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Abstrakt 

 Americká cesta k vietnamské válce započala už v padesátých letech, kdy se USA 

postavily na stranu Francie v boji proti Viet Minhu v čele s Ho Či Minem. V roce 1954 

Spojené státy odmítly podniknout intervenci na pomoc Francouzům v bitvě u Dien Bien Phu. 

Francouzské jednotky bitvu prohrály a to odstartovalo jejich stažení z regionu, kde je Spojené 

státy postupně plně nahradily. Po rozdělení země 17. rovnoběžkou začal Washington v Jižním 

Vietnamu budovat nezávislý demokratický stát, který by byl spojencem Západu v boji proti 

komunismu. Agentům CIA se však nepodařilo do čela státu dosadit nikoho kompetentního, 

kdo by prosadil potřebné reformy a získal si přízeň obyvatelstva. Eisenhowerovi nástupci toto 

americké angažmá v regionu zdědili. Konflikt ve Vietnamu dál eskaloval, až se přeměnil 

v druhou indočínskou válku. 

 

Abstract 

 American journey to the Vietnam War began in the 1950s, when the US decided to 

stand beside France in the fight against the Viet Minh led by Ho Chi Minh. In 1954, the 

United States refused to take an intervention to assist the French in the battle of Dien Bien 

Phu. French troops lost the battle and started their withdrawal from the region, where the 

United States gradually fully replaced them. After the division of the country by the 17th 

parallel Washington began to build an independent democratic state in South Vietnam, which 

would be an ally of the West in the fight against communism. CIA agents, however, failed to 

put someone competent in the lead of the country, who would promote the necessary reforms 

and gain the respect of the population. Eisenhower's successors then inherited the American 

engagement in the region. The conflict in Vietnam escalated further until it converted into the 

Second Indochina War. 
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Úvod 

 Válka ve Vietnamu byla jedním z nejkritičtějších momentů v historii Spojených 

států amerických. V kontextu studené války nešlo v jihovýchodní Asii jen o boj proti 

komunismu, ale i soupeření o vliv v tomto strategickém regionu. Co však tomuto 

konfliktu, který zpochybnil roli USA jako světového hegemona, předcházelo? Tato 

práce si dává za úkol odpovědět na otázku, jaký byl přístup Washingtonu 

k jihovýchodní Asii v padesátých letech a proč Spojené státy nepodnikly intervenci do 

Vietnamu už tehdy, když věděly, že francouzské jednotky v boji s Viet Minhem 

prohrávají.  

 Prezident Dwight D. Eisenhower zdědil zárodky indočínského konfliktu po svém 

předchůdci. Administrativa prezidenta Trumana se rozhodla podpořit Paříž v boji proti 

jednotkám Viet Minh, které se v čele s Ho Či Minem po druhé světové válce stavěly 

proti návratu koloniální správy. Vietnam se po stoleté francouzské nadvládě a následné 

japonské okupaci, se kterou kolaboroval vichistický režim, za druhé světové války cítil 

vyčerpán a nacionalisticky smýšlející obyvatelstvo chtělo začít budovat vlastní 

nezávislý národ. 

 Ho Či Min byl velkým obdivovatelem Spojených států, byly pro něj vzorem pro 

boj za nezávislost. Když se ale USA postavily na stranu svého evropského spojence, 

Viet Minh to automaticky vehnalo do náručí komunistických zemí v čele se Sovětským 

svazem a Vietnam se následně stal teritoriem, kde spolu o vliv bojovaly světové 

mocnosti v rámci studené války. 

 Francouzi však situaci ve Vietnamu nezvládli a v první indočínské válce byli 

definitivně poraženi v bitvě u Dien Bien Phu. Washington tehdy uvažoval o vyslání 

amerických jednotek, které by pomohly francouzské armádě výsledek bitvy zvrátit. 

Prezident Eisenhower však nakonec intervenci nepovolil. Klíčem k odpovědi jeho 

přístupu byla zřejmě válka v Koreji. Američané už se nechtěli vrátit do daleké asijské 

země a bojovat za nejistý výsledek. Zároveň už nyní hrozila intervence i čínských 

jednotek do Vietnamu poté, co se stáhly z korejského poloostrova. 

 Po ženevské konferenci, která rozdělila Vietnam 17. rovnoběžkou, se Spojené 

státy ujaly patronátu nad Jižním Vietnamem. Měly tu v plánu vybudovat nový nezávislý 

národ, který by jim pomohl v boji proti mezinárodnímu komunismu. Tato úvaha se 

dostavila poté, co se jim podařilo nezávislou demokracii vybudovat na Filipínách. 

S jejich pomocí dokázal tamní prezident Ramon Magsaysay porazit komunisty. 
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 Proč se to samé USA nepodařilo vybudovat v Jižním Vietnamu? I na tuto otázku 

se snaží práce odpovědět. Důvodem je zřejmě nesprávná volba vůdce. Washington 

vsadil na protikomunistického nacionalistu Ngo Dinh Diema. Ten si však nedokázal 

získat podporu místních obyvatel a svou autokratickou vládou si proti sobě popudil i 

původně loajální činitele. Místo toho, aby provedl tolik potřebné reformy v zemi 

zmítané válkou, nastolil hrůzovládu, která měla k demokracii daleko. 

