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Anotace 
Diplomová práce Zájmy aktérů v čínsko-vietnamské válce 1979 pojednává o méně 

známém konfliktu z období studené války, který byl zvláštní tím, že zde proti sobě 

bojovaly státy, které byly ještě před několika lety spojenci. Cílem práce není popis 

samotné války, která 17. 2. 1979 začala masivním čínským útokem přes vietnamské 

hranice a skončila 16. 3. téhož roku. Netrvala tedy ani celý měsíc a měla formu „limited 

war“, tedy války s omezenými cíly. Když jich bylo dosaženo, útok byl zastaven a 

Čínská lidová osvobozenecká armáda se vrátila zpět za hranice. Cílem této práce je však 

analýza vzájemných vztahů a zájmů jednotlivých aktérů, s cílem ověřit platnost 

formulované hypotézy, že tento konflikt byl ve skutečnosti „proxy war“ tedy válkou 

v zastoupení mezi ČLR a SSSR. 

 

Annotation 
Diploma thesis Interests of parties to the Sino-Vietnamese War 1979 deals with the 

lesser know topic of the semi-forgotten war which had been fought during the Cold War 

era. The most interesting in this conflict is, that it had been fought by former mutual 

allies. The thesis isn’t focused on the course of war, with the beginning on the 17th of 

February 1979. The form of war so called “limited”. It means, that the Chinese Peoples 

Liberation Army, had its objectives, when they had been reached, the Chinese military 

units turned back to China. The last Chinese soldier crossed the border on the 16th of 

March 1979, after four week of harsh fighting’s. But the aim of this work is to analyze 

the interests of the parties involved in the conflict and to prove the hypothesis, that the 

war was actually proxy war between PRC and USSR. 
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ÚVOD: 

     Za téma své diplomové práce jsem si zvolil jednu z méně známých epizod studené 

války, a to krátkou, leč intenzivní válku mezi Čínskou lidovou republikou a 

Vietnamskou socialistickou republikou. Ta probíhala od 17. února do 16. března 1979 

na čínsko-vietnamské hranici a měla charakter omezené války. To znamená, že 

maximální cíle a prostředky, které jeho účastníci, respektive v našem případě útočící 

strana je ochotna, do střetnutí vložit, jsou předem přesně stanoveny. Po jejich dosažení 

útočník již nemá potřebu vyvíjet další bojovou činnost a eskalovat tak konflikt.  

     Důvodem, proč jsem si vybral tento téměř zapomenutý střet bývalých spojenců, je 

můj osobní mnohaletý zájem o konflikty, které se udály od konce druhé světové války 

až do počátku devadesátých let minulého století, se zvýšeným zaměřením právě na 

oblast jihovýchodní Asie, známou pod názvem Indočína. Kompletní historie první a 

obzvláště druhé indočínské války je zpracována velmi detailně a je široce dostupná. Se 

třetí indočínskou válkou, jak se čínsko-vietnamská válka také někdy nazývá, je to již 

výrazně slabší, a to i v zahraničí. Přitom tato válka, respektive samotné okolnosti, které 

k ní vedly, jsou nesmírně zajímavé a zaslouží si určitě vyšší pozornost, než jí je 

v současnosti věnována. Dle mého názoru totiž studium jejích příčin může i dnes přinést 

některé zajímavé poznatky pro pochopení jejich současného jednání, a to i přesto, že od 

ukončení bojů uplynulo již více než třicet čtyři let.  

     Právě malé povědomí o příčinách vzniku této války mně vedlo k myšlence zpracovat 

je. Nezabývám se však samotným průběhem války, protože ten je spíše doménou 

vojenských historiků. Mým cílem je identifikace zájmů a vzájemných vztahů přímých i 

nepřímých účastníků této války. Jejich pochopení může být klíčem k nalezení odpovědi 

na otázku, proč Čínská lidová republika zaútočila na sousední stát, který bezmála třicet 

let masivně podporovala v boji proti Francouzům a následně i Američanům.  
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     Mezi zdůvodněními vzniku toho konfliktu se občas objeví tvrzení, že se ve 

skutečnosti jednalo o tzv. „proxy war“, tedy válku v zastoupení mezi Čínskou lidovou 

republikou a Svazem sovětských socialistických republik. Tento názor je pro mě 

zajímavý a vede k zamyšlení, zda tomu tak opravdu v kontextu jejich tehdejších 

napjatých vztahů mohlo být.  Cílem mé práce je tedy pokusit se ověřit platnost 

formulované hypotézy, že čínsko-vietnamská válka byla v roce 1979 právě konfliktem 

v zastoupení.  

     Pokud by byla platnost této hypotézy ověřena, znamenalo by to, že Čínská lidová 

republika nemohla, či prostě nechtěla podstoupit otevřenou konfrontaci se Sovětským 

svazem. Důvodem k tomu mohly být příliš vysoké náklady na tuto akci, spočívající v 

riziku, že se konflikt, původně zamýšlený třeba jako pohraniční provokace či omezený 

útok, prokazující dostatek odvahy a síly, může díky nepředvídatelné reakci SSSR 

rozrůst do podoby, která by i v případě odplaty za tento akt agrese formou, například 

masivní sovětské invaze či dokonce jaderného úderu, znamenala existenční ohrožení 

ČLR. Jelikož vycházím ze základního předpokladu, že státy jednají racionálně a snaží se 

maximalizovat své zisky, tak by nebylo úplně nelogické, kdyby si ČLR za cíl svého 

výboje vybrala blízkého spojence SSSR. V případě úspěchu takového výboje, by tedy 

svého cíle, kterým bylo pokoření protivníka a prokázání jeho slabosti a nespolehlivosti 

vůči svým spojencům a závazkům, dosáhla, aniž by riskovala katastrofu. V případě 

neúspěchu této akce by sice ničeho ze svých cílů nedosáhla, ale ani by reálně nic 

neriskovala. A skutečné důvody agrese by maskovala pod zástupnými. 

     V dostupné literatuře, věnované čínsko-vietnamské válce, kterou jsem měl možnost 

prostudovat již z větší části před samotným výběrem a následných schválením zadání 

této práce, se této hypotéze nikdo přímo nevěnuje, ale to neznamená, že by nebyla 

zvažována jako jedna z možných. Je řazena mezi ostatní kauzální vztahy, které přispěly 



Diplomová práce  Zájmy aktérů v čínsko-vietnamské válce 1979 

3 
 

k vypuknutí války, ale není žádným z autorů vnímána příliš zásadně. Stav předchozího 

výzkumu je do značné míry ovlivněn příliš krátkým časovým odstupem mezi 

konfliktem samotným a zpracováním a publikováním prací, které přímo o konfliktu či o 

souvisejících tématech pojednávají. Naštěstí je však i dostatek prací, které konflikt 

hodnotí ve větším odstupu, troufám si říci, že i z většího nezávislého nadhledu. Seznam 

veškeré literatury, kterou jsem měl při zpracování této práce k dispozici v tištěné či 

elektronické podobě, je součástí této práce. Jsou tam i tituly, které sice nejsou uvedeny 

v textu samotné práce, protože jsem informace z nich získané nakonec v samotné práci 

v konkrétních kapitolách nevyužil, ale poskytly mi jedinečný náhled do celkové tehdejší 

situace v regionu, bez něhož by zpracování této práce nebylo zdaleka možné. 

Případným zájemcům o tuto problematiku doporučuji důkladně pročíst i texty, které na 

první pohled s tématem příliš nesouvisí, protože informace v nich v nich obsažené, např. 

o situaci v Laosu či kambodžsko-vietnamských vztazích, jim pomohou alespoň částečně 

pochopit mnoho drobných souvislostí, jenž by jim jinak zůstaly skryty.    

     Když jsem při zpracování projektu přemýšlel, jakou výzkumnou metodu zvolit, 

vycházel jsem ze samotné podstaty zvoleného tématu. Jelikož cílem této práce je ověřit 

platnost hypotézy, že čínsko-vietnamská válka byla konfliktem v zastoupení mezi SSSR 

a ČLR, je nutné se na tento konflikt a vše co s ním souvisí, zaměřit co nejhlouběji. 

Tento případ je sice časově a geograficky ohraničený, ale zároveň vyžaduje zasazení do 

hlubšího historického kontextu, protože vztahy a zájmy našich zájmových aktérů se 

utvářely po staletí. Proto mi jako nejvhodnější vyšla jedinečná jednopřípadová studie, 

která nám dává možnost detailního zkoumání celého případu. Na druhou stranu si plně 

uvědomuji její velká omezení, zvláště v tom, že se může při troše nepozornosti změnit v 

pouhý popis historických událostí, bez jakéhokoliv relevantního výstupu, a také v tom, 

že se neopírá o teorie. Uvažoval jsem proto i o volbě instrumentální případové studie, 
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která by se na náš případ mocenského „trojúhelníku“ velmi hodila. Nakonec jsem od 

této myšlenky upustil a zůstal u původně zvolené metody. V našem případě zkoumám 

vzájemné zájmy a vztahy hlavních aktérů, jež měly vliv na jejich rozhodování. Pokud 

by se mi podařilo najít a identifikovat nezpochybnitelný kauzální vztah, který by 

dokazoval, že motivem ČLR bylo nepřímo, přes jeho spojence, napadnout SSSR, byla 

by platnost hypotézy o válce v zastoupení potvrzena. Pokud však takový 

nezpochybnitelný kauzální vztah nenaleznu, není možné  se zkoumanou hypotézou 

nadále samostatně pracovat a je nutné formulovat jiné, které nás dovedou k příčinám 

čínsko-vietnamské války v roce 1979.  

     Podle toho jsem volil i předpokládanou strukturu své práce, kterou jsem navrhl 

v projektu. V samotné práci jsou pro lepší návaznost a prostupnost textu některé 

původně samostatné kapitoly sloučeny v jednu a celkově se moje práce skládá ze čtyř 

kapitol. Jsou řazeny tak, aby na sebe tematicky navazovaly a bylo možné najít a 

vyhodnotit zájmy a vztahy jednotlivých aktérů v průběhu jejich vzájemných interakcí, a 

to od dávné historie až po předvečer války, a tím se zvýšila možnost najít kauzální 

vztah, potřebný pro ověření formulované hypotézy. 
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1.   STRUČNÝ HISTORICKÝ VÝVOJ REGIONU JIHOVÝCHODNÍ ASIE  

     Pro snazší pochopení vzájemných vztahů dvou hlavních aktérů našeho zájmového 

konfliktu je třeba se orientovat v historickém vývoji regionu, a právě na něj je zaměřena 

následující kapitola. Z pohledu této práce je z celého regionu nejdůležitější samotný 

Vietnam, a proto v dalších odstavcích se zaměřím na jeho stručné dějiny od prvních 

písemných záznamů až po kapitulaci okupačních jednotek Japonské imperiální armády 

a návrat Francouzů, a také lehce nastíním i historii zbytku regionu.  

1. 1.   OD NEJSTARŠÍCH ZÁZNAMŮ AŽ PO FRANCOUZSKOU KOLONIZACI 

1. 1. 1. Původ vietnamského národa a jeho nejstarší dějiny 

     Hranice dnešní Vietnamské socialistické republiky jsou výsledkem postupné 

expanze etnické skupiny, která sama sebe nazývá Vietnamský lid, či též lid Kinh, a 

která má svůj původ v deltě Červené řeky. Samotný etnický původ Vietnamců, dnes 

tvořících majoritní obyvatelstvo samotného Vietnamu, není zcela úplně objasněn.  Jeden 

z převládajících názorů na původ vietnamského národa vychází z předpokladu, že 

pravděpodobně vznikl smíšením v té době usazených obyvatel nemongoloidní rasy 

s nově příchozími mongoloidními lidmi sino-tibetského typu. Jejich geny sice nakonec 

pravděpodobně převážily, ale nově vzniklé etnikum je a bylo od svého severního 

souseda vždy odlišné.  Vietnamský jazyk, který ač obsahuje velké množství přejatých 

čínských slov patří, společně s  khmerštinou a dalšími méně známými místními jazyky, 

do austroasijské jazykové rodiny, a nikoliv do sino-tibetské. Nicméně vietnamská 

kultura, náboženství a mnohé zvyky jsou díky vzájemné, více než dvoutisícileté 

interakci, dlouhodobé čínské nadvládě a do „exodu“ velmi početné čínské menšiny, 

velmi podobné čínským. (Miller, 1987: 46-48) (Hlavatá a kol., 2008: 23 - 41  ) 
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      První písemný záznam o organizovaném státním útvaru na území dnešního 

Vietnamu pochází z roku 207 př. n. l., (je doložena existence i starších státních útvarů, 

např. království Au Lac, ale nedochovali se po nich žádné písemné památky). Tehdy se 

osamostatnil jeden z vojenských velitelů slábnoucí čínské dynastie Čchin a na území 

sahajícím od dnešní jižní Číny až po střední část dnešního Vietnamu, respektive po 

dnešní město Da Nang, vytvořil své vlastní království. To pod vládou jím založené 

dynastie vydrželo až do vpádu vojsk čínské dynastie Chan roku 111 př. n. l.  V 

následujících staletích byla tato oblast pod přímou čínskou nadvládou, kterou však 

doprovázelo několik povstání, z nichž všeobecně nejznámější je to, které vedly 

legendární sestry Trungovy v letech 40-43 n. l. Jižně, od Číňany kontrolovaných území 

na severu, se v oblasti střední části dnešního Vietnamu nacházelo několik hindských 

států, z nichž nejdůležitější bylo království Čampa, a dále na jihu v deltě řeky Mekong a 

východní části dnešní Kambodži, leželo království Fu-nan, následně dobyté Khmery. 

(Watson,O´Neil, 1987. 46-48) (Hlavatá a kol., 2008: 42 – 75) 

     Samostatnost se Vietnamcům podařilo získat až s koncem dynastie Tchang, která 

byla dočasně provázena de facto rozpadem země na několik samostatných států, a to i 

v samotné Číně. Následovalo období odrážení výbojů čínských, mongolských i 

čamských vojsk, střídané s periodami prosperity a rozmachu. Číňané sice znovu v letech 

1407-1427 ovládli vietnamská území, ale byli postupně vytlačeni. Další jejich nájezdy 

byly již vždy odraženy a neznamenaly okupaci země. V následujících třech staletích se i 

přes vnitřní soupeření podařilo Vietnamům porazit království Čampa, které se stalo 

vazalem, a následně obsadit zbývající jižní území, do té doby obývané a spravované 

kambodžskými Khmery. V té době získala země přibližně svou současnou rozlohu, i 

když byla stále zmítána sváry znepřátelených mocných rodů Nguyen a Trinh.  Ty byly 

ukončeny až roku 1802 vítězstvím a uchopením moci potomkem rodu Nguyen a 
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zakladatelem stejnojmenné dynastie, prvním císařem sjednoceného Vietnamu Gia 

Longem. Ten své rivaly porazil díky indoktrinované evropské taktice a výzbroji z části 

francouzské, ale většinou portugalské provenience.  V té době byl však již v oblasti cítit 

silnější francouzský vliv, který bude určující pro celý region na dalších více než sto 

padesát let. (Watson, O´Neil, 1987:  46-48) (Hlavatá a kol., 2008: 42 - 75) 

1.  1. 2. Příchod Francouzů a kolonizace Indočíny 

     Prvními Evropany, kteří přistáli u vietnamských břehů, byli portugalští obchodníci 

na počátku 16. století. Po nich následovali katoličtí misionáři různých národností, 

z nichž nejvýznamnější byl francouzský jezuita Alexander de Rhodes. Ten v rámci své 

misijní činnosti vytvořil latinskou abecedu vietnamštiny, která je používána dodnes. 

Vietnamci, na rozdíl od jiných národů v oblasti, nikdy vlastní svébytné písmo nezavedli 

a používali čínské znakové písmo, což byl jeden z projevů dlouhodobé čínské nadvlády 

a velkého kulturního vlivu. (Watson, O´Neil, 1987: 46-48) (Hlavatá a kol., 2008: 76 - 

94) 

       Právě Francouzi využili příležitosti probíhající občanské války a díky značné, i 

když většinou nepřímé vojenské podpoře Nguyen Anha, budoucího císaře Gia Longa, 

získali na jeho dvůr značný vliv. Zásadní roli v získání této pozice hrál  Nguyen Anhův 

mentor biskup Pigneau de Behaine, který se však jeho konečného vítězství nedožil. Po 

smrti Gia Longa se nedůvěra a odpor jeho následovníků vůči evropským vlivům a 

zvláště křesťanství stupňovaly a vyvrcholily vypovězením misionářů a perzekucí 

křesťanů. Francouzi na to roku 1847 odpověděli námořním ostřelováním přístavního 

města Haiphong. (Watson, O´Neil, 1987: 46-48) (Hlavatá a kol., 2008: 94 - 101) 

     Náboženská svoboda, respektive nesvoboda, a neochota císaře Tu Duca reflektovat 

francouzské obchodní zájmy, zavdala Francouzům důvod k vojenské intervenci.  Ta 
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spočívala v obsazení pobřežního města Da Nang v září 1858 a Saigonu v únoru roku 

1859. I přes španělskou spoluúčast, trvající na tomto tažení až do roku 1862, nebyly 

operace zpočátku příliš úspěšné a spíše než vietnamský odpor decimovaly evropské 

vojáky a námořníky tropické choroby. Císař Tu Duc byl nucen uzavřít s Francouzi 

smlouvu, která jim garantovala nadvládu nad jižními oblastmi Vietnamu, známými po 

vietnamským jménem Nam Ky, či pod francouzským názvem Kočinčina.  

     Jelikož se roku 1867 musel císař při potlačování nepokojů nespokojeného 

obyvatelstva obrátit na Francouze s prosbou o pomoc, jejich moc se tím ještě více 

posílila. Kolonizace byla dokončena vytvořením Indočínské unie roku 1887, respektive 

roku 1893, kdy k ní bylo připojeno Laoské království, jako francouzský protektorát. 

