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Abstrakt

Rivalita mezi americkými ozbrojenými složkami je dlouhodobě pozorovatelný fenomén, který 

komplikuje americké válečné operace. Může být příčinou negativních jevů, jako je zvyšování 

ceny zbraní, duplikace funkcí jednotlivých složek, apod. Válka ve Vietnamu je považována za 

z pohledu Spojených států neúspěšný konflikt. V této válce byly použity vzdušné síly novým 

způsobem a jejich nasazení provázely mnohé spory a neshody ohledně toho, kdo a jak jimi 

bude disponovat a jaké bude jejich použití. Práce si klade za cíl stručně přiblížit zkoumaný 

fenomén rivality mezi složkami, popsat jeho historii a základní principy, které jsou následně 

ilustrovány na příkladu použití vzdušných sil během války ve Vietnamu. Všímá si hlavních 

kauz v dané oblasti a zkoumá celkový dopad rivality mezi složkami na zmíněný konflikt. 

Abstract

Interservice rivalry in the U.S. armed forces is a phenomenon observed over a long period of 

time, which complicates American military operations. It could cause some negative effects 

such as increase in price of armaments, duplication of services’ functions, etc. The Vietnam 

War is considered to be unsuccessful for the United States. In this war, the airpower was used 

in a new way and its deployment was accompanied by many controversies and disputes about

its disposal and use. The thesis briefly discusses the phenomenon of interservice rivalry, 

describes its history and basic principles, which are then illustrated by the example of the

usage of air force in the Vietnam War. It explores the main issues in the field and examines 

the overall impact of interservice rivalry on the studied conflict.
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Úvod

Rivalita mezi složkami v americké armádě je fenomén, který podle mnohých odborníků 

dlouhodobě komplikuje činnost ozbrojených sil USA. Projevuje se mnoha způsoby a při 

mnoha příležitostech. Příčinou sporů může být snaha jednotlivých složek ozbrojených 

sil o navýšení svého rozpočtu, prosazení vlastní vize obrany státu či touha po zvýšení 

vlastní prestiže. Kvůli této rivalitě dochází k nežádoucím jevům, jako je duplikace 

funkcí jednotlivých složek, snaha více aktérů disponovat stejnými prostředky nezávisle 

na sobě a neschopnost vést efektivní dialog.

Válka ve Vietnamu je v povědomí většiny Američanů zapsána jako neúspěšná. 

Navzdory technologické převaze Spojených států amerických došlo ke značným ztrátám 

na životech a velkému materiálnímu a finančnímu zatížení. V dnešní době je Vietnam 

opět velice aktuální, neboť USA vedou podobnou kampaň v Afghánistánu, kde čelí 

protivníku s obdobným způsobem vedení války. Neschopnost bojovat proti 

partyzánským jednotkám a přizpůsobit se novým bezpečnostním výzvám může být 

zčásti přičítána právě rivalitě mezi jednotlivými složkami armády. 

Cílem této bakalářské práce je zmapovat, jaké jsou hlavní příčiny zkoumaného 

fenoménu, jak dalekosáhlé důsledky přináší a za jakých okolností se nejčastěji 

projevuje. Práce se soustředí primárně na spory o vzdušné prostředky, jimiž disponují 

všechny ozbrojené složky, kterými se text zabývá. V kontextu vietnamského konfliktu 

popisuje nejdůležitější kauzy, které v souvislosti se získáváním těchto prostředků 

vyvstaly. Poukazuje na střet doktrín jednotlivých složek a jejich nedostatečnou pružnost 

způsobující časté rozepře ohledně kompetencí. Také naznačuje, jak se povaha sporů 

vyvíjela v závislosti na změnách zahraniční politiky USA.

Otázek, na které má práce přinést odpovědi, je několik. Do jaké míry snižovala rivalita 

mezi složkami úspěšnost operací ve Vietnamu a šance na úspěch vietnamské kampaně 

jako takové? Jaká témata byla předmětem největších neshod? Jakými způsoby byly 

problémy řešeny či odstraňovány? 

Práce se nesnaží zachytit celý průběh války, ale jsou v ní vybrány pouze nejdůležitější 

kauzy, týkající se leteckých prostředků a doktrín. Na základě jejich rozboru si lze 

utvořit obrázek o vzájemných vztazích mezi složkami a oblastech jejich názorových 
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střetů. Na konkrétních operacích je ukázáno, jak byla teorie přenášena do praxe a jaké 

důsledky z toho vyplynuly. 

Práce je analýzou, která srovnává teoretické principy, popsané v první části, s pozdějším 

vývojem. Snaží se ilustrovat relevanci rivality mezi složkami na případech z Vietnamu a 

zhodnotit úspěšnost či neúspěšnost pokusů o její odstranění. Výzkum je založen 

především na analýze sekundární literatury a na komparaci poznatků různých autorů. 

Zabývá se obdobím od konce druhé světové války až do vyvrcholení války ve 

Vietnamu, přičemž teritoriálně zkoumá situaci jak na bojišti v jihovýchodní Asii, tak 

přímo na americké půdě.

V první části práce je stručně popsán historický vývoj vzájemných vztahů a rivality 

mezi složkami amerických ozbrojených sil. Jsou zde uvedeny důvody pro existenci 

jednotlivých složek a jejich způsob působení na vládu a americkou veřejnost. Rovněž 

jsou zde analyzovány různé teoretické principy, které hodnotí rivalitu mezi složkami 

buď kladně, nebo záporně. Poté je popsána konkrétní událost, na jejímž příkladu jsou 

teoretické principy demonstrovány v praxi.

Druhá část práce se soustředí na období před masivním nasazením amerických jednotek 

ve Vietnamu. Popisuje rozdíly v doktríně především armády a letectva, přičemž ukazuje 

důvody pro nutnost změny dosavadních přístupů. Práce si klade za cíl ukázat, jakým 

způsobem se jednotliví aktéři s novým typem konfliktu pokusili vypořádat v rámci 

svého přístupu k vzdušným silám.

Poslední část textu poukazuje na nejednotnost velení a konkrétní spory  při 

uskutečňování válečných operací. Nastiňuje také výsledky rozdílných přístupů a snahy 

o optimalizaci společných operací. Zároveň ilustruje nejednotnost na nejvyšších místech 

a (ne)řešení dílčích sporů namísto konstruktivní diskuse.

V závěru je ukázáno, jak rivalita mezi složkami odváděla pozornost od hlubokých 

aktuálních problémů válečného konfliktu. Závěr rovněž sumarizuje dosažená zjištění a 

nabízí možné odpovědi na otázky uvedené výše. 

V rámci využití primárních zdrojů text zkoumá především ty dokumenty, které 

významně ovlivnily vztahy mezi složkami a definovaly jejich vzájemnou pozici. Jedná 

se především o zákony a dohody o fungování ozbrojených složek. 

Sekundární literatura je představována zpravidla publikacemi v anglickém jazyce. Pro 

první část práce jsou použity především odborné články. Některé z nich jsou staršího 

data, například článek Samuela P. Huntingtona s názvem „Interservice Competition and 

the Political Roles of the Armed Services" pochází z roku 1961. Jeho relevance spočívá 
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v respektovanosti jak autora, tak časopisu na poli mezinárodní a bezpečnostní politiky. 

Je velice obtížné najít srovnatelně kvalitní dílo pozdějšího data, které by navíc 

vystihovalo atmosféru a hlavní problémy, tak jak byly pociťovány ve zkoumaném 

období. Ačkoliv mohou starší články obsahovat dnes již překonané názory, jejich 

nenahraditelný přínos spočívá v jejich autentičnost. 

Práce se dále opírá o množství odborných článků a výzkumných prací příslušníků 

ozbrojených složek, především (ale nejen) z řad letectva. Právě důstojníci nejčastěji 

analyzují záležitosti související se vzdušnými silami. Důraz byl kladen především na 

selekci objektivních textů s pokud možno nezaujatým přístupem k problematice, byť si 

je autor vědom toho, že najít zcela „objektivní“ texty je nesmírně obtížné, ne-li 

nemožné.

Nejdůležitější práci, která zkoumá válku ve Vietnamu a spory ohledně vzdušných 

prostředků, představuje kniha Iana Horwooda Interservice Rivalry and Airpower in 

Vietnam War. Jedná se o skutečné unikátní analýzu, která nejvíce tematicky 

koresponduje se zaměřením této bakalářské práce. Dr. Horwood je britský odborník, což 

může v tomto případě přispívat k větší objektivitě jeho práce, neboť není ovlivněn 

„vietnamským syndromem“, kterým občas trpí američtí autoři. Zároveň je dostatečně 

kvalifikovaným expertem, neboť vyučuje na univerzitě v Yorku historii a americká 

studia a řídí zde také výzkumný historický program.

Dalším významným autorem,o jehož knihu The Army and Vietnam se práce opírá, je 

major americké armády A. Krepinevich, který v době vydání knihy pracoval v kanceláři 

ministra obrany USA a v minulosti mimo jiné vyučoval na americké vojenské akademii. 

Jeho práce detailně popisuje válku ve Vietnamu a roli armády v ní, přičemž často 

poukazuje na vzájemné střety a vnitřní armádní problémy.

Velmi přínosnou se ukázala být kritická práce profesora politických věd a 

mezinárodních vztahů Jamese H. Lebovice The Limits of U.S. Military Capability.  

Autor v ní srovnává konflikty v Iráku, Afghánistánu a Vietnamu a analyzuje příčiny 

neúspěchů především vietnamské kampaně.

V neposlední řadě stojí za zmínku kniha Daniela Ellsberga nesoucí název Secrets: A 

Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers. Memoáry nabízejí vhled do zákulisí 

války, který je podstatný pro pochopení mnoha souvislostí. D. Ellsberg byl dlouholetým 

zaměstnancem Pentagonu a osobně se účastnil operací ve Vietnamu jako pozorovatel. 

Proslul především tím, že roku 1971 zveřejnil tajné dokumenty a  studie, které 

ukazovaly odvrácenou stranu vietnamského konfliktu. 
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1. Historický původ rivality mezi složkami

1.1 Pozemní a námořní síla

Ozbrojený konflikt stál již u zrodu Spojených států, kdy bylo samostatnosti na 

Velké Británii dosaženo pomocí vítězství na bojištích. Militaristická tradice byla tedy 

jasně zakořeněna v mentalitě Američanů již od 18. století, ovšem proti ní se vytvořil 

silný ideologický protipól antimilitarismu a izolacionismu.1 Válečná zkušenost z doby 

boje za nezávislost způsobila, že si většina obyvatel uvědomovala potřebu existence 

ozbrojených složek coby předpokladu zajištění postavení a samotné existence státu. 

Společnost se však rozdělila na dva protichůdné názorové tábory v otázce struktury a 

bojové připravenosti ozbrojených složek.

Jedni tvrdili, že je nezbytné, aby byly Spojené státy neustále o krok napřed, 

připraveny čelit jakékoliv hrozbě. Proto bylo nutné udržovat vojenskou sílu a investovat 

finanční prostředky do modernizace a zvyšování vojenských kapacit. Druzí, 

zdrženlivější, byli toho názoru, že všechny výdaje na zbrojení by měly mít jasně 

identifikovatelný a bezprostřední důvod, jinak jsou neospravedlnitelné.2

Americké ozbrojené síly se skládají z několika složek. Tyto složky jsou 

vzájemně nezávislé, podléhají však společnému velení, a co je hlavní, měly by 

především usilovat o společný cíl, totiž o zajištění bezpečnosti a prosazení vojenských 

cílů státu. Systém organizace ozbrojených sil USA je poměrně komplikovaný, každá ze 

složek v něm zaujímá velice specifické postavení a sehrává odlišnou roli.

Tři složky byly vytvořeny roku 1775. Jednalo se o armádu (United States Army, 

US Army), námořní pěchotu (United States Marine Corps, USMC) a námořnictvo 

(United States Navy, USN). V roce 1790 vznikla pobřežní stráž (United States Coast 

Guard, USCG). Jednotky USCG však v současnosti spadají pod ministerstvo vnitra 

(Department of Homeland Security). Do struktur námořnictva mohou být zařazeny 

pouze v době válečného konfliktu, a to z rozhodnutí Kongresu či presidenta USA.

Námořní pěchota zaujímala od svého vzniku specifické postavení. Jednalo o 

jednotky, které pro své akce využívaly lodní přepravu, avšak jejich hlavním úkolem 

                                               
1 Samuel P. Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services”, The 
American Political Science Review 55, č. 1 (1961): 40.
2 Ibid.
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bylo vést boj muže proti muži v námořních bitvách, či se vyloďovat na pobřeží a 

dobývat jej s cílem vytvořit zázemí pro následné vylodění jednotek pravidelné armády. 

