoval „temnější stranu“.10 Reportáže 

Roberta Woodwarda a Carla Bernsteina byly důležitým faktorem v udržování Watergate 

alespoň v lehkém povědomí veřejnosti. 

Nezájem o Watergate ukázaly i tiskové konference. Mezi 17. červnem                   

a 7. listopadem prezident Nixon uspořádal čtyři tiskové konference, na kterých mu 

reportéři položili pouhé 3 otázky týkající se případu. Všechny tři otázky se vesměs 

vztahovaly k prohlášení předsedy Národní rady Demokratické strany Lawrence F. 

O´Briena, který tvrdil, že pachatelé vloupání měli přímé spojení s Bílým domem. Nixon 

pouze zopakoval své původní vyjádření, jenž vydal pár dní po vloupání, kdy celý incident 

                                                
6 Oba deníky se řadily k velkým podporovatelům prezidenta Nixona. Ibid., str. 29.  
7 KUTLER  S. I.: The Wars of Watergate: The Last Crisis of Richard Nixon. New York: Norton, 1990, 
str.226. 
8 ENGEL LANG G., LANG K., op.cit., str. 28. 
9 I když Katherine Graham, vydavatelka deníku, několikrát zdůraznila, že Washington Post je politicky 
nestranný, byla často během volební kampaně nařknuta, že nenávidí prezidenta Nixona. Toto obvinění bylo 
politicky motivované, tak aby snížilo politickou nezaujatost reportáží Woodwarda a Bernsteina o Watergate. 
GRAHAM K.: The Watergate Watershed: A Turning Point for a Nation and a Newspaper. Washington 
Post, January 28, 1997, dostupné na:  
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/national/longterm/watergate/stories/graham.htm (8. května 2009).  
10 KUTLER S. I.: The Wars of Watergate: The Last Crisis of Richard Nixon, str. 237. 
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označil za „pokus o vloupání třetího stupně“, a dodal, že „tento druh aktivit nemá žádný 

prostor ve vládním ani volebním procesu. Bílý dům není jakkoliv zapleten do toho 

případu.“11 To, že reportéři na Nixona dále netlačili a spokojili se s tímto vysvětlením 

dokládá, že události přikládali opravdu jen okrajovou důležitost.  

Ani elektronická média nevěnovala Watergate na začátku skandálu velkou 

pozornost. Ve srovnání se zprávami z války ve Vietnamu, z pařížských mírových 

rozhovorů, či z volební kampaně televizní společnost NBC poskytla Watergate               

20 procent, CBS 19 procent a ABC 17 procent z celkového vysílajícího času zpráv.12 

Navíc, z uvedených stanic jen NBC s 25 washingtonskými zpravodaji pověřilo pouze 

jednu osobu, aby se plně věnovala skandálu, a to až po srpnovém republikánském 

nominačním sjezdu.13    

Veřejnost také neprojevovala o případ velký zájem. V polovině září 1972 provedl 

Gallupův institut průzkum veřejného mínění, v němž vybraným lidem položil otázku: 

„Četli jste nebo slyšeli jste někdy o Watergate?“ Kladně opovědělo 52 procent 

dotázaných.14 Průzkumy veřejného mínění konzistentně ukazovaly všeobecný dojem,      

že Watergate je jen „záležitost Washingtonu“. Podle jednoho výzkumu 70 procent 

respondentů považovalo odposlouchávání ústředí Demokratů za pouhý případ přijatelné 

politické špionáže, a 57 ku 25 procentům se domnívalo, že politická špionáž se běžně 

vyskytuje, především během volebních kampaní.15 Když se Gallupův institut na konci 

srpna 1972 dotazoval americké veřejnosti na nejdůležitější problém, kterému dnes země 

čelí, korupce ve vládě se nacházela až na samém konci seznamu.16  

Události v případu Watergate vedly jen málo voličů ke spojení vloupání s Bílým 

domem. Během svého průzkumu z konce srpna 1972 Opinion Reseach Corporation 

(ORC) zjistila, že, jen 17 procent respondentů se domnívá, že Republikáni nebo CREEP 

poslali zadržené do ústředí Demokratické strany,17 a pouze 1 procento respondentů, 

                                                
11 OLSON K. W.: Watergate: The Presidential Scandal That Shook America,  str.65. 
12 Ibid., str.65. 
13 ENGEL LANG G., LANG K.: The Battle for Public Opinion: The President, the Press, and the Polls 
During Watergate, str. 28.  
14 OLSON K. W., op.cit., str. 65. 
15 KUTLER S. I., op.cit., str. 236. 
16 ENGEL LANG G., LANG K., op.cit., str. 33. 
17 ORC provedla průzkum na objednávku Bílého domu, který chtěl zjistit, zda reportáže Washington Postu  
o Watergate mají vliv na názor společnosti o možném zapojení některých zaměstnanců CREEP a Bílého 
domu do případu. Ibid., str.  33. 



 15 

většinou Demokraté, podezřívá z celé záležitosti prezidenta Nixona.18 Někteří Nixonovi 

stoupenci byli touto možností dokonce velmi pobouřeni. Tvrdili, že by Nixon z incidentu 

rozhodně neměl být viněn, a naopak obviňovali Demokraty ze zbytečného nafouknutí celé 

záležitosti. Toto mínění potvrzují slova Franka Moisioa, Republikána z Connecticutu: „Je 

to všechno jeden velký nesmysl, propaganda. Nemyslím si, že by Nixon udělal něco tak 

stupidního. Není tak hloupý.“19 Když pak ORC ve svém dalším průzkumu z poloviny 

října položila veřejnosti otázku: „Kdyby se dokázalo, že obvinění proti CREEP jsou 

pravdivá, přinutila by vás tato okolnost nevolit prezidenta Nixona nebo by to na váš hlas 

nemělo žádný vliv?“ Jen 21 procent dotázaných připustilo, že by tato možnost jejich 

volbu ovlivnila, zatímco 68 procent bylo přesvědčených, že by dokázaná obvinění 

nesehrála velkou roli při rozhodování o volbě.20 

 

1.2. Prezidentské volby 1972 
Jak ze zmíněných průzkumů veřejného mínění vyplývá, Watergate neměla žádný 

viditelný efekt na prezidentskou volbu. Dne 7. listopadu 1972 byl Richard Milhaus Nixon 

drtivou většinou znovu zvolen americkým prezidentem. Staronový prezident získal        

61 procent hlasů, volilo ho 47 miliónů Američanů, téměř o 18 miliónů více než volilo 

senátora McGoverna,21 který uspěl pouze v Massachusetts a Washingtonu D.C. Richard 

Nixon vyhrál největším rozdílem voličských hlasů v dosavadní americké historii.22  

Ze složení Nixonova voličstva je zajímavé, že 37 procent registrovaných 

Demokratů upřednostnilo kandidáta Republikánské strany. Stejně tak tradičně 

prodemokratická etnika jako Poláci, Italové či Židé podpořili republikánského uchazeče 

v nebývalém množství.23 

Jedním z klíčových faktorů rozhodnutí voličů podpořit dosavadního prezidenta byl 

podle mnohých průzkumů jeho úspěch na mezinárodní scéně. Většina Američanů 

nepociťovala dostatek důvěry v McGovernovu schopnost dobře řešit mezinárodní otázky. 

Když pak Sovětský svaz souhlasil s konáním moskevského summitu i přes americké 

                                                
18 Nikoho nenapadlo, že by měl Nixon potřebu před volbami kampaň nějak zmanipulovat, protože 
znovuzvolení měl jisté. Senátor McGovern se netěšil velké popularitě u veřejnosti, což dokazuje i jeho 
velká porážka ve volbách. Ibid., str.  33. 
19 The Images Are Crisper than Issues, TIME, September 25, 1972, dostupné na 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,903574,00.html (6. dubna 2009). 
20ENGEL LANG G., LANG K., op.cit., str. 33. 
21McGovern získal 38 procent hlasů. KUTLER S. I., op.cit., str. 237. 
22 After the Landslide: Nixon´s Mandate, TIME, November 20, 1972, dostupné na 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,712179,00.html (6. dubna 2009). 
23 KUTLER, S. I., op.cit., str. 237. 



 16 

bombardování vietnamského Haifongu, většina americké veřejnosti byla přesvědčena,     

že konec války už je v dohlednu.24 Když k mezinárodním otázkám přičteme                       

i ekonomickou situaci země, s níž byla většina obyvatel Spojených států  velmi 

spokojena,25 je poměrně jasné, že demokratický kandidát, který neměl ani plnou podporu 

demokratických voličů, měl jen malé šance se ve volbě prosadit. Richard Milhaus Nixon 

se tak mohl podruhé ujmout prezidentského úřadu s přesvědčením, že aféra Watergate, 

která nijak neohrozila jeho volební kampaň, pro něj těžko může představovat hrozbu 

v dalším období.  

 

2. Soud s obviněnými z vloupání do Watergate 

Soud s obžalovanými26 byl zahájen 10. ledna 1973 a obvinění začali přiznávat svou vinu. 

První, kdo tak učinil, byl Howard Hunt, bývalý agent CIA, který společně s Gordonem 

Liddym řídil ono vloupání do Watergate, a od následujících čtyřech se očekávalo totéž.27 

Jak někteří politici, tak i tisk, především Washington Post a New York Times, se obávali, 

že pokud všichni obžalovaní doznají okamžitě svou vinu, veškerá pravda o případu 

zůstane neobjasněná.28 I soudce John Sirica, jenž byl pověřen vedením celého procesu, 

byl dosavadním vývojem situace velmi znepokojen, protože byl přesvědčen,                    

že do případu jsou zapletené i jiné osoby. Porota nakonec 30. ledna 1973 uznala Gordona 

Liddyho a Jamese McCorda vinnými a zdálo se, že soud spěje k jeho zdárnému  konci. 

 Nedostatek pozornosti věnované případu odrážel nedostatek zájmu veřejnosti. 

Když soud s obžalovanými začal, reportáže v novinách s případem zacházely jako 

s „všedním trestním činem“. Ani rozsudek z konce ledna nevzbudil větší zájem reportérů. 

Očekávání případných personálních změn v administrativě a Nixonova politika pro jeho 

druhé funkční období domilovaly povolebním zprávám. Pokud se Watergate skutečně 

v tisku objevila, byla to jen malá zpráva, většinou na zadní straně vydání.29 O tom svědčí    

i fakt, že právě v den, kdy Nixon skládal svůj inaugurační slib dne 20. ledna 1973, 

Washington Post, dosavadní hlavní zdroj informací o případu Watergate a jeho 

                                                
24 After the Landslide: Nixon´s Mandate, TIME, November 20, 1972. 
25 Ibid. 
26 Byli to Virgilio González, Bernard Barker, James McCord, Eugenio Martínez a Frank Sturgis. Porota 
ještě obvinila Howarda Hunta a Gordona Lidyho ze spiknutí, vloupání a porušení federálního zákona o 
odposlouchávání. BOROVIČKA V. P.: Watergate. Praha: Orbis, 1976, str. 167. 
27 John Dean měl jedině problém s Gordonem Liddym a Jamesem McCordem, které se mu dosud 
nepodařilo žádným způsobem přesvědčit. Oba dva trvali na své nevině. 
28 Starting on Watergate, TIME, January 22, 1973, dostupné na: 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,903690,00.html (24. 9. 2009). 
29 KUTLER S. I.,op.cit., str. 242. 
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nesrovnalostech, otiskl ve svém vydání dvaceti dvou stránkovou přílohu nazvanou 

„Nixonovy roky“, ve které se nenašla ani jedna zmínka o Watergate.30 

  Senát Spojených státu se 7. února shodl přijmout rezoluci zřizující sedmičlennou  

komisi, která by měla prozkoumat všechny aspekty vloupání se do ústředí Demokratické 

strany a dalších případů pokusů o politickou špionáž proti Demokratům během volební 

kampaně 1972. Toto rozhodnutí ovlivnilo jednak rozhořčení senátorů, že prezident 

nedoručil svou Zprávu o stavu unie osobně,31 a jednak novinové zprávy odhalující další 

polemizující okolnosti vloupání, jako například článek Woodwarda a Bernsteina, který 

spojil financování vloupání s organizací CREEP.32 Rezoluce o jmenování senátní 

vyšetřovací komise nicméně velký zájem o Watergate také nevzbudila. Na tiskové 

konferenci prezidenta, konané 2. března, položili reportéři jednu otázku týkající se 

Watergate a jmenování senátní komise téměř až na samém konci konference. Šlo spíše      

o zdvořilostní otázku než o jeden z hlavních bodů celé konference.33 Průzkum veřejného 

mínění Gallupova institutu z 26. ledna 1973 ukázal, že plných 68 procent dotázaných 

schvaluje způsob, jak prezident vykonává svou práci.34 Podle různých průzkumů byl 

Richard Nixon v únoru 1973 na vrcholu své popularity. Nixon se nacházel na počátku 

svého druhého funkčního období a podpora veřejnosti byla umocněna dlouho 

očekávaným uzavřením mírové smlouvy s Vietnamem z 25. ledna 1973 a následným 

zahájením stahování amerických vojsk.35  

 První  průlom v  aféře přišel 23. března, kdy soudce Sirica zveřejnil dopis Jamese 

McCorda, ve kterém obžalovaný prohlašoval, že na něj i jeho rodinu byl vyvíjen nátlak, 

aby před soudem doznal svou vinu. V dopise také naznačil, že u soudu mohlo po dobu 

výslechů dojít k několika křivým přísahám.36 McCordovo přiznání potvrdilo,                  

že Washington Post byl svými investigativními reportážemi na správné cestě k velké 

                                                
30 OLSON K. W., op.cit, str. 69. 
31 ENGEL LANG G., LANG K., op.cit., str. 47. 
32 Reportáž také vedla předsedu Komise sněmovny pro bankovnictví a měnu (House Banking and Currency 
Committee) Demokrata Wrighta Patmana k nařízení prověření financování Nixonovy volební kampaně. Ze 
stejného důvodu I ředitel Sekce pro federální volby Generálního kontrolního úřadu (Federal Election 
Division of the General Accounting Office, GAO) Phillip S. Huges nařídil vyčetřování financování 
kampaně kvůli možnosti porušení zákona o Výdajích na federální kampaň (Federal Campaign Expenditures 
Act) OLSON K. W., op.cit., str.67. 
33 ENGEL LANG G., LANG K., op.cit., str. 45. 
34OLSON K. W., op.cit., str. 69. 
35 Oblaka se však začala nad Nixonovou popularitou stahovat kvůli možné ekonomické hrozbě. Hodnota 
amerického dolaru se začala na začátku roku propadat a následná dolarová krize vedla v březnu 1973 
k dočasnému uzavření zahraničních burzovních trhů v Evropě a v Japonsku. ENGEL LANG G., LANG K., 
op.cit. str. 49.  
36 James McCord´s Letter to Judge Sirica, March 19, 1973, dostupné na: 
 http://watergate.info/chronology/73-03-19_mccord-letter-to-sirica.shtml (8. května 2009). 
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senzaci, což vzbudilo zájem i ostatních médií. Od tohoto okamžiku začal tisk také 

otevřeně mluvit o snaze zakrývat stopy a důkazy vedoucí k odhalení celé pravdy              

o vloupání do Watergate. V novinářském žargonu se pro tento jev uchytil výraz „cover-

up“ (zakrývání stop), který začal pomalu plnit stránky nejrůznějších listů. Novým cílem 

sdělovacích prostředků se tak stala snaha zjistit, kdo všechno je do aféry zapletený. 