Laos byl původně pod vlivem sousedního Siamu, s nímž jsou si Laosané etnicky a 

jazykově blízcí, ale po krátkém konfliktu, známém jako francouzsko-thajská válka, jej 

bylo nuceno vydat Francouzům. Kambodžské království se stalo francouzským 

protektorátem již o dvacet let dříve, a sice roku 1863. Zbývající části Vietnamu, tzn. 

střední část s Centrální vrchovinou, vietnamsky zvaná Trung Ky, známější pod 

francouzským názvem Annam, severní část s vietnamským jménem Bac Ky, Francouzi 

nazývaná Tonkin, se 25. srpna 1883 staly francouzskými protektoráty. Je třeba říci, že 

status kolonie měla pouze Kočinčina. Zbývající protektoráty formálně zachovávaly 

jakousi formu omezené státní suverenity v rámci francouzského protektorství. Vliv 

domorodého obyvatelstva na správu a vývoj vlastní země, zvláště ve Vietnamu, byl 

s výjimkou velmi úzké vrstvy bohatých vlastníku půdy a obchodníků kolaborujících 

s Francouzi, velmi malý. (Watson, O´Neil, 1987: 46-48) (Hlavatá a kol., 2008: 122 - 

137) 
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1.  2. OD PRVNÍCH POČÁTKŮ ODPORU AŽ PO VYHLÁŠENÍ NEZÁVISLOSTI  

1. 2. 1. Vzestup národních hnutí a založení Komunistické strany Indočíny 

     Odpor vůči francouzské nadvládě v samotném Vietnamu na sebe nenechal dlouho 

čekat. A zpočátku byl organizován kruhy bývalé vládnoucí třídy císařských úředníků a 

vládnoucího rodu. I když výrazné protifrancouzské nálady se podařilo nacionalistům 

vyvolat již před první světovou válkou, tak první neúspěšné otevřené revolty proběhly 

v jejím průběhu, a to v letech 1916 a 1917. Ve dvacátých letech se začala objevovat 

nacionalistická hnutí bez přímých vazeb na bývalou vládnoucí vrstvu, z nichž jedno, 

pod názvem Revoluční sdružení vietnamské mládeže, založil roku 1925 mladý muž, v té 

době vystupující po jménem Nguyen Ai Quaoc, později známý jako Ho Chi Minh (Ho 

Či Min). (Hlavatá a kol., 2008: 140 - 144) 

     Tento muž s mnoha životními zkušenostmi, jeden ze zakladatelů Francouzské 

komunistické strany, postupně dokázal získat postavení hlavního vůdce odporu, i když 

údajně mnohdy velice kontroverzními kroky, mezi nimiž je i údajné vyzrazení Phan Boi 

Chau, vůdce nekomunistické nacionalistické skupiny a jednoho z neúspěšných povstání 

proti francouzské nadvládě, agentům tajné služby, které vedlo k jeho doživotnímu 

uvěznění. Nicméně se mu podařilo sjednotit do té doby navzájem soupeřící 

komunistické skupiny do  jedné Komunistické strany Indočíny, založené roku 1930 

v Hongkongu. Právě komunistická strana, která vzešla z již zmíněného Revolučního 

sdružení vietnamské mládeže, následně díky postupnému vytlačení soupeřících skupin a 

francouzským represím na konci třicátých let, postupně získávala na popularitě mezi 

lidem. (Hlavatá a kol., 2008: 140 - 144) 

     Vliv nacionalistů byl také oslaben po neúspěšném povstání vietnamských příslušníků 

francouzských koloniálních jednotek v Yen Bai v roce 1930 a následné popravě jejich 
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vůdců. Toto povstání bylo sice potlačeno, ale zvýšilo francouzskou ostražitost vůči 

domorodým vojákům. Ve výsledku vedlo k procentuálnímu snížení počtu vojáků 

vietnamské národnosti ve prospěch jiných národů a etnik Indočínské unie a přísunu 

posil ve formě několika čistě francouzských praporů i jednotek, složených z vojáků 

z jiných francouzských kolonií, u nichž byl předpoklad, že nebudou chovat žádné 

sympatie vůči emancipačním snahám místního obyvatelstva.  (Hlavatá a kol., 2008: 125 

- 144) 

1. 2. 2. Země Indočíny během druhé světové války  

     Francouzskou porážkou z jara 1940 velmi utrpěla prestiž francouzské nadvlády. 

Tohoto oslabení využilo nejen Japonské císařství, o kterém je pojednáno níže, ale i 

sousední Thajské království, které si nárokovalo zpět území, ztracená ve francouzsko-

thajské válce v roce 1893. I přes velkou vojenskou převahu thajských sil, zvláště v 

letectvu, vyzbrojeném moderními zbraněmi japonské provenience, se samotným 

Thajcům nedařilo dosáhnout vojenskou cestou svých cílů. V námořní bitvě u Koh 

Čangu 16. ledna 1941 byla dokonce většina jejich válečné flotily „papírově“ slabším 

francouzským loďstvem potopena či natolik poškozena, že jejich oprava byla 

v podmínkách thajských domácích loděnic nemožná. Po japonské intervenci byla 

francouzská Vichistická vláda, zastoupená generálním guvernérem admirálem 

Decouxem, donucena uzavřít s Thajským královstvím mírovou smlouvu, znamenající 

postoupení západních území Kambodži Thajsku. (Hrbek, 1993: 291-293) 

     V té době již na území Francouzské Indočíny, respektive na území protektorátu 

Tonkin, provozovaly japonské ozbrojené síly pět vojenských letišť a na základnách 

působili tisíce jejich vojáků. To byl výsledek japonského ultimáta ze srpna 1940, 

předloženého francouzskému guvernérovi zástupci Japonské imperiální armády, 
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operující v jižní Číně, která zde sváděla boje se společnými silami čínských komunistů a 

hlavně jednotek Národní revoluční armády nacionalistického Kuomintangu. Část zásob 

pro čínské jednotky proudila právě po železnici z Haiphongské přístavu skrz pohraniční 

město Lang Son. Francouzi sice původně odmítli japonský požadavek na uzavření této 

spojnice, ale 22. srpna 1940, pod hrozbou invaze, souhlasili s umístěním japonských 

posádek v Tonkinu. Téhož dne, navzdory této uzavřené dohodě, Japonci zaútočili na 

pohraniční město Lang Son, které po těžkých bojích Francouzi byli nuceni vyklidit. 

Následující den se Japonci vylodili u Haiphongu, který před tím intenzivně letecky 

bombardovali. Vzájemné boje byly po čtyřech dnech ukončeny a japonské síly se 

usadily v Tonkinu, a o pár měsíců později i v protektorátu Annam a hlavně v kolonii 

Kočinčina, kde zbudovali velké letecké základny, následně použité při útoku na britské 

državy v Malajsii. (Hrbek, 1993: 291-293) 

     Japonská vojska se, stejně jako v jiných jimi okupovaných územích Asie, snažila 

z počátku působit dojmem osvoboditelů od evropských koloniálních mocností, či 

v případě Vietnamu, sympatizantů s emancipačním hnutím. Velkou důvěru si však 

Japonci nezískali a nadále nechávali při životě francouzský koloniální a protektorátní 

režim, ač nad ním měli faktickou kontrolu. Za této situace dochází roku 1941 ke 

sjednocení, do té doby samostatných komunistických a nacionalistických skupin. Je 

založena takzvaná Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoa, česky Liga boje za nezávislost 

Vietnamu, později známá pod zkráceným názvem Viet Minh, pod vedením Ho Či Mina. 

(Hlavatá a kol., 2008: 159 - 161) 

     Na tomto sjednocení je patrná analogie s vývojem v sousední Číně, kde pod tlakem 

japonské invaze uzavřel Čankajškův Kuomintang spojenectví s Mao Ce-tungovými 

komunisty, které však nebylo obzvláště pevné, a po skončení druhé světové války se 

dočasně pozastavená občanská válka znovu rozhořela. Představitelé Kuomintangu 
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neměli příliš velkou radost, že hlavní roli ve vietnamské odbojové organizaci mají 

komunisté a Ho Či Mina dokonce na čas uvěznili. Postupně však byli nuceni tuto 

skutečnost respektovat, protože dalšího spojence na čínsko-vietnamském pomezí nutně 

potřebovali. Viet Minh se jím, s jejich pomocí, a hlavně s pomocí pozdějších dodávek 

zbraní a dalšího vojenského materiálu ze strany USA a Spojeného království, stal. 

Během Ho Či Minovy internace, s úspěchem zastával jeho pozici v organizaci mladý 

učitel a vojenský samouk  Vo Nguyen Giap. Později zastával i pozici hlavního velitele 

ozbrojených sil Vietnamské demokratické republiky. Následně, po sjednocení a vzniku 

Vietnamské socialistické republiky, působil až do roku 1980 ve funkci vicepremiéra a 

ministra obrany. Jeho poslední válka, a to pohraniční válka s Čínskou lidovou 

republikou, bývalým nejlepším spojencem, bez jehož pomoci by Viet Minh nikdy nebyl 

schopen francouzským vojskům efektivně konkurovat a nakonec je i porazit, je právě 

předmětem této případové studie. 

1. 2. 3. Japonská okupace Indočíny 

     Přístup Francouzů k Viet Minhu byl během druhé světové války ve znamení represí. 

Nabídku ke společnému boji proti Japoncům Francouzi nevyslyšeli. S blížícím se 

koncem války v Evropě, kdy Vichistická vláda dožívala své poslední dny v německém 

městečku Sigmaringen, a s vědomím, že francouzská správa v Indočíně udržuje 

kontakty se Svobodnými Francouzi, a je jen otázkou času, kdy se plně podřídí jejich 

vládě, zahájila Japonská imperiální armáda 9. března 1945 tzv. „druhou indočínskou 

kampaň“, některými autory též zvanou jako „japonský březnový puč“. Jejím cílem bylo, 

bez předchozího varování, odzbrojit a internovat francouzské jednotky a kompletně 

převzít správu území, což se jejím oddílům během několika dní podařilo. Ti Francouzi, 

kteří se tomuto požadavku nepodřídili, byli po kratších bojích většinou pozabíjeni. Větší 
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boje probíhaly na základně u hraničního města Lang Son, kde byla posádka po čtyřech 

dnech vyhlazena. Navzdory naprosté japonské převaze se části francouzských sil 

podařilo organizovaně ustoupit do území jižní Číny, ovládaného vojsky Kuomintangu. 

(Watson, O´Neil, 1987:  48) (Nálevka, 2000: 137)  

     Na obsazených územích byly na japonský popud vyhlášeny nezávislé státy 

Kambodžského království, Laoského království a Vietnamského císařství, v čele 

s císařem Bao Daiem na území Tonkinu a Annamu. Kočinčinu si Japonci oficiálně 

nechali pod svoji přímou správou, stejně jako kontrolovali i tyto formálně nezávislé 

státy. Je nutno podotknout, že pod přímou kontrolou měly japonské jednotky pouze 

komunikační uzly a větší města. Bylo to dáno omezenými možnostmi samotné armády, 

která v té době sice stále okupovala ohromná teritoria celé Asie, od Mandžuska, přes 

pobřežní oblasti Číny až po Indonéské souostroví, ale již se jí zoufale nedostávalo 

válečného materiálu, neboť v důsledku téměř kompletní likvidace obchodního loďstva 

vázlo zásobování. Navíc v té době čelili Japonci spojenecké ofenzívě v Barmě, kterou 

byli posléze nuceni vyklidit. Mimo tyto životně důležité uzly, zvláště ve venkovských 

oblastech severního Vietnamu, svobodně operoval Viet Minh, a v některých oblastech 

dokonce britsko-francouzské jednotky, spolu s místními milicemi.  

     Právě na severu si Viet Minh během několika měsíců vybudoval hlavní zázemí a 

efektivně kontroloval rozsáhlé oblasti, čehož využil, poté co Japonské císařství požádalo 

v polovině srpna o mír, a obsadil celý zbytek severu Vietnamu, včetně Hanoje a dalších 

měst. Na Postupimské konferenci bylo dohodnuto, že obsazení Vietnamu po porážce 

Japonského císařství provedou na jih od 16. rovnoběžky britské oddíly a na sever od 

této rovnoběžky vojska čínského Kuomintangu. Japonské císařství kapitulovalo 2. září 

1945. (Watson, O´Neil, 1987: 50)  (Nálevka, 2000: 137)      
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2 .   PRVNÍ VÁLKA V INDOČÍNĚ A PŘÍSTUP VELMOCÍ 

     O osudu Indočíny nebylo spojenci definitivně rozhodnuto a ani nebyl nalezen 

vzájemný konsensus. Francouzi, i přes nabízené ústupky a příslib větší autonomie, 

chtěli obnovit svoji nadvládu nad svým bývalým dominiem a navrátit stav do 

předválečných poměrů. V tomto ohledu měli spíše podporu Britů, kteří jejich úsilí 

chápali více než Američané. Ti podporovali myšlenku postupné emancipace a 

dekolonizace formou svěřenecké správy území, ale měli obavy z komunistické orientace 

Ho Či Mina. Možná právě proto, ač s ním byli ve spojení, nereagovali na jeho nabídky 

na jednání o budoucím uspořádání zemí Indočíny. Sovětský svaz se v té době o dění 

v Indočíně, ale i v jiných oblastech světa pod cizí koloniální nadvládou, příliš nezajímal 

a nemínil se angažovat. Nicméně Viet Minh neměl důvod čekat na dohodu velmocí o 

osudu jejich země a v den japonské kapitulace 2. září 1945 vyhlásil v Hanoji nezávislou 

Vietnamskou demokratickou republiku (VDR). (Nálevka, 2000: 137)      

2.  1. OD VYHLÁŠENÍ NEZÁVISLOSTI PO ZAČÁTEK BOJŮ   

2.  1. 1. První dny nezávislosti  

     V prvních dnech své existence měla VDR pod kontrolou rozsáhlé oblasti, zvláště na 

severu země, které byly pod výhradní správou Viet Minhu. Japonské posádky do vývoje 

nijak nezasahovaly a vyčkávaly na příchod vojsk čínského Kuomintangu s následným 

odzbrojením a internací. Tato operace postupně probíhala od 11. září 1945. Rovněž 

Číňané nezasahovali do situace v oblastech pod jejich kontrolou, a to z větší části díky 

antipatiím vůči evropskému kolonialismu. Císař Bao Dai se ještě před formálním 

vyhlášením nezávislosti novému režimu podřídil a následně pod Ho Či Minovým 

vlivem abdikoval na funkci. Zůstal však vůči nové vládě, složené z komunistů, 

nekomunistických nacionalistů a katolíků, loajální a zastával funkci hlavního poradce.  
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      Na jihu, kde již nebyla dominace komunistů ve skupinách Viet Minhu tak velká jako 

v severní části země, a navíc britské jednotky, doprovázené prvními francouzskými 

oddíly, nebyly tak nestranné jako Číňané na severu, byla situace pro Ho Či Mina 

poněkud komplikovanější. Vietnamskou osvobozeneckou moc zde představoval 

Prozatímní výkonný výbor, složený z komunistů i nacionalistů, který uznával autoritu 

Ho Či Minovy vlády v Hanoji, ale neměl dostatečné vlastní ozbrojené síly. Britská 

vojska, která se 12. září 1945 vylodila u Saigonu, ponechala části japonských jednotek 

lehké zbraně a pověřila je policejními úkoly a znovuvyzbrojila přeživší francouzské 

vojáky, propuštěné z japonského zajetí. Konflikty na sebe nenechaly dlouho čekat. 23. 

Září, po vyhlášení stanného práva, vyplenili Francouzi sídlo Viet Minhu v Saigonu. 

V následujících měsících se francouzská vojenská přítomnost velmi rychle zvyšovala. 

Poslední britské a japonské jednotky, které hlavně v prvních měsících po japonské 

kapitulaci dokázaly efektivně zabránit Viet Minhu v převzetí moci na jihu, se stáhly až 

v červnu 1946. Po celou dobu s nimi Viet Minh vedl neúspěšné boje. (Hlavatá a kol., 

2008: 168 - 171) 

 2.  1. 2. Březnové dohody  

     Přesto se zpočátku rýsovala možná dohoda mezi Viet Minhem a Francouzi, která 

měla spočívat ve stažení čínských jednotek, dočasném obsazení celé země 

francouzskými jednotkami a jejich postupným stažením do konce roku 1952, s tím, že 

Francie uzná nezávislost Vietnamské demokratické republiky v rámci nového útvaru 

s názvem Indočínská federace a proběhnou referenda o nezávislosti Kočinčiny a 

Annamu.  Na upřímnost obou stran, dodržet své závazky má většina autorů, 

zabývajících se tímto obdobím, velmi skeptické názory. Ale v čem se liší, je pohled na 

důvod, proč komunisté zpočátku na tato jednání, které sice nečekaně vyvrcholila 
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francouzským uznáním nezávislosti VDR 6. března 1946, reagovali kladně. (Watson, 

O´Neil, 1987: 50) (Nálevka, 2000: 139) 

     Muselo jim být přeci jasné, že tzv. „Indočínská federace“ s loutkovými státy bude 

pokračováním předchozí francouzské nadvlády jen pod jiným jménem. Při mé úvaze, a 

se zapojením znalosti širších souvislostí, se mi jako nejpravděpodobnější varianta zdá, 

že Ho Či Min, který Francouze a jejich situaci dokonale znal, vyhodnotil z tehdejšího 

pohledu celkem správně, že pro metropolitní Francii nebude dlouhodobě únosné udržet 

si země Indočíny pod svým područím. Francie byla po druhé světové válce, kterou sice 

vítězně zakončila na straně spojenců, vojensky oslabená a hospodářsky vyčerpaná, 

s nepříliš optimistickými vyhlídkami do blízké budoucnosti. Indočína, na rozdíl od 

Alžírska, nebyla nikdy vnímána samotnými Francouzi jako integrální součást Francie a 

počet trvale usazeného evropského obyvatelstva nepřesáhl hranici 40 tisíc. Ho Či Min si 

navíc jistě uvědomoval, že emancipační hnutí již existují, nebo brzy vzniknou i v jiných 

částech francouzské koloniální říše, a že Spojené státy americké nemají pro koloniální 

ambice svých evropských spojenců velké pochopení.  

      Ho Či Min si rovněž v podstatě dobře vyhodnotil, že Francouzi stejně dříve či 

později odejdou sami, případně nebude složité je ze země vypudit, protože ekonomické, 

vojenské a politické náklady na případný konflikt by jistě brzy převýšily hodnotu, 

kterou pro Francii Indočína měla. Navíc moc dobře věděl, že najde oporu u svých 

soudruhů z Francouzské komunistické strany, kteří v poválečné Francii nabývali na 

značné síle, a byli dokonce součástí koaliční vlády. Z dnešního pohledu se může zdát, 

že podcenil francouzskou odhodlanost přinést velké oběti pro udržení předválečného 

koloniálního panství, a že nevnímal indicie, neomylně věštící příchod nového rozdělení 

světa na dva póly. Avšak z jeho tehdejšího pohledu se tato varianta zdála asi 

nejpřijatelnější.  
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     Navíc se též potřeboval urychleně zbavit čínských nacionalistických jednotek na 

severu země, které ho, jak jsem již zmínil v jednom z předchozích odstavců, nijak 

v jeho počínání neomezovaly, ba spíše naopak. Ho Či Min k tomu však musel 

přistupovat s vědomím, že se tato situace může v návaznosti na možné obnovení 

občanské války v Číně velmi rychle změnit. Pak by pro vietnamské komunisty a jejich, 

oproti čínským, mnohem slabším oddílům Viet Minhu, představovala vojska 

Kuomintangu smrtelné nebezpečí. Byla zde i hrozba, že Číňané na rozdíl od Francouzů 

jen tak neodejdou. Pro úplnost je třeba uvést, že Viet Minh měl v té době po celé zemi 

ve zbrani přibližně šedesát tisíc většinou nevycvičených příslušníků, z nichž se většina 

se nacházela právě na sever od 16. rovnoběžky. Navíc v té době měl Viet Minh ve 

svých řadách stále dost antikomunistických nacionalistů či příslušníků náboženských 

sekt Hoa Hao či Cao Dai, kteří jej následně velmi rychle opustili. (Conboy, Bowra, 

1991: 3-5) 

 2. 1. 3. Postup Francouzů na sever 

     Ať už byly pohnutky, které Ho Či Mina vedly ke smírnému jednání s Francouzi jiné, 

než jsem nastínil výše, většina autorů se shoduje, že i když dohody nakonec nechtěla 

dodržet ani jedna ze stran, k přímému porušení přistoupili Francouzi tím, že 1. června 

1946 vyhlásili Kočinčinu za autonomní republiku, aniž by v ní proběhlo všelidové 

referendum, a následně zahájili postup na sever od 16. rovnoběžky.  Postupně obsadili 

Haiphong a Hanoj. Ho Či Min se během svého letního pobytu ve Francii snažil 

přesvědčit své protějšky o oboustranné prospěšnosti březnových dohod, ale Francouzi 

již měli jiný plán, jak se opět dobrat svého bývalého panství, a to čistě vojenskou 

cestou. Při listopadovém ostřelování Haiphongu zahynulo na šest tisíc vietnamských 

civilistů. Následné povstání, vyvolané Viet Minhem, se sice francouzským jednotkám 



Diplomová práce  Zájmy aktérů v čínsko-vietnamské válce 1979 

18 
 

podařilo zlomit, ale až po sedmi dnech úporných bojů.  Tyto události jsou všeobecně 

považovány za počáteční milníky první Indočínské války. (Watson, O´Neil, 1987: 50-

51) (Nálevka, 2000: 139-140) 

     2. 2. OD GUERILLOVÉ VÁLKY PO VELKÉ BITVY   

     Francouzským silám se během následujícího roku postupně podařilo obsadit většinu 

Tonkinu, až na obtížně dostupné hornaté oblasti v severozápadní části země u hranic 

s Čínou, které zůstaly pod přímou kontrolou Viet Minhu. I přes velkou materiální 

převahu byla francouzská taktika v letech 1947 - 1950 více méně defenzivní a 

Francouzi tím umožnili Viet Minhu konsolidovat své síly a načerpat tolik potřebné 

zkušenosti. S materiálním zabezpečením to však nebylo valné. Velmi se projevovala 

značná absence moderní výzbroje, kterou nebylo možné získat jinak, než ukořistěním 

Francouzům při útocích na konvoje či opevněné základny. Tyto akce sice mnohdy vedly 

k vysokým ztrátám na životech, ale Viet Minh postupně nabýval na síle a svým 

guerillovým způsobem boje nenechával Francouze v klidu. Velkým střetům, které by 

mohly vyústit ve zničení hlavní bojové síly organizace, se vojenský velitel Viet Minhu 

Vo Nguyen Giap po celou tuto první etapu války vyhýbal a účinně si osvojil Mao Ce-

tungovu doktrínu partyzánské války tzv. „protracted war – opotřebovací válka“, která je 

též známa jako Lidová válka. Ta má probíhat ve třech fázích. (Watson, O´Neil, 1987: 

50-51) (Nálevka, 2000: 139-140) 

 2. 2. 1. Taktika Viet Minhu  

     První fází Lidové války je nechat nepřítele obsadit všechna města a komunikační 

centra. Ten tím nabude dojmu, že vítězí a nechá Viet Minh, či v původním případě 

čínskou Rudou armádu, získat tolik potřebný čas a předejít vlastnímu zničení. V druhé 

fázi je potřeba nepřítele neustálými útoky malých skupin unavit a opotřebovat, a pokud 
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možno tím i v odvetných akcích vázat co největší množství bojových jednotek 

v periferních oblastech, co nejdále od obydlených částí. Během této doby je též potřeba 

připravit síly na poslední fázi, kterou je masivní konvenční útok za pomoci všelidového 

povstání, které je pro úspěch revoluční války nezbytné. (Segal, Tow, Tan Eng Bok, 

1984: 6-7)  

     Z toho vyplývá, že je třeba získat si na svoji stranu obyvatelstvo, bez jehož podpory 

není možné vést úspěšnou guerillovou válku.  Na druhou stranu tato strategie ze svého 

principu de facto popírá možnost úspěšného „vývozu revoluce“ jak se pokoušel Che 

Guevara v bývalém belgickém Kongu či Bolívii, která se mu nakonec stala osudnou. 