Z toho je patrno, že tato složka stála od samého počátku na rozhraní mezi námořnictvem 

a armádou. Ve třicátých letech 19. století probíhala diskuse, zda nemá být námořní 

pěchota začleněna do řad armády či námořnictva. Nakonec bylo schváleno,3 že námořní 

pěchota spadá pod námořnictvo jako podřízená organizace, vyjma situací, kdy ji 

prezident pověří samostatným úkolem po boku armády na pevnině. V první světové 

válce bojovali příslušníci námořní pěchoty spolu s armádou na bojištích v Evropě a 

jejich úkoly se v praxi nijak nelišily od úkolů ostatních pěších sil. Po roce 1918 se proto 

v kruzích armády začaly poměrně často objevovat návrhy, že by námořní pěchota měla 

být zrušena, potažmo že by její jednotky a hlavně rozpočet měly být včleněny do 

struktur US Army. Námořní pěchota však vypracovala doktrínu o vyloďovacích 

operacích, čímž obnovila svůj raison d'être,4 který později obhájila v bojích proti 

Japoncům v Pacifiku.

Permanentním trendem v USA je civilní kontrola nad ozbrojenými složkami. 

Námořní pěchota podléhá stejnému civilnímu velení jako námořnictvo, nicméně 

vojensky jsou jejich struktury rovnocenné, přičemž mezi oběma složkami probíhá 

aktivní spolupráce5. Nicméně ve Spojeném sboru náčelníků štábů (Joint Chiefs of Staff, 

JCS) byly od roku 1947, kdy tento štáb oficiálně vznikl, zastupovány obě větve jediným 

člověkem, a to z řad námořnictva. Až o více než 30 let později, v roce 1978, se do JCS 

dostal nastálo zástupce námořní pěchoty, ovšem zatím pouze jako pozorovatel. Právo 

hlasovat mu bylo přiznáno pouze v otázkách, jež se týkaly přímo USMC.6 Plné 

emancipace ve sboru náčelníků se zástupci námořní pěchoty dostalo až s přijetím 

Goldwater-Nicholsova zákona z roku 1986.7

Do druhé světové války to tedy byla především armáda a námořnictvo, kdo se 

snažil prosadit vlastní taktické plány, svou koncepci vedení války a svou představu 

uspořádání ozbrojených sil. Tato dvě vojenská mocenská centra bojovala za 

ospravedlnění svojí existence. Úspěchy či neúspěchy jednoho aktéra měly ovšem 

                                               
3 „An Act for the Better Organization of the United States Marine Corps (1834)“, United States Marine 
Corps, dostupné z http://www.tecom.usmc.mil/hd/Docs_Speeches/OrganizationofUSMC.htm (poslední 
přístup dne 29. 3. 2012).
4 Robert A. Doughty, „Reforming Point Doctrine“, Joint Force Quarterly 1, č. 1 (1993): 40–47. 
5 Viz. Příloha 1
6  Sterling Michael Pavelec, The Military-Industrial Complex and American Society (Santa Barbara: 
ABC-CLIO, 2009), 164.
7 „Goldwater-Nichols Act of 1986“, Joint Chiefs of Staff, dostupné z http://www.jcs.mil/page.aspx?id=29 
(poslední přístup 22. 4. 2012).
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zpravidla zanedbatelný vliv na činnost aktéra druhého.8 Proti sobě zde dlouhodobě stály 

dva hlavní přístupy k obranné politice, podporované známými a respektovanými 

teoretickými pracemi, mezi které patří např. kniha amerického námořního důstojníka 

Alfreda Thayera Mahana Vliv námořní síly na dějiny.9

1.2 Vzestup letectva

S rozvojem letectví na scénu přichází další silný hráč, a sice letectvo (US Air 

Force, USAF), které bylo ustanoveno jako samostatná složka ozbrojených sil 

v dokumentu National Security Act of 1947.10 Tímto zákonem se vyčlenilo ze struktur 

armády a začalo operovat jako svébytná entita v rámci amerických ozbrojených sil. 

Po druhé světové válce, která přinesla dramatické změny ve způsobu vedení 

války, došlo k silnému provázání činnosti a zájmů jednotlivých složek. Stalo se tak 

zejména proto, že Spojené státy po vítězství Spojenců zaujaly naprosto odlišnou pozici 

ve světě, než jakou zaujímaly do roku 1941 před svým vstupem do války.

I nadále ovšem existovala tradičně antimilitaristicky smýšlející část veřejnosti, 

včetně řady politiků, která většinou zaujímala odmítavá stanoviska vůči návrhům a 

snahám ozbrojených složek. Mezi sporná témata patřila například povinná vojenská 

služba, kterou se po první světové válce snažila prosadit armáda, spory mezi vědci a 

vojskem o kontrolu nad výzkumem jaderné energie, apod.11 Jednalo se o spory mezi 

civilním a vojenským sektorem jako takovým, ačkoliv přímým aktérem těchto sporů 

nemusely být vždy všechny ozbrojené složky. Situace v ozbrojených silách se však 

obecně po druhé světové válce změnila, jednotlivé složky se začaly svou činností 

navzájem mnohem více ovlivňovat a do jejich rivality byla často vtažena veřejnost, 

resp. veřejné mínění.

Zlomovým rokem se stal rok 1948, kdy nově vzniklá vojensko-politická síla –

letectvo – zahájila boj o obhájení své pozice při plánování obranného rozpočtu. Zástupci 

letectva zahájili lobbování za větší objem financí pro svůj resort a využili přitom právě 

probíhající, již několikátou, debatu o povinné vojenské službě. Prostřednictvím 

                                               
8  Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services“, 40.
9 Viz. Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783 (Tel Aviv: Dick Press, 
2010).
10 „National Security Act, Sections 207–209“, National Museum of the US Airforce, dostupné z 
http://www.nationalmuseum.af.mil/factsheets/factsheet.asp?id=3449 (poslední přístup dne 30. 3. 2012).
11 Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services“, 40.
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veřejnosti přesvědčili Kongres, že dostane-li letectvo více prostředků, bude schopno 

chránit zemi tak efektivně, že všeobecné vojenské služby nebude třeba. Argumenty 

letectva se do určité míry staly vítanými argumenty i pro odpůrce povinné služby, kteří 

v nich spatřovali další prostředek k tomu, aby zabránili jejímu zavedení. V daném roce 

nakonec přibyly do rozpočtu USAF 822 miliony dolarů a od zavedení povinné 

všeobecné vojenské služby se upustilo.12

Od této doby ozbrojené síly jako celek sice nepřestávaly naléhat na zvyšování 

vojenských výdajů, nicméně jednotlivé složky na vyvíjení vlastního úsilí v tomto směru 

de facto rezignovaly a začaly se spíše snažit o získání co největšího podílu z již 

přiřknutého objemu financí. To se, pochopitelně, vždy dělo na úkor složek ostatních.

S celkovým rozvojem letectví přestaly být předmětem sporů pouze zdroje a 

celková obranná koncepce, ale vytvořila se další, nová kolbiště, kde se mohla 

projevovat vzájemná rivalita. Těmi se stal především teritoriální mandát jednotlivých 

složek13, jejich právo obsluhovat určité typy zbrojních systémů a rozdělení zdrojů na 

tato nově vznikající zařízení. Všechny uvedené problémy však byly jen podmnožinami 

fundamentálního sporu o význam, tj. o množství přidělených úkolů a celkovou 

odpovědnost konkrétní složky ozbrojených sil.14 Opět se jednalo o snahu přesunout vliv 

směrem ke své složce, přičemž je zároveň obecně možné pozorovat určitou vzrůstající 

odměřenost ve vztahu k veřejnosti a jejím antimilitaristickým postojům.15

Za hlavní příčinu duplikace některých vojenských zařízení a překrývání funkcí 

dvou a více složek je možno označit technický pokrok. Tendence, směřující k vytvoření 

jednotných leteckých sil, ve Spojených státech můžeme pozorovat již před druhou 

světovou válkou. Až obrovské finanční prostředky vynaložené na výzkum a vývoj 

během války způsobily, že například letadla na letadlových lodích a letadla, startující 

z letišť na pevnině, se začala diametrálně odlišovat ve svých technických parametrech.16

Letadla, která jsou koncipována pro přistávání na letadlových lodích, musí být 

vybavena jinými motory a upravenou konstrukcí a na jejich výrobu jsou zapotřebí jiné 

                                               
12 Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services“, 41.
13 Mezi světovými válkami, kdy jak námořnictvo, tak armáda disponovaly bojovými letouny, se objevily 
další problémy, jako např. otázka, kdo by měl spravovat obranu pobřeží, protivzdušnou obranu na pobřeží 
atd. Tyto spory přetrvávají dodnes a jsou průvodním jevem daleko hlubšího problému, tj. právě sporu o 
významnost složek.
14 Eric A. Ash,  Purple Virtues: Curing Unhealthy Interservice Rivalry. Research Report. Air University 
(Alabama: Maxwell Air Force Base, 1999), 22.
15 Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services“, 42.
16  William B. Burnett,, „Competition in Weapon Aqusition Process: The Case of U.S. 
Warplanes“, Journal of Policy Analysis and Management 7, č. 1 (1987): 26.
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materiály. Jelikož tyto stroje vzlétají a přistávají za úplně jiných podmínek, jejich 

součástky snášejí odlišný typ zátěže a čelí odlišným vnějším vlivům (např. koroze kvůli 

slané vodě).17 Z těchto odlišností vyplývá, že k výrobě každého typu letadla je nutno 

zaujmout specifický přístup a firma, která dodává letouny letectvu, nemusí být nutně 

technicky způsobilá vyrábět stroje pro letadlové lodě. 

Po vzniku samostatného letectva v roce 1947 bylo v rámci úspor nařízeno 

námořnictvu, aby si pro své potřeby vybralo jeden nebo dva typy strojů, které byly pro 

USAF vyvinuty. Tyto prototypy však nesplňovaly požadavky pro nasazení na 

letadlových lodích a inženýři, kteří návrhy předložili, neměli zkušenosti s výrobou 

strojů pro námořnictvo. Proto se dané firmy stejně musely spojit s konkurencí, která již 

v minulosti úspěšně zpracovala zakázky pro námořnictvo.18

1.3 Politizace ozbrojených složek

„When a soldier talks about using airpower to support troops on the ground, 

he’s applauded for his ‘Jointness.’19 (…) But when an airman talks about using 

airpower independently to kill the enemy instead of putting our troops in harm’s way in 

the first place, he’s being parochial and ‘unjoint ’.“ 20

                  Generálmajor ve výslužbě Charles Link z USAF

Ačkoliv bylo letectvo nejmladší složkou amerických ozbrojených sil, těšilo se 

v první dekádě po skončení druhé světové války obrovské přízni obyvatelstva i 

plánovačů rozpočtu.21 I přesto se však příslušníci USAF cítili znevýhodněni a 

podceňováni. Například filmů o letcích bylo natáčeno méně než filmů o ostatních 

vojácích. Dělo se tak zejména proto, že především armáda kladla velký důraz na vztahy 

s veřejností. Jejím cílem bylo „předat svůj příběh veřejnosti“.22 Letci se také cítili 

neoprávněně obviňováni z přehnaných ambicí a sebevědomí.  

                                               
17 Burnett, „Competition in Weapon Aqusition Process: The Case of U.S. Warplanes“, 26.
18 Ibid.
19 Slovo z vojenského žargonu, značící spojenectví mezi složkami a jejich vzájemný respekt a spolupráci, 
vedoucí ke jednotnému cíli. Toto sjednocení a společné úsilí bývá označováno práce slovem jointnes, 
„společný přístup“, viz, Joint Cheefs of Staff atd.
20 James Kitfield, „To Halt an Enemy“, Air Force Magazine 81, č. 1 (1988): 62.
21 Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services“, 43.
22 Ibid, 44.
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Civilní kontrola a tradiční dělba moci v USA donutila vojáky, aby hledali 

spojence v civilních úřadech.23 U kongresmanů slavily jednotlivé složky střídavé 

úspěchy, závislé mimo jiné i od původu konkrétních zákonodárců. Zatímco na jihu USA 

existují tradičně spíše podmínky pro výcvik a rozmístění pozemních sil, na obou 

pobřežích naopak panují největší sympatie vůči námořnictvu. Na pobřežích se také 

nacházejí doky a továrny, které zaměstnávají voliče, kteří svými preferencemi a hlasy 

přímo ovlivňují zákonodárce. Letectvu se nejvíce daří na jihozápadě země, kde se také 

letecká zařízení nejvíce vyrábějí.24 25 Ačkoliv se tyto regionální rozdíly během studené 

války částečně setřely, jejich tradice zůstala určitým způsobem zakotvena v myslích

občanů, a tudíž i jejich volených zástupců. 