Jak se noviny snažily přijít na kloub celého případu, začalo se bortit úsilí 

Nixonových poradců v Bílém domě co nejlépe aféru utajit a na světlo světa začala 

prosakovat další odhalení. Veřejnost se dozvěděla, že předseda CREEP John Mitchell, 

který do poslední chvíle svou spoluúčast či zapojení CREEP do vloupání a následného 

zakrývání stop striktně odmítal, je sám do případu zapleten. Společnost se také postupně 

dozvídala, že i další blízcí spolupracovníci prezidenta Nixona nejenže o přípravě vloupání 

věděli, ale zároveň do něho byli nějakým způsobem zapleteni. Jednalo se zejména            

o ministra spravedlnosti Richarda Kleindiesta, šéfa kanceláře Bílého domu H. R. 

Haldemana, poradce pro vnitřní záležitosti Johna Ehrlichmana a právního poradce Bílého 

domu Johna Deana.  

 Jak se Deanova snaha o zakrývání stop aféry rozpadala, Watergate se rychle stala 

významným veřejným termínem, jehož použití se rychle rozšířilo po celých Spojených 

státech. Díky těmto zjištěním začal prostor věnovaný Watergate ve sdělovacích 

prostředcích od konce března intenzivně růst. Tomu odpovídala i rostoucí informovanost 

veřejnosti o Watergate, která vzrostla z 52 procent z konce září 1972 na 82 procent         

na začátku dubna 1973.37 Průzkumy veřejného mínění začaly ukazovat, že už jen zhruba 

polovina národa považuje Watergate za „pouhou politiku“.38 Stále více lidí začalo mít 

podezření, že i přes svá neustálá odmítání účasti kohokoli z Bílého domu na Watergate 

prezident není k veřejnosti zcela upřímný. Daleko více lidí se domnívalo, že může 

existovat spojitost mezi vloupáním a Bílým domem. Společnost Harris ve svém průzkumu 

veřejného mínění z 18.-23. dubna 1973, tedy stále před největšími odhaleními, položila 

dotázaným otázku: „Myslíte si, že výpovědi Bílého domu o Watergate byly poctivé a 

upřímné, nebo se domníváte, že [Bílý dům] zadržuje důležité informace o této aféře?“ 

Celých 63 procent dotázaných odpovědělo, že podle jejich názoru Bílý dům zadržuje 

důležité informace, jen 9 procent považovalo výpovědi za poctivé a upřímné.39 Ovšem 

podezření, že by Nixon mohl být do skandálu sám aktivně zapojen bylo minimální.   

                                                
37 ENGEL LANG G., LANG K., op.cit., str. 44. 
38 Ibid., str. 44. 
39 OLSON K. W., op.cit., str. 83. 
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 Prorepublikánský deník Rockford Morning Star ze státu Illinois ve svém úvodníku 

z 2. dubna připustil přeměnu Watergate z „hloupého vloupání“ na „ stále více závažnější 

případ vládní nečestnosti.“40 Redaktoři stále pochybovali o tom, že Nixon věděl o plánu 

vloupání s předstihem, zároveň však ve svých článcích varovali, že „americký lid sice 

může prominout chybu, ale ne snahy o její zakrývání.“41 

 Pod tíhou nových odhalení, jež čím dál tím více spojovala vloupání s předními 

poradci prezidenta, se ministr spravedlnosti Richard Kleindiest, šéf kanceláře Bílého 

domu R. H. Haldeman a poradce pro vnitřní záležitosti John Ehrlichman rozhodli          

30. dubna 1973 rezignovat na své posty. Jediný, kdo tak odmítl učinit a vzít tak na sebe 

odpovědnost a vinu za skandál, byl John Dean. Nixon však po Deanově odmítnutí 

rezignovat svého poradce propustil. Ve svém projevu k národu ještě z téhož dne prezident 

vyjádřil své hluboké konsternování nad aférou a velký šok způsobený informací               

o působení obžalovaných v CREEPu. „Až do března tohoto roku jsem byl přesvědčen,     

že veškerá odmítání CREEP jsou pravdivá a že obvinění z účasti zaměstnanců Bílého 

domu na vloupání jsou falešná.“42 Nixon dále ve svém projevu zdůraznil, že „nový 

ministr spravedlnosti bude moci jmenovat zvláštního vyšetřovatele pro záležitosti týkající 

se případu Watergate.“43 Také vzdal hold tisku za to, že přinesl „fakta na světlo“. Nixon 

na konci proslovu přiznal, že sice pověřil rozhodováním o každodenních věcech 

spojených s kampaní své spolupracovníky, selhal však v kontrole jejich práce.                

„V kterékoli organizaci člověk na nejvyšší pozici musí nést zodpovědnost, to přiznávám. 

Musíme udržet integritu Bílého domu.“44 

 Tisk hodnotil prezidentův projev různě, od přesvědčení, že prezident konečně 

problém vyřešil, přes pocit, že neudělal nic. Arkansas Democrat napsal: „Prezidentovy 

činy, vysvětlení a sliby budou vždy dobré pro všechny lidi, kromě těch, kteří věří, že pan 

Nixon ‚nakopl psa‘ a ti nikdy nebudou spokojeni s ničím, co udělá.“45 Des Moines 

Register z Iowy vyzval: „Prezident by měl dychtit po poskytnutí důkazů a svědectví, která 

by podpořila jeho tvrzení.“46 Billing Gazette z Montany se vyjádřil: „Skutečnost, že se 

prezident Spojených států objevil před lidem, který mu dal mandát, aby přiznal, že byl 

napálen, ukazuje na špatný úsudek ve výběru svých stoupenců, a to, že byl příliš 
                                                
40 KUTLER S. I.: The Wars of Watergate: The Last Crisis of Richard Nixon,  str. 271. 
41 OLSON K. W.: Watergate: The Presidential Scandal That Shook America, str. 81. 
42 Nixon´s First Watergate Speech, April 30, 1973, dostupné na:  
http://watergate.info/nixon/73-04-30watergate-speech.shtml (8. května 2009). 
43  Ibid. 
44  Ibid. 
45 OLSON K. W., op.cit., str. 85. 
46 Ibid., str. 85. 
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zaneprázdněn, než aby je mohl kontrolovat, nevytváří silný dojem důvěry v jeho činy.“47 

Twin City Sentinel ze Severní Karolíny polemizoval: „Nixon řekl, že byl otřesen, když 

poprvé slyšel o vloupání do ústředí Demokratické strany 17. června. Ale jestli byl 

opravdu ‚otřesen‘, to záznam nepotvrzuje. (…) Decentně pochválil tisk, že přinesl tento 

přečin na světlo, ale po dobu deseti měsíců byla veškerá moc Bílého domu využívána      

k zdiskreditování všeho, co tisk napsal. (…) Věřit, že Mitchell, Kalmbach, Haldeman, 

Ehrlichman a další nikdy Nixonovi neřekli o akci Watergate, znamená obvinit pana 

Nixona z absolutní neschopnosti jako administrátora.“48  

Odezva tisku na proslov neposkytla Nixonovi moc útěchy. On i jeho přívrženci 

sice mohli vypustit Washington Post a New York Times jako část „zkresleného 

antinixonovského“ severovýchodu,49 ale poměrně ostrá kritika z Virginie, Severní 

Karolíny, Iowy a Montany naznačila pokračující problémy. I ohlas veřejnosti nebyl zcela 

kladný. Společnost Harris ve své zprávě z průzkumu z 1.-3. května ukázala, že zhruba 

polovina dotázaných souhlasila s tezí, že Nixonův otevřený projev může pomoci obnovit 

důvěru veřejnosti v bezúhonnost Bílého domu.50 Nicméně americká společnost chtěla 

věřit Nixonovu vysvětlení. Například jeden voják z vojenského institutu ve Virginii řekl: 

„Nemyslím si, že by prezident udělal něco špatného. Věřím tomu, co říkal v televizi,        

a nemohu ho kritizovat více než ředitele banky, jehož pokladník ukradl peníze. 

Samozřejmě, že odpovědnost za činy jeho podřízených leží na jeho bedrech a on ji také 

přijal.“51 Čemu však veřejnost věřila nejméně bylo, že prezidentu trvalo celých 9 měsíců, 

aby zjistil, že někteří zaměstnanci Bílého domu byli zapojení do zakrývání stop 

vloupání.52 Celých 78 procent dotázaných souhlasilo s tezí, že v případu Watergate je 

ještě hodně nezodpovězených otázek a že jedině kompletně nezávislé vyšetřování aféry 

lidmi nekontrolovanými prezidentem přinese celou pravdu o Watergate.53 

Díky McCordově prohlášení se tisk začal o Watergate více zajímat. Zájem médií 

ale ničil dosavadní snahu Nixonových spolupracovníků o zakrytí stop vloupání. Stále 

nová odhalení podkopávala Nixonovo odmítání zapojení Bílého domu do skandálu           

                                                
47 Ibid., str. 85. 
48 Ibid., str. 85. 
49 Nixon vždy věřil, že problémy s Washington Postem a New York Times pramenily z jeho 
vyšetřování Hissovi aféry z roku 1950, kdy tyto deníky stáli na straně Algera Hisse, který byl obžalován ze 
špionáže, zatímco Nixon stál na druhé straně. JEFFREY H. P.: Watergate and the Resignation of Richard 
Nixon: Impact of a Constitutional Crisis. Washington D.C.: CQ Press, 2004, str. 92. 
50 Ibid., str. 57. 
51 How Main Street Views Watergate, TIME, May 28, 1973, dostupné na 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,910609,00.html (24. dubna 2009). 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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a nakonec vedla k rezignaci nejbližších Nixonových poradců. Svým odchodem z funkce 

na sebe měli vzít vinu za vloupání a následné zakrývání stop, a tím zbavit Oválnou 

pracovnu podezření. Nicméně tisk ani veřejnost zcela nevěřily, že by bylo opravdu 

možné, aby prezident Nixon nevěděl o akcích svých podřízených, a začaly diskutovat o 

tom, co prezident skutečně o vloupání do ústředí Demokratů věděl. 

 

3. Vyšetřování senátní komise 

Aféra Watergate se přenesla do další etapy dne 17. května 1973, kdy oficiálně začalo 

vyšetřování senátní komise pro Watergate. Vybraná komise pro aktivity prezidentské 

kampaně
54
, jak zněl její oficiální název, měla za úkol prošetřit okolnosti vloupání           

do ústředí Demokratické strany a následného skandálu Watergate poté, co vyšlo najevo, 

že pachatelé vloupání byli řízeni CREEPem. Nicméně v tisku a u veřejnosti byla spíše 

známa pod označením Ervinova komise, podle jména jejího předsedy demokratického 

senátora Sama J. Ervina.55  

 Americký senát povolil televizním stanicím vysílat jednání Ervinovy komise živě. 

Veřejnost se tak mohla skrze televizní či rádiový přijímač osobně dozvědět stávající          

i nové informace o případu. Týden před zahájením vyšetřování se veřejné televizní stanice 

zavázaly k živému přenosu, ale tři hlavní komerční televize – ABC, CBS a NBC zůstaly 

nerozhodnuté. Nakonec také souhlasily s přenosem prvních dnů jednání s tím, že i nadále 

zůstanou vůči svému programu flexibilní. Po druhém dnu přenosů si stanice stěžovaly,    

že vyšetřování přitáhlo jen 9.5 milionů diváků, tedy o více jak 4 milióny méně než bylo 

jejich obvyklé publikum.56 Nutno ovšem dodat, že hned druhý den jednání komise poskytl 

stanicím velkou příležitost, jak upoutat pozornost veřejnosti. V tento den totiž           

James McCord při své výpovědi před senátní komisí poprvé oficiálně na veřejnosti spojil 

„cover-up“ s nejvyššími posty v Bílém Domě.57  

Na konci prvního týdne stanice ABC a CBS prozradily, že jejich diváci se 

vyjadřovali 10 ku 1 proti živému přenosu. Většina z nich vyslovovala své rozhořčení: „Už 

                                                
54 OLSON, K. W.: Watergate: The Presidential Scandal That Shook America, str. 87. 
55 Tato komise čítala celkem 7 členů – 4 Demokraty (S. Ervin, D. Inouye, J. Montoya, H. Talmadge) a 3 
Republikány (H. Baker, Jr., E. Gurney, L. Weicker, Jr.). Souběžně s činností komise zahájil své vyšetřování 
i nově jmenovaný zvláštní vyšetřovatel pro případ Watergate. Senát Spojených států již 1. května 1973 
vyzval prezidenta ke jmenování zvláštního vyšetřovatele. Nixon po počátečním zdráhání souhlasil a 18. 
května jmenoval na tento post Archibalda Coxe. 
56 KUTLER, S. I.: The Wars of Watergate: The Last Crisis of Richard Nixon, str. 347. 
57 Ibid., str. 347. 
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máme až po krk Watergate. Akorát poškozujete prezidenta.“58 Na začátku druhého týdne 

se tak tyto tři televize dohodly o postupné rotaci živého přenosu, aby tak vyhověli svým 

„nespokojeným divákům.“59  

Kromě živých televizních přenosů i PBS (Public Broadcasting Service – Veřejný 

rozhlas) nahrával jednání komise, které pak večer pouštěl na svých přibližně 150 až 160 

stanicích. Vedle toho večerní televizní zpravodajství shrnovalo každodenně 

nejvýznamnější události a tisk dělal následující den to samé. Bylo tak téměř nemožné,   

aby se člověk vyhnul informacím či zprávám ze slyšení.  