 Motivem k sepsání této práce je snaha přiblížit způsob fungování americké 

zahraničí politiky i úlohu tajných služeb v ní. Vietnamská válka je obecně známým 

konfliktem, ale už méně existuje povědomí o tom, co jí předcházelo v padesátých 

letech. Dle mého názoru Spojené státy určily svou budoucí roli ve válce už za 

prezidenta Trumana, který poskytl Francouzům velkou materiální a finanční podporu, a 

hlavně prezidenta Eisenhowera, jenž se pro intervenci do oblasti neodhodlal po své 

zkušenosti s korejskou válkou. Následující hlavy státu, prezidenti John F. Kennedy, 

Lyndon B. Johnson a Richard Nixon tento zdědili a zabředávaly do něho stále více. 

 

 

Metodologie a struktura práce 
 

Práce je případovou studií, která se zabývá fenoménem vietnamské války a snaží 

primárně se odpovědět na otázku, proč Spojené státy nepodnikly intervenci do 

Vietnamu už za prezidenta Eisenhowera. Výzkum je založen na studiu primárních i 

sekundárních pramenů. Zvláštní zřetel budu brát na memoáry a paměti, které 

zprostředkovávají subjektivní pohled jednotlivých aktérů. 

 Svou bakalářskou práci jsem rozdělila na čtyři kapitoly. Každá z nich se věnuje 

určitému časovému období. První část uvádí do problematiky. Historický úvod považuji 

v tomto případě za nezbytný, protože události spojené s americkým angažmá ve 

Vietnamu měly dlouhodobý vývoj. Přítomnost USA ve Vietnamu odstartovala ke konci 

druhé světové války. Tehdy v zemi operovala hlavně zpravodajská služba OSS (Office 

of Strategic Service). Americká role se ale zvětšovala s eskalací první indočínské války, 

na jejím konci už Washington financoval většinu francouzských aktivit v regionu. 

 Druhá kapitola se věnuje nástupu prezidenta Eisenhowera do úřadu a jeho 

přístup k problematice. Nový prezident preferoval nepřímé formy ovlivňování, čímž si 

vysloužil přezdívku „Hidden-Hand President“. Důležitou roli v jeho administrativě 

proto hráli bratři Dullesovi. John Foster byl ministrem zahraničí a Allen stál v čele CIA. 
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Byla to právě Eisenhowerova administrativa, která odmítla intervenci do Vietnamu na 

pomoc francouzským jednotkám u Dien Bien Phu. 

 Právě bitvě u pevnosti Dien Bien Phu a následné ženevské konferenci se zabývá 

třetí kapitola. Výsledky mírového jednání ovlivnily úlohu Spojených států, které se 

rozhodly převzít od Francouzů odpovědnost za budoucnost nekomunistického Jižního 

Vietnamu. USA tu chtěly vybudovat nový nezávislý stát, který by byl spojencem 

Západu v boji proti mezinárodnímu komunismu. 

 Poslední část práce se věnuje druhé polovině padesátých let. Kapitola je 

věnována hlavně osobě Ngo Dinh Diema, kterého si Američané určili jako hlavu nově 

vznikajícího státu. Diem byl však paranoidním autokratem, který velice krutě potlačoval 

opozici. Během jeho vlády se proti němu obrátili i původně loajální představitelé a 

v roce 1963 ho s podporou CIA svrhli. 

 

Kritika literatury 

 

Studie čerpá převážně ze sekundární literatury. Hlavními zdroji práce jsou 

publikace dvou historiků CIA. Bruce Palmer, Jr. se věnuje výzkumu role Spojených 

států a hlavně CIA od konce druhé světové války až do roku 1975, kdy byl Vietnam 

sjednocen pod komunistickým Severem. Studie US Intelligence and Vietnam: Covert 

Action in South Vietnam, 1954-63
1
 byla sice sepsána už v roce 1984, zveřejněna byla ale 

až v květnu roku 2007. Druhým historikem CIA je Thomas L. Ahern, Jr., který se 

aktivitami CIA ve Vietnamu zabývá ještě podrobněji. V jeho knihách nechybí citace ze 

vzpomínek jednotlivých aktérů. Na téma role Spojených států v Indočíně sepsal tři 

publikace, z nichž se padesátým létům věnuje jen první s názvem CIA and the House of 

Ngo,
2
 jež byla zveřejněna 19. února 2009. 

