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Anotace 

Bakalářská práce Kambodža mezi Čínou a Vietnamem 1975-79 se zabývá příčinami třetí 

indočínské války. Práce sleduje vývoj vztahů mezi Kambodžou, Vietnamem a Čínou 

v 70. letech 20. století. Po období spojenectví od 50. let napětí mezi Vietnamem a Čínou 

gradovalo úměrně tomu, jak docházelo k normalizaci čínsko-amerických vztahů. 

Čínsko-vietnamský rozkol vyeskaloval v polovině 70. let. Čína využila svého vlivu 

v Kambodži, aby vyprovokovala Vietnam, který koncem roku 1978 podnikl invazi do 

Kambodže. Čína jako patron Kambodže odpověděla protiakcí a zahájila útok na 

vietnamské civilní obyvatelstvo na čínsko-vietnamských hranicích. I přes bratrskou 

oficiální komunistickou doktrínu tyto dvě země vedly otevřenou válku. Tyto konflikty 

jsou souhrnně známé jako třetí indočínská válka, které měly za následek předefinování 

vztahů v jihovýchodní Asii. 

 

Annotation 

The bachelor thesis Cambodia between China and Vietnam deals with the causes of the 

Third Indochina War. It monitors the relation developments between Cambodia, 

Vietnam and China in the 1970’s. After the period of alliance between Vietnam and 

China in the 50’s, tension between them gradated accordingly to the normalization 

process of the Sino-American relations. The Sino-Vietnamese split escalated in the 70’s, 

when China took advantage of its influence in Cambodia to provoke Vietnam, which 

invaded Cambodia at the end of 1978. China as the protector of Cambodia counter 

attacked Vietnam in response and initiated the assault of the Vietnamese civilians on the 

Sino-Vietnamese borders. Despite the official fraternal Communist doctrine, these two 

countries declared open war. These conflicts are altogether known as the Third 

Indochina War, which as a result redefined the relations in Southeast Asia.  
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Vymezení a cíl práce 

 

Kambodža je dnes známá především díky četným turistickým zájezdům a ve statistikách 

se řadí mezi nejchudší země světa, které jsou závislé na humanitární pomoci a 

rozvojové spolupráci. Již méně známým faktem je, že mezi roky 1955 – 70 patřila 

Kambodža mezi nejvyspělejší státy Asie vyznačující se relativní politickou stabilitou a 

ekonomickým rozvojem. Do současné situace se Kambodža dostala kvůli politickému 

režimu Rudých Khmerů v čele s Pol Potem, jedním z nejkrvavějších diktátorů 

v dějinách lidstva. Téma Rudých Khmerů i Pol Pota je hojně zpracována hlavně 

v americké a francouzské literatuře, v české již znatelně méně. Z názvu mé práce je 

patrné, že bych se ráda zaměřila na Kambodžu jako subjekt konfliktů mezi Čínou a 

Vietnamem, kde Pol Potův režim bude upozaděn a bude sloužit jako jedna z kapitol 

vysvětlující příčinu čínsko-vietnamské války v roce 1979. Výchozí rok jsem zvolila 

právě 1975, kdy se dostali Rudí Khmerové k moci a kdy Jižní Vietnam byl sjednocen 

s komunistickým Severem. Toho roku začínají teritoriální konflikty mezi oběma státy, 

které později vyústí ve vietnamskou invazi do Kambodži. Zatímco Vietnam byl 

podporován Moskvou stejně jako za vietnamsko-americké války, Kambodža našla 

spojence v Pekingu. Na tomto příkladě je možné také vidět výsledek dále se 

zhoršujících vztahů mezi SSSR a Čínou, jakožto nastupující protiváhu Sovětského 

svazu na asijském kontinentě.  

 

Práci bych pojala jako případovou studii, kde výzkumnou otázkou bude, zda vietnamská 

invaze do Kambodže v roce 1978 bylo obrannou reakcí na čínskou rozpínavost 

v jihovýchodní Asii. Cílem mé práce tak bude vyvrátit či potvrdit tuto hypotézu. Zda 

tato invaze, která vedla k čínsko-vietnamskému pohraničnímu konfliktu, byla reakcí 

pouze na čínskou rozpínavost, či existovaly další důvody - jako nově nastolený režim 

Ho Či Minha, který chtěl demonstrovat svoji politickou sílu, nebo staletí trvající etnické 

rozepře mezi Vietnamci a Číňany.  

 

Motivace 

 

Jako příslušnice vietnamského národa jsou pro mě témata vietnamské historie a 

okolních států přirozeně blízká, ale jak již bylo uvedeno výše, objem literatury týkající 

se Rudých Khmerů a Pol Pota je rozsáhlý, ještě obsáhlejší je pak literatura zabývající se 



 

vietnamsko-americkou válkou. Naproti tomu periodických i neperiodických zdrojů, 

které by se obšírněji zabývaly kambodžsko-vietnamskou a čínsko-vietnamskou válkou, 

je v českém jazyce naprosté minimum. Proto jsem stejně jako jiní, kteří se zajímají o 

oblast indočínských válek, odkázána na zahraniční literaturu. Toto téma jsem volila, 

protože je obecně málo známé, z toho vychází i můj zájem se hlouběji věnovat této 

problematice a sama jí více porozumět. Jak je známo, „dějiny píší vítězové“, proto 

existují odlišné interpretace určité události. Za výhodu tedy považuji svoji znalost 

vietnamského jazyka, díky které mohu použít i zdroje ve vietnamském jazyce, tudíž 

budu schopna porovnávat údaje a data. 

 

Předpokládaná osnova práce 

 

V úvodu práce nastíním stručnou historii všech třech zkoumaných států a vytyčím 

události, které je pojily. S tím souvisí i postupné vytváření vztahů mezi těmito státy. 

Soustředím se především na éru francouzské okupace, kdy Vietnam a Kambodža měly 

nejvřelejší vztahy a kdy se teprve utvářela komunistická opozice, avšak s nástupem 

komunistů k moci se tyto vztahy později přetrhly. 

 

V druhé části se budu zabývat, kdy a co vedlo Sověty k podpoře Vietnamu a proč se 

naopak Čína postavila na stranu Kambodže. Dalším okruhem zkoumání budou události 

v roce 1975, které odstartovaly pohraniční potyčky ústící v závažnější konflikt žádající 

participaci dalších států.   

 

Ve třetí části se budu věnovat samotné vietnamské invazi do Kambodži na konci roku 

1978, známé také jako třetí indočínská válka, a následnou čínskou protiakci v roce 1979 

a její výsledky. 

 

V závěru shrnu důležité vztahy a jevy celé práce a základě těchto poznatků potvrdím či 

vyvrátím výzkumnou otázku.   
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ÚVOD 

 

Úvod do tématu 

Dnešní Kambodžské království patří k nejchudším zemím světa a stále v sobě 

nese hořké dědictví zanechané terorem Rudých Khmerů. Stejně jako jiné málo 

rozvinuté státy se Kambodža potýká jak s ekonomickými problémy, tak i s politickými. 

V zemi proti sobě bojují znepřátelené politické frakce, všudypřítomná korupce blokuje 

hospodářský rozvoj a porušování lidských práv je na denním pořádku.1 Kambodžu do 

nynějšího stavu dostaly především boje - boje o nezávislost na Francouzích, boje 

s diktátorem z vlastních řad svého lidu, boje o vymanění ze sevření svých mocensky 

silnějších sousedů. Novověké dějiny Kambodže jsou tak lemovány válkami, které zemi 

zcela vyčerpaly. 

Vietnam je dnes jednou z nejdynamičtějších zemí jihovýchodní Asie. Po vzoru 

Číny se i přes komunistickou doktrínu otevírá světu a od 90. let značně liberalizoval 

svůj trh. Stejně jako Kambodža si i Vietnam ve 20. století prošel osvobozeneckou  

válkou, poté vybojoval proti Američanům jednu z nejdelších válek století, aby po 

odchodu Američanů zaměřil svoji pozornost proti tradičnímu soupeři – Číně, jejíž 

mocenský dosah pociťoval už po dvě tisíciletí.  

Komunistická Čína je dnes jediným státem, který může konkurovat Spojeným 

státům americkým. Čína si byla vždy vědoma své velikosti a po celou dobu své 

existence ukazovala svou moc a ovlivňovala dění v regionální (dnes tedy již ve světové) 

politice. Čínské dějiny 20. století jsou především o budování a upevňování 

komunistických struktur a prorůstání socialistické ideologie do společnosti. Po 

absolutním vítězství komunistů se Čína chtěla začít prosazovat jako regionální mocnost, 

proto svou zahraniční politiku měnila v souladu se geostrategickými cíly. Protichůdné 

zájmy byly jedním z faktorů, které později vedly k čínsko-vietnamské válce.   

 

Ve své práci se budu především zaměřovat na pochopení vzájemných vztahů 

mezi Kambodžou, Čínou a Vietnamem v rozmezí let 1975 – 79. Jako výchozí bod jsem 

                                                           

 

1
 Nožina, M. (2007). Dějiny Kambodže. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, str. 274-275. 
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zvolila rok 1975, jako rok definitivního nástupu Rudých Khmerů v Kambodži stejně 

jako rok sjednocení Jižního Vietnamu s komunistickým Severem. Tehdejší mezinárodní 

scéna nebyla šokována pouze faktem, že proti sobě poprvé otevřeně válčily země 

vedené komunistickými stranami, ale i tím, že tyto konflikty propukly bezprostředně po 

skončení druhé indočínské války.2 V tomto krátkém období došlo ke dvěma konfliktům, 

jež významně změnily povahu mezinárodních vztahů jihovýchodní Asie, přesto existuje 

málo odborných prací, které by se pokusily interpretovat příčiny třetí indočínské války.  

 

 

Základní výzkumné otázky 

Cílem bakalářské práce nazvané Kambodža mezi Čínou a Vietnamem 1975-79 je 

analyzovat období, kdy se vztahy mezi těmito třemi státy nejvíce vyostřily a kdy se 

oslabená Kambodža stala subjektem mocenských her Číny a Vietnamu. Po zhodnocení 

tohoto období bych se pokusila odpovědět na tři hlavní otázky.  

Ještě během 50. let byla Čína a Vietnam nejbližšími spojenci, které pojilo 

„bratrské“ pouto. Co způsobilo, že se během 60. let 20. století postupně měnil přístup 

Číny k Vietnamu, přestože to byla právě Čína, která během ještě počátkem druhé 

indočínské války imperialistické Američany vehementně odsuzovala. Mělo tradiční 

nepřátelství vliv na tento rozkol, nebo Čína pouze přizpůsobila své jednání aktuální 

politické realitě? Druhá otázka zní, proč se Vietnam rozhodl podniknout invazi do 

Kambodže. Byla tato invaze, která vedla k čínsko-vietnamskému pohraničnímu 

konfliktu, pouze obrannou reakci na provokativní kambodžské vpády, nebo měl 

Vietnam po celou dobu ambice ovládnout Kambodžu a čekal na vhodnou záminku? 

Poslední otázka, na kterou se tato bakalářská práce pokusí odpovědět, je, jaký 

bezprostřední dopad měla třetí indočínská válka na všechny tři zkoumané země.  