 Během květnového vyšetřování Ervinovy komise se objevovalo stále více silnější 

podezření z Nixonovy spoluúčasti na zakrývání stop aféry. Pochybnosti o pravdivosti 

Nixonova odmítání jakéhokoli svého zapojení do aféry byly mezi reportéry poměrně 

rozšířené. Některá média ale stále vyjadřovala Nixonovi jistý stupeň sympatie či 

náklonnosti, ať už z přesvědčení o prezidentově bezúhonnosti nebo o „presumpci neviny“, 

tedy „přesvědčení, že jeho nevina musí být ‚pro dobro země‘ předpokládána, dokud jí 

fakta přesvědčivě nevyvrátí.“60 Jak napsal Dallas Morning News: „Zarputilí reportéři 

natěšení na soud Watergate ignorují zásadu, že nevina má být předpokládána, dokud není 

prokázána vina.“61 Richmond Times-Dispatch charakterizoval americký národ jako 

„chycený ve víru fám, pomluv, narážek a nepodložených obvinění, které mohou lidi vést 

k v současnosti neopodstatněným závěrům, že Richard M. Nixon je politicky 

zkorumpovaný lhář,“ a dodal, že „v poškozování prezidenta poškozujeme národ.“62 

Eldorado Kansas Times napsal: „Jsme přesvědčeni, že pan prezident byl v celé záležitosti 

obelháván muži, kterým věřil.“63 

Americká společnost měla v prvním měsíci senátních slyšení vůči Watergate 

poměrně rozdílný názor i přístup. U některých se projevovala znuděnost, někdy dokonce  

i znechucenost. Jak se vyjádřil Ken Masshard, mechanik z Shaker Heights,: „Už toho 

mám dost pořád o tom slyšet. Už mě to míň zajímat nemůže. Když na to [Watergate] 

narazím v novinách, tak to přeskočím a raději čtu něco jiného.“64 Znuděni aférou byli i ti, 

kteří od začátku považovali Watergate za „špinavou politiku“. Podle slov Carla 

                                                
58 Ibid., str. 346. 
59 Pravý důvod této dohody byla však nespokojenost ve vedení televizí, jelikož každá hodina nahrazeného 
programu stála stanice zhruba 120 tisíc dolarů z inzertních příjmů. KUTLER S. I., op.cit., str. 346. 
60 Defending Nixon, TIME, May 28, 1973, dostupné na: 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,910632,00.html (24. dubna 2009). 
61 Ibid.  
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 How Main Street Views Watergate, TIME, May 28, 1973. 
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Sensabaugha, farmáře žijícího poblíž Lexingtonu, se „tyhle věci jako Watergate dějí 

neustále. Ti chlapi měli jenom smůlu, že byli chyceni.“65 Jiní byli z vývoje situace 

zmatení či zklamaní, jako například Julie Martin, sekretářka z Lexingtonu: „Lidé nevědí, 

čemu věřit. Cítí se zrazeni. I já mám pocit, že jsem byla zrazena, protože je to moje vláda 

a já od ní očekávám, že bude poctivá a čestná. Samozřejmě, že růst cen mě trápí,           

ale ve Watergate mluvíme o něčem více důležitém – o bezúhonnosti vlády.“66 Eugene 

Jannuzi, předseda společnosti Moltrup Steel Products z Pittsburghu, bral na zřetel spíše 

možné ekonomické následky než morální hledisko aféry: „Watergate je jako skandál 

v rodině s dobrou pověstí, jen se krčíte v rohu a čekáte, co bude dál. Bojím se jejího vlivu 

na obchod, protože nedostatek důvěry prostupuje vším, co děláme. Už se projevil propad 

na burze cenných papírů i na hodnotě dolaru. Znepokojuje mě, jestli současný 

ekonomický pokles bude pokračovat.67 Především mezi skalními Republikány se objevily 

i poměrně radikální názory na Watergate, jak řekl R. Thorne Ellis, obchodník s uměním 

z Milwaukee: „Republikáni alespoň nikoho nezabili – jako Chappaquiddick.“68  

 Impeachment byl v této fázi aféry pro naprostou většinu veřejnosti nereálná,        

ba dokonce nepřijatelná možnost, jak přiznal Carl Sensabaugh: „Jestli impeachment 

znamená propustit prezidenta, tak jsem proti.“69 Nejednalo se jen o názor Republikánů, 

například Frank Driver, veterán z Vietnamu a registrovaný Demokrat z Portlandu, 

prohlásil: „Rozhodně nechci impeachment, raději bych viděl Nixona v úřadu s omezenou 

mocí a více výkonným Kongresem.“70 

 Jak už bylo naznačeno, situace kolem Watergate poměrně dost rozdělila 

americkou společnost. Zajímavé ale je, že tyto rozdíly nebyly dány politickou 

příslušností, i když se dá předpokládat, že někteří Republikáni byli více rozhořčeni než 

Demokraté. Ani barva pleti, etnická či náboženská příslušnost, nebo věkový rozdíl 

neovlivnil názor společnosti. Jedním z faktorů, který měl vliv na postoj jednotlivých 

občanů Spojených států, byl stupeň dosaženého vzdělání a do jisté míry i místo bydliště. 

Jak je z ukázek patrné, občané s lepším vzděláním, politicky uvědomělejší s bydlištěm 

většinou ve městech brali Watergate jako osobní záležitost s morálním, ekonomickým      

                                                
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Chappaquiddick je aféra spojena s osobou demokratického senátora Edwarda Kennedyho, který při 
autonehodě v červenci 1969 zabil mladou dívku, která utonula po pádu Kennedyho auta do řeky. Senátor 
stihl vyváznout, a místo opustil, aniž by nehodu nahlásil na policii. Za to byl odsouzen k dvěma měsícům 
odnětí svobody podmíněně. Ibid. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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či jiným hlediskem. Oproti tomu lidé s nižším vzděláním většinou z venkova se zajímali  

o své či místní problémy a o Watergate se příliš nestarali. Nicméně díky televiznímu        

a rozhlasovému přenosu jednání senátní komise veřejnost začala o Watergate projevovat 

čím dál tím větší zájem. 

 

4. Boj o vydání nahrávek 

K velkému obratu v celé aféře Watergate došlo v letních měsících roku 1973. Nejprve 

John Dean během svého výslechu před senátní komisí 25. června prohlásil, že prezident 

Nixon byl zapojen do zakrývání stop již po pár dnech od vloupání do Watergate.71         

Ve svém sedmihodinovém otevřeném svědectví navíc detailně popsal program politické 

špionáže Bílého domu posledních let.  

Deanovo svědectví ohromilo celou společnost. Ačkoli tisk varoval čtenáře,          

že Deanova obvinění jsou nepodložená, Dallas Times Herald vypozoroval, že Deanova 

výpověď „spustila šokovou vlnu a postavila Nixona do defenzívy, která vyžaduje 

věrohodnou argumentaci.“ Deník Nashville Tennessean byl přesvědčen, že „Deanova 

obvinění mohou být zodpovězena jen  prezidentem samotným.“72 

 Následný průzkum veřejného mínění Gallupova institutu ukázal, že 50 procent 

dotázaných Američanů věří Johnu Deanovi, 30 procent bývalému poradci prezidenta 

nevěří a 20 procent bylo nerozhodnutých.73 Oproti tomu v průzkumu společnosti Harris, 

poté co Nixon popřel veškerá Deanova obvinění, 38 procent respondentů ve své odpovědi 

na otázku „Kdo je podle vašeho názoru více důvěryhodný v otázce zapojení prezidenta  

do zakrývání stop v případu Watergate, Nixon nebo Dean?“ upřednostnilo prezidenta, 

zatímco 37 procent podpořilo Deana a 25 procent respondentů se k otázce nevyjádřilo.74 

Jak ukazují průzkumy veřejného mínění, Deanova výpověď značně otřásla veřejnou 

podporou prezidenta Nixona. Stále více lidí bylo přesvědčeno, že Nixon neříká v aféře 

Watergate celou pravdu a podstatné fakty schválně zatajuje.75  

Časopis TIME po Deanově svědectví ve svém vydání uvedl, že podle Gallupova 

institutu je 71 procent respondentů přesvědčeno, že je prezident skutečně zapleten ať už 

                                                
71 Washington Post už 3. června uveřejnil zprávu, podle níž John Dean řekl vyšetřovatelům, že o Watergate 
maskování diskutoval s prezidentem Nixonem nejméně třicet pětkrát.  BERNSTEIN C., WOODWARD B.: 
Dean Alleges Nixon Knew of Cover-up Plan, Washington Post, June 3, 1973. dostupné na: 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2002/05/31/AR2005112200792.html (8. května 
2009).  
72 OLSON K. W., op.cit., str. 97. 
73 KUTLER S. I., op.cit., str. 380. 
74 ENGEL LANG G., LANG K., op.cit., str. 77. 
75 Ibid., str. 77. 
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do vloupání, nebo do jeho následného zakrývání.76 Z tohoto zjištění pak TIME  vyvozuje, 

že je-li Nixon vskutku do případu nějakým způsobem zapleten, může být obviněn           

ze spáchání trestného činu, který by pravděpodobně mohl být podkladem                       

pro impeachment. Přesto ten samý průzkum ukázal, že jen 18 procent respondentů se 

domnívá, že by Nixon měl být donucen opustit úřad.77 Jak například řekl Tom Sullivan, 

důchodce z Kalifornie: „Myslím si, že celé to vloupání bylo naplánováno Haldemanem     

a Ehrlichmanem a že to Nixon schválil. Ale co se týká impeachmentu, prostě nevím. 

Když jiné země svrhly vládu, způsobilo to akorát chaos. Myslím si, že by měl být 

[prezident Nixon] pozorně sledován po zbytek svého funkčního období.“78 Bannet 

Webster, právník a okresní předseda Republikánů z Iowy, poměrně přesně vystihl 

všeobecný pocit ve společnosti: „Většina lidí se domnívá, že impeachment je až moc 

drastický krok, že to země nemůže zvládnout. Je to spíš strach z neznámého,                 

než z čehokoli jiného, prostě hluboko zakořeněný strach z tak radikálního opatření.“79 

Thomas Cambell, profesor historie z Clevelandské státní univerzity, dodal: „Impeachment 

by mohl zemi rozdělit a to si nemůžeme dovolit. Jsem znepokojen spíše jinými problémy 

jako měnová krize, či potíže s potravinami a bydlením. Pro tyto problémy potřebujeme 

silné vedení a impeachment by nás bez něho nechal dlouhou dobu.“80 Někteří se také 

obávali, že by impeachment poškodil zemi v zahraničí. Jiní se obávali nástupnictví Spiro 

Agnewa.81  

Nixon měl stále ještě poměrně dost obhájců, jako například Roberta Redfearna, 

prezidenta potravinové společnosti a Republikána z Georgie: „Watergate byla do velké 

míry nafouknuta. Musí na ni být nahlíženo v časovém kontextu. Lidé dělali podobné věci. 

Ellsberg ukradl tajné dokumenty.82 Lidé pálili povolávací lístky. Nixon ztratil sympatie 

liberálního tisku a měl proti sobě nepřátelský Kongres.83 Co kritizuji na prezidentovi, je 

to, že byl od svých podřízených tak izolovaný.“84 I když už v této době existovala 

menšina, která si myslela, že by měl být prezident podroben impeachmentu, většina 

                                                
76 Impeachment: Fear of Unknown, TIME, July 23, 1973, dostupné na: 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,878588,00.html (24. dubna 2009). 
77 Ibid.  
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Například Demokraté nechtěli, aby Agnew převzal prezidentský úřad, protože by tato funkce mohla 
posílit jeho volební preference v dalších prezidentských volbách v roce 1976. Ibid. 
82 Daniel Ellsberg byl americký vojenský analytik, který poskytnul v roce 1971 tajné dokumenty Pentagonu 
o rozhodnutích vlády ve věcech týkajících se války ve Vietnamu New York Times a jiným novinám. 
83 V obou komorách Kongresu v této době Demokraté držely většinu. V Senátu měli 56 křesel oproti 42 
republikánským a ve Sněmovně 242 křesel ku 192 křeslům republikánským. 
84 Impeachment: Fear of Unknown, TIME, July 23, 1973. 
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Američanů souhlasila s přesvědčením Roberta Blocka, investičním bankéřem                    

a Demokratem z Los Angeles: „Nevěřím, že je impeachment přijatelné řešení. Musíme se 

na Watergate dívat jako na příležitost revidování našich vládních struktur tak, aby se to 

znovu neopakovalo.“85 

  

Další velký otřes Nixonově popularitě přineslo svědectví Alexandra Butterfielda, 

asistenta bývalého šéfa Bílého domu H. R. Haldemana. Butterfield ve své výpovědi          

ze dne 13. července 1973 informoval Ervinovu komisi o existenci nahrávacího zařízení 

v Bílém domě. Uvedl, že Nixon si od roku 1971 ve své pracovně nahrává veškeré své 

rozhovory.  

Toto odhalení způsobilo další velký obrat v aféře. Až dosud byla veškerá obvinění 

proti Nixonovi nepodložená, ale existence nahrávek prezidentových rozhovorů mohla tato 

obvinění vyvrátit nebo potvrdit a vnést tak do případu světlo. Jak napsal Washington 

Post: „Nahrávky jsou ve věci Watergate konečným svědkem.“86 Senátní komise i zvláštní 

vyšetřovatel tak okamžitě vznesli požadavek vydání těchto nahrávek. Zástupce Bílého 

domu však oznámil, že prezident nahrávky odmítá vydat. V červenci 1973 tedy začal boj 

o vydání nahrávek, jenž formoval další fázi aféry. 

   Postoj novin se k Nixonovu odmítání vydání nahrávek ze začátku poměrně lišil. 

Zatímco Washington Post usoudil, že „jediný důvod, proč nevydat nahrávky, je, že by 

mohly svědčit proti Nixonovým tvrzením,“87 vermontský Burlington Free Press             

na druhou stranu nazval celou aféru „ničím jiným než politickým trikem.“88 Biloxi Daily 

Herald z Mississippi označil Nixonovu odpověď na výzvy k vydání nahrávek jako „velké 

zklamání,“89 naproti tomu kansaský Wichita Beacon doporučil „bezodkladné zničení 

nahrávek.“90 Wall Street Journal opakovaně zdůrazňoval své hluboké pohoršení             

nad prezidentským odmítnutím vydáním nahrávek z Oválné pracovny,91 zatímco Chicago 

Tribune se opět Nixona zastal: „Nixonovo odmítání vydat pásky není až tak nesmyslné. 