Další důležitou publikací pro mou práci byla kniha Killing Hope: US Military 

and CIA Interventions since World War II
3
 od bývalého zaměstnance amerického 

ministerstva zahraničí Williama Bluma. Autor se zabývá operacemi CIA ve světě od 

                                                 
1
 Bruce Palmer, Jr., US Intelligence and Vietnam (Studies in Intelligence, 1984), 

http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0001433692.pdf (staženo 

20. 3. 2015). 
2
 Thomas L. Ahern, Jr., CIA and the House of Ngo: Covert Action in South Vietnam, 1954-63 (CIA 

History Staff, Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, b. d.), 

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB284/2-CIA_AND_THE_HOUSE_OF_NGO.pdf (staženo 

20. 3. 2015). 
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konce druhé světové války, událostem ve Vietnamu se věnuje 19. kapitola s názvem 

Vietnam 1950-1973: The Hearts and Minds Circus. Důležitou publikací pro mne byla 

také kniha Eisenhower: Soldier and President
4
 od Stephena E. Ambrose, která se 

zabývá výhradně postavou tohoto amerického prezidenta a uvádí jeho osobní postoje a 

názory. Tento autor je známým americkým historikem a spisovatelem. Dlouhodobě se 

věnuje válkám, do kterých byly Spojené státy zapojeny. Vzhledem k tomu, že Ambrose 

čerpá z rozhovorů prezidenta s ostatními činiteli nebo také ze vzpomínek a pamětí, 

může být kniha neobjektivní, proto jsem se ji snažila konfrontovat s ostatními 

publikacemi. 

Má práce čerpá také z knihy Jean Christie a Leonarda Dinnersteina America 

Since World War II: Historical Interpretations.
5
 Přesto, že byla vydána už v roce 1976 a 

nemusí tak mít dostatečnou reflexi a odstup k danému tématu, nabízí rozdílný pohled na 

prezidentství Dwighta D. Eisenhowera a také zajímavé dialogy. I tuto knihu jsem se 

snažila konfrontovat s ostatními publikacemi z důvodu její možné neobjektivnosti. K 

vytvoření všeobecného přehledu a pochopení postoje Jižního i Severního Vietnamu mi 

pomohly Dějiny Vietnamu,
6
 které sepsala PhDr. Lucie Hlavatá s dalšími kolegy 

z Ústavu Dálného východu. První Indočínskou válku velice dobře přibližuje také kniha 

s názvem Dějiny vietnamské války: Tragédie v Asii a konec amerického snu
7
 německého 

historika Marca Freye, který se historií indočínských válek zabývá velice podrobně. 

Pokud jde o primární literaturu, čerpala jsem hlavně z korespondencí jednotlivých 

vrcholných představitelů.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
3
 William Blum, Killing Hope: US Military and CIA Interventions since World War II (London: Zed 

Books London, 2003). 
4
 Stephen E. Ambrose, Eisenhower: Soldier and President (New York: Touchstone Book, 1990). 

5
 Jean Christie a Leonard Dinnerstein, America Since World War II: historical interpretations (New York: 

Praeger, 1976). 
6
 Lucie Hlavatá a spol., Dějiny Vietnamu (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008). 

7
 Marc Frey, Dějiny vietnamské války: Tragédie v Asii a konec amerického snu (Praha: Paseka, 2003). 



   

 

6 

  

1. Historický úvod 

Americká přítomnost ve Vietnamu se podle historiků datuje od konce druhé 

světové války. Tehdy v zemi operovali tajní agenti malého útvaru OSS (Office of 

Strategic Services), který byl předchůdcem CIA. Organizaci vedl major Archimedes L. 

A. Patti, jenž přicestoval do Hanoje v srpnu roku 1945. OSS ve Vietnamu operoval pod 

záminkou osvobození všech amerických vojáků z japonských zajateckých táborů. 

Opravdovým úkolem útvaru však bylo vytvořit zázemí pro americké operace, jakmile 

Japonci, okupující jihovýchodní Asii, kapitulují.
8
 

Vzhledem k pozdějším událostem je překvapivé, že major Patti v této době 

podporoval akce vietnamského nacionalisty Ho Či Mina, který v roce 1941 založil hnutí 

Viet Minh (Svaz boje za nezávislost Vietnamu).
9
 Hlavním úkolem této organizace bylo 

bojovat proti japonské okupaci a vichistickému koloniálnímu režimu, který s Japonci 

spolupracoval.
10

 Viet Minh se postupně v polovině dvacátého století stalo 

nejsamostatnějším hnutím prosazujícím dekolonizaci a nezávislost národů.
11

 

V jihovýchodní Asii neexistovala žádná jiná organizace natolik silná, aby mu mohla 

konkurovat. Tato skutečnost se později ukázala být velkým problémem pro americkou 

tajnou službu. Po rozdělení Vietnamu totiž nebyla schopna najít dostatečně 

charismatického vůdce pro Jižní Vietnam, který by se mohl vlivem a popularitou 

srovnávat s Ho Či Minem. Politické strany, které se kolonistům vzepřely, jako například 