Snaha o snižování nákladů, větší spolupráci mezi složkami a eliminaci 

duplicitních funkcí a zbraňových systémů paradoxně prohlubuje rivalitu.26 Čím 

omezenější jsou zdroje, tím intenzivnější je soupeření doslova o každý dolar. Čím větší 

je snaha o jednotné velení a unifikaci složek, kterou podporuje i veřejnost27, tím více se 

tyto složky cítí být pod tlakem. Rozdíly mezi nimi, které by jinak byly přirozenou 

součástí diversifikace ozbrojených sil, se mohou tímto způsobem prohlubovat a získávat 

na významu. Paradoxně se tedy pokusy o odstranění důsledků rivality mohou stát 

příčinou jejího dalšího nárůstu.28

Vstup ozbrojených složek do politiky a jejich permanentní působení v ní 

můžeme pozorovat paralelně s nástupem studené války, neboť v tomto období byla 

domácí politika značně spjata s politikou obrannou. Rivalita mezi složkami možná 

oslabuje americké vojsko jako celek, nicméně pomáhá upevňovat a utužovat pozici 

jednotlivých složek.29 Avšak ani vnitřní jednota každé složky nemusí být nutně tak 

pevná, jak je často navenek prezentováno. Kupříkladu v rámci námořnictva mohou 

existovat odlišné zájmové skupiny či proudy, kdy jedna strana požaduje podporu pro 

výzkum a nákup ponorek, druhá by raději viděla, jak jsou finance vynakládány na 

                                               
23  David M. Shoup, „The New American Militarism“, The Atlantic (1969), 6, zde citováno z The Vietnam 
Center and Archive, dostupné z http://www.vietnam.ttu.edu/star/images/1451/14511248040.pdf (poslední 
přístup 24. 4. 2012).
24 Jedná se, kromě jiného, především o firmy se sídlem v Texasu (General Dynamics) a jižní Kalifornii 
(Northrop, Lockheed, Rockwell, McDonnell).
25 Burnett, „Competition in Weapon Aqusition Process: The Case of U.S. Warplanes“, 19.
26 Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services“,  43.
27 Viz. propagační video „Interservice Rivalries“, Youtube, dostupné z 
http://www.youtube.com/watch?v=nU79XGlGqoQ (poslední přístup 29. 3. 2012).
28 Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services“, 42.
29 Ibid, 44.
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výzkum letounů pro letadlové lodě atp.30 Soustředění řevnivosti a rivality na ostatní 

složky může pak do jisté míry stmelit rozdílné názorové proudy v rámci složky 

„domácí“.

Příslušníci ozbrojených složek mohou vyjadřovat své politické názory či 

nespokojenost pouze v omezené míře. Při překročení určité hranice by podobné aktivity 

mohly být považovány za neetické chování či dokonce porušení subordinace, jelikož 

každý uniformovaný voják v konečném důsledku podléhá civilnímu nadřízenému, tj. 

politikovi. Právě proto vznikly civilní organizace, jejichž úkolem je chránit zájmy 

vojska, aniž by z toho pro jednotlivé členy ozbrojených složek mohly plynout přímé 

negativní následky.31 První takovou organizací byla Námořní liga, která byla založena 

roku 1902, aby chránila námořnictvo před útoky antimilitaristů po španělsko-americké 

válce. Tato liga začala posléze obhajovat zájmy všech složek operujících na moři.32

Původně měla podobná občanská sdružení za cíl ospravedlňovat počínání vojska 

jako takového před veřejností, později však začaly vznikat obdobné organizace i za 

účelem prosazení zájmů podskupin vojska samotného (dělostřelců aj.) v rámci jejich 

větve. Nakonec se de facto všechny civilní organizace staly prodlouženou rukou 

domovských složek pro jejich boj s ostatními větvemi.33 34

Výhodou zájmových organizací napojených na ozbrojené složky je provázání 

s lokálním prostředním a z něj vyplývající schopnost působit na lokální politiky a tím de 

facto „zespodu“ na vládu.35 Spojencem se jim často stává průmysl, zaměřený na 

vojenskou výrobu.

1.4 Rivalita jako hnací motor pokroku

Na rivalitu mezi složkami armády je obecně pohlíženo jako na negativní jev, 

který představuje překážku pro společné úsilí (jointness) a v širším kontextu znamená 

především snížení bojeschopnosti a zvyšování nákladů. Vyvstává ovšem otázka, zda je 

                                               
30 Burnett, „Competition in Weapon Aqusition Process: The Case of U.S. Warplanes“, 32.
31 Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services“, 45.
32 „The Navy League Story“, The Navy League of the United States, dostupné z
http://www.navyleague.org/aboutus/about_us.html (poslední přístup 29. 3. 2012).
33 Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services“, 45.
34 Např. Navy League – Citizens in Support of the Sea Services, stránky dostupné z 
http://www.navyleague.org/ a Association of the United States Army – Voice for the Army-Support for 
the Soldier, dostupné z http://www.ausa.org/Pages/default.aspx (poslední přístup 24 .4. 2012).
35 Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services“, 46.



12

možné tento fenomén zcela, nebo alespoň výrazně eliminovat. Jelikož jsou jednotlivé 

složky amerických ozbrojených sil značně odlišné, řídí se jinou vojenskou doktrínou, 

operují v jiných bojových prostorech a mají různý přístup k vedení boje, musí mezi nimi 

zákonitě panovat rivalita.36

Existuje i názor, že rivalita je zdravá věc, pokud má jasně vymezené hranice.37

Pakliže se jedná o zdravou soutěživost, může být přínosná, neboť může urychlovat 

určité procesy,38 které by jinak trvaly mnohem déle. Všichni příslušníci ozbrojených sil 

byli vždy vedeni k loajalitě vůči složce, k níž náleží. Letci jsou zpravidla přesvědčeni o 

tom, že pro úspěšnou bojovou operaci či vítězství ve válce je nutné zničit vzdušné síly 

nepřátel, čímž se uvolní prostor pro další americké operace jak vzdušné, tak pozemní. 

Jakmile se tak stane, je prakticky rozhodnuto o vítězi. Příslušníci armády či námořní 

pěchoty se naopak často domnívají, že konflikt se dá označit za vyhraný až v okamžiku,

kdy jsou klíčové body nepřátelské obrany pevně v jejich rukou a jsou fyzicky ovládané 

jejich jednotkami.39 Mezi těmito dvěma poměrně ostře vyhraněnými koncepcemi je 

obtížné nalézt kompromis, ovšem je možné, že právě pluralita přístupů může 

vygenerovat optimální alternativu vedení konfliktu, zvláště v prostředí, kde se 

podmínky vedení války neustále mění.

V intencích názoru zmíněného výše lze identifikovat několik klíčových faktorů, 

které určují rozdíl mezi zdravou soutěží zvyšující efektivitu a plýtváním, které 

podkopává bojeschopnost ozbrojených sil.

Za prvé je to společný cíl. Pakliže mají složky společný cíl, ke kterému chtějí 

dospět odlišnými způsoby, rozhodne až situace na bojišti o tom, které řešení je v dané 

chvíli vhodnější. Ve druhé světové válce se japonská armáda a námořnictvo dlouho 

nemohly shodnout, zda jsou Spojené státy klíčovým soupeřem císařství či nikoli. Tato 

fundamentální neshoda zapříčinila problémy ve vzájemné komunikaci a způsobila sérii 

porážek.40 Na americké straně panovaly také spory, nejednalo se však o nalezení 

odpovědi na otázku „Co dělat?“, ale spíše na otázku „Jak to dělat?“ V USA tedy nikdo 

nepochyboval, že Japonsko je americkým hlavním soupeřem, a jakkoliv byla válka 

s nacistickým Německem důležitá, pro Američany bylo hlavním soupeřem Japonské 

císařství. 

                                               
36 Ash, Purple Virtues, 4.
37 Viz Seth Cropsey, „The Limits of Jointness“, Joint Force Quarterly 1, č. 1 (1993):  72–79. 
38 Jedná se o procesy jako například vývoj zbraní, výcvik jednotek, implementování nových technologií 
do výzbroje, zpracovávání projektů apod.
39 Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services“, 49.
40 Cropsey, „The Limits of Jointness“, 39.
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Dalším faktorem je čestnost vzájemného soupeření a respektování určitých 

pravidel. V následujících kapitolách jsou uvedeny příklady, kdy se jednotlivé složky 

vůči sobě chovaly neeticky a bezohledně. Chování, jehož cílem je vysloveně poškodit 

druhou stranu, přičemž jsou používány nečestné praktiky, může nabourat důvěru ve 

všechny zúčastněné, a dokonce i v ty složky ozbrojených sil, které se právě sporu 

neúčastní. Umírněnost a jisté limity soupeření mohou tedy přinášet kladné výsledky. Je 

ovšem nutné, aby si jednotliví aktéři uvědomovali, že jejich loajalita patří institucím, 

nadřazeným jejich složce, a že oba rivalové jsou jen podmnožinami množiny větší a 

důležitější.41

Dokonce ani sloučení všech složek do jedné by nezaručilo, že bude rivalita 

odstraněna, protože pouze unifikací velení, uniforem a rozpočtu by nezmizely rozdílné 

úkoly a zaměření jednotlivých bojových útvarů, bez nichž se moderní ozbrojená síla 

neobejde. Oslabena by byla pouze civilní kontrola vojska, což by byl efekt bezpochyby 

nežádoucí.42

1.5 Revolta admirálů v roce 1949

Po druhé světové válce došlo k razantnímu střetu dvou vojenských doktrín. 

Námořní doktrína prosazovala letadlové lodě jako hlavní prostředek vedení války. Ty 

byly považovány za účinný a flexibilní prostředek pro řadu bojových úkolů: útočení na 

nepřátelské konvoje, vzdušnou podporu při výsadkových operacích, neutralizaci 

obranných pozic na pobřeží či bombardování strategických cílů a bodů s koncentrací 

jednotek protivníka.43

Nový rozměr měl tento přístup získat realizací plánu na vytvoření obří letadlové 

lodi USS United States. Taková loď by představovala výkvět amerického námořnictva a 

ztělesnění technických dovedností válečného průmyslu USA. Revoluční design a 

bezkonkurenční velikost lodě by znamenaly extrémní finanční náklady, ovšem spolu 

s doprovodnými plavidly měla bojová skupina okolo USS United States představovat 

velice mocnou a pružnou vojenskou sílu.44 Kromě výše zmíněných úkolů měla loď také 

disponovat jadernými zbraněmi, což bylo trnem v oku letectvu, které považovalo 

                                               
41 Ash, Purple Virtues, 4.
42 Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services“, 42.
43 Norman Friedman, The Postwar Naval Revolution (Annapolis, MD: Naval Institute Press, 1986), 85.
44 Ibid, 18.
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atomový útok za svou doménu. Vybudování lodi s možností použít jadernou zbraň 

označovalo letectvo za zásah do svých kompetencí. 

Letectvo považovalo za hlavní a nejdůležitější nástroj Spojených států v boji 

proti nepřátelům strategické bombardování.45 Podle doktríny letectva mělo docházet 

k masivnímu bombardování průmyslových cílů a v případě potřeby také cílů civilních, 

aby bylo dosaženo oslabení morálky obyvatelstva.46 Na základě zkušeností z druhé 

světové války k tomu mělo být použito i jaderných zbraní. Pro tyto účely vznikl plán 

vybavit letectvo letouny B-36, největšími bombardéry v dějinách, jejichž hlavním 

účelem měly být, podle plánu, především jaderné útoky. 

Námořnictvo napadlo plány na výrobu bombardérů B-36 hned na několika 

frontách. Letoun byl podle názoru představitelů námořnictva technicky nedokonalý a 

nad jeho konstrukcí a technickými parametry a možnostmi se vznášela řada otazníků.47

Orientace pouze na masivní bombardování se navíc jevila jako značně nemorální. I 

někteří zástupci letectva se k projektu stavěli skepticky a později sami uznali, že přílišné 

soustředění na zbraně hromadného ničení limituje možnosti amerických ozbrojených sil 

v konfliktu omezeného rozsahu.48

Argumentace letectva v otázce, proč má být dána přednost právě projektu  B-36 

před projektem USS United States v rámci omezeného rozpočtu, spočívala na několika 

pilířích. Podle těchto argumentů bylo pouze letectvo kompetentní k tomu, aby 

vykonávalo vzdušné operace, včetně atomových útoků. Existence letadlové lodě 

s jaderným arzenálem tedy znamenalo pouze zbytečnou duplikaci funkcí USAF. 