Možná, že je jeho důvodem snaha o dosažení kompromisu, který by mohl tuto zemi 

zachránit od zbytečného boje s tragickými následky.“92 Richmond Times-Dispatch také 

                                                
85 Ibid. 
86 ENGEL LANG G., LANG K., op.cit., str. 79. 
87 Ibid., str. 80. 
88 OLSON K. W.,op.cit., str. 105. 
89 Ibid., str. 105. 
90 Ibid., str. 105. 
91 Ibid., str. 105. 
92 Battle Over Presidential Power, TIME, August 06, 1973, dostupné na: 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,903980,00.html (24. 9. 2009). 
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souhlasil s Nixonovým postojem: „Jeho souhlas s vydáním nahrávek by zničil princip 

dělby moci a nechal by tak úřad prezidenta napadnutelný všemi druhy útoků 

v budoucnosti.“93 Stále více novin, jež ještě do svědectví Butterfielda podporovaly 

Nixona, však volaly po vydání nahrávek. Portland Press-Herald z Maine se vyjádřil: „Je 

impeachment jediný způsob, jak se americká veřejnost může dozvědět všechna fakta        

o Watergate?“94 National Review ve svém úvodníku napsal, že nahrávky by 

pravděpodobně mohly objasnit spoustu problémů, a přiznal, že „Nixonovo stálé odmítání 

nahrávky vydat naznačuje stále více sporných otázek. Toto prezidentovo rozhodnutí 

snižuje jeho politickou odolnost, morální autoritu i důvěryhodnost.“95 

 Veřejnost od začátku podporovala vydání nahrávek. Čím více prezident vzdoroval, 

tím více jeho popularita klesala.96 Zpráva Gallupova institutu z konce srpna 1973 ukázala, 

že jen 32 procent dotázaných Američanů hodnotilo Nixonovu práci pozitivně. Nixonovo 

odmítání vydání nahrávek zvýšilo věrohodnost Deanových obvinění. Celých 73 procent 

respondentů bylo nyní přesvědčeno, že Nixon je nějakým způsobem do aféry zapletený. 

Zpráva dále ukázala, že pouhých 31 procent respondentů schvalovalo Nixonovo 

rozhodnutí nahrávky nevydat.97 Týdeník TIME uvedl, že podle průzkumu institutu Gallup 

je 24 procent dotázaných Američanů přesvědčeno, že by Nixon měl být odstraněn 

z úřadu, což znamenalo nárůst oproti 18 procentům z předchozího průzkumu. Současně 

podle studie byli vždy 3 ze 4 Američanů přesvědčeni, že se prezident zakrývání stop 

zúčastnil.98 Na druhou stranu je dobré říci, že ne veškerá ztráta Nixonovy reputace byla 

ovlivněna Watergate. Jak ukázal průzkum Opinion Research Corporation (ORC) ze srpna 

1973, 42 procent společnosti považovalo inflaci a vysoké životní náklady za nejdůležitější 

problém, kterému země v danou chvíli čelila. Jen 20 procent dotázaných za nejdůležitější 

problém označilo Watergate, nedostatek důvěry ve vládu nebo problémy Nixona a jeho 

administrativy.99    

                                                
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 KUTLER S. I., op.cit., str. 381. 
96 Pokles v podpoře Nixona nepocházel pouze z Watergate. Ten samý den, co se veřejnost dozvěděla o 
nahrávacím zařízení v Bílém domě, ministr bezpečnosti James R. Schlesinger přiznal, že USA tajně 
bombardovaly Kambodžu  během let 1969 a 1970 a že nejvyšší civilní i vojenští činitelé falšovaly zprávy, 
čímž zadržovali informace před Kongresem, aby předešli veřejnému odhalení. Schlesinger rovněž přiznal, 
že Nixon tyto útoky osobně schválil. OLSON, K. W.: Watergate: The Presidential Scandal That Shook 
America, str. 106.  
97 Battle Over Presidential Power, TIME, August 06, 1973. 
98 Ibid. 
99 ENGEL LANG G., LANG K., op.cit., str.  65. 
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Richard Nixon věděl, že musí veřejnosti osobně poskytnout nějaké vysvětlení,    

aby zabránil dalšímu odlivu své popularity. Proto se 15. srpna rozhodl předstoupit před 

televizní kamery a pronést svůj druhý projev o aféře Watergate. Prezident zopakoval své 

rozhodnutí nahrávky nevydat100 a znovu popřel jakékoli své zapojení do skandálu            

či povědomí o probíhajícím zakrývání stop v aféře. Nakonec pak varoval veřejnost před 

pokračující posedlostí Watergate a vyzval k ponechání vyšetření aféry soudům, aby se 

země mohla soustředit na podstatnější problémy, kterým čelí.101 

 Podle Gallupova institutu projev prezidenta vidělo 77 procent americké 

společnosti. Z tohoto počtu jen čtvrtina pokládala Nixonova slova za „celkem 

přesvědčující“, zatímco 44 procent shledávalo prezidentovo prohlášení za zcela 

nepřesvědčivé.102 Společnost Harris ukázala, že 62 procent dotázaných osob podporovalo 

návrh předat Watergate soudům, aby se prezident mohl soustředit na důležitější věci.103 

Podle průzkumu ORC z 18.-20. srpna  56 procent dotázaných osob hodnotilo Nixonův 

proslov pozitivně, zatímco 39 procent negativně.104 Většina respondentů souhlasila 

s názorem, že nastal čas předat Watergate soudům. Poměrně velká část veřejnosti se ale 

stále bála odvolání prezidenta. Jak řekl jeden z představitelů Demokratické strany: 

„Impeachment je politický ekvivalent trestu smrti a Američané zatím neupřednostňují 

trest smrti pro prezidenta.“105  

 Jednání Ervinovy komise v letních měsících roku 1973 přinesla nová odhalení, 

která ještě více zintensivnila zájem společnosti o Watergate. Po Deanových obviněních     

a následném Butterfieldově odhalení nahrávacího zařízení v Bílém domě se ve Spojených 

státech strhl boj o vydání nahrávek, jejichž obsah mohl celou aféru vyřešit. Nixonovo 

permanentní odmítání nahrávky vydat přimělo stále více lidí věřit, že prezident je do aféry 

nějakým způsobem zapojený, ale o impeachmentu se stále báli mluvit. V létě 1973  navíc 

došlo ve Spojených státech k dalšímu skandálu, do kterého byl zapleten viceprezident 

                                                
100 Podle Nixona nahrávky obsahovaly tajné informace, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit bezpečnost 
země. Nixon´s Second Watergate Speech, August 15, 1973, dostupné na: http://watergate.info/nixon/73-08-
15watergate-speech.shtml (8. května 2009). 
101 Na následné tiskové konferenci reportéři položili z celkových dvaceti otázek sedmnáct týkajících se 
Watergate. Další dvě se týkaly viceprezidenta Agnewa, který byl vyšetřován pro obvinění z vydírání, 
daňových podvodů a úplatkářství. Poslední otázka se pak týkala Kambodže. OLSON K. W., op.cit., str. 109. 
102 ENGEL LANG G., LANG K., op.cit., str. 82. 
103 Ibid., str. 83. 
104 Ibid., str. 82. 
105 Can Public Confidence Be Restored?, TIME, August 20, 1973, dostupné na: 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,907710,00.html (24. dubna 2009). 
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Spiro Agnew.106 Ten byl v srpnu 1973 v Baltimoru obviněn z vyděračství a daňových 

podvodů.107 Tato událost, i když vůbec nebyla spojena s aférou Watergate, viditelně 

prohloubila nepopularitu jak Bílého domu tak celého politického systému. Časopis TIME 

tuto událost okomentoval: „Jde o bezpříkladnou krizi a nikdo si netroufá říci, zda bude 

moci být někdy znovu získána důvěra v naše vedení.“108 

   

5. Masakr sobotní noci 

Po neustálém Nixonově odmítání nahrávky postoupit patřičným orgánům vydal zvláštní 

vyšetřovatel Cox soudní obsílku požadující odevzdání záznamů rozhovorů zachycených 

v Oválné pracovně. I tento soudní příkaz prezident ignoroval a raději se rozhodl 

nabídnout Coxovi kompromis. Nixon navrhl, že nahrávky poskytne demokratickému 

senátorovi Johnu Stennisovi, který je následně přezkoumá a jejich obsah pro zvláštního 

vyšetřovatele shrne.109 Současně prezident Coxe vyzval, aby se vzdal další snahy 

nahrávky získat a pohrozil mu odvoláním z funkce. Cox ale s kompromisem nesouhlasil  

a dál na vydání záznamů trval. Nixon tedy 20. října 1973 nařídil ministru spravedlnosti 

Elliotu Richardsonovi, aby Coxe propustil. Ministr spravedlnosti ale odmítl příkaz splnit  

a sám podal demisi. I náměstek ministra William Ruckhelshaus, který měl ministra 

nahradit, odmítnul Nixonův příkaz splnit a také rezignoval. Až generální prokurátor 

Robert Bork, jenž se stal po rezignaci Richardsona a Ruckhelshause úřadujícím ministrem 

spravedlnosti, Nixonův příkaz uposlechl a Coxe propustil. 

 Tato událost, médii označovaná jako „Masakr sobotní noci“, znamenala další 

přelomový bod v celé aféře. Nejenže prezident dosud nevydal nahrávky, ale odstranil 

nezávislého vyšetřovatele, který jejich vydání soudně požadoval, což podle mnohých 

znamenalo, že prezident zneužil svou pravomoc a že má opravdu co skrývat. Nixon 

ztrácel čím dále tím více podporu jak v tisku tak ve společnosti a myšlenka impeachmentu 

začala být reálnou hrozbou. Jak napsal New York Times: „Prezident dal Kongresu slib,     

že bude respektovat nezávislost prokurátora Coxe, a nyní jej hrubě porušil. Propuštění 

Archibalda Coxe dokázalo, že se americký národ dostal do rukou prezidenta s přílišnou 

mocí a diktátorským pojetím autority.“110 Louisville Courier-Journal také zkritizoval 

                                                
106 V létě 1973 vyšlo najevo, že viceprezident před nástupem do své funkce i za jejího trvání přijímal 
úplatky od podnikatelů. 
107 V říjnu 1973 pak viceprezident Agnew podává demisi a nahrazuje ho Gerald Ford. BOROVIČKA V.: 
Watergate, str. 354.  
108 Can Public Confidence Be Restored?, TIME, August 20, 1973.  
109 BOROVIČKA V.P., op.cit., str. 319. 
110 Ibid., str. 321.  
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Nixonův krok: „To je prezident, který tvrdí, že nechce nechat ani jeden kámen neotočený 

při odhalování celé pravdy o Watergate, ale odmítá se podrobit nařízení soudu k vydání 

nahrávek.“111 Chicago Tribune nazval Coxovo propuštění ohromnou chybou112                 

a New Orleans States-Item vyjádřil svou nedůvěru vůči Nixonovi: „Dosáhli jsme bodu, 

kdy už více nevěříme svému prezidentovi.“113 Salt Lake City Tribune podotknul,             

že „Nixon sám sebe postavil nad zákony. Kvůli naší dlouholeté podpoře prezidenta 

Nixona a jeho politiky je nyní velice smutné, že pokládáme za důležité vyzvat prezidenta 

Richarda M. Nixona pro blaho země k rezignaci. Pokud by i v tomto zklamal, Kongres by 

měl s hbitostí přistoupit k impeachmentu.“114 Honolulu Star-Bulletin také požadoval 

prezidentův odchod: „Dvakrát jsme podpořili prezidenta Nixona ve volební kampani,    

ale nyní věříme, že by měl rezignovat.“115  

 Ke skupině médií požadující prezidentův odchod se přidal i časopis TIME, který 

12. listopadu publikoval svůj vůbec první úvodník v historii vyzývající prezidenta 

k rezignaci. V úvodníku byly výstižně vyčteny všechny dosavadní Nixonovy přestupky: 

„Zradil ústavní systém, svou přísahu a svou neformální dohodu s národem. 

Nenapravitelně ztratil svou morální autoritu, důvěru většiny země, a tudíž schopnost 

efektivně vládnout. (…) Nixon stojí před nejdůležitějším rozhodnutím ve své kariéře – 

zda opustí úřad nebo ještě více poškodí svou vlast. Jestli se rozhodne bojovat až             

do konce, bude čelit impeachmentu, který zničí jeho i zemi. Tento proces bude trvat 

několik měsíců, což nechá zemi prakticky v bezvládí. Proto by měl prezident rezignovat. 

Noční můra nejistoty musí skončit.“116 Časopis TIME pak následovaly i deníky New York 

Times, Detroit News a Denver Post, které také otiskly své redakční úvodníky požadující 

Nixonovo odstoupení.117 

Díky podzimním událostem se Nixonova podpora stále více rozkládala. Průzkum 

společnosti Harris ukázal, že počet Američanů, kteří neschvalovali zadržování nahrávek 

vzrost ze 71 procent v září na 83 procent v listopadu. V září bylo také podle průzkumu   

31 procent dotázaných Američanů přesvědčeno, že by prezident měl rezignovat.            

                                                
111 Ibid., str. 321.  
112 The Jury of the People Weights Nixon, TIME, November 12, 1973, dostupné na: 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,944645,00.html (8. května 2009). 
113 Ibid. 
114 OLSON K. W., op.cit., str. 119.  
115 Ibid., str. 119.  
116 An Editorial: Nixon Should Resign, TIME, November 12, 1973, dostupné na: 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,944643,00.html (8.května 2009). 
117 BOROVIČKA V. P., op.cit., str. 330. 
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Do listopadu pak počet překročil 43 procent.118 Jak řekla například Julie Martin, 

sekretářka z Virginském vojenského institutu: „Důvěra veřejnosti v prezidenta a jeho 

administrativu je tak prostřílená pochybami, že by pro dobro země měl být přesvědčen,  

ať odstoupí.“119 Automechanik Ken Masshart z Ohia byl také přesvědčen o nutnosti 

prezidentovy rezignace: „Pro image země by měl Nixon rezignovat dříve, než přijde 

impeachment.“120 Helen Carson z Georgie taktéž souhlasila s Nixonovým odstoupením: 

„Nemám strach z toho, co se stane se zemí, až se zbavíme prezidenta, spíš mám strach 

z toho, co se stane, když zůstane.“121 Někteří Američané ale stále nechtěli přistoupit       

na možnost Nixonova odchodu z funkce, i když byli přesvědčení o jeho vině. Jejich 

postoje byly ovlivněny především zahraničněpolitickými událostmi či ekonomickou 

situací země. Jak řekl Joe Finberg z New Jersey: Nixon je vinný, ale kdo bude diskutovat 

s Brežněvem a Maem? Carl Albert?“122 Židovská komunita byla ovlivněna Nixonovou 

podporou Izraeli ve válce na Blízkém východě. Obchodníci z Wall Street se obávali,      

že dlouhý proces impeachmentu by měl velmi negativní vliv na trh s cennými papíry.   