 

  

                                                           

 

2 Quinn-Judge, S.; Westad, O. A. [eds.] (2006). The Third Indochina War: Conflict between China, 

Vietnam and Cambodia, 1972-79. London: Routledge, str. 1.    
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Struktura práce 

Bakalářská práce pojata jako případová studie je rozdělena do pěti hlavních 

částí. Pro pochopení problematiky je potřeba její zasazení do širší souvislosti, proto 

úvodní část bude mapovat stručnou historii všech tří zkoumaných zemí se zaměřením 

na události, které je v jistých historických okamžicích sblížily, či naopak přispěly 

k odcizení. Druhá část bakalářské práce se zabývá obdobím vzniku komunistických 

stran v jednotlivých zemích a období francouzské okupace, kdy započala spolupráce 

mezi těmito třemi státy. Třetí kapitola popisuje vývoj vztahů od poloviny 50. let do 

začátku 70. let 20. století. Právě toto období je nezbytné pro pochopení vyvrcholení 

napětí a sporů v roce 1975. Kořeny rozkolu mezi Čínskou lidovou republikou (ČLR) a 

Demokratickou republikou Vietnam (DRV) a zároveň sovětsko-vietnamské sbližování 

nalezneme právě v tomto období.  

Čtvrtým okruhem zkoumání v této práci bude popis dramatických událostí od 

roku 1975, které odstartovaly pohraniční potyčky mezi DRV a Kambodžou. Tato část 

práce je dále věnována samotné vietnamské invazi do Kambodže koncem roku 1978 a 

následné čínské protiakci jako „potrestání“ Vietnamu. V závěru budou shrnuty a 

vytyčeny všechny podstatné události a myšlenky, jež byly popsány v předchozích 

kapitolách, a následně by na ně navázaly odpovědi na tři výzkumné otázky.      

 

 

Zdroje a podklady práce 

Nechvalně proslulou kapitolou kambodžských dějin byla vláda Rudých Khmerů. 

Tato problematika je obsáhle zpracována v různých světových literaturách (především 

v americké a francouzské), zatímco literatura zabývající se obdobím následující po 

svržení Pol Pota se v některých zemích téměř nevyskytuje. Ačkoli v době vietnamské 

invaze do Kambodže i čínsko-vietnamského konfliktu bylo tehdejší ČSSR stále 

komunistickým státem, tudíž musela zastávat jistý postoj k roztržce mezi 

„socialistickými bratry“, je třetí indočínská válka mezi českou širší veřejností téměř 

neznámý pojem (na rozdíl od druhé indočínské války, tj. vietnamsko-americké války). 

V české literatuře neexistuje žádná knižní publikace, která by se zabývala pouze 

problematikou třetí indočínské války. Jediná brožura přeložená do českého jazyka 

(originál v ruském jazyce), která se podrobněji zabývá čínsko-vietnamským konfliktem, 
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se velmi sugestivně jmenuje Maoismus - hrozba lidstvu. Agrese Pekingu proti 

Vietnamu.3  Tato brožura vydána roku 1982 jasně reflektuje negativní postoj tehdejšího 

Sovětského svazu (tudíž i ČSSR) k ČLR a proto ji nepovažuji za relevantní zdroj. 

Z českých zdrojů jsem tedy čerpala informace především o obecných dějinách 

jednotlivých států. Podklady pro širší pochopení souvislostí jsem hledala zejména 

v anglicky psané literatuře, kde se této problematice věnuje o poznání více badatelů, 

avšak ani zde neexistuje mnoho rozsáhlých publikací, které by se věnovaly pouze této 

problematice, jak jsem již uváděla výše. Nejdůležitějším podkladem k mé práci se stala 

kniha kolektivu autorů The Third Indochina War: Conflict between China, Vietnam and 

Cambodia, 1972 – 79,4 kde v jednotlivých kapitolách každý z autorů předkládá vlastní 

interpretaci příčin třetí indočínské války. Velmi dobře mi posloužily také elektronické 

zdroje a databáze, kde jsem našla rozsáhlé články a eseje týkající se zkoumané 

problematiky.  

 

 

Komentář k projektu bakalářské práce 

Bakalářská práce se od projektu mírně odchyluje zejména po obsahové stránce. 

V projektu jsem se původně chtěla více věnovat samotné Kambodži, ale po hlubším 

prostudování problematiky jsem usoudila, že je potřeba se zabývat rovnocenně rozboru 

vietnamsko-kambodžských vztahů a čínsko-vietnamských vztahů pro pochopení celé 

souvislosti. Strukturu práce jsem ponechala bez větších změn. Rozšířila jsem okruh 

výzkumných otázek, na které budu hledat odpovědi. Zatímco v projektu jsem se 

soustředila na potvrzení či vyvrácení hypotézy, zda byla vietnamská invaze do 

Kambodže pouze obrannou reakci na čínskou rozpínavost, v bakalářské práci bych se 

pokusila najít i příčiny změn v čínsko-vietnamských vztazích.  

 

                                                           

 

3 Kubeš, Z. [přel.] (1982). Maoismus - hrozba lidstva: Agrese Pekingu proti Vietnamu. Vydání 1. Praha: 

Nakladatelství Svoboda. 75 s. 
4 Quinn-Judge, S.; Westad, O. A. [eds.] (2006). The Third Indochina War: Conflict between China, 

Vietnam and Cambodia, 1972-79. London: Routledge, 242 s. 
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V projektu jsem původně zamýšlela pracovat i se zdroji ve vietnamském jazyce, 

které ale nakonec nebyly během psaní bakalářské práce vůbec použity. Důvodem je 

absence jakékoliv dostupné literatury ve vietnamském jazyce, které by se zabývaly 

čínsko-vietnamským konfliktem. Domnívám se, že tyto informace jsou v této době 

v uzavřených archívech a pro veřejnost tak nedostupné. 
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1. HISTORIE STÁTŮ 

Pro bližší pochopení dané problematiky je třeba si nastínit historii třech 

zkoumaných států. Všechny tři země měly propletenou historii. Stejně jako Vietnamci 

pociťovali hlubokou nedůvěru k Číňanům, Khmerové zase vnímali Vietnamce jako 

svého největšího vykořisťovatele. Abychom porozuměli, jak se utvářely vztahy a vazby 

v jihovýchodní Asii, proč se Kambodža rozhodla v 70. letech minulého století přijmout 

čínskou podporu a proč čínsko-vietnamské spojenectví během 20. století bylo tak 

křehké a lehce napadnutelné, je zapotřebí se podívat do minulosti jednotlivých států. 

Pro náš výzkum není potřeba popisovat podrobné dějiny jednotlivých států, 

postačující bude vytyčit hlavní události a mezníky, které nejvíce ovlivnily mezinárodní 

vztahy těchto tří států. Tato kapitola je rozdělena do dvou hlavních rovin: do 

vietnamsko-kambodžských dějin mezinárodních vztahů a čínsko-vietnamských dějin 

mezinárodních vztahů. Na dějinách Kambodže chronologicky vytyčím hlavní momenty 

určující její vztahy s Vietnamem a souběžně se budu zabývat dějinami Vietnamu, kde 

rovněž vyberu nejdůležitější události, které formovaly čínsko-vietnamské vztahy. 

 

 

1.1 Vznik prvních státních útvarů 

1.1.1 Raná království Khmerů 

Už od 1. století n. l. se začaly na území dnešní Kambodže formovat první státní 

celky. Jednalo se o menší knížectví, která mezi sebou soupeřila. Postupně pak hledaly 

vzor, jak organizačně uspořádat podmaněné knížectví. Při státotvorných procesech se 

výrazně projevoval indický vliv.5 Indický vliv se dále rozšířil i na společenskou a 

duchovní sféru a prolnutím s původní khmerskou kulturou se tak vytvořila khmerská 

národní identita. Proces indianizace trval více než tisíc let a odborníci se domnívají, že 

přijímání indické kultury mohlo proběhnout jednak díky indické iniciativě, ale impulzy 

přicházely i ze strany khmerských mocenských elit.6 Indickou kulturu s sebou přinášeli 

především indičtí obchodníci. Khmerové s nimi měli čilé obchodní styky ještě v době 

                                                           

 

5 Nožina (2007), str. 32.  
6 Zelenda, J. (2009). Kambodža. Praha: Libri, str. 11.  
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před sanskrtizací7 Indie. Khmerové od Indů převzali písmo, buddhismus, mytologii i 

hinduistická božstva. Khmerové byli vystaveni i čínskému vlivu, ale ten se nestal nikdy 

dominantním. Přijetím čínské kultury by se Khmerové museli pořídit Říši středu, 

zatímco z indické kultury si mohli selektivně vybírat, např. kastovní systém společnosti 

se v Kambodži nikdy neuchytil.8 Z tohoto období se o Kambodži dovídáme nejvíce 

z čínských spisů, z toho lze usoudit, že Říše středu udržovala stálé kontakty 

s jednotlivými knížectvími. 

Prvním státem v dějinách Kambodže, který se objevuje v čínských análech, je 

Fu-nam. V čínských textech se Fu-nam prezentuje jako suverénní říše, ve skutečnosti se 

však jednalo o společenství městských států. V 6. století Fu-nam mizí z čínských 

záznamů a pobřežní městské státy jsou nahrazovány státy ve vnitrozemí. Až do 9. století 

mezi sebou soupeřili místní vládci o hegemonii. V tomto období se také poprvé objevují 

spisy v archaické khmerštině (předtím se objevovaly nápisy pouze v sanskrtu).9  

 

 

1.1.2 Raná vietnamská království 

Stejně jako se dozvídáme z čínských písemností o raných khmerských územních 

celcích, podobným způsobem se nám dochovaly i informace o raných vietnamských 

královstvích. O Lac Viet, jak nazývali Číňané obyvatele na jih od Řeky Jang-c'-ťiang10, 

se dovídáme mnohem více, neboť Lac Viet byli jejich bezprostřední sousedé. Prvním 

vietnamským královstvím bylo Van Lang, vládla v něm legendární dynastie Hong Bang 

– údajně od roku 2 879 př. n. l. až do roku 258 př. n. l. Po svržení dynastie Hong Bang 

se vytvořil útvar známý jako Au Lac. Ten ale koncem 3. století př. n. l. dobyla Čína a 

Lacvietové se dostaly poprvé a ne naposled pod nadvládu Číňanů. Čínský vliv se 

projevoval zpočátku pouze v reorganizaci správy země, postupně se ale čínské působení 

                                                           

 

7 Proces, kdy lidé z nižší kasty přejímají zvyky a praktiky lidí z vyšší kasty, aby dosáhli vyššího 

společenského postavení.  
8 Ross, Russel R. (1987). Early Indianized Kingdom of Funan. In Cambodia: a country study. Dostupné 

z WWW: <http://countrystudies.us/cambodia/5.htm>  (6. 5. 2011) 
9 Zelenda (2009), str. 14. 
10 Müllerová, P. (2004). Vietnam. Praha: Libri, str. 12. 
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přeneslo i na další oblasti a Číňané byli dosazováni do státního aparátu. Cílem bylo 

samozřejmě omezení podmaněného území a kontrola místního obyvatelstva.  

Období od roku 111 př. n. l. do roku 939 n. l. je známé jako období tisícileté 

severní závislosti, neboť mluvíme pouze o severní části dnešního Vietnamu. Během této 

dlouhé doby se vytvářela vietnamská společnost, která vstřebávala filosofické vlivy 

z Číny – především buddhismus a konfuciánství. Číňané se snažili místnímu 

obyvatelstvu vnutit své mravy a zákony, ale narážely na četné odpory a povstání, které 

byly pokaždé krvavě potlačeny.  Ve středním a jižním Vietnamu se pod indickým 

vlivem vytvořilo silné království Čampa11, se kterým Vietnamci budou později ve své 

historii bojovat o ovládnutí území. 