Koncepce bombardéru B-36 měla navíc znamenat úsporu peněz i životů. Letectvo 

tvrdilo, že navrhovaná letadlová loď je pětsetkrát dražší než zmiňovaný letoun, přičemž 

vystavuje riziku 242krát více vojáků.49

První ministr obrany Spojených států (United States Secretary of Defense, US 

SoD) James V. Forrestal, původně příslušník námořnictva, vyslovil v roce 1948  

předběžný souhlas s projektem obří letadlové lodi coby hlavní položkou ve výdajích na 

obranu. Tím uznal i nadřazenost námořnické doktríny nad leteckou.50 Obě 

                                               
45 Don D. Snider, „The US Military in Transition to Jointness: Surmounting Old Notions of Interservice 
Rivalry“, Airpower Journal 10, č. 3 (1996): 18.
46 Ibid, 11.
47 Ash, Purple Virtues, 21.
48 Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services“, 50.
49

Andrew L. Lewis, Revolt of Admirals. Research Report. Air University (Alabama: Maxwell Air Force 
Base, 1998), 12.
50 Ash, Purple Virtues, 20.
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zainteresované složky se snažily prosadit svoje zájmy, pročež potřebovaly na svou 

stranu získat i veřejné mínění. Letectvo mělo relativně jednotné velení a efektivní 

způsob propagace.51 Námořnictvo se začalo spoléhat na úřady s 

poněkud netransparentní  působností, vzniklé ad hoc.52 První z nich založil právě 

Forrestal, když působil jako Ministr námořnictva (Secretary of Navy). Jednalo se o 

výbor pro výzkum a reorganizaci (Comittee for Research and Reorganization), jehož 

účelem bylo „prosazovat pohled námořnictva na sjednocení53“.54

Další podobnou institucí byl úřad The Organizational Policy and Research 

Division of the Office of the Chief of Naval Operations (OP-23), určený oficiálně k 

„obeznámení se se všemi záležitostmi, které se týkají unifikace“.55 Mělo jít o erudovaný 

poradní orgán, jenž navíc vedl kapitán Arleigh Burke, respektovaný důstojník. Ukázalo 

se však, že činnost celé skupiny je namířená primárně proti letectvu a proti 

konkurenčním projektům z dílny letců, především pak proti bombardéru B-36, jehož 

realizace by byla v přímém rozporu s financováním projektu USS United States.56

Členové OP-23 začali používat neetické praktiky, když nechali na veřejnost 

uniknout důvěrné dokumenty, které se týkaly problémů bombardéru B-36 a taktiky 

masivního bombardování jako takové.57 Cílem tohoto počínání byla diskreditace 

letectva a jeho snah o získání prostředků a uskutečnění svých cílů. Ke zveřejnění 

materiálů došlo nejprve anonymně, poté však vyšlo najevo, že za ním stojí OP-23 a 

autorem jednoho z kritických dokumentů je poradce z okruhu vedení US Navy.58

Ačkoliv bylo toto jednání neetické a na stranu letectva se postavili i zástupci armády, 

byl v jeho důsledku nařízen auditu projektu B-36. 

Od dubna do prosince 1949 probíhalo v Kongresu vyšetřování celé kauzy, 

během nějž celá řada admirálů vyjadřovala svůj nesouhlas se stavem ozbrojených 

složek. Kritizovali také letectvo za projekt B-36 a doktrínu masivního bombardování. 

Někteří z nich také poskytovali rozhovory pro noviny a otiskovali v nich články, které 

by si tak vysoce postavení důstojníci neměli dovolit sami vydat. Překvapivě se za 

                                               
51 Lewis, Revolt of Admirals, 23.
52 Huntington, „Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services“, 49.
53 Zde se jedná o sjednocení úřadů Department of War a Department of Navy pod Department of Defense 
(National Security Act 1947), proti němuž  mnoho představitelů námořnictva dlouhodobě vyjadřovalo, 
neboť se obávali oslabení civilní kontroly nad ozbrojenými složkami. Prvotní boj sice prohráli, ale nadále 
se snažili monitorovat a zmírňovat negativní dopady (o jejichž existenci byli přesvědčeni).
54 Lewis, Revolt of Admirals, 20.
55 Ibid, 21.
56 Ash, Purple Virtues, 20.
57 Lewis, Revolt of Admirals, 20.
58 Ash, Purple Virtues, 21.
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námořnictvo postavil i admirál Louis E. Denfeld, člen Joint Chiefs of Staff, jehož 

loajalita měla, podle očekávání, patřit právě JCS. Jeho výpověď ve prospěch mateřské 

složky jej následně stála jeho pozici, přičemž několik dalších admirálů odešlo 

dobrovolně a další představitelé námořnictva byli přeloženi na méně významné pozice 

či si zkomplikovali služební postup a připravili se o šance na povýšení.59

V dubnu 1949 byla stavba lodi USS United States zamítnuta, čímž námořnictvo 

přišlo o šanci disponovat jadernými zbraněmi. Ani řízení v Kongresu, množství 

svědectví a argumentů nedokázaly toto rozhodnutí zvrátit. Nový ministr obrany USA, 

Luis A. Johnson, přiřkl pozici v „první linii při obraně USA“ letectvu a jeho doktríně 

strategického bombardování.60 Rapidní navýšení rozpočtů kvůli válce v Koreji sice 

umožnilo obnovení projektu obřích letadlových lodí, ovšem převaha doktríny letectva 

nad námořnickou přetrvala až do války ve Vietnamu.61 62

2. Před nasazením ve Vietnamu

2.1 Střet doktrín na prahu války

Američané neprohrávají – za celý dvacáté století neprohrály Spojené státy 

žádnou válku. Před Vietnamem to byly hlavně první a druhá světová válka a do jisté 

míry i konflikt v Koreji, které způsobovaly pocit úspěchu a nezranitelnosti. Tak se stalo, 

že američtí vojenští představitelé nabyli sebevědomí ohledně svého způsobu vedení 

boje. Ačkoliv byli Američané ve Vietnamu přítomni již v padesátých letech, kdy jejich 

poradci radili nejprve Francouzům a později jihovietnamskému režimu, a uvědomovali 

si možnou (a pravděpodobnou) eskalaci konfliktu, považovali případnou válku v 

Indočíně a nasazení amerických jednotek ve Vietnamu jen za jakousi odchylku od 

hlavního cíle ozbrojených sil.63

                                               
59 Lewis, Revolt of Admirals, 38.
60 Ibid, 39.
61 Eugene Gholz a Harvey M. Sapolsky, „Restructuring the U.S. Defense Industry“, International Security
24, č. 3 (1999): 8.
62 Viz. Příloha 2.
63 James H. Lebovic, The Limits of U.S. Military Capability. Lessons from Vietnam and Iraq (Baltimore: 
The John Hopkins University Press, 2010),19.
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Strategické plánování armády se zaměřovalo především na potenciální střet se 

Sovětským svazem, přičemž se počítalo především s evropským bojištěm. Spojené státy 

se připravovaly na konflikt, který se měl podobat druhé světové válce. Tento postoj byl 

pro armádu pohodlný, neboť mohla využít své zkušenosti a preference právě 

z evropských bojišť z první poloviny čtyřicátých let. Taktikou byl maximální důraz na 

ochranu životů vojáků pomocí ohromné palebné síly, dělostřelecké podpory, vzdušné 

podpory, rychlého transportu a co největšího nasazení obrněných vozidel v rizikových 

situacích.64

V padesátých letech byly konvenční válečné prostředky značně znevýhodněny. 

Eisenhower se soustředil na svou doktrínu hromadné odvety (masive retaliation), která 

nepočítala s řešením konfliktu omezené intenzity (low-intensity conflict), při kterém by 

bylo nutné nasadit pouze konvenční zbraně, a to ještě v omezeném rozsahu. Pokud však 

chtěly Spojené státy prosazovat kolektivní bezpečnost a zadržování komunismu 

v jihovýchodní Asii, bylo stále patrnější, že poradci a vojenští asistenti stačit nebudou. 

Ozbrojené síly se musely začít připravovat i na možnost, že dojde k jejich masivnějšímu 

nasazení ve Vietnamu. S nástupem Kennedyho a doktrínou pružné odpovědi (flexible 

response) začaly být úvahy o netradičním bojišti a limitovaných možnostech využití 

prostředků stále relevantnější. V kontextu jižního Vietnamu to znamenalo čelit 

protivníkovi, kterým není ucelený armádní či dokonce státní útvar, jenž je přesně 

geograficky lokalizovatelný. Jednalo se o boj proti partyzánským jednotkám, které se 

nacházejí na území spřáteleného státu a samy vybírají terén, kde se povedou bojové 

akce.65

Použití jaderných zbraní nepřipadalo v úvahu, jednak proto, že se jednalo  o 

území spojence a také proto, že by s jistotou došlo k nechtěné celosvětové eskalaci 

lokálního problému. Na řadu tedy musely přijít tradiční metody provádění válečných 

operací. Ovšem i zde nastal problém. Masivní bombardování a nálety, relativně účinné 

ve druhé světové válce, byly na jihu nepoužitelné, neboť guerilla často operovala 

v oblastech osídlených civilisty. V obtížně přístupném a nepřehledném prostředí, jako je 

džungle, se bombardování stává značné neúčinným, nebo je zcela znemožněno tím, že 

                                               
64 Andrew F. Krepinevich, The Army and Vietnam (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1986), 
4–7.
65 Ibid, 8, 9.
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se nepřítel dostane na území jiného státu – jako tomu často bylo také v Koreji, kdy 

Severokorejci ustupovali na území Číny, aby unikli před nálety.66

Hlavní roli v boji proti partyzánům (counter-insurgency) musela nutně sehrávat 

pěchota. 67 Její akceschopnost byla snižována problematickým pohybem obrněných 

vozidel (obrněných transportérů, tanků, atp.) v obtížně sjízdném terénu a téměř 

nemožným pohybem vozidel transportních (nákladní automobily, jeepy, atp.). Za 

podobných podmínek se může tudíž stát, že pěchota přichází o velkou část své palebné 

síly, krytí, zásobování a možnost evakuace zraněných vojáků i celých jednotek z míst, 

kde se boj vyvíjí nepříznivě. Technika, jíž je k tomu zapotřebí, se k nim jednoduše 

nedostane. 

Dalším limitujícím faktorem pozemních operací byla snaha vyhnout se takovým 

akcím, které by mohly způsobit otevřený konflikt s Čínou. USA měly v polovině 

šedesátých let cca 190 milionů obyvatel, přičemž Čína asi 700 milionů.68 Přičteme-li 

k tomu její geografickou blízkost k Vietnamu, pro Spojené státy bylo nepřijatelné, že by 

měly vést konvenční válku také proti Číně. Nutně by muselo dojít k nasazení 

atomových zbraní, což, jak již bylo řečeno, cílem Spojených států nebylo.

Poté, kdy byla v roce 1956 armádě zmařena snaha o vývoj vlastních raket 

středního doletu a její program (Jupiter) byl převeden pod USAF, prohloubila se důvěra 

letectva ve zbraně hromadného ničení. Armáda si ponechala pouze rakety krátkého 

doletu. Logickým krokem bylo, že se armádní představitelé začali více zajímat o vývoj 

vlastních vzdušných sil a tato snaha byla situací ve Vietnamu dále umocněna. Ovšem 

omezujícím prvkem zde byl váhový limit, který armáda dostala přidělen na své stroje.69

Jednalo se o 20 tisíc liber70 u helikoptér a 5 tisíc liber u letadel.71 Toto omezení ale 

neplatilo ve všech případech. Našly se výjimky, jako například zavedení letadla OV-1 

Mohawk do výzbroje US Army, přičemž váha prázdného letounu byla 12 tisíc liber. 