Jak přiznal Walter Wriston, předseda First National City Corporation: „Myslím si, že lidé 

ve své horlivosti v napadání prezidenta Nixona zapomněli na skutečný svět.                   

Ve skutečném světě totiž musí být někdo, kdo zaujme Nixonovo místo. Vše, co máme 

právě teď je Carl Albert a on není přijatelná alternativa.“123 

Nixon byl zprvu přesvědčen, že se odvoláním zvláštního vyšetřovatele zbaví 

jednoho z „nepřátel“ a že nahrávky nebude muset vydat, čímž by Watergate odsunul      

do pozadí. Brzy však jak politická scéna, tak média a průzkumy veřejného mínění 

prezidentovi ukázaly, jak moc se zmýlil. Hlasy volající po vydání nahrávek a jeho 

odstranění přibývaly a impeachment se stával velmi reálnou možností. Nixon si uvědomil, 

že musí znovu získat podporu veřejnosti. Zahájil tak operaci Candor, která měla příliv 

podpory zajistit. Tuto novou strategii Nixon opřel o tři hlavní pilíře – zaprvé, propagoval 

sebe sama jako mírotvorce;124 zadruhé, navenek demonstroval svou ochotu spolupracovat 

                                                
118 OLSON K. W., op.cit., str. 120. 
119 Main Street Revisited: Changing View on Watergate, TIME, November 12, 1973, dostupné na: 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,944646,00.html (8. května 2009). 
120 Ibid.  
121 The Jury of the People Weights Nixon, TIME, November 12, 1973. 
122V této době již viceprezident Agnew rezignoval na svůj post, ale Gerald Ford ještě nebyl oficiálně 
jmenován novým viceprezidentem, takže pomyslné nástupnictví zůstávalo podle americké ústavy Carlu 
Albertovi,  předsedovi demokratické většiny ve Sněmovně reprezentantů.  Ibid. 
123 Ibid.. 
124 Nixon vsadil na své zahraničněpolitické úspěchy, především na řešení blízkovýchodního konfliktu. 
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s vyšetřovateli;125 zatřetí, zobrazoval sebe sama jako oběť pomstychtivého tisku.126  

Přes všechno prezidentovo úsilí otázka vydání nahrávek nezmizela z veřejné 

debaty a Nixon pod velkým tlakem nakonec 23. října 1973 souhlasil s vydáním některých 

nahrávek. Týden poté však právní poradce Bílého domu Fred Buzhardt oznámil soudci 

Siricovi, že dva z požadovaných záznamů neexistují. Jednalo se o zachycené rozhovory 

s Mitchellem a Deanem z 20. června 1972 a 15. dubna 1973. Podle Buzhardtova vyjádření 

rozhovor s Mitchellem neexistoval, protože prezident s předsedou CREEP mluvil           

ze svého domova, kde žádné nahrávací zařízení nainstalováno nebylo, a konverzace 

s Deanem neexistovala, protože nahrávací kazeta skončila a nikdo ji nevyměnil.127        

Pro mnohé to byla poslední kapka, chybějící pásky jen zvýšily rostoucí skepticismus  o 

jakémkoli následném prohlášení Bílého domu. Jak ukázal průzkum televizní stanice ABC 

z 11. listopadu, dvě třetiny respondentů považovaly vysvětlení, proč nahrávky 

neexistovaly, za zcela nevěrohodné. Podle společnosti Harris se 47 ku 27 procentům 

respondentů přiklánělo k názoru, že bylo nařízeno nahrávky zničit, protože by dokázaly, 

že prezident opravdu věděl o zakrývání stop aféry; 55 ku 25 procentům respondentům si 

myslelo, že popřením existence nahrávek se Nixon snažil zakrýt svou osobní účast         

na Watergate; 55 ku 23 procentům dotázaných Američanů pak bylo přesvědčeno,           

že Nixon nemluví pravdu, když popřel existenci nahrávek.128 Popření existence nahrávek 

jen zvýšilo požadavky Nixonovy rezignace. 

Situace se pro prezidenta nevyvíjela dobře. Nixon si byl vědom, že musí zvýšit 

svou  popularitu mezi lidmi. Během své tiskové konference, uspořádané 17. listopadu, tak 

Nixon před novináři obhajoval své jednání, přislíbil poskytnout více nahrávek                   

a prezidentských dokumentů a prohlásil, že záznamy rozhovorů prokáží, že neměl žádné 

předchozí povědomí o vloupání do Watergate. Jak prezident řekl: „Lidé musí vědět,     

zda jejich prezident je nebo není lump. Tedy, já nejsem lump.“129 Po Nixonově proslovu 

sice počet Američanů požadujících impeachment klesl ze 45 na 36 procent, nicméně 

prezidentova popularita dostala o pár dní později další úder. Soudce Sirica totiž             

                                                
125 Nixon doufal, že pokud politikům, médiím i veřejnosti poskytne tolik požadovaného nového zvláštního 
vyšetřovatele, atmosféra kolem skandálu se uklidní. Proto prezident jmenoval 1. listopadu 1973 Leona 
Jaworského novým zvláštním vyšetřovatelem pro případ Watergate. 
126 To nebylo překvapivé, jelikož se Nixon již od začátku aféry snažil zobrazovat sebe sama jako oběť 
liberálního tisku. ENGEL LANG G., LANG K.: The Battle for Public Opinion: The President, the Press, 
and the Polls During Watergate, str. 109. 
127 OLSON, K. W.: Watergate: The Presidential Scandal That Shook America, str.  113. 
128 Ibid., str. 113. 
129 V proslovu se bránil i dalším obviněním týkajících se daňových podvodů. Nixon Tells Editors, ' I´m Not 
a Crook', Washington Post, November 18, 1973, dostupné na: http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/national/longterm/watergate/articles/111873-1.htm (8. května 2009). 
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21. listopadu oznámil, že jedna z obdržených nahrávek je poškozena 18 minutovým 

hluchým místem, a experti pak zjistili, že toto poškození bylo způsobeno úmyslně.130 

Nixonova podpora se tak začala opět ztenčovat a tisk reagoval opětovnými 

výzvami k odvolání prezidenta z funkce. Kansas City Times shrnul atmosféru v zemi 

otázkou: „Věří ještě vůbec někdo něčemu?“131 Nashville Tennessean konstatoval: „Krize 

je opravdová. Nebyla vyrobena médii, demokratickou opozicí, či Nixonovými nepřáteli. 

Je to produkt člověka v úřadu, kterého jsme si zvolili a důvěřovali mu.“132 Los Angeles 

Times napsal: „Jelikož prezident Nixon odmítá rezignovat nebo objasnit svou roli v aféře 

Watergate, jediná alternativa, která se nám jeví, je impeachment jako takový.“133 Ohioský 

Beacon Journal se také vyjádřil pro impeachment: „Richard Nixon, kterého jsme 

podporovali, ten Richard Nixon, kterého většina Američanů zvolila, už není ten Richard 

Nixon, kterého jsme znali. Pokračující skandál je přinejmenším tak rozvratnický jako 

procedura impeachmentu sama, ale impeachment by měl konec v dohlednu.“134    

National Review se taktéž vyjádřil pro rezignaci prezidenta: „Jestliže prezident bude 

přesvědčen, že nenávratně ztratil podporu a důvěru pevné většiny veřejnosti, bude jeho 

povinností rezignovat.“135  

Média se ale lišila v názoru, zda by měl prezident Nixon úřad opustit dobrovolně, 

tedy rezignovat, nebo by měl být vystaven impeachmentu. Washington Post 

upřednostňoval impeachment: „Připadá nám, že důvody pro rezignaci nejsou 

přesvědčivější než důvody pro impeachment. Ti, co upřednostňují rezignaci, souhlasí 

s tím, aby prezident Nixon opustil úřad bez formálního, konečného řešení obvinění,    

která byla nebo měla být proti němu vznesena.“136 Oproti tomu kansaský Wichita Eagle 

spíše upřednostňoval rezignaci: „Prezident by měl v každém případě rezignovat ještě před 

konáním soudu, tak mohou zůstat někteří Američané přesvědčeni o jeho nevině.“137 

Dilema, zda zvolit rezignaci nebo impeachment, nepanovalo pouze mezi tiskem,            

ale i uvnitř redakcí. Příkladem mohou být New York Times. Zatímco sloupkař Tom 

Wicker upřednostňoval impeachment: „Rezignace by v žádném případě nevyřešila otázku 

Nixonovy viny či neviny. (…) Rezignace spíše pojistí než zabrání pokračující podezřívání 

                                                
130 BOROVIČKA, V. P. : Watergate, str. 355.  
131 OLSON K. W.: Watergate: The Presidential Scandal That Shook America, str. 126. 
132 Ibid., str. 125. 
133 Ibid., str. 126. 
134 Ibid., str. 126. 
135 Ibid., str. 124. 
136 Impeach or Resign: Voices in Historic Controversy, TIME, November 19, 1973, dostupné na: 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,944706,00.html (8. května 2009). 
137 OLSON K. W., op.cit., str. 163. 
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v americké politice. Pan Nixon je způsobilý k soudu jako každý člověk.“138 Jiný sloupkař 

deníku, Anthony Lewis, podporoval rezignaci: „Je naivní domnívat se, že soud urovná 

všechny pochyby. To, co je podstatou problému, není právně formální otázka viny,        

ale krize důvěry v prezidentský úřad, které USA čelí. (…) Prezident Nixon samozřejmě 

nemůže být k rezignaci nucen. Kdyby ale svůj názor změnil a rozhodnul se zahojit rány 

země rychleji, tedy rezignací, žádný legitimní důvod by nevyžadoval, aby politické 

instituce pokračovaly v proceduře impeachmentu. Trvat na impeachmetnu se rovná 

masochismu.“139 

Veřejnost znovu ukázala, že podpora prezidenta ve společnosti skomírá. Na otázku 

„Souhlasíte nebo nesouhlasíte s názorem, že prezident Nixon ztratil tolik důvěry, že  bude 

pro něj hodně těžké být znovu akceptován jako prezident?“, kterou položila společnost 

Harris, odpovědělo po propuštění Coxe 60 procent respondentů kladně; po skandálu 

s nahrávkami počet kladných odpovědí vzrostl na 73 procent.140 Podle průzkumu 

společnosti Yankelovich prezidentův výkon funkce schvalovalo jen 27 procent 

respondentů, 59 procent dotázaných mělo zároveň pocit, že těch 18 minut 

z inkriminované nahrávky bylo vědomě vymazáno, protože by dokázalo prezidentovu 

přímou účast na zakrývání stop v případu Watergate.141  

Podzim roku 1973 byl pro prezidenta Nixona katastrofální. Neustálý boj o vydání 

nahrávek vyústil v krok, který tisk i veřejnost považovaly za jeden z klíčových okamžiků 

aféry. Propuštění zvláštního vyšetřovatele bez uvedení důvodu v mnoha lidech utvrdilo 

podezření o Nixonově přímém zapojení do aféry. I když se Nixon snažil zabránit úpadku 

své popularity, vždy se objevil další skandál, který jeho autoritu ještě více podkopal.     

Na konci roku 1973 tak Nixon ztratil podporu většiny tisku i veřejnosti, která čím dále tím 

více žádala odstranění prezidenta z funkce.  

  

6. Rezignace a Fordova milost 

Vydáním devíti požadovaných záznamů však boj o zbytek nahrávek neskončil. Ještě 

v prosinci 1973 požádal senátní výbor úřední obsílkou prezidenta, aby vydal asi            

100 magnetofonových pásků a související dokumenty. Nixon tuto výzvu opět odmítl. 

Sněmovna reprezentantů tak po dlouhých debatách týkajících se možnosti vystavit 
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prezidenta impeachmentu pověřila v únoru 1974 právní výbor Sněmovny,142 aby provedl 

všechna předběžná šetření k zavedení ústavní žaloby.143  

 Prezidentova pozice nyní nebyla dobrá. Nixon věděl, že musí podniknout něco, 

čím by mohl proces impeachmentu zvrátil. Proto ve svém televizním projevu 29. dubna 

oznámil, že předá Kongresu důkazní materiál čítající 1200 stránek přepisů nahrávek 

rozhovorů s poradci. Nixon také svolil, že texty mohou být vytištěny a veřejně 

publikovány: „I když vím, že mě mohou [přepisy nahrávek] znemožnit, že se stanou 

předmětem spekulací a možná i posměchu a mohou se jich chopit mí političtí                    

a žurnalističtí oponenti (…) tyto přepisy ukáží, že jsem od začátku tvrdil pravdu, že já 

osobně jsem nebyl předem obeznámen s vloupáním, ani jsem neměl žádné povědomí       

o zakrývání následných stop, dokud mě o tom 21. března [1973] neinformoval John Dean. 

Také ukáží, že mé následné kroky byly směřovány k zjištění pravdy a zároveň dbaly na 

to, aby spravedlnost byla zajištěná nestranně a podle práva.“144 Zároveň prezident přiznal, 

že jde ovšem o upravený text, protože vypustil pasáže, které nepovažoval za důležité:    

„V těchto přepisech nejsou obsaženy části rozhovorů, které nesouvisely s mou 

obeznámeností o akcích ve Watergate.“145 Tím tedy přiznal, že sám provedl výběr. 

K impeachmentu prezident řekl: „[Impeachment] podrobí národ těžké zkoušce, kterou 

podstoupil ve své existenci jen jednou a nikdy od té doby, co se Amerika stala světovou 

velmocí s globální zodpovědností. Dopad této zkoušky pocítí celý svět a ovlivní životy 

všech Američanů na mnoho let.“146  

  Zveřejnění přepisů mělo veřejnosti demonstrovat, že prezident nemá co skrývat. 

Nixon doufal, že vydání přepisů bude společnost vnímat jako vstřícný krok k objasnění 

případu a že si tak získá zpět popularitu. Zároveň se domníval, že přepisy nevzbudí          

u veřejnosti velký zájem. Zde ale Nixonův úsudek opět narazil. Přepisům se dostalo velké 

publicity a lidé jimi byli doslova fascinováni. Přepisy vyšly ve více jak 50 novinách, 

některé jako například Washington Post nebo New York Times, je vydávaly jako seriál   

na pokračování, vydavatelství Dell a Bantam je publikovalo v paperbackové formě, 

                                                
142 Právní výbor Sněmovny reprezentantů byl složen z 21 Demokratů a 17 Republikánů a předsedal mu 
kongresman Peter Rodino z New Jersey. Members of the House Judiciary Committee 1974, dostupné na: 
http://watergate.info/impeachment/judiciary-committee-members.shtml (8. května 2009). 
143 Podle článku I. odst. 3 americké ústavy má právo podat impeachment (ústavní žaloba) Sněmovna 
reprezentantů. Jedině Senát Spojených států pak může proces vykonat. Je-li impeachmentem stíhán 
prezident, předsedá tribunálu předseda nejvyššího soudu. Obžalovaný nemůže být odsouzen, jestliže o tom 
nerozhodne dvoutřetinová většina přítomných senátorů. 
144 Nixon´s Realese of  Transcript of Watergate Tapes Speech, April 29, 1974, dostupné na: 
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veřejný rozhlas je předčítal na svých 164 stanicích.147 Pro televizní stanice představovaly 

přepisy kvůli nedostatku obrazů problém. CBS tento oříšek vyřešila předčítáním přepisů 

svými reportéry, kteří ztvárnili postavy Nixona, Deana a Haldemana. NBC reagovala 

obdobně, akorát do rolí obsadila profesionální herce.148 Z tohoto výčtu je patrné, že bylo 

prakticky nemožné se přepisům a jejich obsahu vyhnout. 