    

 

1.2 Formování samostatných národních států 

1.2.1 Angorská říše 

Angorské období zůstává dodnes zlatým věkem a výjimečnou érou 

kambodžských dějin. Khmerské království patřilo k nejmocnějším říším Asie a 

představovalo silného politického soupeře na mezinárodním poli. Na počátku 9. století 

se podařilo králi Džajavarmanovi II. (802-853) sjednotit území obývané Khmery a 

vytvořit jediné centrum. Položil tak politickou jednotu Khmerů, která už nebyla 

prakticky nikdy zpochybněna.12 Khmerská říše zasahovala na východě i do dnešního 

středního a jižního Vietnamu. V té době se zde rozkládala říše Čampa, která byla 

dědičným nepřítelem Khmerů a představovala jedinou vážnější hrozbu, která 

ohrožovala Angorskou říši.13 V této době ale moc ani přítomnost etnických Vietů do 

Čampy nedosahovala. 

Ve 13. a 14. století dochází k úpadku Angorské říše. I na ni se podepsal vpád 

Mongolů, kterým se podařilo zabrat značnou část Asie. Mongolské výboje rozhýbaly 

                                                           

 

11 Čamové pravděpodobně etnicky patřili k malajským ostrovním kmenům.  
12 Zelenda (2009), str. 16.  
13 Ross, Russel R. (1987). The Angkorian period. In Cambodia: a country study. Dostupné z WWW:  

<http://countrystudies.us/cambodia/7.htm>  (6. 5. 2011) 
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masy vietnamského, laoského i thajského obyvatelstva, což přispělo k rozvrácení 

poměrů v jihovýchodní Asii. 

 

 

1.2.2 Feudální vietnamský stát  

Národní samostatnost si Vietnamci vybojovali až v první polovině 10. století, kdy 

se jim podařilo porazit čínskou armádu. První pokusy sjednotit jednotlivá knížectví 

nebyly úspěšné, ale když se sjednotila Čína pod dynastií Sung14, Vietnamci vycítili 

zřejmé nebezpečí a došlo ke sjednocení Vietnamu. V následujícím období vietnamských 

dějin se na trůně vystřídalo několik významných dynastií. V této etapě dějin se 

vietnamským panovníkům podařilo postupně upevňovat centralizovanou moc a podřídit 

si místní feudální skupiny, které mívali faktickou moc a disponovali vlastní armádou. 

Až do začátku 15. století si Vietnamci udrželi vlastní nezávislost, a i když oficiálně byli 

vazalové Říše středu, prakticky ale na území Vietnamu nepobývali žádní čínští úředníci 

ani vojáci. 

 

 

1.3 Krize národních států 

1.3.1 Postangorské období 

Po pádu Angorské říše nastává „postklasické“ období dějin Kambodže, které 

trvá až do koloniální éry. Někteří autoři toto období nazývají obdobím úpadku, ale 

podle novějších pramenů se jedná spíše o manipulaci historiků koloniální éry, kteří se 

snažili zdůraznit rozdíl mezi angorským a postangorským obdobím, aby ospravedlnili 

francouzský protektorát.15 Od poloviny 15. století do konce 16. století se kambodžský 

dvůr dostal pod nadvládu Siamu16. Když Vietnamci během Pochodu na Jih17 porazili 

Čamy a vytlačili je do ústraní, jejich politická moc prudce vzrostla, a Kambodži vedle 

Siamu přibyl nový ambiciózní protivník.  

                                                           

 

14 Dynastie Sung vládla v Číně od 960 – 1279.  
15 Nožina (2007), str. 114. 
16 Siam byl název pro Thajsko do 24. 6. 1939.  
17 Staletí trvající proces, kdy etničtí Vietové expandovali do jižní a jihovýchodní části Indočíny.  
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Období od poloviny 17. století už je pak charakterizováno mocenským 

soupeřením mezi Thajci a Vietnamci. Až do vytvoření francouzského protektorátu byli 

v Kambodži střídavě Vietnamci A Thajci dosazováni na trůn slabí panovníci. Od 17. 

století Kambodža také postupně ztrácela významné provincie ve prospěch Vietnamců 

(nejvýznamnější z nich je Prey Nokor – dnešní Ho Či Minovo město), nakonec přišla o 

území úrodné delty Mekongu, což vedlo k dalšímu prohloubení odporu vůči 

východnímu sousedu. Ve 30. letech 19. století Vietnamci získali v Kambodži definitivní 

vliv, když porazili Thajce, kteří se museli stáhnout ze země. Započal proces 

vietnamizace, kdy se ve výsledku Kambodža měla stát jednou z vietnamských provincií. 

V roce 1847 se nakonec Vietnamci museli stáhnout (byli poraženi společnými silami 

Khmerů a Thajců) a do Kambodže se vrátila královské insignie, ale relativně krátké 

období vietnamské okupace se hluboko zapsalo do myslí Khmerů. Tato okupace se stala 

další příčinou nenávisti Khmerů k Vietnamcům.       

 

 

1.3.2 Krize vietnamského státu 

Na počátku 15. století hrozil Vietnamu otevřený konflikt s Čampou i s Čínou. 

Čína pod vedením nově nastolené dynastie Ming18 využila momentu, kdy se Vietnam 

soustředil na Čampu, a vtrhla do země svého jižního souseda. Vietnam se opět dostal 

pod nadvládou Číny. Na vietnamský trůn dosedla již zmíněná dynastie Ming a do státní 

správy byla opět dosazena čínská byrokracie. Z Vietnamu se měla stát jedna čínská 

provincie, jeho obyvatelům byly vnucovány čínské zvyky a Vietnamci v tomto období 

přišli o velkou část svého kulturního dědictví. Díky rolníkům, již byli méně vystavováni 

čínskému vlivu, se uchoval jak vietnamský jazyk, tak i národní tradice.19 Během vlády 

Mingů se prohloubilo už tak dědičné nepřátelství k Číňanům.  

Sjednocení proudů protičínských odbojů trvalo deset let, než došlo k masivním 

povstáním. Obyvatelé nechtěli zažít další éru čínské nadvlády majíce v paměti 

předchozí tisíciletou převahu. Už roku 1427 se Vietnamcům podařilo ze země vyhnat 

                                                           

 

18 Dynastie Ming vládla v Číně od 1368 – 1644.  
19 Cima, Ronald J. [ed.]. Renewed Chinese Influence. In Vietnam: A Country Study. Dostupné z WWW: 

<http://countrystudies.us/vietnam/10.htm> (7. 5. 2011) 
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čínské vojsko a obnovili svůj samostatný stát, kterému postupně vládly vietnamské 

dynastie Le, Mac, Trinh a Nguyen.   

 

 
1.4 Koloniální období 

1.4.1 Francouzi v Kambodži 

I po odchodu Vietnamců ze země se kambodžský král Ang Duong (1848-1860) 

stále obával mocnějšího souseda. Díky radám francouzských misionářů se Ang Duong 

obrátil na francouzského císaře Napoleona III., v němž viděl patrona, který by ho 

dokázal uchránit od východního souseda či případně pomohl získat ztracenou deltu 

Mekong. Toho samozřejmě využili Francouzi, kteří už v té době obsadili jižní část 

Vietnamu, aby rozšířili svůj vliv v Indočíně. Francouzům se podařilo roku 1863 přimět 

podepsat Ang Duongova nástupce (a syna) Norodoma (1860-1904) smlouvu o 

protektorátu. Když se Francouzům obratnými manévry definitivně podařilo vymanit 

Kambodžu ze siamského vlivu, jejich protektorát byl již nezpochybnitelný.20      

 

Francouzi nesou částečnou zodpovědnost za prohlubování khmerské nenávisti 

k Vietnamcům. Nejenže podněcovali masovou imigraci vietnamské komunity do 

Kambodže, ale také je dosazovali do státní správy a na kaučukové plantáže. Vietnamci 

si postupně monopolizovali některá řemeslnická odvětví.21 Postkoloniální Kambodža se 

s těmito problémy musela později potýkat. Francouzská moc se postupně utužovala a 

kambodžští králové fakticky sehrávali pouze ceremoniální úlohu. Počátky khmerského 

nacionalismu přicházejí až ve 30. letech 20. století a jsou úzce spojeny s buddhismem. 

Z buddhistického okruhu pocházelo mnoho kambodžských intelektuálních špiček, které 

později iniciovaly nacionalistická hnutí. První vlny nacionalismu v Kambodži proběhly 

relativně klidně. Stejně jako v okolních asijských státech až s příchodem druhé světové 

války naplno propukly protifrancouzské povstání.  

 

                                                           

 

20 Zelenda (2009), str. 48. 
21

 Pouvatchy, J. R. (1987). Cambodian-Vietnamese relations. Asian Survey, 26(4), str. 441 
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Během druhé světové války se Kambodža dostala pod francouzsko-japonskou 

správu, když Francie podlehla Německu a nedokázala čelit vzrůstajícímu tlaku 

Japonska. V roce 1941 byl na trůn dosazen princ Norodom Sihanuk, pro většina 

Khmerů nejdůležitější osobnost 20. století kambodžských dějiny. Po druhé světové 

válce nastala restaurace francouzské nadvlády, ale Francouzi už naráželi pouze na 

antikolonialismus a ozbrojený odpor. Už se jim nikdy nepodařilo vrátit se 

k předválečnému stavu.  

 

 

1.4.2 Francouzi ve Vietnamu 

Francouzi začaly své výboje v jihovýchodní Asii již koncem 18. století, které 

pak musely na čas přerušit kvůli napoleonským válkám. Vietnam se musel potýkat 

s francouzskými misionáři, obchodníky i diplomaty, kteří přicházeli stále ve vyšším 

počtu. Francouzi postupovali od jižního Vietnamu směrem na sever a už v 70. letech 19. 

století se prakticky Vietnamci dostali pod kontrolou Francie.  Pokud by se Francouzům 

nepodřídili, hrozila Vietnamu ztráta Saigonu. Vietnamci také pravděpodobně přecenili 

sílu francouzských kolonizátorů, proto obsazování jejich země neprovázel žádný větší 

odpor.22  

 

Když v roce 1887 byla vytvořena Francouzská Indočína, do které patřily kromě 

Vietnamu i Laos a Kambodža, představoval vietnamský panovník už pouze formální 

instituci vládce, který ale nedisponoval faktickou politickou mocí.23 Až během první 

světové války se ve Vietnamu vytvořily tři protikoloniální směry vlasteneckého hnutí, 

z nichž nejvýznamnějším se stalo komunistické hnutí pod vedením Ho Či Mina, které 

určilo pozdější orientaci země na komunistickou Čínu. 

 

 

 

                                                           

 

22 Cima, Ronald J. [ed.]. Under French Rule. In Vietnam: A Country Study. Dostupné z WWW: 

<http://countrystudies.us/vietnam/15.htm> (7. 5. 2011) 
23 Hlavatá, Lucie, et al. (2008). Vietnam. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, str. 123. 
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2. VZ�IK �ÁROD�ÍCH KOMU�ISTICKÝCH STRA� A 

OBDOBÍ UVOLŇOVÁ�Í VZTAHŮ 

Tato kapitola mapuje období vzniku komunistických stran v Číně, Vietnamu a 

Kambodži. Díky přijetí komunistické doktríny dochází k uvolnění vztahů mezi 

tradičními protivníky a k budování spojenectví.  