Vietnamská nacionalistická strana, Francouzi tvrdě potlačovali. Komunistická, 

antikoloniální i protijaponská hnutí poznala ze strany vichistického režimu a japonských 

okupantů velmi tvrdé represe. Jediné hnutí, které dokázalo přežít, byl Viet Minh, a to 

také díky tomu, že bylo vázáno na silného vůdce. Ho Či Min dokázal získat podporu 

utiskovaného rolnictva, jež bylo zasaženo hladomorem za japonské okupace, svými 

drobnými vítězstvími nad kolonialisty i okupanty a tím, že se snažil pozvednout životní 

úroveň venkovských obyvatel.
12

 Spojené státy poskytovaly vietnamským nacionalistům 

pomoc, protože se samy řídily antikoloniální politikou. Prezident Franklin D. Roosevelt 

v projevu z 15. března 1941 prohlásil: „Nikdy tu nebyla, ani teď tu není a nikdy nebude 

                                                 
8
 Palmer, „US Intelligence and Vietnam“, 2. 

9
 Ibid., 2. 

10
 Ahern, „CIA and the House of Ngo“, 1. 

11
 Andreas W. Daum, Lloyd C. Gardner a Wilfried Mausbach, America, the Vietnam War, and the world: 

comparative and international perspectives (Washington: German Historical Institute, 2003), 38. 
12

 Ibid., 38-39; Frey, „Dějiny vietnamské války“, 9-10. 
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na Zemi žádná lidská rasa, která by mohla vládnout jiným lidem. (…) Věříme, že 

jakákoli národnost, nezáleží na tom, jak početná, má přirozené právo na vlastní stát.“
13

 

O návrat francouzského koloniálního režimu zpět do Indočíny se zasazovali 

hlavně Britové. Sami se totiž báli ztráty svého zámořského bohatství. Přesvědčovali své 

spojence, aby Francie dostala zpátky do správy Jižní Vietnam. Tuto část země až po 16. 

rovnoběžku osvobodily společně britské jednotky a francouzská svobodná armáda od 

japonské okupace, když druhá světová válka skončila v Evropě. Podle spojeneckého 

plánu dohodnutého na postupimské konferenci severní část Vietnamu osvobodily čínské 

jednotky generála Čankajška. Ho Či Min už tehdy dosáhl v této oblasti vysokého vlivu a 

Číňané mu správu ponechali.
14

 

K návratu koloniální nadvlády nakonec opravdu došlo, a to když Ho Či Min 

vyhlásil nezávislou Vietnamskou demokratickou republiku (VDR) v roce 1945. U 

ceremoniálu byli i američtí agenti z OSS, kteří s Ho Či Minem spolupracovali. Viet 

Minh byl dokonce od března 1945 až do japonské kapitulace oficiálním partnerem 

Spojených států. Obě strany si navzájem pomáhaly, partyzáni se starali o sestřelené 

americké letce a dostávali od OSS zbraně. Ho Či Min tehdy dokonce působil jako tajný 

agent spolupracující s OSS pod krycím jménem Lucius.
15

 Už tehdy jasně vyjádřil 

hlubokou vietnamskou touhu stát se nezávislým státem a zároveň Francouze i 

Američany varoval před důsledky, pokud se koloniální režim vrátí zpět do Vietnamu.
16

 

Také prezident Roosevelt se tvrdě stavěl proti tomu, aby se Francouzi vrátili do 

Indočíny jako kolonisté.
17

 Během druhé světové války přesvědčoval evropské spojence, 

aby svým državám v Asii postupně udělovali nezávislost. Podle historika CIA Thomase 

L. Aherna, Jr. však nebyl prezident Roosevelt nepřátelský jen k evropskému 

kolonialismu, cítil i jisté antipatie k tehdejšímu francouzskému prezidentu Charlesi de 

Gaullovi, kterému po válce navrhl, aby na Vietnam dohlížela OSN.
18

 Jak tvrdí jiný 

historik CIA Bruce Palmer, Jr., který se zabývá studiem americké přítomnosti ve 

Vietnamu, Američané po druhé světové válce však demobilizovali své vojenské síly, a 

                                                 
13

 Citováno podle: Foster Rhea Dulles a Gerald E. Ridinger, „The Anti-Colonial Policies of Franklin D. 

Roosevelt“, Political Science Quarterly 70, č. 1 (1955): 4, http://www.jstor.org (staženo 20. 4. 2015). 
14

 Palmer, „US Intelligence and Vietnam“, 4. 
15

 Frey, „Dějiny vietnamské války“, 7-11. 
16

 William Conrad Gibbons, The US Government and the Vietnam War: Executive and Legislative Roles 

and Relationships, Part I (Princeton: Princeton University Press, 1986), 2. 
17

 Palmer, „US Intelligence and Vietnam“, 1-2. 
18

 Ahern, „CIA and the House of Ngo“, 2-3. 
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ztratili tak způsob, jak prosazovat své zahraniční zájmy, proto se nakonec rozhodli 

v oblasti Francouze přece jen podpořit.
19

 