  Veřejnost vydání přepisů přivítala velmi kladně. Lidé vkládali naději do toho,     

že dokumenty ukáží, že Dean o Nixonově zapojení do zakrývání stop v případu lhal, 

prezident tak bude očištěn a celý skandál okolo Watergate konečně skončí. Jak se ale 

veřejnost k přepisům dostala, příznivá reakce na jejich vydání rychle zmizela. Průzkumy 

veřejného mínění ukázaly, že lidé, kteří přepisy četli nebo je slyšeli v rádiu, se 

k prezidentu stavěli negativněji. Podle zprávy z průzkumu Gallupova institutu z 2. května 

1974 vývoj posledních dnů způsobil, že 42 procent respondentů vidělo prezidenta 

v horším světle, 36 procent svůj názor nezměnilo, jelikož už před vydáním přepisů byl 

negativní, a jen 17 procent zůstalo prezidentovi příznivě nakloněno.149 Více lidí bylo také 

ochotno věřit Deanově než Nixonově verzi. Veřejnost taktéž po vydání přepisů více 

podporovala právní výbor Sněmovny v požadavku získat originály nahrávek místo 

přepisů.150 Podle Gallupova institutu 62 ku 24 procent Američanů upřednostňovalo 

vydání nahrávek než pouhý přepis a velké množství společnosti se domnívalo, že existuje 

dostatek důkazů pro Sněmovnu, aby mohla o impeachmentu hlasovat.151 Průzkum 

společnosti Roper z poloviny května ukázal, že veřejná podpora impeachmentu stoupla 

z 53 procent před vydáním přepisů na 58 procent po vydání.152 Jak ukázal průzkum 

společnosti Yankelovich, prezident ztratil důležitou zbraň ve svém boji proti 

impeachmentu – dříve převažující strach většiny Američanů, že by impeachment 

znamenal pro zemi katastrofu. V listopadu tento strach pociťovalo 61 procent 

respondentů, zatímco v polovině května to bylo jen 38 procent. Průzkum zároveň ukázal, 

že jen 38 procent respondentů si přeje, aby Nixon v úřadu zůstal, zatímco 53 procent 

požaduje jeho rezignaci nebo impeachment.153 

                                                
147 OLSON K. W., op.cit., str. 144. 
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 Přepisy způsobily, že i další dosavadní zastánci prezidenta Nixona z řad tisku 

požadovali jeho odstoupení z funkce. Deník Chicago Tribune, který byl některými zdroji 

považován za jeden z nejvlivnějších hlasů konzervativního republikanismu                     

na středozápadě země a věrného podporovatele Nixona, publikoval úvodník požadující 

prezidentovu rezignaci: „Je smutné a těžko uvěřitelné, že poprvé v naší historii je lepší, 

aby prezident opustil úřad, než aby bojoval a udržel si ho. Věci dosáhly takového stádia, 

kdy odchod pana Nixona, ať už jedním nebo druhým způsobem, je lepší variantou         

pro úřad prezidenta, zemi a svobodný svět.“154 Pro rezignaci se vyjádřil také Omaha     

World-Herald: „Příčinou vydání 1200 stran přepisů je, že se prezident snažil zachránit 

svou vlastní kůži a uvažoval by o každé možnosti, jakkoli bizardní, která by mu v tom 

pomohla. Někteří by se mohli ptát, co by jiní prezidenti udělali za stejných okolností. 

Řekli by, že ty špinavé triky, vloupání do Watergate a následná kamufláž jsou jen 

politika. Na to bychom chtěli odpovědět: jestliže ten pobuřující obraz podfukářství           

a podvodů odhalený nahrávkami z Bílého domu je jen politika praktikovaná v Oválné 

pracovně prezidenta Spojených států, je na čase, aby její současný obyvatel pracovnu 

opustil. Prezident by měl rezignovat.“155 Deník Cleveland Plain Dealer rovněž podpořil 

Nixonovo odstranění z funkce: „Právní výbor Sněmovny nemá jinou možnost,              

než doporučit impeachment prezidenta Nixona. (…) Je extrémně deprimující detailně číst 

přepisy a získat nevyhnutelný pocit, že prezident a jeho poradci byli tak lhostejní            

ke Spojeným státům a jejich lidu. Prezident Nixon zašel až příliš daleko, přepisy 

konverzací v Bílém domě jasně dokazují jeho spoluúčast v zakrývání stop vloupání. Toto 

a jeho odmítání se podrobit předvolání zvláštního vyšetřovatele a právního výboru 

Sněmovny fakticky potvrzuje, že impeachment se stane realitou.“156 K požadavku  

rezignace či impeachmentu se přidaly i Miami Herald, Providence Journal, Kansas City 

Times i New York Daily News.157  

 V květnu prezident Nixon čelil velmi široké, sjednocené opozici čítající 

washingtonský soud v čele se soudcem Siricou, Kongres, zvláštního vyšetřovatele a tisk 

požadující vydání nahrávek. Tyto síly tlačily Nixona směrem k rezignaci nebo 

impeachmentu. V květnu také právní výbor Sněmovny zahájil předběžné řízení o podání 

ústavní žaloby. Veřejnost se tak dozvěděla o dalších podrobnostech naznačujících, někdy 
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i dokazujících prezidentovu spoluúčast. Když výbor posbíral všechny potřebné důkazy     

a podklady, mohl zahájit přímé jednání o článcích impeachmentu. Toto jednání mělo být 

znovu přenášeno živě. Schůze právního výboru Sněmovny reprezentantů tak začala       

24. července s 40 milióny Američanů sledující přímý přenos v televizi.158 Přímé přenosy 

byly rozděleny do 6 dnů a trvaly téměř 36 hodin. Přestože tato jednání podle některých 

zdrojů přitáhla méně publika než přenosy slyšení senátní komise, poslední přenos jednání 

z 30. července, které schválilo třetí článek impeachmentu159, sledovalo u televizních 

obrazovek 70 miliónů amerických občanů.160 Následné průzkumy ukázaly, že jen           

10 procent všech dotázaných dospělých neslyšelo z jednání nic.161 Podle zprávy 

společnosti Harris podpora veřejnosti pro impeachment stále rostla, nyní dosahovala      

66 procent, což znamenalo třináctiprocentní nárůst oproti předchozímu týdnu.162            

Tři články impeachmentu, jenž byly odhlasovány i zástupci Republikánů ve výboru, 

mohly být předloženy Sněmovně reprezentantů, která by jejich odsouhlasením prakticky 

spustila proces impeachmentu. 

Další Nixonovou prohrou byl příkaz Nejvyššího soudu USA, který 25. července 

Nixonovi nařídil odevzdat nahrávky rozhovorů a písemné záznamy zvláštnímu 

vyšetřovateli Jaworskému. Nixon pak nakonec 5. srpna vydal další tři požadované 

nahrávky, které přesvědčivě dokázaly, že opravdu nařídil zakrývání stop v případu 

Watergate už 6 dní po vloupání do ústředí Demokratické strany. Záznamy také prokázaly, 

že Nixon věděl o zapojení zaměstnanců Bílého domu i CREEPu do aféry, stejně tak 

ukázaly, že prezident nařídil FBI, aby upustila od vyšetřování vloupání.163 Tyto nahrávky 

se staly ve společnosti známými pod názvem „Smoking Gun“ a prakticky dokázaly,        

že prezident Nixon celou dobu svému národu lhal. Záznamy byly posledním hřebíkem   

do rakve Nixonovy politické kariéry.  

Reakce tisku na obsah nahrávek explodovala napříč celou zemí. Téměř všechny 
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noviny v zemi se shodovaly, že Nixon musí opustit prezidentský úřad. Milwaukee Journal 

se vyjádřil: „Jestliže existuje nějaká shoda v dnešní společnosti, tak je to ta, že Richard 

Nixon musí odejít – jedním nebo druhým způsobem.“164 Orlando Sentinel Star projevil 

velké pobouření nad nahrávkami: „Lhal zemi a dokonce i vlastnímu právníkovi. Zradil 

důvěru miliónů Američanů, kteří mu věřili.“165 Dallas Times-Herald připomněl svým 

čtenářům, že sice Nixona podporoval v obou prezidentských kampaních, ale nyní naléhá 

na prezidenta, aby opustil svůj úřad.166  

Když se Nixon dozvěděl, že šance, že by se vyhnul impeachmentu a následnému 

odstranění z funkce jsou opravdu minimální, rozhodl se učinit jediný krok, který by mu 

umožnil se ústavní žalobě vyhnout. Richard Milhaus Nixon vystoupil 9. srpna 1974      

v 9 hodin večer před televizní kamery a ve svém proslovu oznámil svou rezignaci:       

„Po celé dlouhé a nesnadné období Watergate jsem cítil, že mám povinnost vytrvat           

a vynasnažit se ze všech sil dokončit své funkční období, na které jste mě zvolili. 

V několika posledních dnech jsem se však ujistil, že už nemám v Kongresu dostatečně 

silnou politickou základnu, aby to ospravedlnilo pokračování v mém úsilí. (…) Proto se 

zítra v poledne vzdám prezidentského úřadu. V tuto hodinu složí v této kanceláři 

viceprezident Ford prezidentskou přísahu.“167 Nixon však v tomto projevu (a ani nikdy 

poté) nepřiznal svou vinu. Nejblíže, kdy se dostal k přiznání bylo v rezignačním projevu: 

„Pokud některá z mých rozhodnutí byla nesprávná, a některá byla nesprávná, byla přijata 

z přesvědčení, že je to v nejvyšším zájmu národa.“168 

Ještě před rezignací se proti Nixonovi postavily další noviny: San Francisco 

Chronicle, Portland Oregonian, New Orleans Times-Picayune a Dallas Times-Herald.169 

Deník Dallas Morning Star se proti Nixonovi postavil pouhý jeden den před jeho 

rezignací s konstatováním: „Naše důvěra v prezidenta byla pošetilá.“170 I když byl tisk 

zklamaný, že Nixon rezignací unikl impeachmentu, média cítila zadostiučinění,              

že prezident konečně opustil prezidentský úřad.  

Počet diváků sledujících Nixonův proslov je odhadován mezi 90 a 110 milióny, 

                                                
164 OLSON K. W.: Watergate: The Presidential Scandal That Shook America, str. 160. 
165 Ibid., str. 160. 
166 Ibid., str. 160. 
167 Nixon´s Resignation Speech, August 8, 1974, dostupné na: http://watergate.info/nixon/resignation-
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168 Ibid. 
169 The People Take It in Stride, TIME, August 19, 1974, dostupné na: 
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počet Američanů, kteří poslouchali projev v rádiu, se vyšplhal na 40 milionů.171 Lidé 

v průzkumech vyjadřovali své pocity, ať už to byl smutek, či radost nebo pouhý souhlas. 

Typická odpověď vypovídala o smíšených pocitech: „Toto je smutný den, tragický den. 

Prezident udělal správnou věc, většina země byla proti němu a on nemohl vykonávat svou 

funkci tak, jak by měl. Bylo by lepší, kdyby se to nestalo.“172 Gallupův institut ukázal,   

že 79 procent respondentů věřilo, že Nixon udělal správnou věc tím, že rezignoval, 

zatímco jenom 13 procent bylo přesvědčeno, že měl zůstat.173 Pro většinu společnosti 

rezignace Nixona znamenala úlevu a přesvědčení, že kolotoč kolem Watergate konečně 

skončí. Jak řekl prezident Ford ve svém prvním projevu k národu: „Mí drazí Američané, 

naše dlouhá noční můra je u konce.“174  

V neděli 8. září 1974, měsíc po Nixonově rezignaci, prezident Ford oznámil 

veřejnosti udělení plné milosti Richardu Nixonovi – bývalý prezident byl zproštěn 

obvinění ze všech činů, které spáchal nebo mohl spáchat jako prezident Spojených států. 

Tuto milost Ford ospravedlnil prohlášením, že Nixon byl už potrestán tím, že se musel 

vzdát úřadu prezidenta.175 

 Udělená milost opět vrátila Watergate na přední stránky novin. Veřejnost byla 

šokována. Podle průzkumu institutu Gallup 72 procent dotázaných udělení milosti 

odmítlo, zatímco 12 procent ji schvalovalo.176 Hlavním důvodem jejího velmi negativního 

přijetí bylo to, že prezident Ford omilostněním Nixona Američanům ukázal, že ne všichni 

američtí občané jsou si rovni před zákonem. Jak řekl jeden respondent: „Každý další 

obviněný v aféře byl potrestán, tak proč ne i on [Nixon]?“177 Tím, že Ford pardonoval 

Nixona, tak zničil hlavní ideu celého vyšetřování Watergate. Několik dotázaných se také 

domnívalo, že udělení milosti bylo součástí dohody mezi Nixonem a Fordem již od října 

1973, kdy si Nixon vybral Forda jako nového viceprezidenta. Naproti tomu ti, co kladně 

hodnotili Fordův čin, byli přesvědčeni, že Nixon už trpěl dost a že postavit bývalého 

prezidenta před soud by akorát zmenšilo úctu Američanů k prezidentskému úřadu.   

 I když hlavním důvodem udělení milosti bylo úsilí jednou pro vždy Watergate 

                                                
171 ENGEL LANG G., LANG K.: The Battle for Public Opinion: The President, the Press, and the Polls 
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172 Ibid., str. 200. 
173 Ibid., str. 202. 
174 Remarks By President Gerald Ford On Taking the Oath of Office As President, August 9, 1974, 
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176 ENGEL LANG G., LANG K., op.cit., str. 210. 
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proces s bývalým prezidentem. KUTLER S. I., op.cit., str. 558. 
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uzavřít, což si americká veřejnost velmi přála, a pravděpodobně jediným prostředkem, jak 

toho brzy dosáhnout, bylo omilostnění Nixona, měl tento čin velmi negativní dopad na 

Fordovu popularitu. Podle průzkumu Gallupova institutu klesla podpora nového 

prezidenta  po udělení milosti z 71 na 49 procent178 a pravděpodobně byla jednou z příčin 

Fordova neúspěchu v následujících prezidentských volbách v roce 1976. 