 

 

2.1 Vítězství komunistů nad nacionalisty 

Čínská společnost od začátku 20. století procházela velkými sociálními 

změnami. Země, s dvoutisíciletou tradicí instituce císaře, v roce 1912 nastolila 

republikánské zřízení. V této době se tak pochopitelně formulovaly různé organizace a 

hnutí hledající nové směry, který by společnosti přinesl nový politický řád. V roce 1921 

vznikla Komunistická strana Číny (KSČ), jejichž zakládajícími členy byli převážně 

studenti rozčarováni z nového režimu. Mezi prvními členy patřil i Mao Ce-tung, jenž 

zpočátku věřil v postupnou změnu společnosti a nebyl zastáncem třídního boje, ale po 

prvotních zklamáních došel k závěru, že jedinou možnou cestou je násilná revoluce.24 

Čína nacházející se v anarchii viděla řešení ve sjednocení země. Byl to složitý 

proces, který trval zhruba 30 let, od roku 1920 do roku 1950. O sjednocení země 

usilovaly dvě stranické diktatury, paradoxně shodně inspirované leninským Ruskem. 

KSČ a Národní strana Kuomintang (KMT) zpočátku spolu spolupracovaly proti 

imperalistům, ale po roztržce v roce 1927 se staly nesmiřitelnými protivníky a jejich 

soupeření přivedlo zemi později do občanské války. Mezi oběma stranami došlo znovu 

ke spolupráci po roce 1937 v rámci jednotné fronty proti Japonsku, které Čínu 

okupovala právě od roku 1937.25 Po kapitulaci Japonska v roce 1945 obě stranické 

diktatury zahájily téměř okamžitý boj a získání moci. Rozpoutala se občanská válka 

trvající do roku 1949, kdy KSČ v čele s Mao Ce-tungem porazila KMT, i když KMT 

měl k dispozici početnější armádu a lepší zbraně. KMT se po porážce musel stáhnout na 

Taiwan. 1. října 1949 Mao Ce-tung vyhlásil Čínskou lidovou republiku (ČLR). Po 

                                                           

 

24 Fairbank, J. K. (2004). Dějiny Číny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, str. 318-319. 
25 Fairbank (2004), str. 320. 
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vítězství KSČ započaly diplomatické styky mezi Čínou a Vietnamem, který v té době 

bojoval proti Francouzům. Zde můžeme sledovat počátky spolupráce mezi 

komunistickými stranami. 

 

 

2.2 Komunistická strana Indočíny a Viet Minh 

Vietnamský komunismus je úzce spjatý s postavou Ho Či Minha, zakladatele 

KSI a hlavní postavou národní osvobozenecké fronty proti francouzským kolonialistům. 

Názory na Ho Či Mina se různí, jedni jej považují za „blahosklonného strýčka 

oddaného blahu svých krajanů“26, jiní za diktátora, faktem ale zůstává, že patřil 

k nejbrilantnějším politikům a stratégům 20. století. Ho Či Min roku 1929 založil KSI, 

jejímž cílem bylo osvobodit Vietnam od Francouzů a nastolit revoluci. Od 30. let KSI 

aktivně rozšiřovala své působení na celém území Indočíny, včetně Kambodže. 

Komunisté svoji činnost vykonávali v ilegalitě, neboť byli francouzskými úřady 

pronásledováni. Výraznějších úspěchů v odboji proti Francouzům a Japoncům (kteří 

během druhé světové války okupovali Vietnam stejně jako Čínu) se dosáhlo až v květnu 

1941 po vytvoření Viet Minhu27, celostátního osvobozeneckého hnutí sdružující různé 

politické organizace a skupiny. Viet Minh sice sdružoval různé politické proudy, ale 

vedli ho především komunisté v čele s Ho Či Minem, proto měl Viet Minh výraznou 

levicovou povahu.   

 Po kapitulaci Japonců a abdikaci císaře Bao Dai28 Ho Či Minh vyhlásil 

nezávislost a vznik Demokratické republice Vietnam (DRV), v jejímž čele stanul jako 

první prezident. Boj o nezávislost tím rozhodně neskončil. Francie, která se nehodlala 

vzdát se „své“ Indočíny, nepřestala v DRV intervenovat. DRV se logicky cítila 

ohrožena a koncem roku 1949 Ho Či Min vyzval obyvatele k celonárodnímu 

protifrancouzskému povstání. Válka proti bývalým kolonizátorům známá jako první 

indočínská válka trvala od roku 1946–1954. Počátkem 50. let jak ČLR tak i SSSR 

                                                           

 

26 Duiker, William J. (2003). Ho Chi Minh. Praha: Nakladatelství Jiří Buchal – BB/art, str. 12. 
27 Celý název zní Viet Nam Doc Lap Dong Minh – Liga za nezávislost Vietnamu 
28 Poslední císař Vietnamu abdikoval 25. 8. 1945. Z WWW: 

<http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-bao-dai-1243873.html> 
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uznaly vládu DRV a v této době jí začaly poskytovat vojenskou pomoc. ČLR 

poskytovala i ekonomickou pomoc, mimo to dodávala DRV základní spotřební zboží a 

léky. V tuto chvíle lze mluvit o ČLR jako o největším vietnamském spojenci. Naproti 

tomu USA začala finančně podporovat Francouze.29 Od roku 1950 je zřejmý výrazný 

vliv KSČ na KSI, ačkoliv se KSČ nikdy nepodařilo transformovat KSI do jakési své 

vzdálenější odnože. KSI se dařilo udržovat si nezávislost na KSČ jednak díky svému 

jasně vymezenému programu, jednak díky zkušenému vedení strany (představitelé 

vedení strany studovali ve Francii, SSSR i v Číně a považovali se za dostatečně 

kvalifikované k pochopení marxisticko-leninské učení) a v neposlední řadě díky vůdci 

strany Ho Či Minovi, jenž v této době již dosáhl mezinárodního uznání mezi 

komunistickými soudruhy.30 

 

Po absolutní porážce a kapitulace Francouzů se v Ženevě (1954) konala 

konference, která měla vyjednat uspořádání v Indočíně. DRV požadovala uznání 

svrchovanosti a nezávislosti svého státu, které se ji nakonec dostalo. V závěru Ženevské 

konference byla také stanovena demarkační linie na 17. rovnoběžce rozdělující DRV a 

Vietnamský stát31, i když se zástupci DRV snažili zvrátit toto rozhodnutí. Toto 

rozdělení na severní a jižní Vietnam proběhlo během první indočínské války, kdy 

dosazením abdikovaného císaře Bao Dai do čela Vietnamského státu (ten byl součástí 

Francouzské unie32) chtěla Francie zamezit rozšíření vlivu Viet Minhu na celé území 

Vietnamu. Omezený rozsah bratrské komunistické pomoci poprvé pocítil Vietnam na 

Ženevské konferenci. O rozdělení Vietnamu na dvě části vehementně usilovala právě 

především Čína, která na konferenci jednoznačně sledovala pouze své zájmy. 

                                                           

 

29 MÜLLEROVÁ (2004), str. 75-76. 
30

 Marr, D. G. (1981). Sino-Vietnamese relations. The Australian Journal of Chinese Affairs, 6, str. 53. 
31 Po Ženevské konferenci obyvatelé Vietnamského státu v referendu rozhodli pro zřízení Republika 

Vietnam (známý jako Jižní Vietnam) v čele s Ngo Dinh Diem, který pak kolaboroval s USA během druhé 

indočínské války.  
32 Francouzská unie vytvořena roku 1946 nahrazovala starý koloniální systém.  Z WWW: 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/219518/French-Union> 
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V roztříštěné oblasti jihovýchodní Asie tak nadále mohla snáze uplatňovat svůj vliv.33 

Vietnam tuto zradu Číně nikdy neodpustil. 

 

 

  

                                                           

 

33 Hlavatá (2008), str. 189. 
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2.3 Počátky kambodžského komunismu a spolupráce s Vietnamem 

Na vznik kambodžského komunistického hnutí mělo velký vliv ději v sousedním 

Vietnamu. Vietnamci byli mnohem úspěšnější v odporu proti návratu francouzské 

nadvlády, což dokazovaly úspěchy Viet Minhu. Nadto už při založení KSI Ho Či Minh 

zamýšlel s revolucí nejen ve Vietnamu, ale po celé Indočíně. Protože v Kambodži 

neexistovala žádná komunistická organizace, Viet Minh se rozhodla spolupracovat 

s kambodžskou nacionalistickou stranou Khmer Issarak. V únoru 1947 bylo ustanoveno 

společné velení Viet Minhu a Khmer Issaraku které začalo protifrancouzské organizovat 

partyzánské jednotky.34 Khmerové se obtížně vyrovnávali s dohledem vietnamských 

komisařů a to s přihlédnutím k tradičnímu nepřátelství mezi oběma národy muselo 

vyústit v napětí mezi KSI a Khmer Issarak.35 I když spolu oficiálně obě strany 

spolupracovaly, stále mezi nimi panovala vzájemná nenávist, a proto už v této době 

docházelo k etnickým střetům. Vietnamské komunistické hnutí se ale většiny prostých 

Khmerů vůbec nedotklo, proto KSI začátkem 50. let změnila strategii a uzpůsobila 

program kambodžským poměrům. V roce 1951 se KSI z taktických důvodů rozpustila a 

místo ní vznikly národní levicové strany – Vietnamská strana pracujících (VSP), Lao 

Itsala a v neposlední řadě Lidová revoluční strana Kambodže (LRSK).       

  

Sihanuk si uvědomil nebezpečí rostoucího vlivu Viet Minhu, ale jeho prvotním 

cílem bylo získat kambodžskou nezávislost na Francouzích. To se mu podařilo v roce 

1953, kdy 9. listopadu odešly francouzské jednotky ze země a tento den se dodnes slaví 

jako Den nezávislosti Kambodže.36 Francie byla téměř na konci svých sil, navíc se i 

samotná veřejnost dožadovala ukončení války, proto Francouzi tak rychle souhlasili 

s jednáním. Na Ženevskou konferenci byli o rok později pozváni delegáti prince 

Sihanuka, kambodžští komunisté byli zcela opomíjeni, což jejich pozici jen více 

oslabilo. I Kambodži byla na konferenci přiznána suverenita a ze země měla odejít 

všechna cizí vojska.    

 

                                                           

 

34 Nožina (2007), str. 192. 
35 Nožina (2007), str. 193. 
36 Zelenda (2009), str. 66. 
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3. OD SPOJE�ECTVÍ K ROZTRŽCE  

Po skončení první indočínské války se všechny tři státy soustředily na vnitřní 

vývoj, každý z nich vyčerpaný z vleklých válek z předchozích let. Čína toužila po 

vnitropolitické stabilitě po občanské a Korejské válce, Vietnam a Kambodža zase po 

válce za nezávislost. Vypuknutí vietnamsko-americké války žádalo opětovnou 

participaci okolních států a s ní se zintenzivnily diplomatické styky. V tomto období (od 

poloviny 50. let do začátku 70. let) se formovaly nové aliance, zatímco ty staré se 

naopak rozpadaly. První tři podkapitoly se věnují vnitřnímu vývoji jednotlivých zemí, 

zbývající podkapitoly se pak podrobněji zabývají všemi třemi státy najednou, neboť 

jejich zahraniční politiky jsou v této době už velmi propletené a nelze je vykládat 

odděleně. 