Účinnou obranou proti ní je získat si mysl a srdce obyvatelstva, jak se o to pokoušeli 

Američané o dvacet let později, a je jednou ze základních součástí moderních 

vojenských protipovstaleckých taktik. Je nutné říci, že Francouzi si srdce a mysl většiny 

obyvatel nikdy svým přístupem a represemi získat nemohli.  Určitou podporu nacházeli 

pouze u části společnosti, např. u katolíků, vlastníků půdy, náboženských a etnických 

menši, či dalších, kteří se mnohdy oprávněně obávali vlády komunistů. Naprostá většina 

domorodých vojáků, kteří v podstatě za Francouze v řadách Vietnamské národní 

armády mnohdy velmi statečně bojovali, tak nečinila z přílišné náklonnosti k nim 

samotným, ale z antikomunistického přesvědčení, že bojují za budoucnost své země, 

které byla slíbena nezávislost, byť v rámci Francouzské unie, což byl model, kterým 

Francouzi po druhé světové válce nahradili koloniální a protektorátní systém 

porobených území.  

 2. 2. 2. „Nezávislost“ zemí Indočíny v rámci Francouzské unie  

     V té době si Francouzi již uvědomovali, že obnovení vlády nad Indočínou 

v předválečném rozsahu nebude možné, protože k tomu neměli dostatek vlastních sil, a 
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s velkou cizí podporou nemohli pro tento plán ani počítat. Spojené státy americké na ně 

v té době vyvíjely velký tlak, aby situaci urychleně vyřešily a zabránily posilování pozic 

Viet Minhu. Za těchto okolností Francouzi přistoupili 14. června 1949 k udělení 

samostatnosti Tonkinu, Annamu a Kočinčiny, v čele s bývalým císařem Bao Daiem, 

jako hlavou nově vzniklého Vietnamského státu v rámci již zmíněné Francouzské unie.  

Stejnou formu samostatnosti dostalo 19. června 1949 i Laoské království a 8. listopadu 

1949 Kambodžské království.  

     Tento krok měl svoji logiku, protože jak jsem nadnesl v předchozím odstavci, od 

roku 1947 již de facto čistě komunistický Viet Minh neměl všeobecnou podporu napříč 

celou vietnamskou společností a Francouzi celkem správně počítali, že se 

antikomunističtí nacionalisté zapojí aktivně do bojů, například v řadách Vietnamské 

národní armády (VNR). Její počty nakonec dosáhly sto padesáti tisíc mužů a byla i 

celkem moderně vybaven, avšak bojová hodnota mnoha jednotek byla sporná. Pod 

francouzským vedením a palebným krytím si nevedly špatně, ale samostatné akce, byť 

menšího charakteru, postrádaly iniciativu a bojového ducha. Armáda Vietnamské 

republiky (ARVN), do níž se po vzniku republiky Vietnam z větší části VNR převtělila, 

tento rys převzala. (Palmer, 1996: 40-42) 

    Dodávky tolik potřebných moderních zbraní z USA se v prvních letech konfliktu 

rozbíhaly velmi pomalu. S prohlubující se studenou válkou Američané však postupně 

změnili svůj přístup z prvotní podpory národní emancipace na nutnost obrany proti 

šíření komunismu ve světě.  Známá Trumanova doktrína, vzniklá z idejí jeho poradce 

George Frosta Kennana, pozdějšího velvyslance USA v Moskvě, našla své uplatnění 

v jihovýchodní Asii na několik dalších desetiletí.  
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2. 2. 3. Viet Minh získává strategického spojence 

     Zlomem, který Američany přesvědčil, že je nezbytně nutné Francouze podpořit, bylo 

definitivní vítězství komunistických sil nad Kuomintangem v občanské válce v Číně a 

vyhlášení Čínské lidové republiky 1. října 1949. Ta velmi rychle uznala legitimitu 

Vietnamské demokratické republiky a Ho Či Minovy vlády. Následná materiální 

podpora spřízněnému hnutí velmi rychle měnila poměr sil na bojišti. Je třeba zdůraznit, 

že komunistická Čínská lidová osvobozenecká armáda (ČLOA), zvláště v posledním 

roce bojů, ukořistila Národní revoluční armádě, podléhající vládě Kuomintangu, 

ohromné množství moderních zbraní a jiného vojenské vybavení, dodávaných 

Američany z válečných přebytků, včetně těžkých zbraní. Poslední nacionalistické 

jednotky byly na sklonku roku 1949 rozprášeny právě na čínsko-vietnamském pomezí. 

Navíc v té době již ČLOA dostávala zásilky nové výzbroje od svého sovětského 

spojence, jenž jí navíc při svém stažení z Mandžuska v roce 1946 předal výzbroj, kterou 

rok před tím ukořistil více než milionové japonské Kwantungské armádě. Moderních 

zbraní měl tedy spojenec Viet Minhu více než dost a neváhal je, společně s instruktory a 

bezpečnými základnami na svém území, mimo dosah francouzského letectva a 

dělostřelectva, poskytnout.  

     USA vnímaly nový čínský režim jako velkou hrozbu pro celý region, a proto 

můžeme označit vypuknutí Korejské války, a zvláště přímý vstup ČLR do konfliktu, 

který natrvalo změnil poměr sil, za další milník, jenž vedl USA k výraznému zvýšení 

materiální podpory Francouzů, bojujících proti komunistickému Viet Minhu. V podstatě 

znamenal počátek americké angažovanosti v Indočíně, která přetrvala po následující 

desetiletí. A v návaznosti na možný vývoj eskalace napětí v Jihočínském moři, a tím 

potažmo v celém regionu, trvá tato angažovanost dodnes, i přes pro Američany 

donedávna hořký výsledek druhé indočínské války. V té době Sovětský svaz stále 
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nejevil o dění v Indočíně skoro žádný zájem. Většina autorů, z jejichž prací jsem při 

zpracovávání této studie čerpal, tomu nedává valný význam, protože až do propuknutí 

Korejské války byla pro SSSR v postatě výlučnou zónou zájmu Evropa, kde hrozilo 

vypuknutí nového konfliktu. Sám Stalin se o dění v zemích, spadajících do koloniálních 

říší jeho evropských protivníků, příliš nezajímal. Stejný přístup k těmto zemím vytrval 

de facto až do počátku šedesátých let.  

 2. 2. 4. Viet Minh na postupu a vzrůstající zapojení USA 

     Jelikož již na počátku roku 1950 získal Viet Minh, pod velením generála  Vo 

Nguyen Giapa (dnes již více než stoletého), u čínských soudruhů zázemí, které mu 

konečně umožnilo rozvoj útočných aktivit Viet Minhu, rozhodl se postupně přejít ke 

třetí fázi Mao Ce-tungovy strategie Lidové války. V kontextu dalšího vývoje byl tento 

krok unáhlený a přes počáteční úspěchy, při kterých se početným, mobilním a dobře 

vyzbrojeným oddílům Viet Minhu, s vysokou bojovou morálkou, ale i taktickým 

uměním, získaným praktickými zkušenostmi z minulých let, a nepochybně i od 

čínských instruktorů a poradců, podařilo v říjnu 1950 vytlačit francouzské jednotky ze 

severních oblastí Vietnamu a způsobit jim těžké ztráty na životech i výzbroji. Byla to 

jedna z nejhorších porážek ve francouzské koloniální historii, kterou si však na sebe do 

značné míry Francouzi přivolali sami, a to jednak podceněním schopností a 

odhodlanosti protivníka, tak rovněž a svým, do té doby celkově laxním přístupem 

k vedení bojové činnosti. Ve Francii byla vnímána jako národní ostuda a katastrofa, 

která vyústila ve změnu přístupu a k celkové eskalaci konfliktu. Z guerillové války se 

konflikt postupně přetavil do konvečních operací. (Watson, O´Neil, 1987: 52-53) 

     Pokud vnímáme vstup ČLR do Korejské války jako důležitý milník při rozhodování 

USA, zda se budou v jihovýchodní Asii aktivně angažovat, tak francouzská porážka 
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byla pověstnou poslední kapkou. S dodávkami amerického válečného materiálu, opět 

většinou přebytků z druhé světové války, včetně letadel účinných při útocích na 

pozemní cíle, vyzbrojených velmi účinnou novinkou - napalmovými pumami, společně 

s příchodem schopných velících důstojníků, se situace začala obracet. Viet Minh sice 

stále prováděl útočné operace, ale díky rychle se projevujícím dodávkám americké 

výzbroje, včetně již zmíněných bojových a transportních letounů, těžkých zbraní a 

vozidel, tak i pěchotních zbraní a výstroje, vhodné pro operace v tropickém prostředí, 

utrpěl při těchto odražených útocích vysoké ztráty, které vedly k posílení sebevědomí 

Francouzů a naopak úpadku morálky Viet Minhu.  

     Největší porážkou byla bitva u Vinh Yenu, kdy 14. – 17. ledna 1951 při útoku na 

francouzskou základnu nedaleko Hanoje zahynuli tisíce vojáků Viet Minhu, většinou při 

napalmových útocích, a další tisíce byli zraněni. Po taktické stránce šlo o nepochybné 

vítězství Francouzů, kteří si však uvědomovali, že ho bylo dosaženo jenom díky palebné 

převaze a letecké síle. I přes velitelské schopnosti a útočnou iniciativu jednoho 

z nejlepších francouzských velitelů generála de Lattre de Tassigny, který však záhy 

zemřel na rakovinu, byla většina bojových akcí defenzivního charakteru. Francouzská 

moc na severu stále v podstatě dosahovala pouze do větších sídelních celků v okolí 

Hanoje a delty Červené řeky. Na zbývajícím území operoval Viet Minh, který se 

mezitím vrátil k taktice druhé fáze Lidové války. Celkem nerušeně, a i přes vysoké 

ztráty, úspěšně napadal francouzské jednotky a vyhýbal se jejich protiútokům, ve 

kterých by se prosadila jejich vyšší palebná síla. (Watson, O´Neil, 1987: 52-53) 
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2.  3.  KONEC VÁLKY A ROZDĚLENÍ INDOČÍNY 

2.  3. 1. Nezadržitelný postup komunistů  

     I přes tyto ztráty a nárůst francouzské vojenské síly se Viet Minh dokázal vždy 

rychle přeskupit a díky čínské pomoci stále posiloval. Velkým deficitem, který si Vo 

Nguyen uvědomoval, byla pro vedení velkých útočných operací nezbytná moderní 

logistická podpora bojových jednotek. Tu však Viet Minh, závislý na síle lidských 

nosičů či upravených jízdních kol a různých povozů, postrádal a ani ji nemohl chtít po 

svém čínském spojenci, který jí v té tobě také neoplýval. O patnáct let později, vědom si 

tohoto limitujícího faktoru, věnoval ohromné úsilí na vybudování a udržování velmi 

sofistikovaného systému zásobovacích tras, známého jako Ho Či Minova stezka, který 

se Američanům, i přes všechnu jejich snahu, spočívající v největším bombardování 

území v historii, nepodařilo výrazně narušit, natož zničit. Oproti všeobecně rozšířenému 

mýtu o vojácích severovietnamské armády, ručně přenášejících rozmontované těžké 

zbraně, se obzvláště v pozdější etapě druhé indočínské války proháněly po síti těchto 

komunikací nákladní vozy sovětské výroby a zvláště jejich, ne vždy povedené, čínské 

kopie.  

     Když jsem před zpracováním této studie četl různé podkladové materiály, objevil 

jsem v některých publikacích zmínky o působení čínských vojáků jako velitelů či 

instruktorů v oddílech Viet Minhu. Existují i svědectví o celých jednotkách ČLOA na 

vietnamském území, odpovídajících za logistiku. Tyto informace sice nepocházejí 

z literatury, vhodné jako zdroje pro tuto práci. Většinou se jednalo o vzpomínky 

veteránů francouzské armády či cizinecké legie, které není možné ověřit. Přesto se mi 

zdá velmi pravděpodobné, že se vojáci ČLOA účastnili nebojových operací i na území 

Vietnamu, a to minimálně v oblastech, které byly pod trvalou kontrolou Viet Minhu. 

Bez čínské pomoci, respektive troufám si říci, účasti, by Viet Minh nikdy nebyl schopen 
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dosáhnout tak velké kontroly souvislých území severní Indočíny a udržovat Francouze, 

až na jejich několik ofenzivních akcí s nevalným výsledkem, v defenzivě.  

     Pro Mao Ce-tunga a zbytek čínského vedení byl sice v té době nejdůležitější konflikt 

v Koreji, který se ocitl v patové situaci a vázal nezanedbatelnou část čínských 

ozbrojených sil, ale moc dobře si uvědomovali, že nemohou dopustit, aby se Američané 

skrze pomoc Francouzům výrazně uchytili Indočíně. Proto neustále zvyšovali svou 

pomoc Viet Minhu, která postupně dosahovala úctyhodných rozměrů nejen v oblasti 

zbraní, ale i dodávek výstroje, uniforem (například v roce 1953 jich Číňané Viet Minhu 

dodali přes tři sta tisíc), obuvi, zdravotnického materiálu, vozidel, benzínu atd. V reakci 

na to Američané, vědomi si této čínské účasti, přejímali stále větší část francouzských 

válečných nákladů na sebe. Ani neměli příliš na výběr, protože v metropolitní Francii 

byla již zdlouhavá, krvavá a ekonomicky nákladná válka v dalekém orientu velmi 

nepopulární a francouzské vedení hledalo cestu, jak z ní, pokud možno se ctí, ven. 

(Watson, O´Neil, 1987: 52-53) (Nálevka, 2000: 140-142)  

     Podpis příměří v červenci 1953, kterým byly ukončeny bojové operace na 

Korejském poloostrově, umožnil Číňanům ještě zvýšit dodávky svým vietnamským 

soudruhům a soustředit se na situaci v Indočíně, kde byly oddíly Viet Minhu na 

postupu. Již v dubnu 1953, po boku s laoským komunistickým hnutím Pathet Lao, 

vyrazil ze svých základen na Planině džbánů k útoku na sídelní město Laoského 

království Luang Prabang, které před obsazením zachránil urychlený přesun 

francouzských oddílů z jiných oblastí. Ty však následně zoufale chyběly jinde. Znovu 

se tak prokázala nemožnost efektivní kontroly většiny Indočíny francouzskými 

jednotkami, které byly příliš rozptýlené na to, aby byly schopny proti nepříteli efektivně 

zasáhnout. Viet Minh se v severovýchodním Laosu pohyboval naprosto svobodně a 

využíval jej jako svou další základnu pro útoky na francouzské jednotky ve Vietnamu. 
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Obdobná situace hrozila i v Kambodžském království, kde působilo Hnutí svobodných 

Khmerů, sympatizující s Viet Minhem. Nemaje jiného řešení, poskytli nakonec 

Francouzi těmto dvěma zemím v říjnu 1953 naprostou nezávislost a stáhli své jednotky, 

s výjimkou pohraničních oblastí mezi Kambodžou a jižním Vietnamem. (Watson, 

O´Neil, 1987: 52-53) (Nálevka, 2000: 140-142) 

 2.  3. 2. Na cestě k francouzské porážce 

     I v samotném Vietnamu měli poté Francouzi pod svoji kontrolou de facto jen jižní 

část země, shodující se v podstatě s hranicemi bývalé kolonie Kočinčina. Oblast 

Annámu, tvořená z větší části masivem Centrální vrchoviny, obsadil na sklonku roku 

1953 Viet Minh. Na severu se Francouzům dařilo držet ve své moci pouze větší 

aglomerace, včetně Hanoje a Haiphongu. V této oblasti byl Viet Minh také nejaktivnější 

a nejsilnější, a to díky blízkosti svých bezpečných základen v jižní Číně.  Právě v této 

oblasti si francouzský velitel Henrii Navarre vybral vesnici Dien Bien Phu, ve které 

mělo dojít ke střetnutí se soustředěnými nejlepšími silami Viet Minhu. Ty měla 

francouzská palebná převaha rozdrtit a poskytnout tak Francouzům dostatek času na 

nutnou reorganizaci a konsolidaci svých sil, složených jak z francouzských jednotek, 

tak i z nepříliš bojeschopné Vietnamské národní armády. Po této zamýšlené 

restrukturalizaci sil plánoval v roce 1955 zahájení ofenzivní činnosti proti územím, 

ovládaných Viet Minhem. (Watson, O´Neil, 1987: 54-55) 

     Bitva u Dien Bien Phu je dnes známá jako naprostá katastrofa od samého počátku. 

Už jen výběr místa pro vybudování základny, někdy též označované jako pevnosti, 

v říčním údolí, obklopeném vysokými horami, byl chybný. Tyto horské hřebeny, které 

měly samotnou základnu chránit před těžkým dělostřelectvem Viet Minhu, naopak 

posloužily, jak se záhy ukázalo, jako jejich výborná postavení a těžko zničitelné úkryty. 
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Zároveň okolní pohoří představovala překážku a smrtelnou hrozbu pro leteckou 

podporu a zásobování za špatného počasí, včetně husté protiletadlové obrany nepřítele. 