Pozorovací a podpůrný letoun OV-1 s krátkou vzletovou a přistávací dráhou (STOL) byl 

                                               
66 Daniel Ellsberg, Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers (Londýn: Penguin Books, 
2002), 24.
67 Krepinevich, The Army and Vietnam, 7–10.
68 Ellsberg, Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, 64. 
69 Tento limit byl zaveden již roku 1949 v tzv. Bradley-Vandenberg Agreementu, váhové limity však byly 
podstatně nižší a v roce 1956 se zvýšily, čímž poskytly armádě možnost pořizovat větší a výkonnější 
stroje. 
70 20 000 liber je zhruba 9 000 kilogramů, 5 000 liber se rovná přibližně 2300 kilogramům
71 Ian Horwood, Interservice Rivalry and Airpower in the Vietnam War (Fort Leavenworth, Kansas: 
Combat Studies Institute Press, 2006), 27.
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vyvinut v padesátých letech pro potřeby námořní pěchoty a armáda přesvědčila ministra 

obrany Wilsona, aby povolil nákup Mohawku i jí.72

Přání armády, námořnictva a námořní pěchoty zajistit si vlastní vzdušné síly pro 

podporu svých jednotek a operací se přirozeně nelíbila letectvu, které tyto snahy 

vnímalo jako narušení svých pravomocí. Od svého vzniku v roce 1947 se však letectvo 

soustředilo na pořizování těžkých bombardérů – v roce 1950 byla k tomuto účelu 

použita polovina prostředků na nákup letadel.73 Ostatní složky pociťovaly ze strany 

USAF nedostatek zájmu o spolupráci a snahy o rozvíjení taktiky vzdušné podpory pro 

pozemní jednotky. Logicky se tedy snažily rozvíjet tyto schopnosti samy.  

2.2 Kooperace při společných akcích

Od vzniku prvních leteckých sil americké armády v roce 1907 bylo vždy cílem 

těchto jednotek podporovat pozemní operace. Nejprve měla podpora formu sběru 

informací, které byly získávány ze vzduchu. Týkaly se polohy nepřítele, jeho početních 

stavů, vybavení, apod. Později, když byla technika vyspělejší, mohly být stroje 

vybaveny zbraněmi pro palebnou podporu pěchoty a pro boj s nepřátelskými letouny ve 

snaze zabránit jim v získání informací o spřátelených jednotkách.

Ve druhé světové válce získaly letecké síly mnohem důležitější postavení a 

armáda se rozdělila na Army Ground Forces, Army Air Forces a Service of Supply. 

Letecká část armády dosáhla zdánlivě rovnocenného postavení, což většinou 

nepředstavovalo problém při čistě vzdušných operacích. Jestliže se však měly 

kombinovat vzdušné jednotky s pozemními pro koordinovaný útok, nastaly potíže. Ty 

se ještě více prohloubily, pokud se bojů účastnily jednotky více národností. Po několika 

operacích v severní Africe, jejichž výsledky byly neuspokojivé, bylo rozhodnuto o 

změně systému velení. Všechny složky se staly rovnocennými, přičemž podléhaly 

jednomu veliteli. Tím se na každé frontě stal zástupce nejpočetněji zúčastněného národa 

a složky.74 V případě severoafrických bojů byl vrchním velitelem D. Eisenhower.

Jak britští, tak i američtí letci ale věřili, že konflikt je možné vyhrát letecky, 

pomocí bombardování, bez ohledu na pozemní operace. Jen neochotně potom plnili 

                                               
72 Horwood, Interservice Rivalry and Airpower in the Vietnam War, 31.
73 Lewis, Revolt of Admirals, 11.
74 Willard J. Webb, „The Single Manager for Air in Vietnam“, Joint Force Quarterly (1994), 89. 
Dostupné z http://www.dtic.mil/cgi-
bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA528907 (poslední přístup dne 2. 5. 2012).
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úlohy, spojené s podporou pozemních a námořních vojsk, neboť byli přesvědčeni, že 

tím není využit potenciál strategického bombardování. Sám Eisenhower poznamenal, že 

„(…) velitel stále zápasí s těmi letci, kteří chtějí, bez ohledu na situaci na zemi, vysílat 

velké bombardéry na mise, nemající nic společného s hlavním cílem.“75 Jak ve druhé 

světové válce, tak poté ve Vietnamu, platilo, že jakkoliv masivní byly americké vzdušné 

nálety, letectvo je nikdy nepovažovalo za dostatečné a velice se bránilo jakýmkoli 

omezením ohledně rozsahu či cílů bombardování.76

Po vzniku USAF se prosadil právě přístup akcentující strategické bombardování. 

Letectvo na vzdušnou podporu sice zcela nerezignovalo, ale byla vypracována teze, že 

nejefektivnější je, když při prvním kontaktu s nepřítelem podpoří vojáky především 

dělostřelectvo. Asistence ze vzduchu je přivolána až proti pozicím, které jsou umístěny 

hlouběji v nepřátelském území a mimo dosah dělostřelectva.77 V jistém smyslu se dá 

říct, že tento koncept pravou vzdušnou podporou není, neboť roku 1948 bylo v tzv. Key 

West Agreement stanoveno, že „těsná vzdušná podpora je: útok letadel na nepřátelské 

pozice či námořní cíle, které jsou tak blízko spřátelených jednotek, že tento útok 

vyžaduje důkladnou integraci každé vzdušné mise s palbou a pohybem těchto 

jednotek“.78 Hlavní břemeno při útoku tedy přebírá dělostřelectvo a letecký úder 

přichází až po lokalizování cílů hlouběji za hranicí počáteční frontové linie.

Prosazovaná zdrženlivost letectva při poskytování asistence při kontaktu 

s protivníkem představuje ještě daleko větší problém pro námořní pěchotu. Důvod, proč 

nebyly jednotky USMC začleněny do řadové armády (o což se armáda snažila), ale 

udržely si svou nezávislost, spočívá v unikátnosti jejich způsobu boje. Mezi válkami 

vyvinuli námořní pěšáci speciální taktiku námořního výsadku (amphibious assault), 

založenou na akceschopnosti a možnosti operačního nasazení i ve ztížených 

podmínkách.79 Typická jednotka „mariňáků“ je na místě bojů jako první, proto vyráží 

„nalehko“, s minimem vybavení a těžké techniky (včetně děl), dobývá část území a 

připravuje tím půdu pro přisunutí dalších jednotek. Vzdušná podpora, nutná pro takové 

                                               
75 Horwood, Interservice Rivalry and Airpower in the Vietnam, 89. 
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operace, musí být mnohem rozsáhlejší, než vyžadují kampaně pomalejší (v porovnání 

s USMC až těžkopádné) armády. 

Za druhé světové války (zejména v Pacifiku) bylo obvyklé, že letouny, určené 

pro podporu jednotek námořní pěchoty, kroužily od začátku operace okolo bojiště. 

Útočily buď na povel pozemního velitele, nebo za základě údajů předsunutého 

vzdušného pozorovatele.80 Ve chvíli, kdy pěchota narazila na opevněné postavení, 

těžkou techniku, či hustou koncentraci nepřítele a žádala o vzdušný úder, byla reakční 

doba letadel, která již byla ve vzduchu, podstatně kratší. Podle letectva však byla taková 

koncepce neefektivní, proto usilovalo o zahrnutí všech vzdušných sil pod svou 

působnost.81

2.3 Spor o vzdušné prostředky

V dokumentu Key West Agreement z roku 1948 byly popsány funkce 

jednotlivých složek. Letectvo dostalo za úkol provádět strategické bombardování, 

chránit USA před útoky ze vzduchu a poskytovat vzdušnou a logistickou podporu 

pozemním jednotkám. Armáda i námořnictvo (a tím i námořní pěchota) si mohly 

ponechat určité vzdušné prostředky, nezbytné pro plnění svěřených úkolů.82 Rozsah 

těchto prostředků však nebyl konkrétně určen a stal se předmětem sporů. Stejně tak 

nebylo jasně vymezeno, do jaké míry se mají neletecké složky spoléhat na vlastní zdroje 

a kdy již zasahují do pravomocí USAF. Jelikož ale letectvo příliš velký zájem o aktivní 

spolupráci s pozemními silami nejevilo, začaly ostatní složky samy rozvíjet taktiku 

kombinující využití pozemních i vzdušných jednotek.

Napětí a rozpory zčásti vyřešilo v roce 1956 memorandum ministra obrany 

Charlese E. Wilsona Clarification of Roles and Missions to Improve the Effectiveness of 

Operation of the Department of Defense.83 V něm Wilson omezil činnost vzdušných 

prostředků armády na „pozorování, letecký  transport, evakuaci zraněných a styčné 

úkoly“. Zároveň výslovně zakázal armádním pilotům provádět taktickou vzdušnou 

                                               
80 Horwood, Interservice Rivalry and Airpower in the Vietnam, 14.
81 J. E. Langlois, „The Mission of the United States Air Force and Its Support to the United States Army 
Compared to the Marine Air Ground Task Force (MAGTF)“. Concept, Marine Corps University, 2009, 5. 
Dostupné z http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a509843.pdf (poslední přístup dne 1. 5. 2012).
82 „Functions of the Armed Forces and the Joint Chiefs of Staff“, 7–11.
83 Langlois,  „The Mission of the United States Air Force and its Support to the United States Army 
Compared to the Marine Air Ground Task Force (MAGTF)“, 9.
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podporu pozemních jednotek, čímž tato funkce oficiálně připadla letectvu.  

Specifikoval, že letecký transport představuje pouze převážení jednotek v rámci fronty, 

čili v okruhu 200 mil. Transport na delší vzdálenosti, při masivních operacích, či ze 

zázemí na okraj bojových linií se rovněž stal monopolem USAF. Na základě tohoto 

dokumentu byla sice armáda poněkud omezena v pokusech o rozšíření svých 

kompetencí ve vzdušném prostoru, získala ale možnost aktivně využívat rakety 

krátkého doletu a především technologii helikoptér a jejich nasazení pro transport po 

bojišti.84 Letectvo bylo znepokojeno zejména armádním nasazením letadel konvenčního 

typu, technologie rotary-wing strojů v rukou ostatních složek jej nechávala relativně 

chladným. Došlo tedy ke kompromisu, kdy vysoké váhové limity pro tento typ zařízení 

poskytovaly armádě značný manévrovací prostor.

Prvním průkopníkem v implementaci technologie vrtulníků nebyla armáda, 

nýbrž námořní pěchota. K této situaci paradoxně  přispěl i přístup k  jaderné hrozbě. 

Předpoklad, že námořnictvo je velice zranitelné při nukleárním útoku, jej přiměla 

rozmisťovat lodě na větším území, aby se tak minimalizovaly ztráty při jednom 

výbuchu. Pro operace USMC však rozmístění lodí na větším prostoru znamenalo potíže, 

neboť koncept námořní výsadkové operace byl založen především na koncentraci 

velkého počtu jednotek na jednom místě v krátkém čase a prolomení nepřátelské obrany 

dříve, než stihne nepřítel zareagovat. 

Možným východiskem z této situace bylo použití helikoptér, které by ze všech 

vzdálených lodí transportovaly jednotky na pobřeží ve stejnou chvíli. Navíc se díky nim 

vojáci mohli  dostat i do zápolí nepřítele a snížit tak ztráty, které vznikají při frontálním 

útoku. Po „vyčištění“ sektoru pak mohl proběhnout výsadek na pláž, zahrnující přísun 

posil, zásob, vybavení, atd.85 Ačkoliv měly helikoptéry ze začátku slabý výkon a 

nedokázaly unést tolik lidí, kolik by bylo potřeba, s jejich nasazením se do budoucna 

počítalo a byl podporován jejich technický rozvoj. V Koreji operovaly stroje, které 

dokázaly transportovat kromě pilota pouze dva vojáky. V plánu USMC však bylo 

nasazení takových helikoptér, které by jich pojaly 15–20. Tento požadavek téměř 

naplňoval turbínový model UH-1 Iroquois alias „Huey“,86 který měl 13 míst, avšak 

v případě nutnosti do něj bylo možno naložit i více lidí. Nasazen byl poprvé právě ve 

válce ve Vietnamu.

                                               
84 Horwood, Interservice Rivalry and Airpower in the Vietnam, 27.
85  Kenneth J.Cliffors, Progress and Purpose: A Developmental History of the United States Marine 
Corps, 1900–1970 (Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1973).
86 Horwood, Interservice Rivalry and Airpower in the Vietnam, 25.



23

Armáda nebyla v přístupu k novým technologiím zdaleka tak jednotná jako 

námořní pěchota. Někteří její představitelé se obávali, že přílišná ambicióznost v oblasti 

získávání nové letecké techniky by mohla v důsledku působit kontraproduktivně a 

připravit je i to, čeho již dosáhli. V roce 1956 se tak zčásti i stalo, jak již bylo zmíněno 

výše. Názorový proud, který prosazoval implementaci konceptu vzdušné mobility 

(airmobility), však byl dostatečně silný a nezanikl. Ačkoliv se nacházeli v menšině, 

dokázalo několik jednotlivců přesvědčit v roce 1962 ministra obrany Roberta S. 