 

 

3.1 Od Velkého skoku po Kulturní revoluci 

50. a 60. léta jsou v Číně spojeny s hospodářskými reformami a společenskými 

experimenty Mao Ce-tunga. Koncem 50. let vyhlásil Mao Ce-tung politiku Velkého 

skoku, v jejímž výsledku se měla maximálně zvýšit čínská produkce. Vůdce požadoval 

po rolnících absurdní nároky. Museli odvádět obiloviny v době, kdy měli potíže se 

sklizní úrody a zároveň museli pracovat na stavbách veřejných děl.37 Výsledná bilance 

zněla 45 miliónů mrtvých během 4 let.38 Dalším Maovým experimentem byla Kulturní 

revoluce, kterou vyhlásil Mao roku 1966 a její vliv přetrval i po jeho smrti do roku 

1976. „Zahraniční styky byly za Kulturní revoluce poznamenány stejným 

bezmyšlenkovitým fanatismem jako domácí politika.“39  

 

 

                                                           

 

37 Fairbank (2004), str. 413. 

38 Akbar, A. Mao's Great Leap Forward killed 45 million in four years. The Independent. Dostupné 

z WWW: <http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/maos-great-leap-forward-killed-

45-million-in-four-years-2081630.html> (8. 5. 2011) 
39 Fairbank (2004), str. 437. 
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3.2 USA ve vietnamském Jihu proti Severu 

USA, které se také účastnily Ženevské konference, po jejím skončení převzaly 

zodpovědnost za bezpečnost stabilitu Jižního Vietnamu.40 Tuto úlohu přijaly velmi 

„zodpovědně“, už v roce 1962 v Jižním Vietnamu působilo kolem 12 tisíc poradců.41 

Komunistický Sever se nechtěl vzdát myšlenky sjednocení země a napětí mezi Severem 

a Jihem se každým dnem stupňovalo. Ozbrojený konflikt se zdál být nevyhnutelný. 

Tonkinský incident42 se stal už pouhou záminkou USA k legalizaci války. V roce 1964 

tak vypukla vietnamsko-americká válka. Až v roce 1973 se na základě Pařížských 

dohod začaly postupně stahovat americké jednotky ze země. Válka mezi Severem a 

Jihem přesto dál pokračovala až do roku 1975. 

 

 

3.3 Kambodža za prince Sihanuka 

Kambodža po Ženevské konferenci zaujala postoj neutrální země a soustředila se 

na vnitrozemský rozvoj. Na období vlády prince Sihanuka dodnes vzpomínají 

Khmerové jako na zlatý věk 20. století v porovnání s tím, co je čekalo v budoucnosti. 

Na jedné straně se Sihanuk zasloužil o jistý hospodářský rozvoj země, na druhé straně 

se Sihanuk pevně držel své pozice a tvrdě potlačoval levicovou opozici. Vnitropolitické 

spory v kombinaci s narůstající nespokojeností obyvatelstva se později vystupňovaly a 

vedly k vojenskému puči, který Sihanuka sesadil.   

 

 

3.4 Od aliance k rozkolu 

Až do vypuknutí vietnamsko-americké války se všechny tři státy spíše 

soustřeďovaly na svou vnitřní politiku. Tento válečný konflikt se postupně přesunul i na 

ostatní části Indočíny a ostatní státy se musely rozhodnout, jaké stanovisko zaujmou a 

k jaké válčící straně se připojí. 

                                                           

 

40 Nálevka, V. (2010). Horké krize studené války. Praha: Vyšehrad, str. 144.  
41 Müllerová (2004), str. 78. 
42 Vojenský konflikt amerického torpédoborce Maddox se severovietnamskou lodí v Tonkinském zálivu 
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I když se Kambodža snažila zaujmout neutrální postoj, nakonec svou neutralitou 

spíše podráždila zainteresované strany. Po Ženevské konferenci nabraly kambodžsko-

vietnamský vztahy nový obrat. Vietnam byl rozdělen na dva státy. To znamenalo pro 

Kambodžu jediné – válka za sjednocení Vietnamu se jí dříve či později nevyhnutelně 

dotkne. Svoji politiku se tak soustředili na to, jak tuto konfrontaci co nejdéle oddálit. 

Sihanuk měl před sebou nelehký úkol – udržet si dobré vztahy se Severním i Jižním 

Vietnamem, zatímco obě části země proti sobě válčily.43 Postavení Kambodže se 

zlepšilo, když ČLR uznala Sihanukovu vládu. Sihanuk okamžitě vycítil, že Čína by se 

mohla stát garantem pro zachování kambodžské územní integrity. Dobré vztahy si tak 

Kambodža udržela po celou dobu pouze s Čínou. Sihanuk navázal diplomatické styky 

se Severem i s Jihem, navštívil jak Hanoj, tak i Saigon a během těchto návštěv se 

zoufale domáhal uznání kambodžských hranic, kterému se mu ale nedostalo ani z jedné 

strany. Citelný dopad pak měl začátkem 60. let pokus Jihovietnamců (s pomocí 

americké CIA) o Sihanukův atentát. Po tomto incidentu se Saigonem úplně vypověděl 

diplomatické vztahy.44 Kambodžská „neutrální“ politika se tak přiklonila 

k vietnamským komunistům. Sihanuk věděl, že Saigon dříve nebo později padne, i 

proto se rozhodl v roce 1965 povolit severovietnamskými jednotkám překročit 

kambodžské hranice a postavit semipermanentní základny.45 Později byl za tento krok 

kritizován, protože tím přenesl válku i na území Kambodže. 

 

Sihanuk po celou dobu své vlády manévroval mezi levicí a pravicí.46 Snažil se 

vyvážet tuto rovnováhu, což se mu až do konce 60. let více méně dařilo. Jeho vláda 

„pevné ruky“ však měla čím dál negativnější odezvu a bylo jen otázkou času, kdy se 

proti němu postaví opozice. LRSK, která doposud pasivně přijímala pokyny z Hanoje, 

se začala silně radikalizovat. VSP jí nařizovala, aby neiniciovala ozbrojené střety, měla 

za úkol spíše monitorovat a omezovat americký vliv v zemi. To přestalo LRSK stačit a 

v roce 1960 se na sjezdu strany přejmenovaly na Kambodžskou stranu pracujících 

(KSP). Se změnou názvu se změnila i struktura strany, kambodžští komunisté si sami 

                                                           

 

43
 Pouvatchy, J. R. (1987), str. 441-42. 

44 Zelenda (2009), str. 75. 
45

 Pouvatchy, J. R. (1987), str. 443. 
46 Nožina (2007), str. 217. 
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začali určovat vlastní pravidla. V této době se Pol Pot už začal výrazněji angažovat 

v rámci KSP. Strana si prošla změnou názvu ještě v roce 1966 a to na 3. plénu (valné 

shromáždění) strany, kdy se v tajnosti přejmenovala na Komunistickou stranu 

Kampučie (KSK). Tato informace zůstala před VSP utajena. V této době už měl Pol Pot 

stranu zcela pod kontrolou, a aby unikl vietnamskému dohledu, přesunul stranické 

vedení do odlehlé provincie Rattanaki, kde žily převážně horské kmeny, vedoucí zcela 

odlišný (primitivnější) život od etnických Khmerů. Stále se vedou spekulace, nakolik 

životní styl místních kmenů ovlivnil ideologii Rudých Khmerů. V 70. letech totiž 

příslušníci těchto etnik tvořili velkou část armády Rudých Kmerů.47  Na plénu strany 

byl také přijat radikálnější přístup k Sihanukovu režimu. V Kambodži se pomalu 

schylovalo k občanské válce.     

 

Na začátku druhé indočínské války se Vietnam nejvíce opíral se na Čínu. Až do 

roku 1968 včetně byla Čína jeho nejbližším spojencem a hlavním dodavatelem vojenské 

techniky a výzbroje. Existovalo několik důvodů, proč se ČLR zapojila do vietnamské 

války. Jednak tu byl samotný princip boje proti americkému imperialismu, dále se Čína 

chápala jako centrální mocnost, jejímž úkolem měla být propagace revolucionářských 

myšlenek.48 Vietnam se ještě v roce 1964 otevřeně postavil na stranu Číny a kritizoval 

sovětskou politiku revizionismu. Čínsko-sovětské vztahy se začaly zhoršovat koncem 

50. let během Maova Velkého skoku, na který Moskva pohlížela skepticky. Moskva se 

netajila svým pochybovačným postojem, což rozzuřilo Peking, který mu kritiku vracel 

stejnou měrou za politiku revizionismu. Už roku 1963 před vypuknutím vietnamsko-

americké války se ostré spory mezi oběma zeměmi nedaly nadále tajit před světem a 

vyšly veřejně najevo.49 Samozřejmě čínská pomoc nebyla zadarmo. ČLR si neoficiálně 

nárokovala právo zasahovat do strategie a taktiky vojenských vietnamských jednotek, 

všechny důležité kroky musela Hanoj předem prodiskutovat s Pekingem.  
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Trhlina v čínsko-vietnamských vztazích se objevila výrazněji poprvé v roce 1966 

se zahájením Kulturní revoluce. Mao se domníval, že Kulturní revoluce lze aplikovat i 

na sousední Vietnam, jehož kultura se vytvářela pod vlivem té čínské. Pouze absolutním 

převzetím Kulturní revoluce se VSP může stát opravdovou revolucionářkou 

organizací.50 Hanoj se tak ocitla pod čínským tlakem, aby vykročila vstříc pravému 

socialismu. Vietnamské váhání si Peking vysvětlit jako strach Hanoje z Moskvy, která 

Kulturní revoluci zcela ztrhala. Peking požadoval po Vietnamu naprostou loajalitu ve 

všech záležitostech výměnou za čínskou pomoc ve válce proti Američanům. Čína tím 

chtěla Vietnamu připomenout jeho podřadnou roli v jejich aliančním vztahu. Peking 

tímto krokem ve Vietnamcích oživil vzpomínky na období čínské dominance a 

vietnamské podřízenosti, a tím je vehnal do náruče Moskvy.51 Od tohoto momentu se 

SSSR začal intenzivněji vměšovat do záležitostí DRV k nelibosti lídrů ČLR.  

 

Historici se shodují na ofenzívě Tet 1968 jako bodu zvratu v čínsko-vietnamských 

vztazích. Touto rozsáhlou operací chtěli Severovietnamci přenést válku do 

jihovietnamských měst a iniciovat tak protivládní povstání, které by vedlo k pádu 

saigonské vlády.52 Peking dal svolení k zahájení ofenzívy Tet, avšak během jejího 

vývoje vojenská taktika Severovietnamců začínala připomínat taktiku Moskvy, což 

vyvolalo v Číňanech další pochybnosti. Nejenže Vietnamci přijímali a využívali stále 

více sovětské výzbroje, ale i jejich taktika se stále více odvracela od původní taktiky 

navržené Pekingem.53 Po vojenské stránce dopadla ofenzívě Tet pro DVR katastrofálně, 

ale politický důsledek měla nedozírný. V této době byla vietnamsko-americká válka 

silně medializována, do médií se tak dostaly záběry a fotografie následků ofenzívy Tet. 

Šokovaná americká veřejnost chtěla okamžitě ukončit válku, a tak Vietnam vstoupil do 

vyjednávání s USA bez předešlých konzultací s Pekingem. Tímto rozhodnutím Hanoj 

jen Čínu více podráždila. Tím, že DRV souhlasila s vyjednáváním, se projevil v její 

politice určitý revizionismus; ten samý revizionismus, za který Moskvu Hanoj ještě 
                                                           

 

50 Quinn-Judge, S.; Westad, O. A. [eds.] (2006), str. 5.   
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před několika lety kritizovala. Tímto se Pekingu potvrdily jeho obavy. Rostoucí 

sovětský vliv a angažmá měl za následek výrazného posun vietnamských preferencí 

směrem k Moskvě. Čínsko-vietnamské vztahy se po ofenzívě Tet již nikdy plně 

nezotavily.    