Právě na letectvo se Navarre tak spoléhal. Ne zrovna příkladně opevněná základna se 

totiž naprosto nesmyslně nacházela příliš daleko od zbývajících francouzských základen 

a její zásobování pozemní cestou bylo proto po jejím obklíčení Viet Minhem nemožné, 

stejně jako případný pokus o vysvobození pozemní cestou. Množství těžkých zbraní 

umístěných na základně se nakonec ukázalo jako nedostatečné a navíc, díky 

neschopnosti pevnost efektivně zásobovat, bylo málo i munice.  Naproti tomu Viet 

Minh měl na své bezpečné základny v jižní Číně velmi blízko a dokázal na součástky 

demontované těžké zbraně pronést přes hory a umístit je kolem francouzské základny 

v dobře zamaskovaných úkrytech, s čímž Francouzi vůbec nepočítali a byli tak 

dokonale zaskočeni, protože kalkulovali s tím, že místní terén je pro ně neprůchodný. 

Opět dokonale podcenili nepřítele, což se jim stalo osudným. 

     Bitva u Dien Bien Phu započala 10. března 1945 a skočila kapitulací přeživších 

obránců 7. května 1954. Ani statečný odpor obránců nebyl schopen zabránit 

odhodlanému a dobře vyzbrojenému nepříteli ve vítězství. Bezvýchodnou situaci mohla 

zvrátit pouze přímá americká účast, která měla spočívat v masivním bombardování 

vietnamských pozic kolem základny strategickými bombardéry B-29. Uvažovalo se i o 

jaderném úderu, případně zapojení amerických pozemních sil či jednotek Národní 

revoluční armády Kuomintangu z Tchaj-wanu. Všechny tyto plány, společně s nápadem 

vybombardovat základny Viet Minhu v jižní Číně, které by zřejmě vedly k přímému 

zapojení bojových jednotek Čínské lidové osvobozenecké armády do konfliktu 

s nezměrnými následky, byly nakonec, v souladu s odmítavým přístupem vlády 

Spojeného království, kterou Američané chtěli do intervence rovněž zapojit, americkým 
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kongresem odmítnuty. Posádka základny byla ponechána svému osudu. (Watson, 

O´Neil, 1987: 54-55) (Nálevka, 2000: 140-143) 

     I přes značné ztráty na životech svých vojáků, způsobené bezohlednou bojovou 

taktikou, založenou na útocích lidských vln, které téměř vyvolaly v jednotkách Viet 

Minhu vzpouru, se generálu Vo Nguyen Giapovi podařilo zasadit francouzským 

ozbrojeným silám jednu z největších a nejtrpčejších porážek v jejich celé historii. Po ní 

se francouzské jednotky začaly ve zbývajících částech severního Vietnamu postupně 

stahovat do několika málo nejvýznamnějších aglomerací a měly již jediný cíl, a to 

udržet pod svojí kontrolou životně důležité spojnice. Výsledek bitvy také ovlivnil již 

probíhající konferenci v Ženevě.  

 2.  3. 3. Ženevská konference a její výsledky  

     Ženevská konference započala 26. dubna 1954 za účasti stran, zainteresovaných 

v Indočíně a Koreji. Jejím cílem bylo nalézt mírové řešení těchto konfliktů, z nichž se 

staly první dva horké střety studené války. V případě Korejského poloostrova ke shodě 

nedošlo, a tak po dalších desetiletích zůstalo v platnosti příměří. Všechna pozornost se 

proto soustředila na Indočínu, odkud pro Francouze žádné dobré zprávy nepřicházely. 

Drtivá porážka u Dien Bien Phu měla na jejich vyjednávací pozici, včetně přístupu a 

ochoty k dalšímu angažování se v konfliktu, rozhodující vliv. I přes tlak Američanů se 

chtěli z Indočíny co nejrychleji vyvázat. Tlak veřejného mínění dokonce způsobil pád 

vlády.  Nově sestavená vláda poté proklamovala, že podá demisi, pokud se jí nepodaří 

do určitého data dosáhnout míru. Jako velmi aktivní se ukázala delegace Čínské lidové 

republiky, vedená ministerským předsedou Čou En-lajem. Paradoxní je, že s uznáním 

legitimity komunistické vlády v Číně byl v té době na západě ještě problém. Číňané si 

však byli velmi dobře vědomi své důležitosti a dokázali ji využít ve prospěch svých 
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zájmů, jimiž bylo zastavit posilování americké přítomnosti v jihovýchodní Asii, k níž by 

jistě s dalším prodlužováním konfliktu došlo. To byl jeden z hlavních důvodů, proč 

nesouhlasili s Ho Či Minovou strategií boje až do dosažení konečného vítězství, kterou 

mělo být obsazení celé Indočíny Viet Minhem a jeho laoskými a kambodžskými 

ideologickými spojenci, včetně následného vytvoření komunistické Indočínské unie s v 

podstatě vietnamskou dominancí. V tom se zájmy vietnamských a čínských komunistů 

značně rozcházely. Právě snaha zabránit Vietnamcům v jejich touze po hegemonii 

v jihovýchodní Asii byla jedním z objektivních důvodů války, která se konala o 

čtvrtstoletí později.  (Nálevka, 2000: 143-145) 

     Nicméně roku 1954 Viet Minh zjevně nebyl v postavení, aby mohl svému spojenci 

odporovat. Čou En-laj se totiž zavázal, že jej přiměje ke stažení z Laosu a Kambodže, a 

následně, po podepsání smluv, i na sever za 17. rovnoběžku, která rozdělila Vietnam na 

dvě části. S rozdělením své země, měli problém jak komunisté, tak i jejich 

antikomunističtí protivníci, kteří se formovali kolem nového ministerského předsedy 

vlády Vietnamského státu Ngo Dinh Diema, pozdější prvního prezidenta Republiky 

Vietnam. Jeho vláda, ve shodě s Američany, odmítla tyto dohody podepsat a uznávat. O 

rok později, po odstranění Bao Daie, jako hlavy státu (ten posléze, až do své smrti 

v roce 1997, žil ve francouzském exilu), Vietnamský stát zanikl a vznikla již zmíněná 

Vietnamská republika (RVN). Součástí Ženevských dohod, které byly podepsány 21. 

července 1954, byla i podmínka sjednocení Vietnamu po konání svobodných 

všelidových voleb, které měly určit další směřování země. (Nálevka, 2000: 143-145) 

     Ty se však již nikdy nekonaly, zejména z důvodu, že se předpokládalo vítězství 

komunistů. Ke sjednocení země došlo o více než dvě desetiletí později, a to kapitulací 

RVN, po dlouhé válce s milióny obětí. Dalšími smluvními podmínkami bylo, že se 

svobodné státy Indočíny nestanou členy vojenských aliancí a ani na jejich území 
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nebudou umístěny cizí vojenské základny.  Tím se podařilo zástupcům ČLR alespoň 

dočasně si udržet Američany dále od svých hranic, i když si tak pohněvali své 

vietnamské spojence v Hanoji, kteří pro tento jim vnucený krok neměli pochopení. 

V následujících letech jim však tento diktát ČLR, ale i SSSR vynahradily. Ženevské 

dohody ukončily první etapu bojů v jihovýchodní Asii a také znamenaly definitivní 

konec jedné éry v historii tohoto regionu, mír však dlouho nevydržel. (Natly, 1987: 56) 

     Indočína přitáhla světovou pozornost, a tak se po Stalinově smrti sice pomalu, ale 

přeci jen začal zvyšovat zájem Svazu sovětských socialistických republik o dění v této 

části světa. Během Ženevské konference sovětský ministr zahraničních věcí V. M. 

Molotov se svým čínským protějškem  Čou En-lajem vystupovali jednotně. Patrně i 

proto, že samotný Molotov se v problematice regionu zatím příliš neorientoval. Navíc 

v té době byly vztahy mezi SSSR a ČLR téměř idylické. To se však v následujících 

letech zásadně změnilo a vzájemné vztahy těchto později znepřátelených zemí 

ovlivňovaly následující dění v samotné Indočíně.  
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3.  VZÁJEMNÉ VZTAHY A MNOHDY PROTICHŮDNÉ ZÁJMY ČLR A SSSR  

     V předchozích dvou kapitolách této studie jsem popsal vývoj regionu od prvních 

zmínek až po ukončení prvního ze tří velkých konfliktů, které proběhly v Indočíně po 

skončení druhé světové války. Tím jsme získali základní přehled o původu následujících 

zájmů a vztahů mezi oběma hlavními aktéry, tedy Čínskou lidovou republikou a 

Vietnamskou socialistickou republikou (v případech, kdy píši o období před oficiálním 

sjednocením obou částí Vietnamu v roce 1976, stále používám název Vietnamská 

demokratická republika), ale i Svazem sovětských socialistických republik.  Zahraniční 

politika SSSR se po Stalinově smrti postupně mnohem více zaměřila i na neevropské 

země. I přes následný ideologický rozkol s ČLR, který postupně přerostl až do 

otevřeného nepřátelství, dokázaly společnými silami dopomoci svému vietnamskému 

spojenci k vítězství v druhé indočínské válce, též známé jako Válka ve Vietnamu, či 

americko-vietnamská válka.  

    Ta znamenala vyvrcholení angažovanosti USA v jihovýchodní Asii, která započala 

podporou francouzského válečného úsilí v Indočíně, a skončila stažením posledních 

bojových jednotek z RVN v březnu 1973, potažmo evakuací svých občanů 

z kapitulujícího jihovietnamského Saigonu. Pro tuto práci je důležitá tím, že se vláda 

VDR musela v průběhu války rozhodnout, na čí stranu ideologického konfliktu se 

postaví. Ač nutně potřebovala pomoc obou komunistických rivalů, tak rozhodně 

nechtěla hrát roli poslušného satelitu ani jednoho z nich. Důvodů, proč si nakonec 

zvolila orientaci na SSSR je více, ale i tak to byl výhradně sňatek z rozumu, který 

fungoval do té míry, jež byla výhodná pro každého z partnerů. Vietnamci nikdy 

nepřijali roli tzv. „asijské Kuby“, jak je neprávem označovali Číňané, a nestali se tak 

vývozci revoluce či prodlouženou rukou SSSR. Sledovali svoji vlastní zahraniční 

politiku a neskrývali své ambice v regionu, což vyvolávalo znepokojení.  
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     Spojené státy americké sice nebyly, až na údajnou zpravodajskou pomoc ČLR, 

týkající se předávání informací o přesunech vietnamských vojsk získaných satelitním 

sledováním, přímým účastníkem čínsko-vietnamského konfliktu, ale i ony zde měly 

svůj nemalý zájem. A to i přesto, že v té době nebyl v amerických vojensko-politických 

kruzích tento region po prohrané válce příliš populární. I přes ovládnutí Indočíny 

komunistickými hnutími, z nichž Pathet Lao byl po celou dobu pod silným 

vietnamským vlivem, a po invazi do Kampučie, kdy Vietnamci ovládali de facto celou 

Indočínu, měly USA v jihovýchodní Asii stále své spojence, kteří se vietnamskou 

mocenskou expanzí cítili ohroženi.  Ať už byly tyto obavy oprávněné, či se jen jednalo 

o atmosféru strachu, vyvolanou oprášenou teorií domina, Spojené státy americké stále 

rozhodně nechtěly, aby vietnamská mocenská expanze pokračovala. A protože USA 

nemohly znovu z jasných důvodů jít s Vietnamci do přímého konfliktu, snad jen pouze 

v případě vietnamské invaze do Thajska, byl pro ně vzájemný rozkol bývalých spojenců 

a následný čínský útok přes severní vietnamské hranice přínosný.      

     Pro lepší pochopení souvislostí, nastíněných v předchozích řádcích, je nutné se 

nejprve se seznámit se vzájemnými vztahy dvou aktérů, kteří jsou pro tuto studii 

nejdůležitějších aktérů, tzn. ČLR a SSSR, a  následně i s přístupem ČLR ke svým 

sousedům. 

3. 1. VÝVOJ ČÍNSKO-SOVĚTSKÝCH VZTAHŮ 

     V historii vzájemných vztahů Číny a Ruska, ať už byla forma jejich státního zřízení 

jakákoliv, bylo vždy dost třecích ploch, které měly vliv i na jejich pozdější vztahy 

v dobách ideologického stigmatu mezi Čínskou lidovo republikou a Svazem sovětských 

socialistických republik. Jedná se hlavně o hranice mezi oběma zeměmi, které se 

v průběhu doby velmi měnily, ale také o sféry vlivu v regionu, který Číňané se svým 
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sino-centrismem považují za svoji doménu. Pro případovou studii, jejímž cílem je buď 

potvrdit, anebo vyvrátit hypotézu, že čínsko-vietnamská válka v roce 1979 byla ve 

skutečnosti „proxy war“ – tedy konfliktem v zastoupení, je velmi důležité se v těchto 

souvislostech orientovat.  

3.  1. 1. Od prvních kontaktů až po vyhlášení ČLR 

     K prvním kontaktům mezi Rusy a Číňany začalo docházet během 17. století v 

důsledku postupné kozácké expanze na východní Sibiř. Kozáci si v oblasti kolem řeky 

Amur vybudovali několik opevněných osad a založili tzv. Albazinské vévodství. Tato 

kozácká aktivita se však setkala se značným odporem u vládnoucí dynastie Čching, 

která sama byla mandžuského původu. Mandžuové, kteří roku 1664 využili občanské 

války v Číně, a po porážce poslední čínské dynastie Ming se jí zmocnili, měli svůj 

původ právě na územích obsazených ruskými kozáky. Avšak nejen z tohoto důvodu 

vnímali Rusy jako vetřelce.  

     V té době považovala Čína za své historické državy daleko větší území než je 

současná rozloha ČLR, a to buď jako vazalské podřízené státy, což byl například případ 

Mandžuů před jejich nástupem na císařský trůn, či nad nimi nevykonávala žádnou moc, 

ale nehodlala strpět cizí přítomnost. To byl právě případ oblastí dálně východní Sibiře, 

ale i okolí Bajkalského jezera, či východních částí dnešních středoasijských republik, 

které byly předmětem sporů mezi expandujícím  carským Ruskem a Čínským 

císařstvím v 19. století.  

     Kozáci usazení na březích na výzvy k odchodu, které jim Číňané zaslali, nereagovali, 

a tak byla jejich opevněná osada Albazin posléze dobyta a vypálena. To jim však 

nezabránilo v návratu. Čínská vojska byla v té oblasti ve značné přesile, avšak z důvodu 

ohrožení ze strany povstalých Mongolů v jiné části říše, a tak raději s Rusy uzavřeli 
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roku 1689 Něrčinskou smlouvu, která na dlouho dobu upravovala vzájemné hranice 

obou říší a pravidla vzájemného styku. Ten však byl po dalších více než dvě stě let 

minimální, i díky čínskému izolacionismu.  (Wallace, 1983: 457) 

     V polovině 19. století bylo čínské císařství již velmi oslabené vnitřními sváry a 

celkovou hospodářskou zaostalostí, způsobenou politikou izolace. Nebylo proto 

schopno úspěšně odolávat tlaku evropských mocností, které se snažily v Číně prosadit 

svůj vliv. Nejaktivnější byli Britové, kteří si během dvou opiových válek vynutili 

otevření čínského trhu pro své obchodníky a další ústupky. Ale ani carské Rusko 

nechtělo zůstat pozadu a využilo slabosti svého východního souseda. Sérií pro Čínu 

nevýhodných smluv, z nichž nejznámější je Pekingská smlouva z roku 1860, si na její 

úkor připojila území o rozloze jeden a půl milionu kilometrů čtverečních. Ta jsou 

dodnes součástí Ruské federace. Ale ani po této smlouvě se intenzita vzájemných 

vztahů ani obchodní výměna nijak zvlášť nezvýšily.  (Wallace, 1983: 457) (Tang, 1969: 

403 – 415) 

     Dynastie Čching padla během revoluce 1911 a o šest let později byl sesazen i ruský 

car Mikuláš II. Po skočení občanské války v Rusku, jejíž poslední větší boje se 

odehrávaly právě na dálném východě a část bělogvardějců následně po prohrané válce 

uprchla do Číny, mělo bolševické Rusko, posléze SSSR, relativně korektní vztahy 

s nacionalistickou vládou strany Kuomintangu, v té době deklarované jako všelidové. 

Sověti sice byli v kontaktu se svými soudruhy z Komunistické strany Číny, založené 

roku 1921, ale nijak obzvlášť je nepodporovali, protože Stalin měl pochybnosti o jejich 

schopnostech získat moc revoluční cestou. Nechtěl si poškodit vztahy s Čankajškem, 

který se dostal do čela Kuomintangu. Dokonce ani během první etapy občanské války 

v Číně, historicky ohraničené roky 1927 -  1937, v nichž byla v prvních letech hlavní 

síla tehdejší strany téměř celá zničena a donucena během legendárního Dlouhé pochodu 



Diplomová práce  Zájmy aktérů v čínsko-vietnamské válce 1979 

35 
 

ustoupit do vzdálených oblastí severní Číny, neudělal Stalinův režim nic, čím by svým 

čínským soudruhům pomohl. Tedy kromě posílání rad, jak se mají chovat. Stalin k tomu 

měl v té době své důvody, z nichž například jedním byl jeho odpor vůči komunistickým 

stranám národního charakteru, které dle něj byly v rozporu s internacionální myšlenkou 

komunismu. Jistou roli hrála i Stalinova osobní antipatie vůči Mao Ce-tungovi, kterému 

osobně nedůvěřoval. (Wallace, 1983: 460-462) 

     Ve druhé fázi občanské války v letech 1946 - 1949 čínští komunisté přece jen 

sovětskou vojenskou pomoc obdrželi, například již zmíněným předání výzbroje, 

ukořistěné japonské Kvantungské armádě. Po komunistickém vítězství v občanské válce 

pak byl Sovětský svaz oslavován jako největší světový přítel čínského lidu. Nicméně 

celkový přístup sovětů Mao Ce-tung nikdy nezapomněl a ani vzájemné osobní vztahy se 

Stalinem se nijak zvlášť nezlepšily.  

3.  1. 2. Velké schizma v komunistickém táboře 

     Mao Ce-tung během občanské války navíc přetvořil komunistickou ideologii do své 

vlastní podoby, která se dle jeho názoru hodila do čínských podmínek lépe než tehdejší 

sovětský stalinismus. Právě tyto ideologické rozdíly, jež se naplno začaly objevovat na 

počátku čtyřicátých let, byly základem pozdějšího ideologického schizmatu. Ten se 

začal projevovat již krátce po Stalinově smrti roku 1953, kdy Mao Ce-tung, který 

neviděl mezi sovětským vedením nikoho, kdo by Stalina v jeho pomyslné pozici vůdce 

světového komunistického hnutí nahradil, a proto začal být přesvědčen, že tato pozice 

patří jemu. (Wallace, 1983: 465) 

     Odsouzení Stalinova kultu a změny v politice Sovětském svazu vůči západním 

zemím, které znamenalo opuštění myšlenky nastolení celosvětového komunismu 

revoluční silou a její nahrazení modelem jednoho světa se dvěma systémy, bylo pro 
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čínské komunisty něčím nestravitelným. Mao a jeho přívrženci tuto změnu vnímali jako 

odklon od skutečného komunismu a později to nazývali sovětským revizionismem Tyto 

změny, společně s odmítnutím požadavku na poskytnutí technologií, potřebných 

k sestrojení vlastní jaderné zbraně v roce 1960, byly hlavními důvody, které vedly 

k roztržce mezi oběma zeměmi. Vzájemné nepřátelství, v němž se v jednu chvíli 

objevila i reálná hrozba, že přeroste v otevřenou válku s možností použití jaderných 

zbraní, vydrželo de facto až do rozpadu Sovětského svazu. Vzájemné vztahy se příliš 

nezlepšily ani s příchodem reformátorů v obou zemích v osmdesátých letech,  a to i díky 

sovětské intervenci a následné válce v Afghánistánu, kterou Číňané vnímali a 

prezentovali jako důkaz sovětského imperialismu. Dokonce aktivně podporovali 

afghánské mudžáhidy dodávkami zbraní skrze krátkou afghánsko-čínskou hranici. 