Vietnamskou demokratickou republiku uznala francouzská vláda jako nezávislý 

stát v rámci Francouzské unie. Hanoj a Paříž se domluvily na tom, že se čínské jednotky 

stáhnou ze Severního Vietnamu a nahradí je vojáci koloniální správy. Dalším bodem 

dohody bylo uskutečnění referenda, které by rozhodlo, zda se Vietnam sjednotí, nebo 

zda jižní část země bude fungovat samostatně. Tyto podmínky však ani jedna ze stran 

nedodržela a po odchodu čankajškovců vypukla první indočínská válka.
20

 

Odpor proti francouzským okupantům se proměnil ve válku za nezávislost. Ho 

Či Min hned začal budovat vládu, jež spravovala ty části Vietnamu, které měl Viet 

Minh pod kontrolou. Dostalo se mu také mezinárodní pomoci ze strany Číny a 

Sovětského svazu. Podle autorů Andrease Dauma, Lloyda Gardnera a Wilfrieda 

Mausbacha právě francouzská dobyvačnost otevřela cestu k pronikání marxismu, na 

který slyšeli rolníci i dělníci. Francouzi navíc prosazovali návrat vlády císaře Bao Daie 

z dynastie Nguyen. Tento postup měl však jen malou šanci na úspěch. Vietnamské 

obyvatelstvo totiž toužilo po samostatném nezávislém státě a už nemělo žádný zájem o 

to, aby se do země vrátil starý koloniální režim v čele s loutkovou postavou kolonistů.
21

 

Francouzské jednotky měly v té době v severním a středním Vietnamu jen slabé 

pozice. Američané byli v Hanoji přítomni, ale jejich evropský spojenec je vnímal jako 

protifrancouzsky a provietnamsky zaměřené. Když první indočínská válka vypukla, 

nebyli už však američtí agenti s Ho Či Minem ve spojení. V říjnu roku 1945 byla totiž 

mise OSS z Vietnamu stažena a v prosinci téhož roku ji nahradila mise Gallagher, které 

se už ale nepodařilo s Ho Či Minem navázat tak blízký kontakt. Podle historika CIA 

Palmera byla tato výměna velkým mezníkem: „Někteří veteráni jsou přesvědčeni, že to 

byl hlavní zlom ve vietnamské historii, a jsou názoru, že Spojené státy nenávratně 

ztratily možnost vyhnout se pozdějšího angažmá v regionu.“
22

 Když totiž Ho Či Min 

ztratil kontakt se Spojenými státy, které se postavily na stranu Francie, obrátil se 

s prosbou o pomoc na Peking. Čínská vláda ho pak ve válce začala podporovat a USA 

tak ztratily spojence, který se nakonec obrátil proti nim. 

 

                                                 
19

 Palmer, „US Intelligence and Vietnam“, 1-2. 
20

 Ibid., 4. 
21

 Daum, Gardner a Mausbach, „America, the Vietnam War, and the Word“, 39. 
22

 Palmer, „US Intelligence and Vietnam“, 4. 
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Autor William Blum, který se zabývá operacemi CIA od konce druhé světové 

války, uvádí, že v této době se Spojené státy mohly rozhodnout jinak. V letech 1945 a 

1946 napsal Ho Či Min prezidentu Harry S. Trumanovi a americkému ministerstvu 

zahraničí osm dopisů, v nichž žádal o intervenci čtyř mocností – Spojených států, Velké 

Británie, Sovětského svazu a Číny, aby zprostředkovaly spravedlivé jednání a převedly 

problémy Indočíny na půdu OSN. Například v telegramu z 28. února 1946 Ho Či Min 

píše: „Obracím se na Vás osobně [na prezidenta Trumana] a na americký lid, aby 

urychleně zasáhl na podporu naší samostatnosti a pomohl zprostředkovat vyjednávání, 

které by bylo v souladu s principy Atlantické charty.“
23

 

Podle Ho Či Mina mohly francouzské snahy o znovuzískání Indočíny narušit 

světový mír. Spojené státy ale jeho výzvy k podpoře Viet Minhu ignorovaly, na žádný 

z dopisů prezident Truman nikdy neodpověděl. 

 

1.1 Počátek padesátých let 

Zahraniční politika prezidenta Harryho S. Trumana po druhé světové válce 

reagovala hlavně na expanzivní snahy Sovětského svazu. Politika zadržování, jejímž 

autorem byl historik a diplomat George Kennan, se stala odpovědí na tuto skutečnost a 

byla zahrnuta do Trumanovy doktríny z roku 1947. Na tu navazovaly Marshallův plán 

(1948) a vznik Severoatlantické organizace (1949), které měly sloužit k zatlačování 

komunismu v Evropě.
24

 