 

3.5 Zlomový rok 1970 

Rok 1970 se stal dalším mezníkem v roztržce mezi ČLR a DRV. Po skončení 

ofenzívy Tet došlo v březnu 1969 k pohraničním střetům mezi ČLR a SSSR.54 Během 

tohoto konfliktu Hanoj zastávala neutrální postoj, neodsoudila Sověty a nevystoupila 

s kritikou. Tento konflikt Čínu ještě více utvrdil v tom, že je třeba změnit svoji 

zahraniční politiku. Peking začal vnímat SSSR jako svého nejnebezpečnějšího 

protivníka, který pro něj představoval větší bezpečnostní hrozbu než USA. ČLR 

postupně navázala s USA diplomatické styky, čímž zahájila proces čínsko-amerického 

sbližování. Tentokrát to byla Hanoj, která s rostoucí nedůvěrou přihlížela na počínání 

Pekingu. Koncem roku 1970 Čína začala pobízet Vietnam k vyjednávání s USA.55 To 

jen posílilo vietnamskou nedůvěru a pochybnosti v záměrech svého spojence. Od roku 

1969 Peking začal stahovat své jednotky z Vietnamu a snížil dodávky zbraní a výzbroje 

(například ještě v roce 1968 Peking dodával DRV 219 899 střelných zbraní, v roce 1970 

jich bylo už jen 101 80056). V tomto období je vidět jasná tendence v zahraniční politice 

Pekingu. Čím více se SSSR angažovaly do vietnamské války, tím více se ČLR snažila 

se z ní vymanit.  

 

Tento trend se razantně změnil v březnu 1970, kdy došlo v Kambodži k 

vojenskému puči vedeného proamericky orientovaným generálem Lon Nolem (který 

vedl za Sihanukovy vlády pravici), a byl svrhnut princ Sihanuk. Lon Nol využil 

protivietnamských nálad, kdy obyvatelstvo požadovalo odchod Vietnamců ze země. 

Jeho režim se dostal k moci hlavně díky protivietnamské politice. Sihanuk udržoval 
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s Čínou od Ženevské konference dobré vztahy, a proto se Sihanuk obrátil právě na 

Čínu. Peking se rozhodl postavit se na stranu Sihanuka z čistě pragmatických důvodů – 

SSSR totiž zamýšlel uznat Lon Nolův režim. Peking spojil své síly s Hanojí, aby 

společně bojovaly proti Lon Nolovi. Chtěl tak vytvořit obraz vzorové socialistické země 

bojující proti americkému imperialismu, zatímco SSSR představoval špatný příklad 

imperiálního socialistického státu, který podporoval proamerický režim. Na krátkou 

dobu se tak Peking vrátil k antiamerické propagandě, ale USA brzy podnikly kroky 

k tomu, aby se čínsko-americké vztahy mohly dále rozvíjet.57 Návštěva amerického 

prezidenta Nixona v Číně v únoru 1972 završila proces čínsko-amerického détente58. 

Především mezi roky 1972-73 Peking opět navýšil počet vojenské výzbroje dodávané 

DRV. Tímto krokem chtěl přesvědčit Hanoj o trvajícím spojenectví, avšak pravým 

důvodem bylo vytvoření podmínek pro Američany, aby mohli ukončit válku ve 

Vietnamu. Hanoj později vylíčila, že Peking se tímto krokem chtěl zamaskovat zradu a 

uchlácholit vietnamský lid.59 Začátkem roku 1973 byly nakonec podepsány Pařížské 

dohody, podle kterých měly být zastaveny vojenské akce, a Američané měli postupně 

ze země stahovat své vojenské jednotky. Válka mezi Severem a Jihem však pokračovala 

dál až do roku 1975, kdy byl Saigon dobyt severovietnamskými jednotkami, a došlo 

k sjednocení obou částí země. O rok později v roce 1976 byla oficiálně vyhlášena 

Vietnamská socialistická republika (VSR).60  
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27 
 

 

4. TŘETÍ I�DOČÍ�SKÁ VÁLKA 

Vývoj událostí ve Vietnamu, Číně, ale především v Kambodži od 70. let pozvolna, 

ale jistě vedl všechny tři komunistické státy do další války, ve které nebudou válčit proti 

bílým cizincům, ale proti sobě samotným. 

 

4.1.1 Khmerská republika 1970 – 75  

Od nastolení Lon Nolova režimu a vyhlášení Khmerské republiky se Vietnamci 

žijících na území Kambodže stali terčem útoků. V průběhu jednoho roku režim násilím 

přiměl 250 tisíc etnických Vietnamců, aby opustili své domovy a majetek.61 Ničilo se 

vše, co mělo společného s Vietnamci, ať už to byly domy či kostely. Šťastnější 

Vietnamci mohli uprchnout, ti méně šťastní (ženy a děti nevyjímaje) byli vražděni jako 

zvířata. Vzájemná nenávist se každým dnem prohlubovala. Severní Vietnam se příliš 

neangažoval, neprojevoval ochotu pomoci kambodžským komunistům, kteří jim to 

samozřejmě vyčítali, což jen přispělo k dalšímu rozkolu mezi oběma stranami.     

Svrženému Sihanukovi, který zatím pobýval v exilu v Číně, nezbývalo nic jiného 

než spojit své síly s Rudými Khmery (Khmer Rouge), jak nazýval kambodžské 

komunisty. Sihanuk neměl na výběr, než se spojit s těmi, proti kterým za své vlády 

vystupoval, pokud se chtěl dostat zpátky k moci. Z Pekingu Sihanuk oznámil založení 

Front Uni National du Kampuchéa, známější jako FUNK. Jednalo se vlastenecké hnutí, 

které mělo zahrnovat Khmery uvnitř i vně země, kteří vyznávají ideály svobody, 

demokracie, neutrality, pokroku, územní integrity a anti-imperialismu.62 Koalice 

Sihanuka a Rudých Khmerů bylo přínosné pro obě strany. Sihanuk dostal volné pole 

působnosti v oblasti diplomacie, kromě FUNK byla totiž ustanovena i exilová královská 

vláda GRUNK 63, v jejímž čele stanul Sihanuk. Rudí Khmerové se naopak mohli zaštítit 

oporou bývalého krále, díky tomu se jejich moc rychle rozšířila do ostatních oblastí. 

K Rudým Khmerům se masově přidávali obyvatelé, kteří věřili, že bojují o restauraci 
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svého monarchy, ne za komunismus. Komunisti nahráli Sihanukův projev na pásku, se 

kterou pak verbovali nové členy na venkově. Počet Rudých Khmerů se navýšil z 6 tisíc 

na 50 tisíc64 poté, co Sihanuk vyjádřil KSK svou podporu. Sihanukova výzva, aby se 

obyvatelstvo připojilo k partyzánským jednotkám, směřovala proti Khmerské republice 

a de facto znamenala vyhlášení války. Kambodža se dostala do druhé občanské války. 

 

Vládní vojáci na rozdíl od guerillových jednotek nebyli disciplinovaní. Jejich 

velitelé ve většině případů mysleli na svůj osobní prospěch, což se odrazilo na morálce 

vojáků. Občanskou válku provázely násilnosti od prvních dnů z obou stran táborů. 

Brutalita, se kterou vládní vojáci potlačovali povstání, vhánělo do náruče komunistů jen 

více lidí. Republika postupně ztrácela podporu obyvatelstva, v roce 1972 už Lon Nol 

ovládal pouze hlavní město Phnom Penh a několik provinčních měst.65 V této době už 

se dalo předpovídat, že se blíží pád jeho režimu. Komunisté si vydobyli výsadní 

postavení uvnitř FUNK, Sihanukovu roli postupně omezili pouze na reprezentační.66 

Zpomalení pádu republiky přinesly Pařížské dohody (1973), ve kterých se Američané 

zavazovali stáhnout jednotky z Vietnamu a Laosu, ale Kambodža mezi nimi zahrnuta 

nebyla. USA začaly bombardovat venkov a velká města se začala plnit uprchlíky (počet 

obyvatel Phnom Penhu se zvedl z 600 tisíc na 2 miliony67). Komunisté tak byli nuceni 

uvolnit tlak na Phnom Penh, díky tomu se Lon Nol udržel u moci ještě dva roky. Podle 

některých kritiků to byly nálety a bombardování Američanů, které měly zásadní vliv na 

změnu vnímání už tak zlomeného obyvatelstva, co je správné, lidské a morální, čehož 

využívali Rudé Khmerové.68  

 

Vztahy Rudých Khmerů a vietnamských komunistů byly vždy komplikované a 

napjaté, od 70. let však nabraly nový a krvavější rozměr. Po svržení Sihanuka a 

nastolení proamerického Lon Nolova režimu byla Hanoj informována o možném 
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vybudování amerických základen v Kambodži, když se Američanům uvolnil vstup do 

země. DRV a Viet Cong přikázaly svým jednotkám, aby postupovaly hlouběji do 

Kambodže. Podařilo se jim zabrat území na jihu a jihovýchodě země, kterou pak předali 

povstalcům. Pol Pot musel neochotně připustit jejich podíl na prvotních protivládních 

úspěších, které dosti pomohli odstartovat další revoltu. Již v tomto období cílem 

(samozřejmě ještě ne nahlas vyhlášeným) Rudých Khmerů bylo přeměnit celou 

kambodžskou společnost v „autochtonní rolnické společenství nepoznané cizorodými 

vlivy.“69 Cizorodými vlivy měli na mysli především Vietnamce. Kambodžská animozita 

vůči Vietnamcům byla známá. Vietnamci  však netušili, v jakém rozsahu.  

 

Už během založení KSI tehdy Ho Či Minh chápal výsadní roli Vietnamu jako 

státu rozšiřující revolucionářské myšlenky na celé území Indočíny. Nové dokumentace 

ukazují, že Vietnamci věřili ve svou ideologii. Byli přesvědčeni, že jejich povinností je 

přenést komunismus do Kambodže a Laosu.70 Khmerové se během první indočínské 

války spojili s Vietnamci za cílem porazit Francouze, názor na Vietnamce ale nikdy 

nezměnili. Na rozdíl od Laosu, který více méně vnímal vietnamskou pomoc pozitivně, 

se Khmerové nikdy nesmířili modelem indočínského mezinárodního komunismu. Tento 

postoj se projevil zvláště od 70. let, kdy nechtěli dopustit, aby Vietnam získal 

hegemonii v jihovýchodní Asii. Pol Pot odmítal vietnamskou pomoc, naopak se snažil 

co nejvíce se vzdálit vietnamským komunistům. Pro Pol Pota a jeho Rudé Khmery je 

význačný až paranoidní strach z Vietnamců. Pol Pot chtěl válku proti Lon Nolovi vyhrát 

sám. Už od roku 1972 začali Rudí Khmerové napadat vietnamské jednotky, které také 

okrádaly o munici. Mezi prostým lidem nasadili rozsáhlou antivietnamskou propagandu 

a hlásili slogany, podlé kterých jsou Vietnamci nevítanými hosty a jejich záměrem je 

zmocnit se kambodžských území.71 V roce 1974, kdy ze země odešla u většina 

vietnamských jednotek, vydali rozkaz nařizující, aby všichni zbývající Vietnamci bez 

ohledu na jejich status emigranta nebo stálého rezidenta okamžitě opustili Kambodžu.72 

V 1974 se odehrály klíčové boje a Lon Nolův režim už byl neudržitelný. Pouhé tři 
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týdny před pádem Saigonu v dubnu 1975 vstoupili do Phnom Penhu Rudí Khmerové, 

vlády se ujal Pol Pot, který poté vyhlásil Demokratickou Kampučii. Kambodžu čekalo 

nejtemnější období jejich dějin. 