(Wallace, 1983: 465 – 466) (Segal a kol., 1983 :17 – 19) 

     Proto nebylo divu, že SSSR postupně omezoval svoji vojenskou a hospodářskou 

pomoc poskytovanou ČLR. Ta v padesátých letech představovala pro zaostalou a 

letitým válečným konfliktem poznamenanou čínskou ekonomiku vítanou vzpruhu, i 

když nebyla, k rozčarování Číňanů, poskytována sovětskou stranou úplně nezištně. 

SSSR se k ní zavázal 14. února 1950 podpisem Stalina pod „Smlouvu o přátelství, 

spojenectví a vzájemné pomoci“ mezi SSSR a ČLR, uzavřenou na 30 let. V rámci této 

pomoci vybudovali sovětští experti v Číně mnoho moderních podniků a dodali velké 

množství technologických celků. Dále poskytli licence na výrobu tehdy moderních a 

žádaných sovětských zbraní, s výjimkou již zmíněné jaderné zbraně, kterou sověti 

kategoricky odmítali Číňanům předat. Mao Ce-tungovi to oznámil osobně Chruščov 

během jeho neoficiální návštěvy Pekingu. To na jejich vzájemných osobních antipatiích 

jen přidalo. Přes toto odmítavé stanovisko si Číňané v jiných oblastech nemohli na 

sovětskou pomoc stěžovat. Na druhou stranu sověti nijak neskrývali své nesouhlasné 
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názory na hospodářskou politiku Velkého skoku vpřed. Společně, s naprosto 

nesmyslnou formou kolektivizace místního zemědělství, ji považovali za zhoubnou, 

čímž si také proti sobě poštvávali čínské vedení. To bylo přesvědčené, že se SSSR 

obává rychlého ekonomického vzestupu ČLR. Poslední sovětští experti opustili ČLR 

v roce 1960. V letech 1959 až 1961 v důsledku hospodářské politiky Velké skoku 

vpřed, a s ním spojeným hladomorem, zemřelo odhadem třicet milionů lidí. Sovětští 

experti měli ve svém hodnocení tohoto experimentu pravdu. (Wallace, 1983: 465 – 466) 

(Segal a kol, 1983 :17 – 19) (Nálevka, 2000: 56)                    

     Pro Sovětský svaz byla tato situace velmi nepříjemná, protože mu komplikovala 

zahraniční politiku, a to nejen směrem vůči socialistickému táboru, kde Mao Ce-tung 

velmi rychle našel spojence v Titově Jugoslávii a sousední Albánii, pod vedení E. 

Hodži, ale zejména k zemím, osvobozeným z koloniálního područí. U nich se v té době 

totiž rozhodovalo o tom, do kterého z táborů bipolárního světa budou patřit, či zda se 

pokusí zůstat mimo toto schéma. Přes několik pokusů o vzájemné usmíření a narovnání 

vztahů mezi rivaly k němu nedošlo. Zájmy obou zemí a názory jejich vůdců a následné 

kroky na domácí i mezinárodní scéně byly naprosto odlišné.  

     Čínská politika vůči Sovětskému svazu se mi s odstupem let jeví jako provokační až 

konfrontační. Do jisté míry to bylo dáno potřebou vytvoření vnějšího nepřítele 

k částečnému odpoutání pozornosti od vnitřních problémů země. Tím byl například již 

zmíněný katastrofální neúspěch Velkého skoku vpřed, či v pozdějších letech chaos a 

společenská destrukce, vyvolaná zvrácenou kampaní vznosně nazývanou Kulturní 

revolucí. ČLR například během Kubánské raketové krize podporovala SSSR v jeho 

rozhodnutí o umístění raket. Následně po jejich stažení, které ČLR vnímala jako 

kapitulaci, celou operaci hlasitě kritizovala jako nezodpovědné dobrodružství. Cílem 

bylo samozřejmě dehonestovat svého rivala a zvýšit svoji prestiž, jakožto hlavního, 
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respektive jediného nositele myšlenek skutečného komunismu. ČLR též sovětům 

vyčítala, že se více neangažovali v konfliktech, která měla ČLR se svými sousedy, 

například během čínsko-indické války (zde dokonce SSSR dodal Indii část moderní 

výzbroje), která proběhla roku 1962, nebo při Tchajwanské krizi v roce 1958. ČLR tak 

zpochybňovala spolehlivost SSSR jako vojenského spojence. (Wallace, 1983: 465 – 

466) (Segal a kol, 1983 :17 – 19) 

     V roce 1963 byly ze strany ČLR vzneseny požadavky na revizi Pekingské smlouvy 

z roku 1860, kterou Číňané označili jako jednu z „nerovných“, Číně vnucených, a chtěli 

vyvolat jednání o úpravách společných hranic. Ta se konala následující rok, ale zvláště 

díky čínské neústupnosti, a asi i vlivem odstavení prvního tajemníka strany a 

ministerského předsedy vlády SSSR Chruščova a nástupu mnohem konzervativnějšího 

Brežněva, nevedla k žádnému výsledku. Výměna v sovětském vedení nepřinesla, i přes 

očekávání a Čou En-lajovu návštěvu v Moskvě, do vzájemných vztahů žádnou pozitivní 

změnu, spíše naopak. Den po sesazení Chruščova provedla ČLR na svém zkušebním 

polygonu Lop Noru svůj první úspěšný jaderný výbuch a zařadila se tak mezi jaderné 

velmoci. Vzájemné vtahy se v dalších letech postupně zhoršovaly a do jisté míry i 

paralyzovaly vojenskou pomoc VDR, která měla být jejich společnou akcí. Přesto 

zbraně a další materiál nakonec doputovaly ke svým příjemcům. (Segal a kol, 1983 :18 

– 22) (Segal, 1985: 177) 

     Sovětská invaze do Československa 21. srpna 1968 znamenala uplatnění tzv. 

„Brežněvovy doktríny omezené suverenity“ v praxi. Tato doktrína umožňovala SSSR a 

jeho satelitům zasáhnout ve kterékoliv členské zemi Varšavské smlouvy či 

socialistického bloku, kde by mohlo dojít ke změnám vedoucím k odchodu toho státu ze 

socialistického tábora. Intervence a následná okupace Československa vyvolala nejen 

ostrou verbální reakci a odsouzení ze strany ČLR, ale čínské vedení se začalo obávat, 
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zda je nemůže potkat podobný osud. Moc dobře si uvědomovalo, že v porovnání se 

Sovětským svazem, který v minulých letech výrazně posílil své jednotky na společných 

hranicích, je Čína velmi slabá. Navíc v té době byla země vnitřně destabilizována 

zmíněnou Kulturní revolucí a zvláště řáděním zfanatizované omladiny, organizované 

v tzv. Rudých gardách. (Segal a kol, 1983: 18 – 22)  

     Ty byly nepřímo řízeny samotným Mao Ce-tungem, který jich použil k likvidaci 

svých stranických oponentů a protivníků a hlavně k posílení vlastní pozice, oslabené 

předchozími hospodářskými neúspěchy. Počty mrtvých jsou odhadovány na statisíce a 

škoda způsobená na kulturním dědictví země je nevyčíslitelná. Toto období, dnes 

samotnou Komunistickou stranou Číny označované jako jedno z nejtemnějších v historii 

země, způsobilo naprostý rozvrat ve všech oblastech čínské společnosti, vyjma 

ozbrojených sil, které z destrukce civilní správy naopak profitovaly a upevnily své 

postavení. To však nic neměnilo na faktu, že oproti vycvičeným a nejmodernějšími 

zbraněmi vybaveným sovětským jednotkám, kterým by v případě hypotetické sovětské 

intervence měly čelit, působily z dnešního pohledu spíše jako armádní technické 

muzeum obsluhované ochotníky, než jako moderní armáda. I přes tento fakt, který si 

čínská generalita ale i Mao-Cetung museli uvědomovat, však v následujícím roce 

provedli několik kroků, které mohly vést k prvnímu otevřenému střetu jaderných 

mocností v dějinách. Zřejmě právě vlastnictví jaderných zbraní a úspěšný test 

dvoufázové termonukleární pumy 27. prosince 1968 je ujišťovalo, že poslouží 

k odstrašení SSSR od případného konvenčního útoku v reakci na čínské pohraniční 

provokace. Těmi chtěli SSSR dokázat, že se jej neobávají a nebudou dalším 

Československem. Spíše než skutečná obava z čínských jaderných zbraní rozvoji 

konfliktu zabránila racionální snaha vedení Sovětského svazu tuto eskalaci vzájemné 

nevraživosti utlumit nenásilnou cestou (v té době je ČLOA stejně neměla jak nad 
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obydlená území SSSR dopravit, protože raketové nosiče neměla, a v případě 

bombardérů by byla otázka, zda by se některý z nich vůbec dostal skrze moderní 

sovětskou protivzdušnou obranu. Všechna nová čínská letadla byla sovětské konstrukce, 

a tak sověti nejlépe znali jejich slabiny). 

3.  1. 3. Pohraniční střety v roce 1969 a další vývoj 

    Čínské pohraniční provokace se začaly objevovat již od počátku šedesátých let. 

Většinou spočívaly v dočasných vniknutích čínských vojáků za hranici SSSR a obešly 

se bez přestřelek s příslušníky Pohraničních vojsk SSSR. Od počátku roku 1969 se však 

jejich agresivita začala postupně zvyšovat a zamrzlá zimní krajina umožnila operace 

většího rozsahu. Místem, kde došlo k nejzávažnějšímu incidentu, byl pustý říční ostrov 

blízko čínského břehu na toku Ussuri. Rusy je nazýván Damanskij, zatímco Číňané jej 

označují jako Zhenbao. Zde 2. března 1969 došlo k první větší srážce mezi čínskými 

vojáky a sovětskými pohraničníky, kteří utrpěli velké ztráty na životech. Celá šarvátka 

je většinou popisována jako čínská léčka, která spočívala v obsazení ostrova a vyčkání 

na příjezd sovětské patroly po zamrzlé řece. Sověti s násilnou konfrontací nepočítali a 

byli čínskou palbou zaskočeni. Museli se z ostrova stáhnout, aniž by měli možnost 

odvézt své padlé. (Segal, 1985: 179 - 187) 

     15. března provedli sovětští pohraničníci, za palebné podpory těžkých zbraní, 

protiútok a čínské vojáky, kteří tak silnou reakci zjevně nečekali, z ostrova rychle 

vytlačili. V populární vojensko-technické literatuře, se občas objevují zmínky, o prvním 

operačním nasazení nové generace velmi účinných sovětských salvových raketometů 

typu BM-21 Grad právě při bitvě o ostrov Damanskij (Zhenbao). Nasazení této zbraně 

údajně vyvolalo v řadách velitelů ČLOA velké překvapení a vlnu pochybností, zda by 

byla schopna sovětské palebné síle vůbec vzdorovat. Bohužel, díky oboustranné 
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propagandě, šířící informace o masivních ztrátách nepřítele a jeho údajných zvěrstvech, 

je obtížné se dobrat k reálným faktům o této bitvě. Počty nasazených sil a jejich ztráty 

se v různých zdrojích liší. Je však pravděpodobné, že ani na jedné straně nepřesáhl 

počet dvou set padlých a raněných. Dalšímu vyhrocení situace, zřejmě zabránily 

rozkazy vedení obou znepřátelených stran nepokračovat v bojové ofenzivní činnosti u 

ostrova Zhenbao. Ten zůstal pustý až do srpna, kdy jej znovu obsadili čínští vojáci. 

Sovětští pohraničníci však na příkaz vedení již nijak nezasáhli.  

    Nicméně Číňané mezitím v pohraničních provokacích pokračovali dále, ale 

nedocházelo k významnějším střetům a ztrátám na životech. K těm došlo až při 

incidentu 13. srpna 1969 na západní hranici mezi oblastí Sin-ťiang a SSSR. Informace 

se opět rozcházejí, dle některých autorů se jednalo o sovětskou léčku na čínskou 

jednotku o velikosti pěchotní čety, nalákanou za spornou linii vzájemných hranic a 

jejich následnou likvidací. Eskalací napětí měl SSSR přimět ČLR, aby konečně přijala 

nabídku k rozhovorům. V jiných zdrojích je uvedeno, že se jednalo čínskou provokaci, a 

ti své vojáky obětovali. Ztráty na čínské straně jsou odhadovány na 30 padlých. 

      SSSR se již od 20. března 1969 snažil o navázání kontaktů s vládou ČLR, uklidnění 

situace a smírné řešení. Čínská strana nereagovala a místo toho zahájila mezinárodní 

propagandistickou ofenzívu, v níž hlásila, že je připravena zahájit velkou válku se svým 

severním sousedem. Sovětský svaz se však i nadále snažil o jednání, ale Číňané místo 

toho pokračovali v dehonestační kampani, při niž označovali SSSR za „papírového 

tygra“, který ze strachu chrastí jadernými zbraněmi. Na to již byli sověti ze strany ČLR 

pravděpodobně zvyklí. Pro pokračující incidenty na hranicích docházela sovětskému 

vedení s Číňany trpělivost. Jako varování čínské straně vyšel 28. srpna v sovětském 

deníku Pravda článek, pojednávající o možném vypuknutí čínsko-sovětské války. 

Číňané toto varování pochopili, ale místo jednání se začali na válku připravovat, včetně 
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budování krytů civilní obrany.  (Segal, 1985: 181-185)  (Segal, Armstrong, 1984: 177 – 

178) 

     3. září 1969 zemřel v Hanoji vietnamský komunistický vůdce Ho Či Min, který ve 

své závěti vyjádřil přání, aby mezi Sovětským svazem a Čínou došlo k ukončení 

nepřátelství. V té době již ČLR o rozhovory se sovětskou vládou údajně stála, ale 

nevěděla, jak si zachovat tvář navenek. Ho Či Minova závět jim to umožnila. Na jeho 

pohřeb se sice sjeli komunističtí funkcionáři a vládní delegace z celého socialistického 

bloku, avšak delegace ze SSSR a z ČLR se však na místě nepotkaly. A proto se během 

letu zpět do Moskvy sovětský premiér Kosigyn rozhodl zamířit do Pekingu, kde se 

přímo na letišti setkal s překvapeným Čou En-lajem,  Během následujícího jednání, 

které proběhlo v letadle, byly nejostřejší hroty otupeny. Domluvili se na dalších 

jednáních, která proběhla na podzim. Přestože se riziko vypuknutí války velmi snížilo, 

vzájemné vztahy zůstaly nadále nepřátelské.  (Segal, 1985: 182)  (Segal, Armstrong, 

1984: 177 – 178) 

     V následujících letech se SSSR několikrát snažil o zlepšení vzájemných vztahů 

svými návrhy na smlouvy, vylučující použití síly ve vzájemných sporech, či na jednání 

vedoucích k úpravám sporných míst hranice. Čínská strana si však stále kladla 

podmínky, které nebyly pro Moskvu akceptovatelné, a tak k žádné dohodě nedošlo. Ani 

po smrti Mao Ce-tunga nedošlo k výraznému zlepšení vztahů obou stran. Byly se sice 

schopny shodnout na vyřešení praktických problémů, jako odblokování splavnosti 

některých úseků řek Amur a Ussuri, a pohraniční incidenty neměly násilný charakter, 

ale obě strany nadále pokračovaly ve vzájemném propagandistickém očerňování.  V té 

době se také výrazněji začalo projevovat dlouhodobé sbližování mezi ČLR a USA, které 

mělo svůj počátek na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, a které SSSR vnímal jako 

své ohrožení. Uzavření Čínsko-japonské smlouvy o přátelství a míru, poté co jednání 
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mezi Moskvou a Tokiem zkrachovala, nesl Sovětský svaz také velmi nelibě. (Segal a 

kol, 1983: 22– 26) 

    Tehdejší sovětská politika v Asii je některými autory vnímána jako neucelená, neboť 

působila dojmem, že nemá jasně stanovené priority a cíle, a tím pádem ani způsoby, jak 

jich dosáhnout. Příkladem může být právě vztah k Indočíně, který jeden z tehdejších 

předních znalců regionu D. Pike označil jako oportunistický. V jeho pojetí to 

znamenalo, že SSSR aktivně žádnou vlastní iniciativu nevyvíjel, ale pouze reagoval na 

události, které průběžně nastávaly. Tím pádem také nemohl dosáhnout velkých úspěchů 

a ani získat dominantní mocenské postavení v asijském regionu, po kterém toužil. (Pike, 

1979: 1159 – 1170)  

3.  2. VZTAHY ČLR SE SOUSEDNÍMI ZEMĚMI  

     Na rozdíl od předchozí podkapitoly, ve které jsem pro větší přehlednost popsal celou 

historii vzájemných čínsko-ruských vztahů, v nichž například územní spory, sahající do 

dávné minulosti, posloužily jako jeden ze zástupných důvodů na vyvolání konfrontace. 

Jelikož by v případě Číny i strohý popis těchto vztahů mnohonásobně přesáhl rozsah 

této práce, věnuji se pouze vztahům Čínské lidové republiky k vybraným sousedním 

zemím. Zapojení čínských „dobrovolníků“ do Korejské války zde také vynechávám, 

protože není pro předmět této studie důležitý. Zapojení ČLR do války bylo logickým 

vyústěním několika předchozích varování a obavy z toho, že by se válka mohla přenést 

na čínské území. To by bylo v přímém rozporu se základní čínskou strategií, kterou se 

Číňané řídili i v následujících letech. Tou je ochota vojensky zasáhnout, pokud se ČLR 

cítí ohrožena, a snaha vést všechny boje za hranicemi svého území. Je to sice v rozporu 

s Mao Ce-tungovou strategií Lidové války, která spočívá ve vtažení nepřítele hluboko 

na své území, ale jak v následujících odstavcích popíši, byla to právě strategie 
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předsunuté obrany, války tzv. „před bránou“, kterou ČLR používala při pocitu vnějšího 

ohrožení či potřeby získat strategickou výhodu. 

3.  2. 1. Obnovení teritoria a obsazení Tibetu 

     Po vyhlášení Čínské lidové republiky 1. října 1949 nebyla občanská válka ještě u 

svého konce. O porážce Kuomintangu sice již dlouho nikdo nepochyboval, ale 

komunisté zdaleka neměli pod svojí kontrolou většinu země. Poslední bojové operace 

na území pevninské Číny probíhaly ještě na počátku roku 1950 v jižních oblastech 

podél hranice s Vietnamem, kde se pohybovaly zbývající oddíly Národní revoluční 

armády Kuomintangu, které neměly kam ustoupit. 5. března se ČLOA vylodila na 

ostrově Hainan, který po tvrdých bojích obsadila a zbývající jednotky NRA se musely 

stáhnout na ostrov Tchaj-wan. Ten se stal poslední baštou nacionalistické vlády. Tedy 

kromě několika malých ostrůvků u východního čínského pobřeží, z nich většina byla 

posléze obsazena komunistickými vojsky. Poté zaměřil Mao Ce-tung svoji pozornost 

západním směrem, kde se jižně od již obsazeného Sin-ťiangu se rozkládal Tibet. Ten 

měl od pádu císařské dynastie v roce 1911 de facto postavení samostatného státu. 