 

7. Tisk a Watergate 

Tisk byl jedním z nejdůležitějších aktérů během celé aféry Watergate. Skandál jednak   

odhalil a svou zpravodajskou činností jej také udržel celých 27 měsíců, i přes veškerou 

snahu prezidenta Nixona, v povědomí veřejnosti. Díky médiím lidé dostávali nejčerstvější 

informace o vývoji aféry, a tím, jak tisk události komentoval a vyjadřoval na ně svůj 

názor, do velké míry ovlivňoval úsudek svých čtenářů. Postoj médií k Watergate se 

vyvíjel v závislosti na jejich politické orientaci179 a na vývoji aféry. Zprvu Nixona nikdo 

nepodezříval, to se ale v létě 1973 změnilo a tisk začal postupně vystupovat proti 

prezidentovi a požadovat jeho odchod z funkce. Sám Nixon byl přesvědčen, že to byla 

právě média, kdo byl zodpovědný za jeho pád.180 

V první fázi aféry to byl především Washington Post, který se zasadil o to, aby se 

Watergate nevytratila z povědomí veřejnosti. Od vloupání do konání soudu 

s obžalovanými pokrýval Post Watergate téměř sám. Některé deníky jako Los Angeles 

Times nebo časopisy Newsweek či TIME sice aféru také sledovaly, nicméně ne v takové 

míře jako washingtonský deník. To bylo dáno především tím, že Post, sídlící                   

ve Washingtonu, byl v centru dění a měl přístup z zajímavým zdrojům, jako například 

Deep Throat. Jelikož bylo na vloupání nahlíženo jen jako na „vloupání třetího stupně“,  

jak tento čin nazval tiskový mluvčí Bílého domu Donald Ziegler, není divu, že tato 

událost neupoutala velkou pozornost médií a že ostatní deníky nepověřily některé své 

reportéry působící ve Washingtonu, aby událost sledovali. Jelikož i redaktoři Washington 

Postu zpočátku považovali vloupání jen za lokální událost, svěřili reportáž o Watergate 

zpravodajům ze sekce regionálních zpráv, která pokrývala území Washingtonu D.C., 

Virginie a Marilandu. V této sekci se Carl Bernstein zabýval především události             

                                                
178 OLSON K. W.: Watergate: The Presidential Scandal That Shook America, str. 179. 
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ve virginských městech a Bob Woodward spotřebitelskými podvody ve Washingtonu.181 

Ani Woodward, ani Bernstein zprvu nepřisuzovali události velký význam, jak řekl           

B. Woodward: „Považoval jsem to za běžné vloupání.“182 Případ a jeho nesrovnalosti ale 

oba reportéry zaujal, a tak se pustili do jeho vyšetřování. Nutno ovšem dodat,                  

že představa, že Woodward a Bernstein sami odhalili celou kamufláž kolem případu 

Watergate, je poněkud zavádějící, jelikož ne všechny získané informace, které sloužily 

jako podklad pro následné reportáže, byly dílem Woodwardovy a Bernsteinovy 

investigativní činnosti. Většinou se jednalo o úniky informací z vyšetřovacích složek 

případu, které reportérům poskytly jejich tajné zdroje jako Deep Throat. Jejich hlavní 

přínos spočívá v publikování zjištěných informací o případu Watergate, čímž udrželi toto 

téma v novinách, a tím pádem i v alespoň okrajovém povědomí veřejnosti. 

Za úspěchem Washington Postu nicméně nestojí jen tito dva reportéři. 

Obrovskému tlaku byl vystaven také výkonný redaktor deníku Benjamin Bradlee              

a vydavatelka Postu Katherine Graham. Bílý dům totiž podnikal proti deníku poměrně 

tvrdá odvetná opatření. Snažil se například Post veřejně zesměšnit,183 také se pokusil 

způsobit deníku ekonomické problémy.184 Kromě toho se vyšetřování Woodwarda           

a Bernsteina krátce před konáním prezidentských voleb dostalo do mrtvého bodu,185 

čehož Bílý dům využil a nařknul deník ze snahy zdiskreditovat Republikánskou stranu 

před volbami. Jen díky následnému soudu s obviněnými z vloupání se tak Watergate 

nestala minulostí.   

Zadostiučinění se Washington Postu dostalo v březnu 1973, kdy soudce Sirica 

zveřejnil McCordův dopis potvrzující zapojení osob působících na předních postech 

v CREEPu i v Bílém domě, což dokázalo pravost reportáží Woodwarda a Bersteina.186 

McCordovo přiznání znamenalo poměrně zásadní obrat v postoji tisku. Dopis ukázal,     

že Washington Post byl celou dobu na správné cestě. Senzacechtivost a soutěživost tak 
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vzbudila zájem i ostatních médií. Doposud však jen málokdo podezříval z aféry 

Watergate samotného prezidenta. Jak řekl B. Woodward: „Věděli jsme, že do případu 

jsou zapojená velká jména, ale jméno samotného prezidenta nás opravdu nenapadlo.“187 

Když pak museli pod tíhou nových odhalení rezignovat nejbližší Nixonovi podřízení, 

začal tisk spekulovat o možné Nixonově roli v aféře. Spíš než o možnost jeho přímého 

zapojení šlo o otázku, zda je možné, aby prezident nic nevěděl o činech svých 

podřízených. Do této chvíle ovšem naprostá většina tisku stála na straně prezidenta           

a o impeachmentu či rezignaci se objevovaly zmínky jen velice zřídka. 

Další zlom přišel v letních měsících roku 1973, kdy ve Spojených státech 

probíhalo senátní vyšetřování okolností vloupání do Watergate. Bývalý Nixonův právní 

poradce John Dean ve své výpovědi poprvé oficiálně obvinil prezidenta ze spoluúčasti   

na následném zakrývání stop vloupání. Jeho prohlášení vzbudilo v tisku velkou polemiku 

o tom, kdo ve skutečnosti mluví pravdu, zda Nixon nebo Dean. Poté, co asistent bývalého 

šéfa Bílého domu Alexandr Butterfield odhalil existenci nahrávacího zařízení v Oválné 

pracovně, tisk požadoval vydání nahrávek rozhovorů, aby Nixon mohl veškerá Deanova 

obvinění vyvrátit, a tak se před veřejností očistit. Nixonovo odmítnutí záznamy vydat 

média velmi šokovalo. Následný boj o vydání nahrávek způsobil rozkol mezi tiskem. 

Podle některých novin Nixonovo odmítání dokazovalo, že prezident má co skrývat,          

a tudíž Deanova svědectví mohou být pravá, zatímco druhá strana obhajovala 

Nixonovovo odmítání jako jeho privilegium výkonné moci. Tisk přestal být v postoji 

k možnému Nixonově zapojení tak jednotný jako doposud a  média, která kritizovala 

Nixonovo odmítání, začala veřejně zmiňovat možnost impeachmentu prezidenta. 

Poté, co boj o vydání nahrávek vyústil v propuštění zvláštního vyšetřovatele,       

se i doposud loajální tisk postavil proti prezidentovi, protože v propuštění Coxe viděl 

Nixonovo zneužití moci. Prezident totiž při jmenování zvláštního vyšetřovatele slíbil,     

že do jeho vyšetřování nebude jakkoli zasahovat, a tím, že Coxe v říjnu propustil,          

tak podkopal jeho slibovanou nezávislost. Tato událost i další zástupce v tisku 

přesvědčila, že nahrávky patrně usvědčují Nixona z nějakého obvinění a že odmítáním 

záznamy vydat nechrání princip exekutivní výsady prezidenta či postavení prezidentského 

úřadu v politickém systému, jak se dosud domnívaly, nýbrž jen svou osobu a svoji 

politickou kariéru. V tisku se tak poprvé zvedla poměrně hlasitá vlna žádající 
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prezidentovo odstranění z funkce a impeachment se stal reálnou hrozbou. Prezident ještě 

nějaké zastánce v médiích měl, ale jejich počet se po Masakru sobotní noci velmi snížil. 

To je i případ časopisu TIME. Ten ze začátku své názory na vývoj skandálu moc 

nepublikoval, spíše otiskoval zprávy popisující a zhodnocující předchozí události, 

nicméně negativní postoj vůči prezidentovi a jeho působení v případu nezveřejňoval. To 

bylo pravděpodobně dáno jeho veřejnou podporou Nixona a  prorepublikánskou orientací 

týdeníku. Podpora prezidenta byla patrná například i v průzkumech veřejného mínění 

publikovaných v TIME, kdy ve zprávách převažovaly spíše kladné či neutrální postoje 

vůči prezidentovi než ty negativní.188 Časopis TIME patřil mezi tu skupinu médií, která po 

odhalení existence nahrávek rozhovorů prezidenta s jeho podřízenými vyžadovala jejich 

vydání. Magazín chtěl, aby se jejich vydáním ukázala pravda, jenž by prezidenta zbavila 

obvinění a očistila tak i Republikánskou stranu. Nixonovo odmítání bylo pro TIME 

velkým zklamáním a  propuštění zvláštního vyšetřovatele bylo poslední kapkou. Časopis 

se rozhodl vyslovit prezidentovi nedůvěru a 12. listopadu 1973 vydal ve své historii první 

úvodník s titulkem: Prezident by měl rezignovat (The President Should Resign), 

požadující Nixonův odchod z funkce. Týdeník se ale nikdy přímo nevyslovil                 

pro impeachment. Požadavku odstoupení Nixona odpovídaly i názory veřejnosti otisknuté 

v týdeníku, které se nyní vyslovovaly více v Nixonův neprospěch. Průzkumy časopisu 

TIME tak jasně ukazují, jak postoj periodika ovlivňoval názor svých čtenářů.  

Když Nixon pod tlakem publikoval přepisy nahrávek některých rozhovorů, počet 

jeho zastánců se zmenšil na minimum. Přepisy ukázaly prezidentovo zapojení                 

do Watergate, což způsobilo mezi zbývajícím tiskem, který dosud za prezidentem stál, 

velký rozruch. Z článků těchto periodik byl patrný pocity zrady, zneužití důvěry, 

oklamání. Všechny tyto dojmy se pak projevily v poměrně ostrých kritikách prezidenta    

a v požadavcích Nixonova odchodu. Nixon měl až do rezignace na své straně už opravdu 

jen pár novin. Většina stála proti prezidentovi, který se podle jejich názorů dopustil 

trestných činů a měl by jako každý normální člověk čelit jejich důsledkům. Nixonova 

rezignace byla tak pro naprostou většinu tisku zadostiučiněním. Svými stále se 

opakujícími výzvami k Nixonově odchodu z funkce, vystupňované publikováním četných 

průzkumů veřejného mínění, které měly prezidenta přesvědčit o nenavratitelné ztrátě 

podpory společnosti, se tisk podílel na prezidentově rozhodnutí vzdání se úřadu. Ovšem 

nelze tvrdit, že to byla právě média, kdo stál za Nixonovým pádem, protože hlavním 
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důvodem jeho rozhodnutí nebyl tlak médií, ale impeachment, kterému by s největší 

pravděpodobností čelil. Kdyby Demokraté neměli většinu v Kongresu, impeachment by 

nebyl na vzdory postoji tisku tak reálný a Nixon by s největší pravděpodobností svůj post 

neopustil.  

  

8. Postoj veřejnosti k možnosti impeachmentu 

Jak už je z textu patrné, postoj veřejnosti k impeachmentu byl velmi komplikovaný          

a nejednotný. Vývoj postoje veřejnosti do velké části kopíruje vývoj postoje tisku. Média 

jsou totiž hlavním zdrojem informací, podle kterých si veřejnost utváří svůj vlastní názor. 

I když společnost kritizovala tisk, že věnoval Watergate až přespříliš prostoru, hodnotila 

jeho roli v aféře velmi kladně.189  

Když se ve společnosti začalo mluvit o impeachmentu, lidé z této možnosti byli 

velmi vystrašeni a toto řešení odmítali. Jejich negativní stanovisko vyplývalo ze strachu 

z následné politické krize, ze zhoršení zahraničněpolitické a ekonomické situace nebo 

z nedůvěry v prezidentova nástupníka. Hlavním problémem však byla neinformovanost 

veřejnosti o podstatě impeachmentu. Lidé prostě nevěděli, co si pod pojmem 

impeachment mohou představit a jaký následek bude pro zemi a jejich život mít. Průzkum 

společnosti Roper z listopadu 1973 ukázal, že více jak 50 procent veřejnosti nevědělo,    

co impeachment vlastně znamená.190 Tento fakt tak mohl poměrně zkreslit výsledky 

některých průzkumů veřejného mínění. Také je otázkou, jestli byla podpora 

impeachmentu opravdu taková, jakou průzkumy veřejného mínění ukazovaly. 

V průzkumech totiž záleží na způsobu formulování otázky. Jiný výsledek udá výzkum, 

který se dotazuje pouze na impeachment nebo pouze na rezignaci, či uvádí více variant.  

 Podle vývoje postoje vůči impeachmentu ve společnosti může být veřejnost 

rozdělena do 4 skupin. Do první kategorie spadají lidé, kteří byli již během slyšení senátní 

komise přesvědčeni, že Nixon je vinný z účasti na Watergate a že by měl odejít z funkce. 

Vliv na jejich rozhodnutí mělo především Deanovo a Butterfieldovo svědectví. Druhá 

skupina je tvořena osobami, které se vyslovily pro impeachment po propuštění Coxe.    

Na jejich názor měl vliv masivní odliv podpory tisku, s jejichž názorem se ztotožnili. 

Další kategorii tvoří lidé, které přesvědčily až veřejně publikované přepisy nebo jednání 

právního výboru Sněmovny reprezentantů. Lidé v této skupině dlouho doufali, že Nixon 
                                                
189Podle průzkumu společnosti Harris souhlasilo 66 procent respondentů s tvrzením, že nebýt odhalení 
médií, nikdy by se pravda o Watergate nezjistila. OLSON K. W., op.cit., str. 111.  
190 Je to soud před Senátem Spojených států. Správně odpověděli vždy 2 z 5 Američanů, zatímco zbytek 
upřednostnil neúplnou odpověď, tedy odstranění z úřadu. ENGEL LANG G., LANG K., op.cit., str. 130.  
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nakonec dokáže svou nevinnu, ale vydání přepisů rozhovorů je nakonec přesvědčilo         

o opaku. Jak sledovali vysílané jednání právního výboru, shodovali se, že prezident je 

vinen z trestného činu, který může být podkladem pro impeachment, jako například 

bránění výkonu spravedlnosti či zneužití pravomoci. Změnu jejich postoje ovlivnilo          

i obvinění Nixona z krácení daní a nelegálního užití veřejných financí. Poslední skupinu 

tvořili lidé, kteří podporovali prezidenta až do konce a jasně se stavěli proti jakékoli 

možnosti jeho odstranění z funkce.  