 

4.2 Invaze do Kambodže 

Bezprostředně po pádu Saigonu už Kambodža netajila své nepřátelství vůči 

Vietnamu. Pol Pot po celou dobu své diktatury vedl radikální šovinistickou 

antivietnamskou politiku. Už v květnu 1975 proběhly boje na vzájemných hranicích a 

Rudí Khmerové obsadili i několik pobřežních ostrovů. V samotné Kambodži pak 

pokračovala deportace a masakrování vietnamských rezidentů. Po těchto událostech 

následovaly pokusy o jednání, které ale skončily neúspěšně. Kambodža předčasně 

stáhla své zástupce zřejmě ze strachu, že by se Vietnam dále vměšoval do jejich 

záležitostí. Další jednání už neproběhla. Rudí Khmerové později využívali dobývaní 

ztracených teritorií, o která přišly v minulosti, jako záminky k dalším útokům.  

 

V březnu 1977 začala Hanoj přesouvat vojenské jednotky do jižního Vietnamu, 

dva měsíce nato Rudí Khmerové zaútočili na pohraniční oblasti VSR. Hanoj 

odpověděla celkovou ofenzívou po celé délce vietnamsko-kambodžských hranic. 

Koncem roku Kambodža s Vietnamem přerušila všechny diplomatické styky 

zdůvodňujíc, že Vietnam usiluje o pohlcení Kambodže.73 V této době už sloužilo na 

společných hranicích kolem 60 tisíc vietnamských vojáků.74 Po této rozsáhle ofenzívě 

se Vietnam mylně domníval, že se Kambodža poučila, a stáhl své jednotky z pohraničí. 

Kambodža ale opět zaútočila na vietnamskou provincii Tay Ninh.75 Boje mezi oběma 

zeměmi pokračovaly se střídavým úspěchem, prozatím omezené na území okolo hranic. 

Když ale Pol Pot roku 1978 odjel do Pekingu, kde mu byla přislíbena čínská pomoc, 

Hanoj jejich spojenectví začal vnímat jako hrozbu vzhledem k  stávajícím čínsko-

vietnamským vtahům. Odhaduje se, že v Kambodži v roce 1978 působilo na 20 tisíc 
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čínských poradců.76 Čína sice dodávala Kambodži zásoby, ale neposkytla a ani neměla 

v úmyslu poskytnout Rudým Khmerům své bojové jednotky, její pomoc byla značně 

omezená, čímž se prozradila, že si byla vědoma Pol Potových excesů. Naproti tomu byl 

Vietnam vybaven moderní výzbroji, kterou mu dodával SSSR. Když v roce 1978 

poslední pokusy o obnovení jednání ztroskotaly, obě země se začaly připravovat na 

válku. Vietnam viděl svržení Pol Pota a Rudých Khmerů jako jediné možné východisko 

definitivního ukončení bojů, které nejenže ohrožovaly jeho lid, ale také bránily 

poválečné rekonstrukci země. Hanoj navíc s obavami sledoval zlepšující se thajsko-

kambodžské vztahy, které by mohly vést k utvoření antivietnamské koalice.77 Mezi 

kambodžskými utečenci ve Vietnamu, kteří prchali ze země od roku 1975, se Hanoj ve 

výcvikových táborech snažila naverbovat, vytrénovat a vyzbrojit co nejvíce 

antipolpotovců. Zároveň podporovala vnitřní odboj proti Rudým Khmerům ve východní 

části Kambodže, kde přetrvávaly pevné vztahy mezi kambodžským a vietnamským 

obyvatelstvem ještě z dob boje proti USA. Začátkem prosince byla ustanovena Jednotná 

fronta národní spásy Kambodže (JFNSK) pod vietnamskou patronací. Byla to skupina 

sdružující komunisty i nekomunisty, jejímž cílem bylo svrhnout nenáviděného Pol Pota. 

Byla to právě JFNSK, která legitimizovala vstup vietnamských jednotek do Kambodže.  

 

25. prosince 1978 vietnamská armáda o síle více než 100 tisíc mužů a podpořena 

navíc o 20 tisíci muži z JFNSK zahájila invazi do Kambodže (viz příloha č. 1).78 Pol Pot 

měl oproti tomu k dispozici pouze 60 tisíc mužů. Jednotkám Rudých Khmerů chybělo 

kompetentní vedení, těžko vzdorovaly náporu vietnamského dělostřelectva a leteckým 

náletům, velmi brzy se tak rozprchly na venkov.79 Už 7. ledna 1979 vietnamské 

jednotky dorazily do Phnom Penhu, který kapituloval bez velkého odporu. Vietnamu se 

podařilo dobýt kambodžské hlavní město během 14 dnů. 
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4.3 Čínsko-vietnamský pohraniční konflikt   

Invaze do Kambodže odstartovala čínskou protiakci, která vedla 

k osmnáctidennímu konfliktu. Byla to ale pouze jedna z příčin tohoto konfliktu. Čínsko-

vietnamské vztahy začaly ochlazovat už koncem 60. let, ale oficiálně Čína podporovala 

Vietnam až do podepsání Pařížských dohod. Po roce 1973, kdy Američané stáhly své 

jednotky, se jejich vztahy ochladily ještě více než kdy jindy. Čína už nemusela 

vysvětlovat svému jižnímu sousedu své zlepšující se vztahy s USA a Vietnam už 

nemusel hledat kompromis mezi Pekingem a Moskvou. Právě sovětsko-vietnamské 

sbližování Čínu dráždilo nejvíce, neboť jí ve Vietnamu rostl protihráč, který by mohl 

potenciálně ovlivnit dění v jihovýchodní Asii. Vstup Vietnamu do Rady vzájemné 

hospodářské pomoci a následovné podepsání smlouvy o přátelství a spolupráci mezi 

Hanojí a Moskvou v listopadu 1978 už Čína považovala za přímé ohrožení. Touto 

smlouvou se Vietnamu dostalo ujištění o sovětské pomoci, pokud by se kambodžská 

akce ubírala jiným směrem, než se čekalo.  

 Dalším uváděným důvodem zvyšujícího se napětí mezi oběma státy se staly 

jednak spory o pohraniční území, jednak spory týkající se vlastnictví Paracelských a 

Spratlyových ostrovů v Jihočínském moři80 (viz příloha č. 2). Tyto teritoriální spory 

pramení z nepřesnosti vymezení hranic během čínsko-francouzské války z let 1884-85. 

Po odchodu Francouzů tyto spory zdědil Vietnam. Také spory o teritoriální vody 

v Tonkinském zálivu kvůli předpokládaným ložiskům ropy se staly další příčinou jejich 

zhoršujících se vztahů. Vietnam trval na aplikaci čínsko-francouzských úmluv z roku 

1887 k vymezení hranic teritoriálních vod, Čína tento návrh ale rezolutně odmítla, 

protože by tím Vietnam vlastnil dvě třetiny zálivu.81 

 

Diskutabilní je i jak moc situace čínské menšiny žijících na území Vietnamu 

ovlivnila čínsko-vietnamské vztahy. Čínská menšina byla nepostradatelná pro 

vietnamskou ekonomiku, zvláště po dlouholeté válce proti Američanům. Po sjednocení 

Vietnamu etničtí Číňané začali projevovat jakousi pročínskou sentimentalitu. Když 
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vstoupily severovietnamské jednotky do Saigonu, setkaly se na ulicích s tisíci Číňanů 

mávající s čínskou vlajkou a portrétem Mao Ce-tunga. Tímto nepochybně ukázaly 

vietnamským komunistům, na čí straně stojí.82 V této době však Vietnam ještě nepřijal 

žádná speciální opatření. Změna přišla s rokem 1977, kdy se Hanoj definitivně rozhodla 

posunout své preference směrem k SSSR. Důvodem byla neochota Číny podat 

pomocnou ruku při poválečné rekonstrukci země. A také neutralita, kterou Číňané 

zaujali během kambodžsko-vietnamských střetů, potvrzovala jen fakt, že Peking tiše 

podporuje Pol Potovu politiku. Roku 1978 byla čínská menšina reklasifikována na 

vietnamské Číňany, čímž ztratili svá privilegia. Mohli buď přijmout vietnamské 

občanství, nebo si ponechat své čínské, čímž by se nevyhnuli rozsáhlým omezením.83 

Kvůli tomu došlo k hromadnému exodu čínského obyvatelstva (přesněji během dvou 

měsíců uprchlo zpátky do Číny 150 tisíc Číňanů). 

Nejvýznamnějším faktorem vedoucího k čínsko-vietnamského konfliktu byla 

invaze do Kambodže. Čína Kambodžu považovala za sféru svého vlivu a úspěšné 

svržení Pol Pota Vietnamci vnímala jako porážku, proto okamžitě odsoudila 

vietnamskou invazi a připravovala se na protiakci. Peking se domníval, že útokem na 

severní hranice Vietnamu se mu podaří oslabit Vietnam natolik, aby byl nucen stáhnout 

vojenské jednotky z Kambodže. Čína se invazi do Vietnamu připravovala velmi pečlivě 

jak strategicky, tak i politicky, což dokazuje i to, že rozmístila své vojáky podél čínsko-

sovětských hranic v případě, že by se Moskva rozhodla se zapojit fyzicky do konfliktu. 

 

Čína měla samozřejmě převahu ve vojenské síle, Vietnam měl omezený počet 

mužů, které by mohl nasadit na obranu hranic, na druhou stranu se čínští vojáci nemohli 

srovnávat se zkušenými a disciplinovanými jednotkami Vietnamu. Invaze do Vietnamu 

byla zahájena 17. února 1979. V tento den překročila čínská armáda vietnamské hranice 

na 43 místech.84 Čínským jednotkám se dařilo systematicky postupovat hlouběji na 

území Vietnamu a byly výrazně úspěšnější. Měli dostatek vojenské výbavy i lidské síly. 
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Co považovali Vietnamci podstatný útok, Číňané brali jako menší operaci. I když byl 

Vietnam vpádem Číny zaskočen, nepodlehl panice a snažil se útoky odvracet.  

5. března Peking prohlásil, že dosáhl svých cílů a že začne stahovat své jednotky 

zpátky do Číny. Ironicky při cestě zpátky napáchali čínští vojáci větší škodu než při 

samotném konfliktu. Uplatňovali politiku „spálené země“, kdy ničili vše, co jim přišlo 

do cesty. Města po nich zůstala vyrabována a vypálena, soustřeďovali se především na 

infrastrukturu, aby Vietnam v co nejvyšší míře zanechali v chaosu a rozkladu. Jejich 

cestu lemovaly masové hroby civilistů. Podle oficiálních údajů čínsko-vietnamský 

konflikt připravil o život 500 tisíc lidí. 16. března bylo dokončeno stažení čínských 

jednotek z Vietnamu a dva nato Peking ohlásil definitivní konec války. Obě země si 

přitom nárokovaly vítězství a proklamovaly své úspěchy.85 Peking touto bojovou akcí 

chtěl Vietnamcům demonstrovat svou sílu jako regionální mocnosti, zatímco Hanoj 

prohlašovala, že čínské jednotky ani nedokázaly podrobit jejich vojáky důkladné 

zkoušce.86 Konec čínsko-vietnamského pohraničního konfliktu uzavřel etapu třetí 

indočínské války, jejíž následky pociťovaly všechny tři zúčastněné země nejméně ještě 

po dobu 10 let, než započala normalizace čínsko-vietnamských vztahů. 
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ZÁVĚR 

 

V užším slova smyslu se třetí indočínská válka odehrávala v podstatě pouze od 

konce roku 1978 do poloviny března 1979. I přes krátké trvání měla tato válka 

dlouhodobý dopad nejen na samotné zúčastněné státy, ale i na celou oblast jihovýchodní 

Asie. Z širší perspektivy se ale tato válka rýsovala již dlouhé roky předtím, invaze do 

Kambodže a čínsko-vietnamská pohraniční válka byly už spíše výsledkem kulminace 

vypjaté situace. Předpokladem k vzrůstajícímu napětí byly vzájemné propletené vztahy 

a z nich odvozené jak etnické, tak i teritoriální spory formulované po staletí. Zatímco 

Kambodža byla historicky obětí Vietnamu, vietnamské dějiny jsou zase spojené 

s čínskými nadvládami. Mohlo by se zdát, že jaký vztah měla Kambodža k Vietnamu, 

takový vztah si vypěstoval i Vietnam k Číně, ale jak se později ukázalo, příčiny obou 

konfliktů měly odlišné prameny.  