Číňané toto území, které sice nikdy neměli úplně pod svojí kontrolou z důvodu 

vzdálenosti a obtížného terénu, považovali za své teritorium. V té době měli ještě velmi 

dobré vztahy s indickou vládou, a proto část jednání s tibetskou delegací probíhala 

přímo v indickém Dillí. Mezitím se ČLOA připravovala na vojenskou akci, pokud by 

tato jednání selhala. Odůvodnění bylo jasné. Cílem operace bylo tzv. „osvobození 

bratrského tibetského lidu“ a „zabezpečení čínských hranic“. K invazi nakonec došlo 7. 

října 1950. Po krátkých bojích, při nichž nepočetné a chabě vyzbrojené tibetské síly  

neměly proti ČLOA šanci klást účinný odpor, se Číňanům podařilo části Tibetu obsadit. 

Tibeťané se nakonec podvolili nátlaku a 23. května podepsala tibetská delegace 
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v Pekingu, tvořená samotným Dalajlamou a Pančenlámou, „Dohodu o podmínkách 

mírového osvobození Tibetu“, která znamenala jeho připojení k ČLR. Číňané zpočátku 

nechávali místní tibetskou vládu, ale po povstání proti pozemkovým a dalším reformám 

prosazovaným vládou v Pekingu, ji roku 1959 rozpustili. (Segal, 1985: 80 – 91) 

     Jediným územím, které se čínským komunistům nepodařilo integrovat do svého 

státu, zůstala již zmíněná zbytková Čínská republika v čele s Čankajškem na ostrově 

Tchaj-wan. V letech 1950 -1954 panoval mezi oběma protivníky, až na vojenská cvičení 

ČLOA a námořní hlídkování, relativní klid. To se v následujících dvou letech 1954 -

1955 změnilo a ČLR, s diplomatickou podporou SSSR, postupně dobyla menší ostrůvky 

v průlivu, které byly do té doby v držení Čínské republiky. Snad jen díky garanci 

ochrany ze strany USA zřejmě nepřistoupili komunisté k invazi na ostrov samotný. I 

když je otázkou, zda by v té době měli vůbec vojenské kapacity takovou operaci 

úspěšně provést. K dalšímu vyhrocení situace došlo na podzim roku 1958, kdy chtěla 

ČLR vyzkoušet, zda závazek USA ostrov bránit stále platí. Při blokádě a ostřelování 

souostroví Ťin-men, ležícího těsně u čínského kontinentálního pobřeží, se Spojené státy 

angažovaly ve prospěch obrany ostrovů, a tak prokázaly, že to s garancí myslí vážně, a 

navíc díky dodávkám nových zbraní i výrazně zvýšily bojeschopnost vojenských sil 

Čínské republiky. ČLR nadále trvala a dodnes trvá na návratu Tchaj-wanu pod svou 

správu.  Legitimitu jeho vlády i jeho samostatnost neuznává. Čínská republika držela 

členství v OSN, na místo ČLR, až do roku 1971. (Segal, 1984: 115 – 136)  

3.  2. 2. Krátká válka s Indií 

     Až do zmíněného povstání Tibeťanů proti čínské vládě a hlavně jejím reformám, 

naprosto devastujícím jejich tradiční společenskou strukturu, svým způsobem 

ojedinělou, která by se dala označit jako klero-feudální, byly vztahy mezi Indií a Čínou 
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v předchozí dekádě velmi dobré.  Řídily se „pěti zásadami mírového soužití“, známými 

též jako „panča šíla“ Nicméně skrytá indická podpora povstání a následné poskytnutí 

azylu uprchlému tibetskému vedení stávající vztahy výrazně narušily. V návaznosti na 

tyto indické kroky, které vnímala jako cizí zásah do svých vnitřních záležitostí, začala 

ČLR, daleko více než v předchozích letech, tlačit na úpravu společných hranic. Ty 

stávající byly stanoveny v roce 1914 a jsou známy jako Mc Mahonova linie. ČLR s nimi 

nesouhlasila hlavně z důvodu, že území, která považovala za strategické a důležité pro 

vlastní bezpečnost, leželo na indické straně hranice. Jednalo se horské oblasti mezi 

hranicemi s Barmou a Bhútánem na východě a na části Kašmíru na západě. První 

pohraniční šarvátka proběhla již 28. srpna 1959. V následujících třech letech probíhala 

jednání o změnách těchto hranic, ale žádného výsledku nebylo dosaženo. I přes 

indickou ochotu k ústupkům trvala čínská strana striktně na svých požadavcích. ČLR 

postupně zvyšovala své hrozby vůči Indii, ale jediné čeho dosáhla, byla slábnoucí 

ochota Dillí s Pekingem dále jednat. S množícími se pohraničními incidenty se situace 

čím dál tím více zhoršovala. Číňané počkali do vypršení smlouvy o „pěti zásadách 

mírového soužití“ a rozhodli se prosadit své požadavky silou. ČLOA zaútočila na obou 

úsecích 20. října 1962. V prvních dnech války čínské jednotky docílily velkých průlomů 

do nepříliš silné indické obrany a do konce tažení se jim, mnohdy po tvrdých bojích, 

podařilo obsadit všechna území, která si nárokovala. 20. listopadu 1962 vyhlásila ČLR 

příměří a začala své vojáky stahovat zpět. Ve východní části se hraniční „linie současné 

kontroly“, která dodnes tvoří společnou hranici, téměř shoduje s původní Mc 

Mahonovou linií. Na západě si ČLR ponechala část svých územních zisků. Na 

vysvětlení je nutno dodat, že Indie nebyla schopna Číňanům efektivně čelit a nebyla by 

schopna získat obsazená území zpět.  (Nálevka, 2000: 58-60)  (Segal, 1984, 140 – 150) 



Diplomová práce  Zájmy aktérů v čínsko-vietnamské válce 1979 

47 
 

     Během předchozích let, i díky vzrůstajícímu rozkolu ČLR, se SSSR čím dál tím více 

sbližoval s Indií a nakonec i podporoval její stanovisko ohledně nového vytýčení 

sporných hranic. Během jara 1962 dodal Sovětský svaz Indii i tolik potřebné moderní 

zbraně, včetně v té době asi nejlepších proudových stíhacích letounů typu MIG-21. Ty 

však do bojů nezasáhly, stejně jako jiná letadla obou znepřátelených států. Boje mezi 

sebou vedla čistě pozemní vojska. Obě strany neměly zájem o eskalaci konfliktu. I přes 

fakt, že ČLR nedosáhla trvalého připojení většiny sporných území ke svému teritoriu, 

jednalo se o její vítězství a jasně prokázala, že její hrozby je nutné brát vážně, zvláště 

v případě, kdy se cítí ohrožena. SSSR se v tomto konfliktu nijak neangažoval, neboť 

v té době vrcholila Kubánská raketová krize. (Nálevka, 2000: 58-60) (Segal, 1985, 140 

– 150) 

   3.  2. 3. Přístup ČLR k VDR během války ve Vietnamu  

     Ač se může zdát, že následující odstavce do této podkapitoly nepatří, neboť ČLR 

byla v době druhé indočínské války pro VDR důležitým spojencem, tak i v tomto 

případě se jednalo ze strany Číňanů především o strategii předsunuté obrany, a proto 

jsem pojednal vztah ČLR k VDR právě zde.  

     Ve druhé kapitole této studie jsem popsal vztah, který vznikl mezi oběma zeměmi 

během první indočínské války a během Ženevské konference. Číňané pokračovali 

v podpoře svého komunistického jižního souseda i po odchodu francouzských jednotek 

a souhlasili s jeho cílem, jímž mělo být sjednocení obou částí Vietnamu pod vládou 

Hanoje. V té době předpokládali, že Vietnamci budou z vděčnosti za pomoc loajálním 

spojencem v Asii i po vítězné válce, která dle jejich názorů splňovala všechny 

předpoklady nutné k úspěšnému vedení lidové války. Vietnamci jim byli jistě za jejich 

pomoc zavázáni, ale zároveň nebyli schopni zapomenout na fakt, že to byl právě tento 
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jejich spojenec, který bez jejich vědomí domluvil rozdělení země a také vyklizení jejich 

pozic v Laosu a Kambodži. Navíc rozhodně neměli potřebu dostat se do mocenského 

područí Číny. S ní sice sdíleli základní komunistickou ideologii a likvidační přístup vůči 

domácím ideologickým oponentům, ale v mnoha záležitostech a politikách se jejich 

zájmy a názory rozcházely. Nicméně v první polovině šedesátých let bylo pro VDR 

spojenectví s ČLR životně důležité. Rovněž i pro Číňany měl Severní Vietnam 

strategickou hodnotu, o kterou si nemohli dovolit přijít. 

     Během první poloviny šedesátých let, společně s rostoucí angažovaností USA 

v rychle eskalující druhé indočínské válce, úměrně rostla i čínská pomoc VDR. Ta 

spočívala zejména v dodávkách zbraní a dalšího válečného materiálu, ale také v 

hospodářské pomoci. Když si uvědomíme v jaké hospodářské situaci se po experimentu 

Velkého skoku vpřed a katastrofálním hladomoru nacházela samotná ČLR, je víc než 

zjevné, že na Vietnamu musela mít opravdu velký zájem a nemohla mít pochyb o 

konečném vítězství komunistů. 

          I přes hrozby, které ČLR od počátku roku 1964, ústy Mao Ce-tunga, směřovala 

k USA, americká angažovanost každým měsícem narůstala. Američanům ostatně ani nic 

jiného nezbývalo, protože Saigonský režim byl v té době velmi labilní, oslabený 

vnitřními převraty a rychlým postupem Viet Congu (oficiálně Národní fronta 

osvobození Jižního Vietnamu, navenek vystupující jako samostatná osvobozenecká 

organizace, ale podléhající příkazům z Hanoje). Čínské vyhrožování vnímaly USA spíše 

jako rétorická cvičení, která však i proti relativně tvrdé sovětské propagandě tehdejších 

let byla mimořádně hrubá až vulgární. Nicméně ani všechny čínské hrozby, které byly 

navíc mnohdy neurčité a rozporuplné, nezabránily srpnovým americkým leteckým 

úderům na vojenské základny a přístavy ve VDR. Ty byly odvetou za tzv. „Tonkinský 

incident“, který měl spočívat v údajném napadení dvou amerických torpédoborců 2. a 4. 
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srpna 1964 v Tonkinském zálivu severovietnamskými torpédovými čluny (VSR dodnes 

tvrdí, že v inkriminované době v oblasti incidentu žádné námořní síly neměla).  

     V reakci na tento akt vyslala ČLR do VDR zhruba třicetitisícový vojenský 

kontingent, který posílil severovietnamskou protivzdušnou obranu. Zároveň 

pokračovala v především verbálním odstrašování USA od dalších útoků na VDR. 

Zároveň se prakticky připravovala na případnou vojenskou konfrontaci s USA. K ní by 

přistoupila v tom případě, že by americké letecké útoky na VDR překročily pomyslnou 

hranici únosnosti, anebo v případě pozemního útoku USA na VDR. Čínské vedení ve 

svých strategických úvahách zvažovalo i možnost nasazení jaderných zbraní proti VDR 

ze strany USA, zvláště v případě přímého zapojení ČLR do války, ale považovalo jej za 

málo pravděpodobné. Pokud by k němu přeci jenom došlo, chtěla na něj ČLR reagovat 

masivní mobilizací všech sil a hromadným útokem na americká postavení v Asii.   Ač 

všechna předchozí varování, většinou sdělovaná přímo samotným Mao Ce-tungem, byla 

Američany brána spíše jako propaganda, tak tato hrozba zřejmě do jisté míry u 

amerických plánovačů přece jen zafungovala, neboť i přes ničivé masivní bombardovací 

kampaně samotné VDR a komunisty ovládaných území v Laosu a Kambodži, nikdy 

reálně USA ani jejich spojenci nepodnikly žádný krok, který by existenčně ohrozil 

VDR. (Segal, 1985: 158 – 172) 

     Je více než zřejmé, že i přes deklarovanou podporu a praktickou čínskou pomoc 

VDR v jejím válečném úsilí bylo hlavním cílem ČLR  udržet Američany co nejdále od 

svých hranic. Severní Vietnam jim sloužil jako nárazníkový stát, který udržoval 

nepřítele v dostatečném odstupu, a pokud by se přeci jenom odhodlal k překročení 

hranice VDR, o níž ČLR v jednom ze svých prohlášení konstatovala, že je pro ni stejně 

důležitá jako její vlastní, měla v případě překročení této hranice nepřítelem dostatek 
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času k reakci a vedení bojů mimo své území. Přesně v souladu se strategií předsunuté 

obrany, alias tzv. „války před branami“.   

      Konfrontační vztahy ČLR se SSSR měly vliv i na jejich společnou pomoc VDR. 

ČLR i SSSR se na „společné akci“, po které obě strany střídavě volaly, a byly k ní 

tlačeny i samotnými Vietnamci, nikdy nedohodly. ČLR dělala obstrukce při 

transportech sovětských zbraní do Vietnamu přes svá území a části zásilek si údajně 

dokonce nechávala pro sebe. Navenek Číňané obviňovali SSSR z nedostatečné pomoci 

VDR a původní sovětské snahy o vyjednání míru dlouhodobě prezentovali jako tajné 

spojenectví USA a revizionistického SSSR, s cílem zamezit celosvětové komunistické 

revoluci. (London, 1967: 26 – 37) 
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4. DŮVODY VEDOUCÍ K VÁLCE 

     V této poslední kapitole se zaměřím na konkrétní důvody, které nakonec mohly být 

tím spouštěcím mechanismem, který nakonec posunul vzájemné čínsko-vietnamské 

vztahy až ke krátké, ale zato intenzivní válce v únoru a březnu roku 1979. V 

předchozích kapitolách jsem se zabýval vývojem těchto vztahů od jejich dávné historie 

až do průběhu druhé indočínské války. Tu jsem v předchozí kapitole své práce pojednal 

v části, popisující vztah mezi ČLR a VDR z hlediska čínských bezpečnostních zájmů, 

ale dále jsem se jí již nezabýval, pro její obsáhlost. V této kapitole se k ní, respektive 

k její pozdní fázi, zvláště v Laosu a Kambodži, vrátím. Pro snazší orientaci 

v problematice regionu tehdejší doby popíši v následujících odstavcích situaci, v níž se 

nacházela jihovýchodní Asie v druhé polovině sedmdesátých let.  

4.  1. REGION PO SKONČENÍ DRUHÉ INDOČÍNSKÉ VÁLKY 

 4.  1. 1. Indočína pod rudým praporem  

     Po uzavření Pařížských mírových dohod 27. ledna 1973 snad jen největší optimista 

mohl doufat v ukončení bojů. Hanojské vládě bylo jasné, že po odchodu Američanů má 

válku vyhranou, protože i přes velké materiální a lidské ztráty, utrpěné během 

neúspěšné Velikonoční ofenzívy na jaře 1972, svůj vojenský potenciál neustále 

zvyšovala. Bylo to hlavně s pomocí dodávek nových zbraní, v té době již převážně 

sovětské provenience, které mohly bez omezení proudit skrz vietnamské přístavy na 

severu. Zato v Saigonu musela zavládnout skepse, protože záruky, poskytnuté ze strany 

USA se nezdály příliš pevné a s pádem Nixona po aféře Watergate se začaly rozplývat. 

Obdobná situace byla i v sousedním Laosu a Kambodži, kde měla severovietnamská 

armáda své základny podél Ho Či Minovy stezky a mohla tak poskytnout zázemí 

ideologicky spřízněným hnutím Pathet Lao a Khmer Rouge (Rudí Khmérové). 
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Ukončení amerického bombardování obou zmíněných zemí v únoru 1973, jim umožnilo 

zahájit rozsáhlejší bojové operace proti vládám ve Vientianu a Phnompenhu.    

     Všechny tři proamerické režimy padly během roku 1975. První byla na řadě 

Kambodža, kde se armáda maršála Lon Nola nebyla bez amerického krytí schopna 

postavit postupu Rudých Khmérů, kteří již byli zásobováni z ČLR. Phnompenh padl 17. 

dubna 1975 a o třináct dní později jej následoval i Saigon a s ním spojená kapitulace 

RVN. Potupná evakuace amerického velvyslanectví se stala jedním ze symbolů konce 

druhé indočínské války. Nejdéle trval postup komunistům v Laosu, ale i ten v listopadu 

1975 celý ovládli. Různé ojedinělé boje zbytků jednotek ARVN se sice objevovaly ještě 

několik měsíců po kapitulaci, stejně jako odpor polovojenských jednotek kmene 

Hmongů v Laosu, v minulých letech vycvičených a vyzbrojených americkými poradci 

pro boj proti Pathet Lao a také proti hanojské Vietnamské Lidové armádě (VLA). Ale 

region jihovýchodní Asie již primárně nebyl vnímán jako místo otevřeného konfliktu 

studené války. Druhá indočínská válka oficiálně skončila a všechny tři země bývalé 

Francouzské Indočíny se definitivně ocitly pod vládou místních komunistických stran či 

hnutí.  

     Bývalá Vietnamská republika byla v roce 1976 oficiálně sloučena se severní VDR a 

znovusjednocená země od té doby nese název Vietnamská socialistická republika. Na 

území bývalé RVN postupně probíhala nepříliš populární transformace 

k socialistickému zřízení, včetně mnohaleté „převýchovy“ zajatých příslušníků 

ozbrojených sil RVN a vládních úředníků. (Miller, 1987: 240 - 242)  

 4.  1. 2. Hospodářské reformy ve VSR a osud čínské menšiny  

      Kolik osob ve skutečnosti prošlo touto „převýchovou“ není dodnes úplně přesně 

spočítáno, stejně jako počet těch, kteří tento přerod od kapitalismu k socialismu 
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nepřežili. Tito vězni byli používáni na nejhorší práce při výstavbě nové infrastruktury či 

na zemědělské práce. Hospodářství země bylo dlouhou válkou značně vyčerpané a 

závislé na zahraniční pomoci, která přicházela převážně ze SSSR a ČLR. Nicméně 

Hanojská vláda měla smělé plány a v následujícím pětiletém období chtěla přebudovat a 

povzbudit ekonomiku celé sjednocené země. Realizace však poněkud pokulhávala i 

díky rozmarům počasí, které způsobilo katastrofální neúrodu.  (Niehaus, 1979, 85 - 94) 

     Nicméně tyto „reformy“, prováděné zvláště na jihu, které nejprve spočívaly 

v socializaci výroby a velkoobchodu, následně i maloobchodu postihly nejvíce ze všech 

obyvatel příslušníky čínské etnické menšiny, kteří v bývalé RVN v podstatě celý 

obchodní ovládali. Je třeba uvést, že až do „pětiletky“ spuštěné roku 1976 existoval 

státem kontrolovaný soukromý sektor i na severu. I zde byl z větší části pod kontrolou 

etnických Číňanů. Jejich perzekuce nespočívala pouze v zabavování živností, ale i v 

odpírání občanství, v úřední šikaně či nuceném nasazením na zemědělské práce. 

(Niehaus, 1979, 85 - 86) 

     Mnozí z etnických Číňanů začali uvažovat o odchodu do ČLR. První větší skupiny 

opustily zemi v roce 1977. O rok později již dosahoval jejich počet statisíců a vážně 

narušoval již tak napjaté čínsko-vietnamské vztahy. Exodus pokračoval i v následujících 

letech. Svého vrcholu dosáhl v červnu roku 1979, kdy za jeden měsíc překročilo hranice 

ČLR padesát pět tisíc etnických Číňanů z VSR. Ne všichni však směřovali do 

komunistické Číny. Naprostá většina z těch, kteří žili na jihu, si za své cíle zvolila jiné 

státy jihovýchodní Asie. Převážně se jejich cílem staly Filipíny či Malajsii. Byli známí 

jako „lidé z člunů“. Z celkového počtu těchto uprchlíků z bývalé RVN, který dle odhadů 

výrazně překročil milion osob, tvořili etničtí Číňané zhruba 70%. Tento exodus z VSR 

vyvolával ze strany Pekingu velké rozhořčení, které hlasitě ventiloval obviňováním 

vietnamské vlády ze systematické a úmyslné  diskriminace a perzekuce Číňanů. 
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Společně s definitivním ideologickým příklonem Hanoje k SSSR to byl jeden z důvodů, 

proč ČLR ke konci roku 1977 úplně zastavila svou hospodářskou pomoc a povolala zpět 

všechny své poradce. Po vypuknutí války se objevovaly názory, že právě vietnamský 

přístup k čínské menšině byl jedním z hlavních důvodů, který útok ČLR vyvolal. 