Na rozdíl od svého předchůdce necítil Truman takový odpor k evropskému 

kolonialismu. On i jeho ministerstvo zahraničí však velmi rychle pochopili, že odpor 

vietnamských obyvatel k francouzskému režimu by vedl k vyšší podpoře tamních 

nacionalistů. Na tom by spojenecké snahy o vítězství ve válce ztroskotaly. Podle 

historika CIA Thomase L. Aherna ale tento argument převýšil jiný: Washington se 

domníval, že pokud byl Ho Či Min nacionalistou, musel být i komunistou. Udržoval 

totiž kontakt s představiteli Sovětského svazu. Po vzestupu Stalinovy moci po druhé 

                                                 
23

 Telegram prezidenta Vietnamské demokratické republiky Ho Či Mina prezidentu Spojených států 

amerických Harrymu S. Trumanovi, Hanoj, 28. února 1946, The U.S. National Archives and Records 

Administration, http://www.archives.gov (staženo 1. 5. 2015); Atlantická charta byla společným 

prohlášením států bojujících proti nacistickému Německu z roku 1941. Dokumentem se zavázaly mimo 

jiné neuznat jakékoli válečné územní zisky a podpořit politické svobody národů. 
24

 Palmer, „US Intelligence and Vietnam“, 5-6; Ahern, „CIA and the House of Ngo“, 3. 
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světové válce byl SSSR pro Viet Minh dobrým spojencem v boji proti japonské 

okupaci.
25

 

Podle historika Bluma rozhodnutím nepodpořit Viet Minh ale USA naprosto 

ignorovaly Ho Či Minovu minulost. On i Viet Minh byli velkými obdivovateli 

Spojených států a důvěřovali jim daleko víc než Moskvě. Ho měl obraz George 

Washigtona spolu s textem Deklarace nezávislosti vždy na svém pracovním stole.
26

 

Vítězství komunistů v Číně na podzim roku 1949 však zásadně změnilo 

americkou zahraniční politiku. Administrativa prezidenta Trumana byla kritizována 

opozičními politiky. Vinili ji, že situaci v Asii podcenila a dostatečně nepodporovala 

Čankajškova vojska. Američané pak začali hledat „komunistické zrádce“ i mezi sebou. 

Hrozba komunismu podle nich už nehrozila jen zvenčí, avšak i zevnitř.
27

 

 Když Číňané společně se Sověty uznali v roce 1950 Vietnamskou 

demokratickou republiku, Spojené státy to považovaly za jasný důkaz úzké spolupráce 

Ho Či Mina s „rudými“ komunisty. Washington v reakci na tuto skutečnost uznal Jižní 

Vietnam s císařem Bao Daiem v čele jako nezávislý stát uvnitř Francouzské unie. Tímto 

diplomatickým krokem Washington stvrdil i francouzskou koloniální nadvládu 

v Indočíně. Od této doby existovaly ve Vietnamu kromě koloniální správy další dvě 

vlády, které bojovaly o moc v zemi. Jedna byla uznána Západem a druhá Východem.
28

 

USA vnímaly situaci v Indočíně stejně jako konflikt v Koreji. Obě války měly 

zabránit dalšímu šíření komunismu. V dubnu roku 1950 ministr zahraničí Dean 

Acheson oznámil francouzským partnerům, že americká vláda je proti tomu, aby se 

Paříž snažila s nepřáteli z Viet Minhu vyjednávat. Delegace obou stran se měly 

například sejít v Barmě roku 1952. K jednání nakonec nedošlo, protože Washington 

pohrozil zrušením dodávek vojenské pomoci Francii.
29

 

 Francouzi spolu s Bao Daiem se pro Američany stali obránci západních hodnot. 

Vyspělý Západ od této doby bojoval s mezinárodním komunismem, který měl 

expanzivní tendenci. Přinejmenším takovouto interpretaci poskytuje studie americké 

Rady národní bezpečnosti (National Security Council, NSC) NSC-68 z 14. dubna 1950. 

Rozsáhlou analýzu vypracoval z velké části Paul Nitze, podle něhož plánoval SSSR 

                                                 
25

 Ahern, „CIA and the House of Ngo“, 3. 
26

 Blum, Killing Hope“, 123. 
27

 Frey, „Dějiny vietnamské války“, 18. 
28

 Ibid., 18. 
29

 Blum, „Killing Hope“, 122–123. 
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rozšířit svůj vliv na celou Eurasii.
 
Dokument vycházel z domněnky, že jeho cílem není 

jen expanze do Vietnamu, nýbrž do celého regionu.
30

 

 Zdálo se, že Nitzeovy myšlenky se potvrdily, když vypukla válka v Koreji. 

Ministr zahraničí Dean Acheson se proto více zaměřil na jihovýchodní Asii. Mezi lety 

1950 a 1954 přiteklo z Washingtonu do Vietnamu a Francie 2,76 miliard dolarů.
 
Ani 

s americkou pomocí však Francie nedosáhla na válečném poli valných výsledků.
31

 

 Vzhledem k přesvědčení Washingtonu o tom, že komunismus je expanzivní, 

stala se pro něj Indočína klíčovou oblastí. Za to, že Paříž souhlasila se 

znovuvyzbrojením západního Německa a jeho zapojením do struktur NATO, ji Spojené 

státy podporovaly materiálně i finančně na Dálném východě.
32

 

 Zdálo se však, že žádná materiální pomoc není dostatečná. I vítězství komunistů 

v Číně, která následně uznala VDR a poskytla pomoc Viet Minhu, snižovalo 

francouzské šance na úspěch.
 