Khmerská národní identita vznikající pod vlivem indické kultury se evidentně 

lišila od vietnamské, na kterou působilo především konfuciánské učení proudící z Číny. 

Bylo to dáno tím, že etničtí Vietové, tedy pozdější Vietnamci, vytvářeli státní celky na 

území dnešního severního Vietnamu, tudíž geograficky blízko Říše středu. I když byli 

Vietnamci v souhrnu mnohem déle pod nadvládou Číny, nevytvořili si k Číňanům 

takovou averzi, jakou pociťovali Khmerové k nim. Stejně jako se snažili Vietnamci 

vietnamizovat Kambodžu, i Číňané se pokoušeli o počínštění Vietnamu. Pokusy obou 

zemí selhaly. Na Vietnamce, kteří převzali od Číňanů nejen filosofická učení, ale i 

právo, tyto experimenty neměly natolik dramatický dopad. Na druhé straně kulturně 

vzdálenější Khmerové si vypěstovali k Vietnamcům nenávist, která je nikdy neopustila.  

 

I když se oba konflikty souhrnně nazývají jako třetí indočínská válka a první 

konflikt podmínil druhý, je potřeba oba konflikty diferencovat právě s přihlédnutím na 

historické vazby. S tímto bych se pokusila zodpovědět na výzkumné otázky.  

 

Po vítězství komunistů a ustavení ČLR se vztahy mezi Čínou a Vietnam 

v mnohém zlepšily. Obě komunistické země věřily v revolucionářské myšlenky a obě 

země chtěly sehrát výsadní roli v rozšíření komunismu do dalších oblastí jihovýchodní 

Asie. Během první indočínské války se ČLR stala pro Vietnam nejbližším spojencem. 
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Jejich „bratrské“ vztahy se navenek zdály neochvějné. První zkouška jejich vztahů 

přišla během Ženevské konference roku 1954, kdy ČLR obětovala sjednocení Vietnamu 

a dala přednost vlastním zájmům. I přes tuto zradu, jak tento krok vnímali Vietnamci, se 

jejich vztahy dál rozvíjely. Vietnam potřeboval ekonomickou podporu, zvláště po 

vypuknutí druhé indočínské války. V prvních letech války proti Američanům byla Čína 

stále hlavním dodavatelem vojenských i nevojenských zásob. Změna přišla 

s vyhlášením čínského Velkého skoku koncem 60. let. Moskva, která Velký skok 

považovala za ohromný přehmat, si zase od Pekingu vysloužila kritiku za politiku 

revizionismu. Čínsko-sovětské vztahy se od tohoto okamžiku zhoršovaly a obě země 

začaly soupeřit o rozhodující vliv ve Vietnamu.  

Čína za svoji pomoc ve válce požadovalo od Hanoje absolutní loajalitu, v čemž 

jí ale Hanoj nemohla plně vyhovět. Maje v paměti Ženevskou zradu, Vietnam se 

rozhodl prosazovat více prosovětskou politiku. Koncem 60. let také došlo k čínsko-

sovětským pohraničním střetům, což donutilo Peking k přehodnocení své dosavadní 

zahraniční politiky. Po tomto incidentu Čína vymezila SSSR jako svoji největší 

bezpečnostní hrozbu a započala diplomatické styky se sovětskou mocenskou protiváhou 

- USA. Vietnam, který s USA vedl válku, velmi nedůvěřivě sledoval čínsko-americké 

sbližování. Po podepsání Pařížských dohod roku 1973 čínsko-vietnamské vztahy prudce 

ochladly, až dosáhly nepřátelského rázu. Čínsko-vietnamský rozkol způsobila 

rozhodnutí obou zemí uskutečňovat politiku, která nebyla v souladu s národními zájmy 

druhého státu. Historický kontext, staré spory či tradiční nepřátelství zde hrály tedy 

minimální roli.     

 

Kambodžsko-vietnamský incident má oproti tomu zcela jinou povahu. Po 

obdobích nadvlády a několika pokusech vietnamizovat společnost si Khmerové 

vypěstovaly k etnickým Vietnamcům hlubokou nenávist. Dodnes se dívají na Saigon 

(respektive Ho Či Minovo město) a úrodnou deltu Mekongu jako na území, které jim 

bylo Vietnamci ukradnuto. Když v Indočíně vypukla protifrancouzská bouře, Vietnam 

byl v povstáních ze všech kolonií nejúspěšnější. Vietnamcům se nejvíce pomoci 

dostávalo od čínských komunistů, zřejmě to byl jeden z důvodů, proč Khmerové 

přistoupili na zapojení se do komunistických struktur. Jejich primárním cílem bylo 

získat zpátky nezávislost. Tento krok ale také znamenal, že se Kambodža znovu dostala 

pod vietnamskou sféru vlivu skrz KSI. KSI založena Ho Či Minem chtěla již od svého 
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počátku založit sjednocenou socialistickou Indočínskou federaci, v jejímž středu by 

vévodil Vietnam. V této době usiloval Ho Či Min více o rozšíření komunismu, než o 

získání území, tomu ale Kambodža nikdy nevěřila.  

 

Kambodžský komunismus se postupně radikalizoval a odštěpoval od 

vietnamského vedení. Pro kambodžský komunismus jsou charakteristické silné 

nacionalistické tendence, které za Pol Pota dosáhly až extrémního šovinismu. Právě Pol 

Pot využíval propagandu, aby vyvolával v Kambodži už beztak protivietnamské nálady. 

Pol Pot byl až posedlý paranoiu, že by Vietnamci mohli znovu zabrat khmerskou půdu. 

Neproslul jen genocidou vlastního národa, ale i zanícenou protivietnamskou politikou. 

Etnické Vietnamce, kteří pobývali na kambodžském území a kteří nestačili uprchnout, 

vraždil stejně jako svůj lid. Jakmile se dostal k moci, nařídil i útoky na vietnamské 

ostrovy a pohraničí. Vpády Rudých Khmerů neustávaly a na vyjednání odmítaly 

přistoupit. Kvůli kambodžským útokům musel Vietnam zrušit své plány na poválečnou 

rekonstrukci země, k tomu se přidaly obavy z rozšíření protivietnamských nálad i do 

ostatních států Indočíny. Stejně tak se Vietnam obával rozpínavosti čínského vlivu, 

protože to byla Čína, která financovala Pol Potův režim. Vietnam zřejmě i přecenil 

rozsah účinnosti sovětsko-vietnamské smlouvy o přátelství a spolupráci, kterou nedávno 

podepisoval. Všechny tyto aspekty vedly k rozhodnutí podniknout invazi do Kambodže, 

svrhnout Pol Pota, a ukončit tak boje. Vietnam považoval Kambodžu za sféru svého 

vlivu, a ač zpočátku usiloval o ukončení bojů, aby dosáhl stability a mohl se soustředit 

na poválečnou rekonstrukci země, geostrategické ambice se později projevily a byly 

jedním z důvodů, proč vietnamské jednotky vstoupily do Kambodže. 

 

Žádná země nevyšla ze třetí indočínské války jako vítěz. Kambodžu po svržení 

Pol Pota okupovali nenávidění Vietnamci, kteří vedli dále partyzánskou válku s Rudými 

Khmery. V té době mezinárodní scéna odsoudila Vietnam jako agresora, a ten se kvůli 

invazi do Kambodže dostal do mezinárodní izolace. Musel se spoléhat pouze na pomoc 

SSSR a země východního bloku. Čína vpádem do Vietnamu také nedosáhla cílů, které 

si vytyčila. Nezasadila vietnamské armádě výraznější ránu, nedosáhla stažení 

vietnamských vojáků z Kambodže a útokem na Vietnam se stala pro nedůvěryhodným 
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partnerem pro ostatní země v oblasti jihovýchodní Asie.87 I když samotný průběh třetí 

indočínské války byl krátký, v jejím důsledku se výrazně redefinovaly poměry 

v jihovýchodní Asii. 
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SUMMARY 

 

Though the Third Indochina War actually lasted only few months, it started 

looming years before and later on had an immense and lasting impact on the whole 

Southeast Asia. The invasion of Cambodia and the Sino-Vietnamese border war were 

the outcome of intertwined relations between these countries along with ethnical and 

territorial conflicts during which Vietnam tempted to Vietnamize Cambodia and at the 

same time was under the influence of China. But unlike Cambodia, which tended to the 

culture of India, Vietnam adopted Chinese philosophical teachings and laws, making it 

easier to cope with the subduing process for itself but more difficult for Cambodia. 

Although these conflicts are altogether known as the Third Indochina War and one 

triggered another, taking into consideration the historical links, we have to differentiate 

them.  

 After the success of the communist party and the formation of People’s Republic 

of China, the relations between China and Vietnam improved, sharing same 

revolutionary ideas and plans to spread communism into other parts of Southeast Asia. 

Following the Geneva conference in 1954, during which China chose its own interests 

over the unification of Vietnam, the Sino-Vietnamese relations were weakened but still 

kept on developing. A turnover came when the Communist Party of China introduces its 

campaign of the Great Leap Forward, causing disagreements with the USSR and 

consequently their competition over dominant influence in Vietnam. Bearing in mind 

the results of the Geneva conference, Vietnam decided to ally with the USSR in its war 

against the US, which led to a rapprochement between China and the US. After the 

Paris Peace Accords in 1973 the Sino-Vietnamese relations deteriorated and even 

reached the level of hostility. 

 The nature of Cambodian-Vietnamese conflicts was different. Since the 

occupation and takeover of Saigon and Mekong delta region, during the process of 

Vietnamization Cambodia, the Khmers deepened their hatred toward the Vietnamese. 

When the French decolonization of Indochina started, Vietnam was the most successful 

colony, getting its support mostly from China. In order to gain independence, the 

Khmers decided to also be part of the communist movement in Southeast Asia but also 

found themselves again under the influence of Vietnam through Ho Chi Minh’s 
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Communist Party of Indochina. He had a plan of forming an Indochina Federation and 

spreading communism but Cambodia always stood in the way. Communism in 

Cambodia became more radicalized and separated from Vietnamese administration. 

During Pol Pot’s leadership, communism turned into an extreme form of chauvinism. 

He wasn’t only known for genocide of his own people but also the ethnical Vietnamese 

living on the borders. By assaulting Vietnamese civilians and invading its islands and 

borders, Pol Pot drew Vietnam’s attention from its efforts to rebuild the country after 

war. Vietnam took into consideration the fact that it was concerned about the spread of 

anti-Vietnamese trends into other Southeast Asian countries, that China financed Pol 

Pot’s regime, that it also overestimated its alliance with SSSR, and again invaded 

Cambodia. 

 The Third Indochina War ended without a winner. After overthrowing Pol Pot, 

Cambodia was occupied by hated Vietnam for which it was criticized by the world and 

was consequently isolated. Vietnam could only rely on SSSR and countries of the 

Eastern Bloc, whereas by invading Vietnam, China did not achieve its objectives. It did 

not weaken the Vietnamese army enough, failed to force the Vietnamese soldiers to 

pullout from Cambodia and became an untrustworthy partner in Southeast Asia.  
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