McNamaru, aby povolil vznik výboru s úkolem vypracovat novou taktickou doktrínu, 

vhodnou pro armádu a využívající letecký transport.87  

2.4 Koncepce vzdušné mobility

Nově vytvořený výbor vedl generál Hamilton H. Howze, přesvědčený zastánce  

armádního letectví a ředitel armádní aviatiky (Director of Army Aviation) mezi lety 

1954 a 1957. Vzniknuvší tým stoupenců konceptu vzdušné mobility byl již od počátku 

negativně vnímán jak lidmi z řad letectva, tak i z řad armády. Nevraživost ze strany 

armádních kolegů si projekt vysloužil z několika příčin. Za prvé byli konzervativní 

velitelé nadále oddáni taktikám, které znamenaly masivní nasazení těžkých pozemních 

strojů, přičemž argumentovali, že jejich způsob boje se osvědčil v druhé světové válce. 

Za druhé se propagátoři vzniku výboru, plukovníci  Robert R. Williams a Edwin L. 

Powel, vyhnuli jednání s armádním štábem a svůj návrh poslali rovnou na Ministerstvo 

obrany, čímž armádu obešli.88

Komise pracovala od dubna do srpna 1962 a poté předložila své závěry. Ve 

zprávě doporučila vytvoření nového druhu vzdušné útočné divize (air assault division), 

která měla disponovat 459 letouny. Tehdejší standardní divize armády jich měla jen 

okolo stovky. Přibližně na třetinu měl být u vzdušné útočné divize zredukován počet 

pozemních vozidel. Ačkoliv navrhovaný útvar pozbyl značnou část palebné síly, jeho 

pořizovací náklady byly o polovinu vyšší než náklady standardní pěchotní divize.89

Zároveň byl navržen vznik vzdušné bojové brigády, složené z 316 letounů, z čehož 

                                               
87 Horwood, Interservice Rivalry and Airpower in the Vietnam, 39.
88 Krepinevich, The Army and Vietnam, 119.
89 John J. Tolson, Vietnam Studies: Airmobility 1961–1971 (Washington D.C.: U.S. Government Printing 
Office, 1973), 22.
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mělo být 144 bojových helikoptér. Úkolem jednotky mělo být zhušťování palby 

v důležitých oblastech, průzkum, krytí při ústupu a ničení nepřátelských tanků.90

V září stejného roku bylo do Vietnamu posláno 16 helikoptér UH-1 „Huey“, 

jejichž výkonnost a výsledky sledoval zvláštní tým vyčleněný z komise generála 

Howze.  Přiřazení specialisté měli posoudit, zda je koncept vzdušné mobility vhodný při 

protipartyzánských misích a jaká je reakce vojáků, kteří se misí účastní. Reakce byly 

vlažné a použití helikoptér bylo vnímáno spíše jako možnost rozšíření tradičního 

způsobu vedení pozemního boje, než jako přelomová technologie, vhodná pro 

koncipování zcela nové taktiky. Přesto však bylo, kvůli tlaku ze strany ministerstva, 

rozhodnuto o vytvoření testovacího vojenského útvaru pro Howzovy návrhy.91

Podle generála Howze se tehdejší letectvo se svými stroji a systémem velení 

příliš nehodilo pro poskytování těsné vzdušné podpory. Uváděl v této souvislosti, že pro 

podpůrné účely jsou lepší pomaleji se pohybující letouny armády, k nimž navrhoval 

přiřadit další typy lehkých bombardérů a víceúčelových strojů. Komise trvala na tom, že 

dané návrhy nejsou duplikací činnosti USAF, nýbrž pouze vyplňují funkční vakuum 

mezi oběma složkami.92

V návrzích dále stálo, že při podpůrných akcích většího rozsahu by se měla 

armáda nadále spoléhat na podporu letectva. V praxi by to znamenalo, že letectvo by 

muselo nasazovat svoje stroje na pomoc armádě, ale armáda by stejnou povinnost vůči 

svým kolegům z letectva neměla. Navíc se měli piloti z USAF podrobit výcviku a být 

pod dohledem armády, pakliže obsluhovali stroje pro vzdušnou podporu armádních 

jednotek.93

Vedení letectva bylo vývojem situace šokováno a rozhodlo se pro rychlou 

odpověď.  Byla zřízena konkurenční studijní skupina pod velením generála Gabriela P. 

Disoswaye. Jejím úkolem mělo být vypracování alternativních návrhů  organizace 

taktické vzdušné podpory, ovšem z jejích závěrů lze usuzovat, že se soustředila 

především na vyvrácení tezí a argumentů armádní komise. 

Disosway tvrdil, že letouny používané USAF se na vzdušnou podporu hodily 

mnohem více než letouny US Army, protože byly výkonnější a měly menší šanci být 

sestřeleny. Uvedl, že díky lepší technice letectvo pro stejnou misi potřebuje méně strojů, 

čímž se redukují problémy se zásobováním palivem, mazadly, olejem, atd. Silně se 
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ohrazoval proti používání helikoptér, které podle něj byly slabé a zranitelné. Největší 

slabinu armádního návrhu viděl v tom, že není použitelný v bojích proti státům 

Varšavské smlouvy, jejíž armády disponovaly sofistikovaným systémem protivzdušné 

obrany, a jeho jediné využití je možné pouze v konfliktech nízké intenzity.94

V tehdejší době si neuvědomoval, že právě válka ve Vietnamu se stane 

rozsáhlou misí, ve které bude potřeba uplatnit novou taktiku ve velkém. Vietnam byl 

vnímán napříč všemi složkami jako minoritní operace, v žádném případě jako priorita –

tou bylo nadále soupeření se Sovětským svazem a jeho satelity v Evropě.  

Howze byl obviněn, že se dostatečně nesnažil začlenit do svých plánů již 

existující kapacity USAF. Disoswayova komise však nezůstala jen u kritiky, ale 

přednesla návrh, aby ke každé divizi armády byla napevno přičleněna letka letectva, 

čímž by mohla ušetřit prostředky a ponechat si větší část své těžké techniky v záloze. 

V takovém případě by vnikaly hybridní jednoty, kdy pozemní část by byla v kompetenci 

armády a letouny by spravovalo letectvo.95

Ačkoliv na většinu argumentů letectva nebyl brán zřetel, byl schválen jeho 

požadavek, aby další testování všech koncepcí vzdušné mobility probíhalo společně. 

Testy měly ukázat, zda se více osvědčí přístup armády, či letectva. Komise generála 

Howze však požadovala, aby mezi lety 1963 až 1968 došlo k přeměně pěti z celkových 

šestnácti armádních divizí na jednotky typu air assault, přičemž testy měly probíhat 

současně s transformací. Nové poznatky měly nové útvary průběžně zdokonalovat. 

V tomto dílčím sporu se stalo vítězem letectvo, neboť bylo rozhodnuto, že nová 

koncepce může být zavedena do praxe až po důkladném otestování.96

V únoru roku 1964 byla armádou vytvořena jednotka 11th Air Assault Division, 

která ve Fort Benning v Georgii provedla první testy nové taktické koncepce generála 

Howze s název Air Assaut I. Od října do listopadu pak proběhl společný cvičební 

manévr US Army a USAF, vycházející z návrhů Disoswayovy komise, který se konal ve 

Fort Leonard Wood, Missouri. Toto testování mělo název Goldfire I a nepřineslo žádné 

nové poznatky, jelikož se řídilo prakticky výhradně stávající taktickou doktrínou. Když 

se pak v Georgii uskutečnil úspěšný armádní Air Assault II, rozhodl JCS o zrušení testu 
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Goldfire II a  přes protesty letectva schválil armádní koncepci. V červnu roku 1965 byla 

vytvořena první jednotka „vzdušné kavalerie“ – 1st Cavalry Division (Airmobile).97

3. Operace ve Vietnamu

3.1 Rivalita a cesta k dohodě

Americká role ve Vietnamu byla zprvu poradní. Fungovala v rámci operační 

platformy skupiny MAAG (Military Assistant Advisory Group), která radila nejprve 

Francouzům a poté režimu prezidenta Ngo Dinh Diema. Jejím hlavním úkolem bylo 

dozírat na využívání finančních a materiálních prostředků ze Spojených států. Francouzi 

byli konzervativní a neumožňovali Vietnamcům přímý přístup k americké pomoci. 

Všechny jednotky složené z vietnamských vojáků byly formovány pod velením 

francouzských důstojníků. Když se podle Ženevských úmluv Francouzi v roce 1956 

stáhli, zanechali za sebou značnou vojenskou sílu složenou z Vietnamců, která ovšem 

disponovala velice chabým velitelským sborem a neměla téměř žádnou disciplínu.98

Bylo jasné, že Diemův režim se bez pomoci dlouho neudrží, proto se začala 

zvyšovat americká vojenská aktivita v zemi. Ke koordinaci vojenské asistence vznikla 

v roce 1962 skupina MACV (Military Assistance Comand, Vietnam), která při 

reorganizaci o dva roky později pohltila MAAG. Jejím velitelem se stal generál William 

Westmorland z US Army. Součástí sil, které podléhaly MACV, byla i jednotka 7th Air 

Force99, jejíž velitel si zřídil velící stanoviště v Saigonu, zatímco jeho zástupce řídil 

operace z Thajska. Sedmá letecká armáda vedla po incidentu v Tonkinském zálivu dvě 

oddělené letecké kampaně – jednu na jihu a druhou (za asistence letek námořní sedmé 

flotily) na severu.100 Letectvo bylo přesvědčeno, že může celý konflikt ukončit ze 

vzduchu a pozemní operace považovalo za plýtvání lidskými silami a materiálem. 

Systematické bombardování s názvem Operace Rolling Thunder, jehož cílem mělo být 

zničení průmyslové základny severního Vietnamu, jeho protivzdušné obrany a cest ze 

severu na jih, však nepřinášelo kýžené výsledky. Morálka nepřítele  nebyla výrazně 
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nalomena a americká veřejnost navíc začala považovat pokračování operace za 

nemorální. Aby vláda nálety ospravedlnila, začala pravidelně vydávat zprávy, které 

detailně líčily krutost Vietkongu a Severovietnamců.101

Když se ukázalo, že do bojů nepochybně zasáhnou i pozemní jednotky, nechtělo 

letectvo zůstat stranou a nechat armádu, aby organizovala své vzdušné operace sama. 

Velení USAF si představovalo, že všechny vzdušné operace by měly probíhat pouze pod 

jeho velením. Prosazovalo tak centralizaci leteckých operací, ovšem bylo ochotné se za 

určitých podmínek smířit s nasazením helikoptér, kterými disponovala armáda a 

námořní pěchota. 

Především dva modely letadel s pevnými křídly, které armáda běžně používala, 

byly letectvu trnem v oku. Šlo o průzkumný a podpůrný letoun OV-1 Mohawk a o lehký 

vzdušný transportér CV-2 Caribou. Oba překračovaly váhové limity stanovené pro 

armádní stroje, ovšem dlouho před nasazením ve Vietnamu jim byla udělena 

výjimka.102

Problém OV-1 spočíval v tom, že jeho primární funkce měla být průzkumná. 

Ovšem již od počátku jeho vývoje, na kterém se podílela námořní pěchota, se počítalo 

s jeho vyzbrojením. Ačkoliv měly být kulomety ráže 0.50 používány jen v sebeobraně, 

letectvo je i tak považovalo za problém. Pozemní velitelé také cítili frustraci, ovšem 

z jiného důvodu. Podle nich se dal Mohawk vybavit mnohem výkonnějšími zbraňovými 

systémy, které by mohly být použity kdykoliv. Jako průzkumný letoun byl OV-1

Mohawk vždy poblíž vojska a vzdušná podpora poskytovaná tímto letounem by byla 

mnohem rychleji k dispozici.103 Míra nevraživosti vůči nasazení zmíněného modelu ve 

službách armády byla tak vysoká, že nebyl, navzdory plánům, poslán do Vietnamu 

spolu se zbytkem První jízdní divize (1st Cavalry Division (Airmobile)).104

Kritice byl podroben také transportní letoun CV-2. Letectvo tvrdilo, že je příliš 

malý a v rámci struktur US Army neefektivní, zároveň však chtělo všechny stroje získat 

pod svou správu. Armáda se bránila, že Caribou je pro ni nezbytný, poněvadž jeho malé 

rozměry umožňují realizaci ad hoc transportů. Letouny C-130 Hercules a C-123 

Provider, které nabízelo letectvo jako alternativní prostředky pro taktické letecké 

přesuny, byly mnohem větší a trvalo déle, než mohly odstartovat.  Potřebovaly také 

mnohem delší vzletovou dráhu. CV-2 tak byl častou volbou právě pro transporty 
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realizované mimo plán.105 Armádní velitelé se nemuseli zdlouhavě domlouvat se svými 

kolegy z USAF ohledně autorizace letu a mohli rovnou použít flexibilní (a hlavně svůj 

vlastní) prostředek. Letectvo tento proces přirozeně považovalo za obcházení 

standardních postupů a bojovalo za získání CV-2 Caribou pro sebe. 