Francie nedokázala unést břemeno války, pokud měla hrát 

i důležitou roli v ekonomické obnově západní Evropy. Spojené státy potřebovaly, aby 

byla protiváhou Sovětskému svazu o to více, když se Stalin začal plně hlásit k podpoře 

Ho Či Mina, a to ve stejný rok, kdy se Spojené státy rozhodly podpořit svého 

evropského spojence.
33

 

 V roce 1950 dal prezident vzniknout poradní skupině MAAG (Military 

Assistance Advisory Group), jejímž úkolem bylo asistovat Francouzům ve válce. Ze 

začátku ve Vietnamu zajišťovala primárně logistiku, výcvikovou a poradní roli skupina 

neměla až do roku 1955. Do té doby si řízení všech operací ponechala koloniální správa, 

která rozdělovala i materiální pomoc, jež měla putovat ke všem třem indočínským 

státům.
34

 

 Do Vietnamu se postupně přesouvaly americké bombardéry, vojenští poradci a 

technici. Každý rok pak jejich počet narůstal, ročně Spojené státy poskytly pomoc ve 

výši zhruba jedné miliardy dolarů, suma za rok 1954 dosáhla dokonce téměř jedné a půl 

miliardy, což tvořilo 78 % všech francouzských válečných výdajů v Indočíně.
35

 

 

 

                                                 
30

 Frey, „Dějiny vietnamské války“, 20. 
31

 Ibid., 21. 
32

 Ahern, „CIA and the House of Ngo“, 3. 
33

 Ibid., 3; Palmer, „US Intelligence and Vietnam“, 7. 
34

 Palmer, „US Intelligence and Vietnam“, 7 - 9. 
35

 Blum, „Killing Hope“, 122; Palmer, „US Intelligence and Vietnam“, 7. 
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 Francouzi a Američané se ale na mnoha záležitostech neshodli. Paříž nechtěla 

udělit Vietnamu za žádnou cenu samostatnost, chtěla si ho uchovat ve své Unii a udržet 

si tak s ním speciální vztahy. Jejich vojska však dokázala bojovat jen natolik, aby se 

vyhnuli definitivní porážce. Spojené státy naopak chtěly dát vzniknout nezávislému 

protikomunistickému státu, který by byl spojencem Západu.
36

 

Další zlom nastal po podepsání příměří v Koreji v roce 1953. Čínské jednotky se 

z poloostrova stáhly a Washington se domníval, že by mohly podniknout intervenci do 

další země, tedy do Vietnamu.
37

 

Obavy z šíření komunismu postupně vedly k tomu, že Spojené státy zabředávaly 

do konfliktu čím dál více. Po bitvě u Dien Bien Phu se musely rozhodnout, zda 

převezmou břemeno svého evropského spojence, či nechají celý Vietnam padnout do 

rukou komunistů. 

Později v šedesátých letech Washington vysvětloval Trumanovu zahraniční 

politiku vůči Indočíně a podporu Francouzů v regionu tím, že sem stejně jako v Koreji 

vtrhli komunisté a prezident Truman nechtěl dovolit, aby „rudí“ získali další stát.
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Palmer, „US Intelligence and Vietnam“, 7. 
37

 Ibid., 5-6. 
38

 Blum, „Killing Hope“, 122. 



   

 

13 

  

2. Prezident Dwight D. Eisenhower a Vietnam 

Dwight David Eisenhower nastoupil do prezidentského úřadu v lednu roku 1953. 

Byl přesvědčený o tom, že Indočína je pro Spojené státy strategicky důležitá. Ve své 

první Zprávě o stavu unie z 2. února 1953 označil Francii jako bojovníka za svobodu 

v Indočíně a varoval před mezinárodním komunismem.
39

 

Po svém předchůdci zdědil Eisenhower korejskou válku a také závazek 

podporovat Francii v indočínském konfliktu, který byl po Koreji hned druhou prioritou. 

Dean Acheson, ministr zahraničí prezidenta Trumana, dobře věděl, že celá jihovýchodní 

Asie ještě nepadla do rukou komunistů jen díky francouzské vytrvalosti v boji. Dne 18. 

listopadu 1952 varoval Acheson tým nově zvolené hlavy státu, aby byla na možnou 

intervenci do Vietnamu a boj proti tamním komunistům připravena. Zároveň ji 

upozornil, že nelze odhadnout, zda se Číňané do konfliktu zapojí či ne; Spojené státy 

však musí být připraveny jednat za jakýchkoli okolností. Komunismus znamenal 

nebezpečí nejen pro Asii, ale i Evropu.
40

 