Načasování útoku a jeho forma, však tuto variantu nepotvrzují. I když je více než jasné, 

že u nového pekingského vedení, ustanoveného po smrti Mao Ce-tunga,  Čou En-laje a 

rozbití spiknutí „gangu čtyř“, muselo toto vietnamské chování vyvolávat značnou averzi 

vůči vietnamské vládě. (Chang, 1982: 195 - 230)  

 4.  1. 3. Vietnamská snaha o mocenskou expanzi a příklon k SSSR 

     VSR se po sjednocení stala třetím nejlidnatějším komunistickým státem. Země 

disponovala čtvrtou největší, bojem zocelenou a moderně vyzbrojenou, armádou světa. 

Ještě řadu let po pádu Saigonu byly Vietnamci schopni udržovat a účinně provozovat 

velké množství techniky a zbraní, ukořistěných poražené ARVN, včetně moderních 

letadel a spojovací techniky. V kombinaci s nejmodernější sovětskou výzbrojí, která do 

země i nadále proudila, se jednalo o impozantní sílu, která v regionu, s výjimkou 

ozbrojených sil samotné ČLR, neměla konkurenci. Navíc byl Generální štáb armády 

VSR, vědom si své síly, přesvědčen, že komunismus postupně zvítězí ve všech zemích 

čtvrtého a části třetího světa. Tím měl být, dle jejich názoru narušen světový 

kapitalistický systém, závisející na vykořisťování rozvojových zemí. VSR měla být 

vůdčí silou tohoto procesu a aspirovala na pozici hegemona v Indočíně a do budoucna 

možná v celé jihovýchodní Asii. To samozřejmě nenechávalo klidnými jak sousední 

země, tak ani Čínskou lidovou republiku, která s velkou nelibostí sledovala sbližování 

VSR se Sovětským svazem, v té době stále úhlavním nepřítelem ČLR. (Pike, 1979: 20 – 

38) 
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     Jeden z tehdejších předních expertů na oblast jihovýchodní Asie, již zesnulý Douglas 

Pike, ve své práci „Communist vs. Communist in Southeast Asia“ vysvětluje dva možné 

důvody tohoto sbližování. První je z vůle Moskvy, která si chtěla do budoucna pojistit 

vděčnost VSR vůči SSSR za štědrou vojenskou a hospodářskou pomoc, poskytovanou 

nejen ve válečných letech, ale i později ve formě potravinové pomoci. To by bylo 

celkem logické a pochopitelné, protože tím by SSSR dostal svého komunistického 

rivala ČLR  do kleští ze severu i z jihu. VSR se v roce 1978 stala, i přes nepříliš 

skrývanou nelibost ze strany ČSSR, členem RVHP. Sovětský svaz ještě téhož roku 

podepsal s VSR dalších pět mezistátních smluv, z nichž nejdůležitější je „Smlouva o 

přátelství a vzájemné pomoci“. Zde je v článku 6. stanovena povinnost smluvních stran 

v případě válečného konfliktu si navzájem poskytnout vojenskou pomoc. Zajímavé je, 

že stejný článek i se stejným pořadovým číslem obsahuje obdobná sovětská smlouva 

s Indií, podepsaná o několik měsíců dříve. Druhou variantou, kterou Pike ve své práci 

uvádí, bylo sbližování s Moskvou z vůle Hanoje, a to za účelem zajistit si vlastní 

bezpečnost a zvýšit svou prestiž. (Pike, 1979: 20 – 38)  

     Pravděpodobnější se mi zdá první důvod. Sovětský svaz a také jeho spojenci, např. 

ČSSR, investovaly do VDR a jejího boje za sjednocení země obrovské prostředky, které 

mohly být snadno ztraceny. S tím už sověti měli neblahé zkušenosti z minula. 

Vietnamce také nutně potřebovali pro posílení svého vlivu v této oblasti. Jak jsem již 

uvedl dříve, v získávání většího vlivu sověti pokulhávali díky své mnohdy 

nekonzistentní zahraniční politice v asijském prostoru, postrádající iniciativu. Obklíčení 

ČLR by SSSR jistě přišlo vhod, ale osobně si nemyslím, že by to byl hlavní důvod 

snahy Sovětského svazu. Pro druhou variantu, že rychlé sblížení bylo hlavně iniciativou 

Hanoje, by nahrávala potřeba VSR další hospodářské a vojenské pomoci. Bez ní by svůj 

plán na mocenskou hegemonii v Indočíně, či potažmo v celé jihovýchodní Asii, 
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nemohla nikdy realizovat. A od ČLR, pro kterou byla vietnamská mocenská ambice 

naprosto nepřijatelná, neboť ji vnímala jako vlastní ohrožení, žádnou pomoc očekávat 

nemohla. Proto se jim orientace na SSSR, se vším co nabízel, vyplatila mnohem více. A 

navíc, pokud by na ně Sovětský svaz příliš tlačil, mohli jej přeci jenom s jeho 

požadavky odmítnout.  

 4.  1. 4. Laos a Kambodža pod nadvládou Vietnamu 

     V Laosu se k moci dostala vláda komunistické Lidové revoluční strany Laosu, 

známější pod jménem Pathet Lao. Země byla, k velké nelibosti ČLR, pod silným vlivem 

Vietnamu, který na základě smlouvy, uzavřené na sklonku roku 1975, stabilně udržoval 

na laoském území okolo 40 tisíc vojáků. Bez jejich vojenské pomoci by Pathet Lao 

žádných velkých bojových úspěchů v průběhu předchozích bojů s královskou armádou, 

thajskými oddíly a také s polovojenskými jednotkami horských kmenů, cvičených a 

placených CIA, nikdy nedosáhla. Ostatně jejich přítomnost, díky vlastní vojenské 

slabosti, také potřebovala.  

     ČLR, která neměla přímou možnost jak vietnamskému vlivu zabránit, tak aspoň 

dodávkami zbraní a vybavení podporovala povstalecké skupiny. Většinou se jednalo o 

pozůstatky zmíněných oddílů, cvičených CIA. Stojí za zmínku, že bývalý velitel 

Hmongské armády, generál Vang Pao, byl již v polovině  sedmdesátých letech v úzkém 

kontaktu s představiteli ČLR. Zbytky jeho tzv. „tajné armády“, vycvičené a placené 

Američany, která po dobu trvání laoské války obstojně válčila se silami Pathet Lao o 

Planinu džbánů, podporována a jištěna oddíly Vietnamské lidové armády, dále bojovaly 

proti Vietnamcům a komunistické vládní armádě. Spojení měli zprostředkovat 

Američané, kteří měli s ČLR společný zájem na zastavení expanze Vietnamců do 

regionu. Z bývalých nepřátel se stali spojenci, což ostatně odpovídá tehdejšímu, několik 
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let probíhajícímu, sbližovaní USA s ČLR. (MacAllister , Zasloff, 1980: 103 – 111) 

(Gunn, 1983: 316 – 340) 

     Dle občas prosakujících zpráv z Laosu, malé zbytky Hmongských oddílů, i když jistě 

se značnou generační obměnou, pokračují dodnes v bojové činnosti vůči vládě ve 

Vientianu. Jsou odkázáni sami na sebe. Žádná podpora z vnějšku již více než dvacet let 

nepřichází. Jejich bývalý velitel, zmíněný Vang Pao, byl dokonce v roce 2007 v USA 

zatčen a obviněn z pokusu o přípravu státního převratu v Laosu. Byl propuštěn až po 

několikaměsíční vazbě a roku 2010 zemřel. 

     V Kambodži, v tu dobu přejmenované na Kampučii, zavládl vražedný režim Rudých 

Khmerů všemožně podporovaných ČLR. Zahájily reformu celé společnosti, spočívající 

v opuštění zkažených měst a v návratu k prostému rolnickému životu. Tato „reforma“ 

stála život dle odhadů skoro polovinu tehdejší kambodžské populace. Většina obětí byla 

zavražděna zfanatizovanými mladistvými příslušníky Komunistické strany Kambodže, 

známé též jako Angka. Nejběžnější způsob smrti bylo umlácení či udušení igelitovým 

pytlíkem, přetaženým přes hlavu. Většina obětí zahynula na rýžových polích, která 

následně, po vietnamské destrukci Pol Potova režimu, získala přízvisko vražedná.  

     Stejně jako v případě té první války, po jejímž ukončení se téměř okamžitě začala 

rozbíhat druhá, se situace v jihovýchodní Asii příliš neuklidnila a zbraně rozhodně 

nezahálely. Pohraniční přestřelky mezi Rudými Khméry a Vietnamskou armádou začaly 

již v roce 1975. Vztahy mezi vietnamskými a khmerskými „soudruhy“ nebyly nikdy 

příliš přátelské, protože do roku 1970 jim vojska VDR, umístěná v okolí Ho Chi 

Minhovy stezky v Kambodži, v boji proti vládním vojákům nijak nepomáhala. Ostatně 

neměla proč. Vládnoucí král Norodom Sihanuk byl při své úzkostlivé snaze zachovat 

neutralitu své země, respektive alespoň její zdání, ochoten strpět na kambodžském 
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území vietnamské vojenské základny a jejich zásobování z kambodžských přístavů. 

(Miller, 1987: 242 - 244)  

     Tento fakt, který Pol Pot Vietnamcům nikdy nezapomněl, společně s rozdílným 

ideologickým směřováním a s tradičně nedobrými vztahy mezi oběma etniky, které byly 

ještě více umocněny chováním Rudých Khmérů k vietnamské menšině, byl jedním ze 

základů vzájemných konfliktních vztahů v následujících letech. Pohraniční boje se 

stupňovaly až roku 1977 dosáhly intenzity regulérní konvenční pohraniční války 

s použitím těžkých zbraní a letectva. Je nutné poznamenat, že iniciativu v útocích drželi 

Rudí Khmérové, kteří útočili na vietnamská pohraniční města. Z nich se většinou před 

příjezdem početnějších jednotek VLA stáhli za hranici, ale mezitím stačili povraždit 

část civilního obyvatelstva.  Navíc v roce 1978 měli Rudí Khmerové naprosto 

neskrývanou podporu ze strany ČLR. Ta spočívala nejen v diplomatické a hospodářské 

podpoře, ale i v poskytnutí vojenských instruktorů a hlavně v masivních dodávkách 

výzbroje. Ta byla sice mnohdy archaického charakteru, např. stíhací letouny typu MIG-

15, ale stále se jednalo o kvalitativní posun. Pro moderní a vycvičenou vietnamskou 

armádu však stále nepředstavovali vážného protivníka. Vietnamci si však moc dobře 

uvědomovali, že se nemohou nechat obklíčit z jedné strany ČLR a z druhé strany jejím 

pomateným spojencem, který páchal genocidu na vlastním národu. Navzdory 

permanentně probíhajícím čistkám v řadách Rudých Khmérů se postupně vytvořilo více 

frakcí, z nichž některé šly proti hlavnímu vedení, a tak se na podzim roku 1978 podařilo 

Vietnamcům ustavit ozbrojenou skupinu proti Pol Potovi. Společně s ní na Štědrý den 

roku 1978 zahájili invazi do Kampučie, kterou obsadili do 15. ledna následujícího roku. 

Nemohli tušit, že následujících deset let budou čelit vyčerpávající guerillové válce ze 

strany jednotek Rudých Khmerů. (Chang, 1983: 381 – 389)  (Leighton, 1978: 448 – 

457) 
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4.  2.  POHRANIČNÍ VÁLKA A JEJÍ ZHODNOCENÍ 

     Pro ČLR to zřejmě byla doslova poslední kapka, a proto začala chystat „trestnou 

výpravu“ proti svému, z jejího pohledu drzému a nevděčnému jižnímu sousedovi, který 

dle jejich názoru potřeboval „lekci“. Číňané se vietnamským chováním cítili velmi 

ohroženi, a proto reagovali útokem, na který se několik týdnů připravovali. A to nejen 

vojensky, ale i politicky, například cestou Teng Siao-pchinga do Spojených států a 

Japonska v lednu 1979, kde otevřeně hovořil o potřebě dát VSR „lekci“. Na tato 

varování však Hanoj nijak nereagovala a ani se na případný útok nijak nepřipravila. 17. 

února 1979, v brzkých ranních hodinách, čínské jednotky překročily na třech místech 

společnou hranici.  Počet příslušníků ČLOA, zapojených do této operace, je odhadován 

na 300 tisíc, z nichž se bojových operací na vietnamském území účastnilo přibližně 

85 tisíc.  (Segal, 1984: 213 – 215) 

 4.  2. 1 . Výsledky konfliktu 

    Následující boje, které skočily stažením čínských sil 16. března na 1979 zpět za 

hranici, přinesly velké ztráty na životech oběma znepřáteleným stranám. Čínský postup 

na vietnamské území byl, po počátečním rychlém postupu, zdržen a posléze zastaven. 

Většinu počáteční tíhy bojů nesly na vietnamské straně nepravidelné miliční jednotky, 

jejichž výhodou byla dokonalá znalost místního terénu a byly pro ČLOA důstojným 

protivníkem, i když jim ze začátku chyběla palebná podpora těžkých zbraní. Proto je 

Vietnamci na bojiště rychle dopravili. Největší bitva celé války proběhla o hraniční 

město Lang Son, které tak během posledních třiceti let zažilo již čtvrtou bitvu. Číňanům 

se jej po těžkých bojích podařilo obsadit 7. března 1979. Mezitím vietnamské vedení 

povolalo na pomoc bojujícím jednotkám i dvě divize nasazené v Kambodži. Ty však do 

bojů již nestačily zasáhnout. Nejkvalitnější útvary držela vietnamská vláda v okolí 
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Hanoje pro případ, že by se Číňané přeci jenom rozhodli zaútočit dále na jih. To však 

Čína neměla v plánu a po dobytí města Lang Son ohlásila splnění svých cílů a započala 

se stahováním svých jednotek zpět. Samotný popis průběhu bojů neuvádím, protože pro 

zaměření této práce není primárně důležitý. Případným zájemcům doporučuji publikaci 

Edwarda C. O´Dowda „Chinese Military Strategy in the Third Indochina War: The Last 

Maoist War“, která poskytuje nejen velmi dobrý přehled o vojenské části problematiky 

čínsko-vietnamské války, ale je zajímavá v mnoha jiných ohledech. 

     Indický plukovník Bakshi ve své studii zmiňuje čínský koncept omezené války. Ta 

je, dle jeho názoru, charakterizována omezenými cíli, rozsahem, obsazeným územím a 

je časově ohraničená, když dosáhne svých cílů. Připomíná model „dát lekci“, který 

poprvé pojmenoval britský generál Shelford Bidwell v reakci na čínsko-indickou válku 

v roce 1962. Ten spočívá v rychlém útoku, obsazení části nepřátelského území, 

rozhodující porážce nepřítele a následném dobrovolném stažení za vlastní hranice. 

Napadený stát by si měl uvědomit, že nesmí narušovat čínské zájmy, ale na druhou 

stranu ČLR nemá zájem na další eskalaci konfliktu. (Bakshi, 2000)  

     Tomuto modelu víceméně odpovídá ve třetí kapitole mnou představená čínská 

strategie aktivní obrany, která spočívá v přenesení bojů na cizí území, ale nikoliv 

s cílem je trvale zabrat. Čínsko-vietnamská válka do tohoto modelu přesně zapadá. 

Lidová armáda poté, co dobyla vytýčená pohraniční města, se následně stáhla zpět za 

hranice, aniž by ji Vietnamci museli protiútokem vytlačovat, a nehodlala konflikt nijak 

rozšiřovat.  

     Černá můra všech stratégů a vojevůdců, válka na dvou frontách, se stala roku 1979 

pro Vietnamce realitou. To byl i jeden z cílů ČLR, připomenout Hanoji, že pokud budou 

dále pokračovat ve své expanzi, druhá fronta může být kdykoliv otevřena. Na druhou 

stranu ČLR svým útokem na VSR riskovala možnou válku se Sovětským svazem. Sice 
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v předvečer útoku na VSR veřejně avizovala, že je na ní připravena, a společně s 

evakuací civilního obyvatelstva uvedla své jednotky u sovětských hranic do stavu 

bojové pohotovosti, ale je pravděpodobné, že nepředpokládala ozbrojenou reakci ze 

strany Sovětského svazu. (Elleman, 1996) 

    I když se vojska ČLR po necelém měsíci stáhla zpět za hranici a následovala jednání 

v Hanoji o ukončení otevřeného nepřátelství, konflikt v nižší intenzitě pokračoval až do 

roku 1989. Jednalo se spíše o přestřelky pohraničních jednotek, s výjimkou eskalace 

v letech  1985-1987, která je někdy nesprávně uváděna jako samostatná válka. 

Pohraniční šarvátky ustaly až se stažením jednotek VSR z Kambodži, kde za deset let 

svého působení ztratily dle odhadů okolo 30 tisíc vojáků.  K výraznému zlepšení 

vzájemných vtahů mezi ČLR a VSR došlo až po rozpadu SSSR. Oficiální hraniční 

smlouva mezi ČLR a VSR byla uzavřena až v roce 1999, ale v tu dobu zde již po 

mnoho let vládl klid. 

 4.  2. 2.  Zhodnocení konfliktu dle zájmů jednotlivých aktérů 

    Z pohledu strategických zájmů hlavních aktérů se, dle mého názoru, jednalo o 

vítězství ČLR. Ta sice nedosáhla plně svých cílů, ale VSR již nepokračovala v expanzi 

do dalších částí jihovýchodní Asie. Dle mého názoru se tedy poučila z „lekce“ a obava 

z války na dvou frontách ji nadále omezovala. Dále si Čínská lidová republika ověřila, 

že s implementací článku 6. Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi VSR a SSSR to 

Sovětský svaz nemíní zase až tak vážně, neboť Vietnamcům prakticky nijak nepomohl. 

Následně tento racionální sovětský přístup prezentovala jako příklad sovětské 

zbabělosti. Vojensky se ČLR moc nepředvedla a bylo to pro ni tvrdě zaplacené 

ponaučení, po němž následovala velká modernizace čínských ozbrojených sil a také 
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opuštění doktríny Lidové války, která se ukázala jako zastaralá a v moderním boji, za 

masivního použití těžkých zbraní, nepoužitelná.      

     Sovětský svaz se sice přímo vojensky neangažoval, ale troufám si říci, že se z jeho 

strany nejednalo o projev slabosti, jak to bylo vnímáno. Nepomohl svému smluvnímu 

spojenci, protože zjevně, dle svého prohlášení, nepovažoval čínský útok za reálnou 

hrozbu a předpokládal, že se Vietnamci ubrání sami. Uvedl sice své jednotky do stavu 

bojové pohotovosti, ale neviděl důvod, proč vyvolávat válečný konflikt, který nebyl 

nezbytný. V té době udržoval Sovětský svaz na čínských hranicích 44 divizí a značné 

množství leteckých a raketových sil. Navíc pro případ války s ČLR již několik let 

budoval novou železniční trasu dále na sever. Nedá se tedy říci, že by byl slabý a obával 

se střetu. I přes negativní čínskou propagandu svůj vliv v oblasti udržel. Sovětská 

pacifická flotila nadále užívala základnu v zátoce Cam Ranh (Ruská federace ji vrátila 

až v roce 2002) a VSR nadále zůstala spojencem SSSR a jeho satelitů proti Číně. 