Po nasazení První jízdní divize v roce 1965 se spory mezi oběma složkami 

armády nebezpečně vyhrotily. V obavách z toho, aby nedošlo k přímému zásahu 

ministra McNamary, který by si jistě nikdo nepřál, dohodli se zástupci letectva a 

armády (působící v JCS) na tajném jednání. Za letectvo se rozhovorů účastnil generál 

John P. Connell, za armádu  generál Harold K. Johnson. Snahu o konsenzus schvaloval 

rovněž předsedající člen Chiefs of Staff – generál Earle Wheeler – neboť ani on si 

nepřál, aby se spory dostaly otevřeně na jednání JCS, kde by je musel řešit za 

přítomnosti zástupců Námořnictva a Námořní pěchoty. 106

3.2 Konsenzus a jeho důsledky

Podle dokumentu, který byl vypracován, se armáda vzdala své flotily letounů 

CV-2 Caribou i nároků na pořizování modelu CV-7 Buffalo, jenž měl brzy následovat 

CV-2 ve výzbroji armády, ve prospěch USAF. Zároveň se zavázala, že upustí od pokusů 

o získávání letadel (fix-wing). V dohodě také stálo, že letectvo (na oplátku) nebude 

usilovat o kontrolu nad helikoptérami armády, používanými k přesunům v rámci bojiště, 

palebné podpoře a zásobování. Letectvo bude vrtulníky disponovat pouze pro účely 

administrativních letů, záchranných operací (search and rescue) a speciální bojové 

účely (special warfare).107

Armáda se díky těmto dohodám mohla začít plně soustředit na vývoj 

ozbrojených helikoptér coby eskorty pro své transporty. Co se však týče transportů 

samotných, musela si armáda vybrat mezi pomalým centralizovaným systémem 

letectva, který byl dopředu plánovaný a málo flexibilní, a vlastními zdroji. Když se 

v rámci dohody vzdala lehkých transportních letounů, zbyly jí pro přepravu pouze 

helikoptéry. Otázkou je, zda by letadla neplnila mnohé z úkolů lépe než vrtulníky, ale 

na základě dohody Johnson-Connell je armáda nemohla použít.
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Dá se říct, že dohoda vyřešila spory mezi složkami, které se týkaly nasazení 

stejného typu prostředků – letadel – při transportu jednotek a vzdušné podpoře. 

Lapidárně řečeno: rozdělila  kompetence tak, že letadla ovládá letectvo a helikoptéry  

armáda. Tím však byly odstartovány další spory na téma, která forma vzdušných 

operací je pro vietnamská bojiště vhodnější.

Již dlouho před uzavřením paktu mezi Johnsonem a Connellem se potvrdilo, že 

samotné helikoptéry nemohou být nasazeny do akce bez adekvátního doprovodu. 

V lednu 1963 došlo k bitvě u vesnice Ap Bac, kam zamířily jednotky 7. divize ARVN

(armáda Jižního Vietnamu) spolu s americkým poradcem, plukovníkem Johnem P. 

Vannem. Průzkum hlásil zřetelný pohyb nepřítele ve vesnici a Vann se rozhodl 

k rychlému zásahu dříve, než stihne Vietkong ustoupit. Jednotky proto vyrazily na 

cestu, aniž by si zajistily podporu letectva. Výsledkem bylo pět sestřelených helikoptér 

a dalších devět silně poškozených. Nepřátelské jednotky dokázaly bojovat až do 

setmění, poté se rozptýlily v okolní krajině.108

Na základě událostí u Ap Bac a podobných operací zakomponoval generál 

Howze do svých návrhů vznik podpůrných týmů, složených z ozbrojených 

doprovodných helikoptér a letadel. Když však armáda přišla na základě dohody 

Johnson-Connell o možnost disponovat vlastními letadly, musela se spoléhat na 

podporu letectva. Jak již bylo popsáno výše, znamenala taková spolupráce většinou 

časové zdržení, což mohlo buď vystavit jednotky nebezpečí, nebo poskytnout nepříteli 

čas k úniku. Technicky vyspělá a drahá letadla USAF s tryskovými motory mohla ze 

základny doletět doslova na jakékoliv místo v jižním Vietnamu během patnácti minut. 

Ovšem kvůli zdlouhavému procesu schvalování akce, vybírání letadla a připravování ke 

startu se mohla tato doba protáhnout až na čtyřicet minut. Časově výhodnější a 

bezpečnější pro pozemní jednotky by bylo přivolání podpory z vlastní složky.109

Letectvo bylo se svým systémem vzdušné podpory spokojeno, takže armáda 

hledala vlastní způsoby, jak zajistit svým jednotkám adekvátní a hlavně včasnou pomoc. 

Bylo proto nutné nasadit helikoptéry s větší palebnou silou, které by poskytly 

dostatečné krytí. Armáda začala na svoje stroje montovat raketové systémy a vylepšovat 

kulometnou výzbroj. Nicméně ani nejsilnější helikoptéra se svou palebnou silou 

nevyrovnala bombardérům USAF, protože svými raketami často nedokázala proniknout 

dostatečně hluboko skrze hustý porost vietnamské džungle. Vertikální útok letectva se 
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ukázal být účinnější při akcích typu ochrany dělostřeleckých stanovišť nebo napadání 

nepřátelských bunkrů.110

V rámci objektivity je třeba uvést, že letectvo se snažilo svůj způsob podpory 

pozemních operací vylepšit. Vyvinulo například systém do značné míry napodobující 

taktiku námořní pěchoty, kdy bombardér létal v kruhu okolo podporovaných jednotek a 

čekal na povel k útoku. Tato varianta byla ale celkem neobvyklá, protože byla 

ekonomicky nevýhodná. Mohla být také nebezpečná, protože letoun byl naložen 

určitým typem a počtem bomb, které nemusely odpovídat potřebám dané situace a 

mohly při svržení způsobit i zničení vlastních jednotek.111

Obě složky armády spolu nemusely vždy nutně soupeřit. Po ofenzivě Tet112 byly 

zastaveny bombardovací akce proti severním Vietnamu, oficiálně jako vstřícné gesto 

prezidenta Johnsona vůči Severnímu Vietnamu.113 Dá se však předpokládat, že svou roli 

sehrál i fakt, že ofenziva proběhla navzdory masivním strategickým operacím letectva, 

které se tak prokázaly být neúčinné. I přes tento částečný neúspěch bylo však letectvo 

spokojeno se svým výkonem při odrážení ofenzivy na jihu a při poskytování vzdušné 

podpory. Neobešlo by se však bez asistence armádních helikoptér, které na sebe braly 

hlavní tíhu bojů hlavně v noci, kdy měli piloti letectva ztíženou práci kvůli nedostatku 

strojů AC-47, které osvětlovaly pozemní cíle pro nálety.114 Vrtulníky armády v těchto 

podmínkách dokázaly reagovat mnohem rychleji a přesněji.

Podobně tomu bylo při operaci v údolí A Shau, která trvala od prosince 1968 do 

května 1969, kdy vyvrcholila bitvou o tzv. „hamburger hill“. Vojáci ze 101. výsadkové 

divize narazili při pochodu na nepřátele zakopané na kopci Apbia. Okamžitě byl nařízen 

útok a Američané nepřátelské pozice dobyli se ztrátou asi padesáti mužů, zatímco 

armáda Severního Vietnamu na místě zanechala 597 mrtvých.115 Samo letectvo uznalo, 

že operace byla úspěšná zejména díky efektivnímu, jednoduchému a rychlému systému 

vzdušné podpory US Army. Podle průzkumu bylo za oněch pět měsíců zabito více 

nepřátel pozemní dělostřeleckou palbou a útoky vrtulníků, než kolik jich zlikvidovaly 

taktické vzdušné útoky USAF.116
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3.3 Zavedení jednotného velení

Součástí ofenzivy Tet bylo i obležení pevnosti Khe Sanh několik týdnů před 

začátkem hlavních útočných operací komunistů. Jednalo se o odlehlé místo na 

severozápadě Jižního Vietnamu. Sloužilo jako předsunutá základna pro případný vpád 

do Laosu a  jako kontrolní bod pro zamezení volného průchodu nepřátelských jednotek 

na jih. Na místě byla několikatisícová posádka námořní pěchoty spolu s jednotkami 

vietnamských Rangers. Ačkoliv byla reálná hodnota pozic v Khe Sanhu téměř nulová, 

byla operaci věnována značná pozornost. Obležení pevnosti totiž silně připomínalo 

události v Dien Bien Phu v roce 1956.117 Američané dokonce zvažovali nasazení 

jaderných zbraní a prezident Johnson opakovaně žádal JCS o ujištění, že ke zvládnutí 

situace opravdu postačí pouze konvenční prostředky.118

Nakonec se operace stala úspěchem, nikoliv z hlediska dalšího vývoje války ve 

Vietnamu, ale z hlediska úspěšné spolupráce mezi složkami armády a efektivního 

nasazení vzdušných sil. Obležené pozice bylo nutno několik měsíců zásobovat ze 

vzduchu, neboť pozemní cesty a mosty poničilo špatné počasí a sabotáže. Na leteckých 

transportech se podílely jak letouny letectva, tak námořní pěchoty, a ačkoliv v pevnosti 

nebyla přítomna armáda, její koncepce vzdušné přepravy během obležení byla 

používána a prokázala své výhody i nevýhody.119

Hlavním transportním prostředkem byly zpočátku velké stroje C-130, kterými 

disponovalo letectvo i námořní pěchota. Mohly sice převážet velké množství materiálu, 

ale potřebovaly dlouhou vzletovou a přistávací dráhu. Tento fakt byl důvodem jejich 

značné zranitelnosti. Pevnost byla neustále pod dělostřeleckou palbou komunistických 

guerill, která zničila několik těchto drahocenných strojů a zároveň poškozovala 

přistávací dráhu, nezbytnou pro provoz velkokapacitního zásobování. Naproti tomu 

menší letadla jako C-7 a C-123 dokázaly přistát rychleji a obratně se ukrýt za provizorní 

barikády a kryty. Armádou původně prosazované modely se úspěšněji vyhýbaly 

protiletadlové palbě, ovšem objem nákladu, který mohly přepravit, byl mnohem menší. 

Velké letouny C-130 Herkules pokračovaly v akcích v omezené míře, přičemž 

využívaly odlišné taktiky. Buď shazovaly náklad nízko nad zemí za pomoci padáků, 
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nebo jej vyhazovaly přímo na přistávací plochu, které se dotkly jen na pár okamžiků a 

hned zase vzlétly.120 Jelikož však nemohly přistát, bylo obtížné takto přesouvat 

například palivo či munici a zcela nemožné odvážet raněné. Navíc existovalo nebezpečí, 

že pokud bude letoun sestřelen, padne jeho náklad do rukou nepřátel.

Velitel MACV, generál Westmorland, rozhodl, že obrana Khe Sanh bude 

podpořena masivním nasazením vzdušné podpory v rámci akce s názvem PEGASUS, 

jejímž cílem mělo být osvobození obklíčené posádky. Současně se na sever od pevnosti 

přesunula část 101. výsadkové a část 1. jízdní divize.121 Spolu s těmito jednotkami 

vytvořila armáda na blízkém kopci dělostřelecké stanoviště, které mělo podporovat 

málo početné dělostřelecké baterie námořní pěchoty. Armádní letouny se začlenily do 

formací námořní pěchoty a plnily vzdušné akce pod jejím velením. Generál Tolson, 

který velel jednotkám US Army v oblasti, vypozoroval, že masivní bombardování mělo 

značný vliv na nepřátelské početní stavy i morálku122.