 Průzkumy veřejného mínění, které ve velké intenzitě probíhaly od léta 1973, 

ukazovaly slábnoucí podporu prezidenta a stále více sílící požadavky na jeho odchod. 

Zlomové události aféry naznačovaly hlavní důvod odlivu Nixonovy popularity. Každé 

nové odhalení více a více veřejnost přesvědčovalo o tom, že prezident svému národu lže  

a pravdu nechce přiznat. Ne faktické porušení zákona, ale morální hledisko případu bylo 

podstatou ztráty důvěry veřejnosti v prezidenta. Jeho neustavičné lhaní a popírání pravdy 

přesvědčilo společnost, že Nixon by měl pro blaho země úřad opustit. Jak přiznal            

B. Woodward: „Nixonova velká chyba byla, že nepochopil, že Američané umí odpouštět. 

Kdyby svou chybu na samém začátku přiznal a zemi se omluvil, svou pozici by 

uchránil.“191 

 Názor veřejnosti sehrál svou roli při Nixonově rozhodování o odstoupení.           

Na podzim 1974 se totiž měly konat další volby do amerického Kongresu a pozice 

Republikánů byla ohrožena Nixonovou aférou. Demokraté ani tak na veřejné mínění         

o možnosti impeachmentu hledět nemuseli, protože jejich stanovisko bylo poměrně jasné 

a zásadním způsobem se od názoru společnosti nelišilo. Ovšem mezi Republikány 

panovalo dilema – buď zradit představitele své strany nebo se vystavit velké porážce       

ve volbách. Pokud by nehleděli na názor veřejnosti a zastali se prezidenta, mohli by sice 

proces impeachmentu na určitou dobu zastavit, ale na druhou stranu by ve volbách mohli 

přijít o klíčová křesla v Kongresu, která by následně připadla Demokratům, kteří by 

impeachment tak jak tak podpořili. Někteří Republikáni dokonce ve svých městech 

chodili mezi lidi a na jejich názor se osobně dotazovali. Riziko, že by zamezením 

impeachmentu ztratili ještě více voličských hlasů, bylo velké. Nebyla to tedy ztráta 

podpory veřejnosti, která byla podle prezidenta klíčovým faktorem, proč se rozhodl 

rezignovat, ale ztráta stranické podpory a podpory v Kongresu ovlivněná veřejným 

míněním, která nakonec přesvědčila Nixona odstoupit z úřadu. 

                                                
191 Forum With Bob Woodward, 1997, dostupné na: 
http://discuss.washingtonpost.com/zforum/97/woodward.htm (8. května 2009). 
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Závěr 

Aféra Watergate je jedním z největších politických skandálů v dosavadní historii 

Spojených států. Politická špionáž sice nebyla v americké politice žádnou novinkou, 

zvláště pak v době Nixonova prezidentství, ale nikdy nevedla k aféře, která by vyvolala 

krizi důvěry veřejnosti v celý politický systém. Případ Watergate, na který bylo               

ze začátku nahlíženo jen jako na běžné vloupání, přerostl v politický skandál, když se 

ukázalo, že do aféry jsou zapleteni zaměstnanci Bílého domu a možná i prezident Nixon. 

Nixonova snaha popřít svou účast v aféře a zamezit vydání důkazů, jenž jeho spoluúčast 

dokazovaly, vedla politické kruhy, tisk i veřejnost k názoru, že jedině impeachment může 

aféru vyřešit. Prezident Nixon tak byl nakonec pod hrozbou ústavní žaloby donucen  

k rezignaci.  

Tisk byl hlavním aktérem především v první fázi skandálu. Aféra Watergate se 

rozběhla především díky pracovitosti a ambicím dvou mladých reportérů                           

z deníku Washington Post, kteří se nezalekli velkých jmen a s vervou se pustili               

do odhalování dalších souvislostí celé kauzy. Pokud tedy jde o odhalování nových faktů 

v případu, pak se dá říct, že média skutečně ve Watergate sehrála klíčovou roli.              

Na druhou stranu při vyšetřování a následném rozhodování o impeachmentu prezidenta 

již takový vliv neměla.  

Postoj médií se měnil s neustálým přibýváním dalších důkazů o prezidentově 

zapojení do celé aféry. Podpora prezidenta na začátku celého skandálu se postupně měnila 

ve velmi negativní postoj vůči Nixonovi. Změna postoje tisku se odrazila i na utváření 

názoru veřejnosti. Hlavní příspěvek médií na měnící se názor společnosti spočíval            

v jejich rozsáhlém a plném pokrytí všech přelomových událostí. Publikované zprávy        

a komentáře či kontext, do kterého události zasazovaly, nebo forma jazyka,               

kterou používaly, rozhodně ovlivnila způsob, jak veřejnost  o Watergate přemýšlela. Teze, 

že mediální pokrytí Watergate bylo neférové, namířené proti prezidentovi, a že především 

tisk stál za pádem Nixona, není pravdivá. Tisk sice velmi důkladně referoval o každé 

události většinou i s jistým negativním zabarvením, ale svými zprávami pouze reagoval 

na Nixonovo jednání. Nebyl to tisk, kdo bránil vydání důkazů a tak mařil vyšetřování. 

Nixonova snaha zachránit se tak paradoxně způsobila jeho pád.  

Americká společnost prožívala celou aféru a především diskuse o možném 

impeachmentu prezidenta zcela rozdílně. Každopádně tu ale převládal pocit úzkosti          

a zoufalství z celé situace. Pro Američany bylo velmi těžké přijmout impeachment jako 

Komentář [O1]: Skoda, ze se 
v práci nevěnujete tomu, jakým 
způsobem média informace 
získavala. 
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možnost vyřešení celé aféry, ale Nixonovo neustálé bránění vyšetřování, zatímco            

ve svých veřejných projevech sliboval svou plnou spolupráci, nakonec přesvědčilo 

veřejnost, že jiná možnost neexistuje. Právě Nixonovo systematické lhaní bylo hlavním 

důvodem, proč se společnost postavila proti svému prezidentovi. I Nixonovi předchůdci 

zalhali americké veřejnosti, ale nikdo ne v takové míře a tak dlouho jako Nixon. Lidem 

prostě došla s nečestným prezidentem trpělivost, a tak požadovali prezidentův odchod 

z funkce.  

Tisk i veřejnost měly nepřímý vliv na Nixonovo rozhodnutí opustit prezidentský 

úřad. Média ovlivňovala názor společnosti a veřejné mínění ovlivňovalo rozhodování 

politických kruhů. Nicméně hlavním důvodem, proč Nixon nakonec rezignoval, nebylo 

prezidentovo přesvědčení, že ztráta podpory veřejnosti mu nadále znemožňuje vykonávat 

svou funkci, jak se Nixon často veřejně vyjadřoval, ale byla to skutečná hrozba 

impeachmentu, kterému by Nixon s největší pravděpodobností neunikl.  
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Summary 

The Watergate affair is one of the biggest political scandals in American history. From an 

ordinary burglary into the office of the Democratic National Committee in Watergate 

Hotel in Washington D.C. it became a huge political scandal that spread all over the 

United States between 1972 and 1974. As investigators continued to disclose new facts 

about the scandal, it became more and more clear that the White House staff and also the 

President himself were involved either in Watergate burglary or in the following cover-

up. Political circles and American public started to discuss the removal of President 

Nixon from the presidential office. There were two possible options – resignation or 

impeachment. However, the public opinion wasn’t unanimous. At the beginning, most 

Americans were against the resignation or impeachment for fear of country being thrown 

into turmoil, but new disclosures about Nixon’s constant lying made them change their 

minds. In the end, Richard Milhaus Nixon, under the threat of being impeach by the U.S. 

Senate, was compelled to resign from the office of the President of the United States.

 The press played indispensable role in uncovering the facts during the Watergate 

scandal. The affair unfolded due to the diligence of two young reporters from the 

Washington Post. However, subsequently, during the investigation by the U.S. Senate, the 

press was no longer that substantial. However, the press played an important role in 

continuous coverage of the investigation and committee hearings, thus enabling the U.S. 

public access to information about the scandal. Media´s attitude toward Watergate affair 

was changing with the increase of the evidence about Nixon´s involvement in the scandal. 

The position of the press changed from quite positive support of Nixon at the beginning of 

his second term to very negative denouncement of his personal behavior. The shift of the 

press´ attitude toward Nixon and Watergate affair was reflected in public opinion as well. 

 At first, it was quite difficult for majority of U.S. public to accept the option of 

President´s resignation or impeachment. However, in the end, Nixon’s lying and abuse of 

his powers made them believe that there was not other solution but removal of the 

President from his office.    

 The press and the public had an indirect impact on Nixon’s decision to leave the 

presidential office. Media affected public opinion and the public opinion influenced the 

decision-making of political circles. However, the main reason why Richard Milhaus 

Nixon finally resigned was the real threat of being impeached by the U.S. Senate, not the 

loss of public support. 
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Přílohy 

Příloha č.1: Statistické údaje některých průzkumů veřejného mínění 
 
tabulka 1  Procento respondentů charakterizující Watergate jako „závažnou skutečnost“ 
 
 

Gallupův institut 

duben 1973 31 
červen 1973 47 
červenec 1973 48 
srpen 1973 53 

 
Zdroj: ENGEL LANG G., LANG K.: The Battle for Public Opinion: The President, The Press and The 
Pulls During Watergate. New York: Columbia University Press, 1983, str. 310. 
 
 
 

tabulka 2  Procento respondentů přesvědčených o Nixonově spoluúčasti v aféře Watergate 

11.-14. května1973 56 

1.- 4. června 1973 67 

22.-25. června 1973 71 

6.- 9.července 1973 73 

3.- 6. srpna 1973 76 

Zdroj: zpráva Gallupova institutu z 6. září 1973. 
 
 

tabulka 3  Postoj Američanů k možnosti odstranění prezidenta Nixona z úřadu (v procentech) 

  
PRO 

 
PROTI 

 
BEZ NÁZORU 

 
IMPEACHMENT 

 
červen 1973 

 
19 

 
69 

 
12 

 
červenec 1973 

 
24 

 
64 

 
14 

 
srpen 1973 

 
23 

 
64 

 
13 

 
REZIGNACE 

 
červen 1973 

 
22 

 
62 

 
16 

 
červenec 1973 

 
22 

 
66 

 
12 

 
srpen 1973 

 
17 

 
66 

 
17 

Zdroj: ENGEL LANG G., LANG K.: The Battle for Public Opinion: The President, The Press and The 
Pulls During Watergate. New York: Columbia University Press, 1983, str. 310. 
 
 

 
Společnost Harris 

květen 1973 40 

červen 1973 47 
červenec 1973 48 
srpen 1973 49 
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tabulka 4  Hlasování o článcích impeachmentu právního výboru Sněmovny reprezentantů 

 
PRO 

 
PROTI 

 
 
 
Článek 

 
Demokraté 

 
Republikáni 

 
Demokraté 

 
Republikáni 

 
 
 
Celkem 

 
I. Maření spravedlnosti 

 
21 

 
6 

 
- 

 
11 

 
27-11 

 
II. Zneužití pravomoci 

 
21 

 
7 

 
- 

 
10 

 
28-10 

 
III. Pohrdání Kongresem 

 
19 

 
2 

 
2 

 
15 

 
21-17 

Zdroj: Analysis of the Impeachment Votes of the Committee on the Judiciary of the House of 
Representatives, dostupné na: http://watergate.info/impeachment/impeachment-articles-analysis.shtml (16. 
května 2009). 
 
 
 
 

tabulka 5 Důvody pro impeachment podle veřejnosti (v procentech)  

 
Názor 

 
Počet v procentech 

 
Politické důvody 

 
13.6 

 
Zákonný/ústavní 
důvod 

 
 

51.0 
 
Na základě 
vyhodnocení důkazů 

 
 

35.4 
Zdroj: : ENGEL LANG G., LANG K.: The Battle for Public Opinion: The President, The Press and The 
Pulls During Watergate. New York: Columbia University Press, 1983, str. 313. 
 
 

 

 

tabulka 6  Odpověď na otázku: „Bude Nixon vystaven impeachmentu a odstraněn z úřadu?“  

(v procentech) 

  
Květen 1974 

 
Červenec 1974 

 
Srpen 1974 

Bude shledán 
vinným 

 
29 

 
27 

 
47 

Nebude shledán 
vinným 

 
53 

 
55 

 
40 

 
Není si jisto 

 
18 

 
18 

 
13 

Zdroj: : ENGEL LANG G., LANG K.: The Battle for Public Opinion: The President, The Press and The 
Pulls During Watergate. New York: Columbia University Press, 1983, str. 313. 
 



 58 

Příloha č. 2 Karikatury Herberta L. Blocka „Herblocka“ o aféře Watergate 
 
"Who Would Think Of Doing Such a Thing?"  "Strange--They All Seem to Have Some Connection 
With  

 This Place"     

  

 

 
zdroj: Washington Post, June 20, 1972.    Zdroj: Washington Post, June 23, 1972. 
 
 
 

Late Returns      Full Disclosure 

   
      

       
Zdroj: Washington Post, May 18, 1973.   Zdroj: Washington Post, November 18, 1973. 
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"Erase Those Thoughts" "Listen, are you going to be loyal to me or to 
that (expletive deleted) Constitution?" 

   
 
Zdroj: Washington Post, January 18, 1974.   Zdroj: Washington Post, May 31, 1974. 
 
 
 

Tidal Vawe      

 

   
Zdroj: Washington Post, July 28, 1974.   Zdroj: Washington Post, August 09, 1974.  
 
 



 60 

 
 
Příloha č. 3: Obálky magazínu TIME s tématem Watergate 
 
 

     
 
Zdroj: TIME, May 14, 1973. Zdroj: TIME, July 9, 1973. Zdroj: TIME, July 30, 1973. 
 
 
 
 
 

     
 
Zdroj: TIME, August 20, 1973. Zdroj: TIME, November 5, 1973. Zdroj: TIME, November 12, 1973. 
 
 
 
 

      
 
  Zdroj: TIME, August 05, 1974.  Zdroj: TIME, March 29, 1974. 