Ostatně v žádných pracích, které jsem četl před zpracování této studie, a které jsou 

uvedeny v příloze, jsem nenašel konkrétní zmínku o tom, že by během války požádala 

VSR svého sovětského spojence o přímou vojenskou pomoc. Byla tedy s jeho přístupem 

obeznámena a respektovala jej.  

     Vietnamská socialistická republika vyšla z války se ctí a její armáda obstála. I když 

nemohla dále pokračovat ve své expanzi a dosáhnout pozice hegemona v Jihovýchodní 

Asii nebyla nucena stáhnout se z Kambodži. Zde však zabředla do vleklé asymetrické 

války proti zbytkům Pol Potových Rudých Khmérů a jiných protivietnamských skupin. 

Tento konflikt, v němž Vietnamská lidová armáda zažívala stejné těžkosti guerillové 

války, které v předchozích dekádách během druhé indočínské války v Jižním Vietnamu 

způsobovala svým protivníků, byl po celá osmdesátá léta pro Vietnamskou 

socialistickou republiku velkou vojenskou a ekonomickou zátěží. Sen Ho Či Mina o 
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vytvoření Indočínské unie s vedoucí rolí Vietnamu se de facto realizoval. Sice ne 

politicky, ale vojenskou přítomností, respektive vietnamskou okupací Kambodži a 

„patronátem“ nad Laosem.  

     Spojené státy americké se, kromě garance aktivní vojenské pomoci Thajskému 

království v případě invaze VSR, nijak neangažovaly. Neoficiálně stály na straně ČLR a 

jejich postoj by se dal trochu nadneseně vyjádřit příslovím: „Když se dva perou, třetí se 

směje“. Zájmem USA bylo oslabit vliv SSSR, a proto byl, dle mého soudu, i pro ně 

výsledek konfliktu pozitivní. Vzrůst vlivu VSR byl zastaven a od letitých nánosů 

oprášená teorie domina, tzn. pád dalších zemí, potažmo celé jihovýchodní Asie, do 

rukou místních komunistů, a tím i do socialistického bloku, se opět neprokázala. SSSR 

navíc neprojevil vůli k válce s ČLR kvůli svému vietnamskému spojenci.  

     Pokud tedy shrneme vše výše napsané, můžeme říci, že samotná čínsko-vietnamská 

válka byla lokálním konvenčním konfliktem omezeného charakteru, který poté, co jedna 

strana dosáhla, respektive si myslela, že dosáhla svého cíle, rychle skončil. Pokud tedy 

pomineme dalších deset let pohraničních přestřelek, které ovšem až na zmíněné roky 

1985-1987, v poměru ke ztrátám a je považován za samotnou čínsko-vietnamskou 

válku, byly zanedbatelné. Dnes je již tento konflikt pomalu zapomenut, ale třecích ploch 

je ve vzájemných vztazích obou zemí stále dostatek. Nejznámější je jejich vzájemný 

spor o Spratlyovy ostrovy v Jihočínském moři, které si kromě těchto dvou zemí nárokují 

i Filipíny, Malajsie, Čínská republika a Brunej. Čínská lidová republika i Vietnamská 

socialistická republika stále posilují své ozbrojené síly, a tak si drží kvalitativní i 

kvantitativní převahu nad všemi ostatními armádami zemí jihovýchodní Asie. 
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ZÁVĚR 

     Po zevrubném studiu všech dostupných zdrojů, které se mi podařilo pro zpracování 

této studie získat, a po pečlivém vyhodnocení všech relevantních údajů v nich 

obsažených, musím bohužel konstatovat, že se mi nepodařilo najít kauzální vztah, který 

by ověřil platnost hypotézy o válce v zastoupení. Sice jsem nepředpokládal, že bych 

nalezl klíčové dokumenty z té doby, které by potvrdily úmysly čínského vedení k této 

válce v zastoupení přistoupit, ale velmi mě překvapil i fakt, že po provedené analýze 

vývoje vztahů a identifikace jejich zájmů se nakonec nepodařilo najít ani podpůrný 

důkaz, který by pomohl prokázat kauzální vztah mezi čínskou animozitou vůči SSSR a 

útokem ČLR na svého jižního souseda. V propagandistických útočných prohlášeních 

čínských představitelů na adresu SSSR, která byla běžnou součástí jejich vztahu, lze 

těžko hledat kauzální vztahy, vedoucí k válce. Navíc dle analýzy vztahů a zájmů, 

provedených v kapitole 3. této práce je zřejmé, že v té době nebyly vztahy mezi SSSR a 

ČLR o nic horší, než po většinu sedmdesátých let, a i když se nebyly schopni shodnout 

na společných hranicí a mnoha dalších záležitostech, dokázaly se na praktických 

věcech, které byly v zájmu obou států, dohodnout. Navíc ČLR sama, krátce po stažení 

posledních vojáků z Vietnamu, sama kontaktovala Moskvu, se žádostí v rozhovory o 

normalizaci vzájemných vztahů. Jelikož nové vedení ČLR bylo přeci jenom 

pragmatičtější a více racionálně uvažující, než nevypočitatelný starý Moa-Ce- tung, je 

nepravděpodobné, že by tato jejich snaha byla jen zastíracím manévrem. 

    Ve vzájemných vztazích a zájmech těchto komunistických velmocí a jejich konání 

lze určitě najít kauzální vztahy, které za určitých okolností vedou ke konfliktním 

situacím. Žádný z nich však nelze plně použít jako důkaz pro potvrzení hypotézy o 

zastupitelské válce. Pokud chceme pokračovat ve výzkumu čínsko-vietnamské války, 

tak musíme hypotézu formulovat odlišně, například jako čínskou snahu o zastavení 
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vietnamské expanze nebo čínskou snahu potrestat Vietnam za invazi do Kambodži a 

přimět jej ke stažení.  

     Možnosti studia čínsko-vietnamské války však zůstávají značné a je zde i otevřená 

možnost vypracování komparativní případové studie, v níž by byla tato válka porovnána 

s jiným konfliktem, u něhož by se dala formulovat hypotéza o konfliktu v zastoupení. 

Napadá mně válka o Ogaden v letech 1977 až 1978, kdy na jedné straně stálo Somálsko, 

pod vedením Siada Baara, podporované ČLR, proti Etiopii, podporované SSSR. 
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SUMMARY  

     The research task of my diploma thesis Interests of parties to the Sino-Vietnamese 

War 1979 is focused on the hypothesis, that Sino-Vietnam war fought during the winter 

months of 1979, wasn´t the simple border conflict between the two formal allies, the 

proxy war between Peoples Republic China and the Union of the Soviet Socialist 

republics.  The research method is single case study with the result, that the hypothesis 

has bee unproven.  
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Za téma své diplomové práce jsem si zvolil ozbrojený konflikt mezi Čínou a 

Vietnamem, tehdy blízkým spojencem SSSR. Jde o jednu z epizod Studené války 

poznamenaných ideologickým rozkolem mezi Svazem sovětských socialistických republik a 

Čínskou lidovou republikou. Tento konflikt, jehož největší eskalace proběhla v únoru a 

březnu roku 1979, je znám jako čínsko-vietnamská válka, některými autory je též označován 

jako třetí indočínská válka. Samotná válka byla zahájena 17. února 1979 čínskou invazí přes 

hranice a měla charakteristiku „limited war“, tedy omezené války s předem definovanými 

omezenými cíli a prostředky.  Po dobytí města Lang Son 6. března ohlásila ČLR splnění účelu 

„trestné výpravy“ a zahájila ústup. 16. března se ČLA stáhla zpět za hranici (ta byla až do 

nedávna sporná). Ozbrojené střety na čínsko-vietnamské hranici však probíhaly po celou 

následující dekádu a k jejich ukončení došlo až po stažení vietnamských jednotek z Kambodži 

v prosinci roku 1989.   

Ve své práci se však nechci soustředit na průběh konfliktu, který, mimo jiné, prokázal 

značnou zastaralost čínské armády, a to nejen technickou, ale i na úrovni taktických postupů, 

ale hodlám se zaměřit na  podstatu vzniku tohoto konfliktu mezi komunistickými státy a 

dlouholetými bývalými spojenci. Důvodů, proč ČLR zaútočila na svého jižního souseda, 

kterého od roku 1949 do první poloviny sedmdesátých let významně podporovala, bylo více, i 

když mnohé z nich byly spíše zástupné (jako např. osud čínské menšiny ve Vietnamu, spor o 

severní hranici atd.).  

Ač byla ČLR dlouholetým dobrým spojencem vietnamských komunistů, které od roku 

1949 masivně podporovala v boji proti francouzským koloniálním jednotkám a následně i 

povětšinu času v boji s jižní Republikou Vietnam a kontingenty pod vedením USA, vzájemné 

vtahy se postupně zhoršovaly již od počátku sedmdesátých let a zvláště citelně po roce 1976. 

Invaze do Kambodži na sklonku prosince 1978 byla pravděpodobně posledním faktorem, 

který přiměl ČLR k „trestné výpravě proti asijské Kubě“, jak byl Vietnam označován. Je 

nutné poznamenat, že Sovětský svaz nejevil do konce první poloviny šedesátých let velký 

zájem angažovat se v konfliktech v této části jihovýchodní Asie a dokonce nabízel 

Vietnamské demokratické republice zprostředkování jednání s USA.  

To se však změnilo po nástupu Brežněva, který měl jiný přístup k rozvojovým zemím 

a šíření komunistickém ideologie ve třetím světě. Podpora ze strany SSSR masivně vzrostla a 

brzy převážila nad čínskou vojenskou pomocí. Velmi dlouho dobu se komunistické vedení 
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VDR snažilo hledat rovnováhu mezi oběma znepřátelenými komunistickými rivaly, ale 

nakonec se počátkem sedmdesátých let začalo ideologicky přiklánět na stranu SSSR. Jakou 

roli v tom hrál pragmatismus vládnoucích vojensko-politických elit, či pocit loajality vůči 

státu, bez jehož pomoci by nemohli relativně úspěšně vést válku, o které si od podpisu 

„mírových dohod“ v Paříži počátkem roku 1973 byly jisty, že ji vyhrají, je otázkou. Většina 

autorů se shoduje, že VDR, respektive po oficiálním sjednocení roku 1976 Vietnamská 

socialistická republika, neměla zájem být vazalem ani ČLR, ani SSSR. Na druhou stranu se 

bez strategického spojence pro realizaci svých plánů - Indočínská Unie a případná mocenská 

hegemonie v oblasti JV Asie - nedokázala obejít. Právě v oblasti mocenských zájmů a snaze o 

nastavení hegemonie v JV Asii docházelo k hlavnímu rozkolu s ČLR a proto se volba SSSR 

zdá logická.  

Po pádu Saigonu 30.4. 1975 a následnému ovládnutí celého Laosu Pathet Lao za 

masivní účasti vietnamské armády, která se z některých části země údajně nestáhla dodnes, se 

mocenské postavení v regionu velmi změnilo. VSR disponovala jednou z největších, 

nejzkušenějších armád světa vybavenou moderními zbraněmi sovětské i americké 

provenience, která představovala reálnou hrozbu pro další země JV Asie. Zvláště Thajsko se 

invaze ze strany VSR obávalo a pravděpodobně oprávněně. Dokumenty, které by plány na 

invazi potvrzovaly, nebo vyvracely, dodnes jistě podléhají režimu utajení a není možné je 

studovat.  Po vietnamské invazi a obsazení Pol Potovy Kampučie a následných potyčkách na 

thajsko-kambodžské hranici dostala tato hrozba reálný rozměr. ČLR se na tento vietnamský 

postup dívala se značnou nelibostí, a to nejen z důvodu střetu mocenských zájmů, ale i pocitu 

obklíčení a ohrožení ze strany SSSR a jeho spojenců.  

V té době již VSR jako plnohodnotný spojenec a člen RVHP (ze strany stávajících 

členů bylo přijetí velmi chladné) měla se SSSR podepsanou smlouvu o vzájemné spolupráci a 

pomoci na dobu 25 let, ve které v odstavci 6 byl ukotven závazek vzájemné vojenské pomoci 

v případě vojenského napadení. Obdobnou smlouvu se stejným odstavcem uzavřel SSSR i 

s Indií. Proč tedy ČLR riskovala možnost přímé války se Sovětským svazem?  

V předvečer invaze do Vietnamu, která symbolicky začala ihned po vypršení smlouvy 

(jak jinak než o vzájemné spolupráci a pomoci; nebyla již po dvě dekády vykonávána) mezi 

ČLR a SSSR, uvedla Čína do stavu bojové pohotovosti své jednotky u hranice se SSSR, 

evakuovala civilní obyvatelstvo a v propagandistických prohlášeních tvrdila, že je na konflikt 
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s „papírovým tygrem“ SSSR připravena. To je ovšem sporné, protože by případnou válku 

díky naprosté technologické převaze SSSR nevyhrála. Spíše testovala sílu spojenectví. Tomu 

odpovídají nejen propagandistická prohlášení, ale i omezený rozsah bojových operací.  

ČLR neměla ambici zasadit svému jižnímu sousedu vážný úder, či jej příliš výrazně 

vojensky oslabit. Obavy z následné sovětské reakce, která by znamenala válku na dvou 

frontách, byly značné. Na druhou stranu i tato trestná výprava, alespoň z pohledu ČLR, 

splnila svůj účel. VSR dostala jasný signál, že druhá fronta (velké množství jednotek VSR 

bylo vázáno v bojích proti guerillám Rudých Khmerů, přes Thajsko podporovaných z ČLR) 

může být kdykoliv otevřena a Sovětský svaz se ukázal jako nepříliš spolehlivý partner a jeho 

prestiž utrpěla. Na druhou stranu SSSR pravděpodobně předem dobře znal povahu a rozsah 

čínské invaze, která jeho spojence nijak existenčně neohrožovala, a navíc v té době svou 

pozornost zaměřoval na oblast Střední Asie.  

Pro pochopení důvodů, které vedly ČLR k invazi, je nutné poznat a analyzovat zájmy 

jednotlivých aktérů konfliktu, a to nejen přímo bojujících stran, tedy Číny a Vietnamu, ale i 

Sovětského svazu (kterého považuji za jednoho z hlavních aktérů), potažmo Spojených států. 

Ty sice nebyly do konfliktu nijak zapojeny, ale stály na straně ČLR a poskytly garance 

vojenské pomoci Thajsku v případě vietnamské invaze.  

O první a druhé indočínské válce bylo napsáno mnoho knih, článků, natočen nespočet 

dokumentů, ale o tu třetí, ve které bojovali bývalí spojenci mezi sebou, podobný zájem 

nepanuje. Na přelomu sedmdesátých let a osmdesátých let bylo o této krátké a intenzivní 

válce, která byla pro mnohé překvapením, napsáno relativně mnoho analýz, ale zájem 

postupně upadal. Dnes se řadí mezi války pozapomenuté, ale možná o to zajímavější ke 

zpracování než ty všeobecně známé.      

Ve své práci chci ověřit platnost hypotézy, že čínsko-vietnamská válka byla ve 

skutečnosti zastupitelskou válkou mezi SSSR a ČLR a nejednalo se tedy o pohraniční válku 

mezi regionálními mocenskými rivaly o to, kdo bude mít hlavní slovo v JV Asii.  To 

znamená, že se ČLR neodvažovala, či neměla skutečný důvod jít se svým komunistickým 

rivalem do přímé ozbrojené konfrontace, která by pro ni mohla skončit katastrofou, ale k 

poměření sil a ponížení protivníka, který se následně projevil jako neschopný dostát svým 

závazkům, využila svého jižního souseda. Abych mohl potvrdit či vyvrátit svoji hypotézu o 
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„válce v zastoupení“ (proxy war), musím nejprve zjistit a analyzovat, jaké byly v tu dobu 

mocenské zájmy aktérů, jak ostatně naznačuje i název mé práce. Bude však nutné analyzovat i 

další důvody, které zhoršily vzájemné vztahy mezi VSR a ČLR aniž by měly něco společného 

se Sovětským svazem, např. již zmíněný osud čínské menšiny, která jako třída drobných 

obchodníků v bývalé RVN byla nejvíce postižena poválečnou socializací. Exodus etnických 

Číňanů postupně dosáhl značných rozměrů a byl jedním z důvodů, proč roku 1977 ČLR 

zastavila svou rozvojovou pomoc VSR. Tento argument ve zhoršování vzájemných vztahů je 

uváděn autory prací, publikovaných v měsících před válkou, ale dle mého názoru byla jeho 

role ve vypuknutí konfliktu posléze přeceňována.  

Před zodpovězením hlavní výzkumné otázky je nutné vyjasnit několik dílčích problémů: 

Chtěla ČLR otestovat pevnost sovětsko-vietnamské spojenectví a ukázat před světem, že 

Sovětský svaz je oním „papírovým tygrem“? Chtěla Čína donutit Vietnam ke stažení 

z Kambodži? Do jaké míry byla vietnamská zahraniční politika řízena z Moskvy? Jaký vliv 

měly další vzájemné spory mezi VSR a ČLR na vypuknutí konfliktu (např. zmiňovaný osud 

čínské menšiny ve Vietnamu atd.)? Jaký byl konečný dopad konfliktu na vietnamskou 

zahraniční politiku v Asii? 

     Jako výzkumnou metodu jsem zvolil jednopřípadovou studii, pro její možnost detailní 

analýzy historicky a geograficky ohraničeného případu, kterým válka mezi Čínou a 

Vietnamem byla. Historicky se konflikt řadí do studené války, do období velkého schizmatu 

v komunistickém táboře. Časově je sice konflikt ohraničen únorem až březnem 1979, ale pro 

hledání kauzálních souvislostí je samozřejmě nutné období o trochu rozšířit. Pro pochopení 

vzájemných vztahů, ale i rozdílných zájmů trojúhelníku SSSR – ČLR – VSR je se nutné 

částečně zahrnout i období druhé indočínské války a jejích následků v regionu. Stejně tak je 

potřeba i neopomenout vývoj v regionu v první polovině osmdesátých let. 

     Pokud by se podařilo prokázat kauzalitu mezi čínsko-sovětským rozkolem a vzájemným 

mocenským soupeřením a útokem ČLR na Vietnam, byla by hypotéza o zastupitelské válce 

podpořena. Na druhou stranu, pokud převáží argumenty, že nepřátelství a rivalita mezi 

Sovětským svazem a Čínou a její obavy z obklíčení sovětskými spojenci nebyly hlavním 

důvodem k útoku, platnost hypotézy bude popřena. To by odpovídalo názoru 

nezanedbatelného počtu autorů prací na téma čínsko-vietnamské války, kteří sice uznávají 

vztah, respektive kauzalitu mezi čínsko-sovětskými a čínsko-vietnamskými vztahy a 

následným konfliktem, ale nepovažují jej za hlavní faktor vedoucí k ozbrojenému střetnutí.  



 

 

5

Předpokládaná osnova: 

 

Úvod (vč. dosavadního hodnocení vzniku konfliktu v odborné literatuře)  

1. Stručný historický vývoj regionu JV Asie po II. světové válce  

2. Vztahy mezi ČLR a SSSR a jejich zájmy v Asii.  

3. Vztahy v trojúhelníku Čína-Vietnam-SSSR po roce 1949  

4. Eskalace napětí v letech 1975 až 1979 

5. Průběh čínsko-vietnamského konfliktu v roce 1979 

6. Hodnocení důvodů vzniku konfliktu, ověření platnosti hypotéz 

Závěr 
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