Tyto nálety spolu s ochranou armádních divizí mělo na starosti letectvo, zatímco 

námořní pěchota řídila své letouny určené pro přímou podporu na základě žádosti ze 

země. Pod svou správou měla pěchota také helikoptéry pro ochranu a zásobování 

dělostřeleckých stanovišť. V oblasti operovaly ještě menší letky z letadlových lodí, 

které nepodléhaly Westmorlandovu velení, byly ale připraveny na jeho žádost 

zasáhnout.123

Velení vzdušných operací bylo však stále rozdrobené, proto se generál 

Westmorland rozhodl spojit všechny letecké jednotky USAF i USMC do jediného 

útvaru. Velení se měl ujmout jeho zástupce a velitele 7. letecké armády (7th Air Force) v 

jedné osobě, generál William M. Momyer (tzv. single management). Vzápětí se ostře 

ohradil velitel námořní pěchoty v dané oblasti, generál Robert Cushman, jenž považoval 

tuto snahu za pokus o vytvoření nebezpečného precedentu, který by, podobně jako v 

Koreji, připravil USMC o velení nad svými letkami.124 Obával se, že kontrola letectva 

nad letadly námořní pěchoty by neskončila s obléháním Khe Sanh, ale pokračovala by i 

nadále. 
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Admirál U.S.G. Sharp, velitel pacifických operací (CINPAC), Westmorlanda 

varoval, aby neměnil systém, který „již tři roky funguje“.125 Z plánu sešlo, ovšem jen na 

měsíc. Kvůli rostoucímu tlaku jednotek Severního Vietnamu Sharp plán s drobnými 

změnami nakonec schválil. Námořní pěchota však chtěla nadále ventilovat svoje obavy 

z tohoto vývoje. Oslovila JCS prostřednictvím svého zástupce v této instituci, generála 

Chapmana, který přednesl výhrady proti nové koncepci velení. Argumentoval, že pouze 

JCS může stávající systém měnit. Předsedající člen Joint Chiefs of Staff, generál 

Wheeler, však svého kolegu z US Army Westmorlanda podpořil. Přidal se k němu i 

zástupce letectva, generál Donnell, který navíc dodal, že do schématu by měly být 

zapojeny i letky námořnictva operující na daném území. Odmítavý postoj přirozeně 

vyjádřil zástupce námořnictva, admirál Thomas C. Moorer.126 Překvapivě se na stranu 

USMC postavil i generál Johnson, Chief of Staff za US Army. Obával se totiž, že bude 

porušena jeho dohoda s Donnellem z roku 1966.

Jelikož Spojený sbor náčelníků štábů nedokázal dosáhnout jednotného 

stanoviska, byla celá záležitost předána k rukám ministra obrany Clarka Clifforda. Ten 

rozhodl ve prospěch Westmorlanda, ovšem neopomněl zdůraznit, že celý systém je 

dočasný a má být zrušen, jakmile to taktická situace dovolí. Původní iniciátor diskuse, 

generál USMC Cushman, se s tímto výsledkem nespokojil a snažil se najít podporu na 

nejvyšších místech. Generál Westmorland tak musel během telefonického rozhovoru 

odpovídat na dotaz prezidenta Lyndona B. Johnsona, „zda se snaží zametat s 

mariňáky“.127

Systém jednotného velení (single management) fungoval skutečně pouze  

dočasně, ale, i přes odlišný názor námořní pěchoty, do značné míry efektivně. Po válce 

ve Vietnamu zůstal předmětem příležitostných sporů a výměny názorů zastánců různých 

přístupů. Proces jeho prosazování však představuje názorný příklad vzájemných vztahů 

amerických ozbrojených složek ve Vietnamu a jejich  komunikace po celou dobu války.
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Závěr

Spory o letecké prostředky poukázaly na rozdíly mezi složkami na úrovni 

doktrín, které existovaly již před válkou ve Vietnamu a během konfliktu se je 

nepodařilo odstranit. Přesvědčení o správnosti vlastního přístupu a neochota k ústupkům 

všech aktérů představovaly významnou překážku ve snaze adaptovat se na nový druh 

války. Jednotlivé složky se snažily držet své pozice vůči ostatním bez ohledu na fakt, že 

takovýto postoj pro celou vojenskou kampaň nebyl přínosem. 

Role vzdušných sil byla nepochybně důležitým aspektem války ve Vietnamu. 

Jen těžko si lze představit fungování amerických jednotek v obtížném terénu, pokud by 

se nemohly přemisťovat vzduchem a zároveň z něj nedostávaly podporu. Z hlediska 

praktického vedení války hrály vzdušné síly klíčovou roli. V širším kontextu je však 

možno podotknout, že technologická převaha amerických vojsk a jejich schopnost 

zasahovat velice rychle téměř kdekoliv na území Jižního Vietnamu se míjely účinkem.

Druhá světová válka, na rozdíl od první, přinesla mnohem větší mobilitu armád, 

které se mohly rychle přesouvat z jednoho bojiště na druhé. Klíčové tedy nebylo pouze 

udržení geografické nadvlády nad konkrétním územím, ale hlavně odříznutí a zničení 

nepřátelských jednotek. Především americká armáda tento myšlenkový vzorec přenesla 

i do Vietnamu. Neuvědomovala si, že se díky své mobilitě často pouští do 

pronásledování, které odvádí její jednotky hluboko do drsného, nepřístupného terénu, 

zatímco Vietkong nerušeně šíří svou propagandu a provádí nábor jednotek a 

shromažďování zásob ve vesnicích na jihu.

Strategické bombardování se také ukázalo neúčinným, neboť země třetího světa, 

kterou Severní Vietnam bezpochyby byl, získávala většinu svého vybavení od spojenců, 

kteří s ní byli  ideologicky spřízněni. Nálety proto nemohly efektivně ochromit průmysl 

nepřátel, který se nacházel mimo bezprostředně dosažitelné nepřátelské území, a ani 

jim, kvůli nepřehlednosti terénu, zamezit v aktivním přesunu.

Hlavní dopad sporů o vzdušné prostředky na válku lze spatřovat v tom, že 

rigidita jednotlivých ozbrojených složek, způsobená strachem ze ztráty vlivu, blokovala 

širší diskusi. Například komise generála Howze si byla do jisté míry vědoma toho, že 

její koncepce nemusí být proti partyzánským jednotkám účinná, přesto však na její 

implementaci trvala. Je-li vietnamský konflikt porovnán se současnou americkou misí v 

Afghánistánu, lze v této oblasti spatřit jistý posun. Američané se více soustředí na 
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interakci s obyvateli, na propagandu, na zlepšování vzdělání a infrastruktury. Právě 

aktivnější zapojení Jihovietnamců bylo podle názoru autora této práce prvkem, který 

zřetelně chyběl v  americkém vedení  vietnamské války. Rivalita mezi složkami pak do 

značné míry odváděla pozornost právě od těchto problémů.

V první části práce je uvedeno tvrzení, že rivalita může být v jistém smyslu 

přínosem, neřeší-li otázku „Co dělat?“, ale soustředí-li se na otázku „Jak to dělat?“. V 

kontextu Vietnamu se dá říct, že se Američané zabývali oběma otázkami, přičemž 

zejména odpověď na první z nich byla zcela chybná. Opotřebovávací válka, kterou USA 

proti komunistům ve Vietnamu vedly, nepříteli spíše svědčila. Američtí stratégové 

předpokládali, že budou-li partyzáni vystavováni ničivým útokům a pravidelně zabíjeni, 

jejich odpor bude časem zlomen. Namísto toho však bylo naleptáno a podlomeno 

americké veřejné mínění. Podepsaly se na tom vysoké ztráty, téměř žádný pozitivní 

vývoj a později také například zprávy o tajném bombardování, masakrech civilního 

obyvatelstva apod., které dokázali ve svůj prospěch využít vietnamští komunističtí 

agitátoři.

Hlavní třecí plochy mezi složkami se týkaly otázek ohledně systému velení, 

kompetencí k nasazování prostředků, technického způsobu provádění některých akcí 

apod. Bez širšího společného přehodnocení celého přístupu k misi však zůstávaly tyto 

spory marginálními. Dají se přirovnat k bojům na západní frontě v první světové válce, 

kdy obě strany mnohokrát učinily různé manévry, po čase se však ukázalo, že navzdory 

oboustrannému vyčerpání se fronta od začátku války téměř nepohnula. V kontextu 

Vietnamu k radikálnější změně pravděpodobně chyběl větší impuls ze strany 

komunistických sil, který by americké ozbrojené síly donutil změnit způsob vedení 

války. Ani ofenzíva Tet se takovým impulsem nestala, ačkoliv poukázala na 

bezvýslednost  dosavadního snažení USA.

Problémy byly řešeny několika způsoby. Na rozdíl od skandálu v roce 1949, kdy 

došlo k tajným únikům armádních materiálů, pozorujeme ve Vietnamu pokusy o 

dohodu. Pakt mezi Johnsonem a Donnellem svědčí o snaze nalézt společné řešení. 

Zůstává však otázkou, do jaké míry byla tato snaha výsledkem obav obou 

zainteresovaných složek z intervence nadřízených orgánů a do jaké míry představovala 

skutečný projev společných zájmů a vůle dospět k dohodě. 

Některé neshody, jako například spor o single management, byly projednávány 

na nejvyšších místech, ovšem s přijatým řešením se vždy ztotožnila pouze jedna ze 

stran. V tomto konkrétním případě se pak námořní pěchota dovolávala pomoci u 
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samotného prezidenta. Ten se s kauzou obeznámil, ale již do ní nezasahoval. Jedná se 

však o příklad nebezpečné dichotomie pohledu dvou složek na jediný problém, kterou 

se nepodařilo v průběhu války odstranit. Většina problémů pravděpodobně nebyla 

otevřeně řešena a jednotlivé složky se snažily obcházet systém ve svůj vlastní prospěch. 

Američané se soustředili na dílčí vítězství v konkrétních bitvách. Po porážce 

nepřátel se z dobytých území často zase stáhli a byla jen otázka času, kdy místo opět 

ovládnou jednotky protivníka. Někteří vojenští představitelé tvrdí, že kdyby bylo do 

Vietnamu posláno více lidí a vybavení, daly by se všechny důležité pozice udržet a 

potažmo dosáhnout vítězství. Byli to však povstalci, kdo na jihu v drtivé většině případů 

určovali místo, kde se bude bojovat. Aby americké vojenské síly byly schopny 

eliminovat všechna slabá místa, musely by být počty amerických jednotek obrovské. 

Podobné lidské, materiální a finanční investice by se však pohybovaly pravděpodobně i 

mimo možnosti USA.

Summary

This bachelor thesis shows that airpower was an important aspect of the Vietnam War. 

Disputes about its use illustrate that particular branches of the US military have had 

significant differences on doctrinal level. These differences were not solved during the 

Vietnam conflict and different services considered their own ways of using airpower to 

be the best ones. The armed services were rigid and held their ground regardless of the 

situation in the battlefields.

Although the airpower was used in a radically new way and its impact was doubtless, 

the technical superiority of the United States was not sufficient to win the war. The U.S. 

military brought its way of fighting and even thinking from World War II, where the 

main the goal was to destroy enemy units and control the area. Viet Cong used this 

tactics against the Americans, dragging their troops far into wilderness. while, 
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simultaneously, their communist agitators recruited new soldiers and gathered supplies 

in Southern Vietnam.

Even the massive bombardment did not solve the problem, because Northern Vietnam 

was a third world country, which received most of its military supplies and equipment

from allies abroad, where the U.S could not attack because it did not want the local 

conflict to escalate into a global war. The attrition strategy practiced by the U.S. was

thus unsuccessful and discussion about a change was blocked by interservice disputes 

and rivalry, which took the focus away from important matters. The interservice rivalry 

concerning airpower was related to the competition about competences, system of 

command or technical aspects of operations.

The U.S. military tried to solve problems in Vietnam in various ways. In comparison to

the “Revolt of Admirals” in 1949, the services tried to communicate and negotiate. The 

Johnson-Donnell Agreement showed some progress, but it also could have had negative 

impact on the Vietnam War in general. Other problems, such as the single management, 

were solved on the highest level in JCS, but without any significant outcome. Most of 

the problems continued to plague the military even after the Vietnam War.

Americans focused on less important issues and victories in partial battles. They often

withdrew from the conquered ground which was then reoccupied by the enemy troops. 

Some military officials claim that with appropriate number of people and amount of 

weaponry the United Stated could have won the war. But Viet Cong was the one who

chose the time and place of battles and logically made the best choices from its point of 

view. The author of this thesis is convinced that winning against an enemy with such 

tactics was not an achievable goal for the United States despite its military and 

technological superiority. 
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