 Prezident Eisenhower byl respektovanou osobou hlavně díky svým vojenským 

zkušenostem. Byl rozhodný a přímý, i když se to na první pohled nezdálo. Říkalo se o 

něm, že po většinu svého času hraje golf a politiku přenechává svým zástupcům. Opak 

byl však pravdou. Uměl svého nepřítele i své okolí dokonale zmást, později vyšlo 

najevo, že ve skutečnosti pracoval dlouho do noci a denně spal jen pár hodin. Velká 

rozhodnutí v nejkritičtějších situacích dělal v tichosti za minimální pozornosti médií.
41

 

Lze všeobecně tvrdit, že pro prosazování bezpečnostních zájmů upřednostňoval 

Eisenhower spíše nepřímé formy ovlivňování a operace tajných služeb. Později si proto 

vysloužil přezdívku „Hidden-Hand President“.
42

 Stejnou taktiku používal i v Indočíně – 

ve Vietnamu bylo hojně využíváno služeb CIA. 

Poučen z války v Koreji tlačil americký prezident na francouzské představitele, 

aby konflikt v Indočíně ukončili co nejrychleji. Dal jim jasně najevo, že další americká 

pomoc bude závislá na jejich schopnosti vytvořit strategický a politický plán, jak válku 
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vyhrát.
43

 Bez pomoci Spojených států neměla Francie šanci situaci v Indočíně 

zvládnout. Těžko by si udržela své pozice. Americké náklady na francouzskou politiku 

v jihovýchodní Asii rostly každým rokem, v regionu se zvyšovaly i počty personálních 

složek. USA se v oblasti angažovaly čím dál víc.
44

 

Klíčem k pochopení Eisenhowerovy politiky v Indočíně je korejská válka. 

V zemi Američané zvládli sice prosadit příměří, ale její severní část zůstala v rukou 

komunistů. Spojené státy už dřív v oblasti ztratily silného spojence, Čankajškovu Čínu, 

a nechtěly přijít ještě o Vietnam, který by automaticky putoval do rukou Kremlu a 

Pekingu.
45

 

Podle profesorky Melanie Billings-Yun prezident Eisenhower nyní stál před 

důležitým rozhodnutím: Poslat svůj národ zpět do Asie bojovat proti expanzi 

komunismu, nebo se intervenci vyhnout a riskovat tak, že zahájí své volební období 

přenecháním Vietnamu komunistům poté, co republikáni po dvaceti letech vyhráli 

prezidentské volby s heslem „No More Chinas“. Pro intervenci byla i Rada národní 

bezpečnosti (NSC) a krajní republikánští senátoři v čele s Josephem McCarthym, kteří 

trvali na tom, že je čas zastavit další šíření komunismu. Zdálo se, že intervenci podpoří i 

Kongres.
46

 

 Kromě sloganu „No More Chinas“ však šli republikáni do prezidentských voleb 

i s mottem „No More Koreas“ a také slíbili snížit výdaje na obranu. Američané měli své 

vojáky v Koreji, Japonsku i Evropě a nový prezident cítil potřebu snížit jejich počty ve 

světě.
47

 Vyslat vojska do Vietnamu by znamenalo jít proti předvolebním slibům a ještě 

více zatížit státní rozpočet. 

 Jen rok po stažení armády z Koreje byl Eisenhower francouzskými představiteli 

požádán o vyslání svých jednotek zpět do Asie, tentokrát do Indočíny. Bílý dům 

předpokládal, že bez této pomoci nemají francouzské jednotky šanci na vítězství. 

K intervenci se ale neodhodlal a místo toho zvýšil materiální a finanční pomoc svému 

evropskému spojenci. Podle historika Stephena E. Ambrose Francouzi po 

Eisenhowerovi požadovali dvacet pět bombardérů a 400 lidí k jejich obsluze. Americký 
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prezident jim poskytl jen polovinu, tedy deset bombardérů a 200 lidí. Před Kongresem 

pak slíbil, že do poloviny června roku 1954 personální složky z oblasti stáhne.
48

  

 „Džungle Indočíny by pohlcovala divizi po divizi vojáků Spojených států, kteří 

nejsou zvyklí na tento druh boje a utrpěli by těžké ztráty. Navíc přítomnost stále více 

bílých mužů v uniformě by pravděpodobně zhoršily, než zmírnily asijské rozhořčení,“ 

napsal Eisenhower do svých pamětí. Když ale kniha vyšla, byla tato pasáž vynechána. 

Bývalý prezident nechtěl být kritický vůči svým následníkům, kteří by mohli v angažmá 

v Indočíně pokračovat.
49

 

Francie ale i přes velkou pomoc ze strany Spojených států válků v Indočíně 

nezvládala. Všechny své naděje vložila do bitvy u pevnosti Dien Bien Phu, kam od roku 

1953 stahovala své jednotky. Francouzský předseda vlády Joseph Laniel později 

požadoval, aby Spojené státy podnikly ve Vietnamu letecké bombardování na podporu 

francouzských jednotek. Prezident Eisenhower věděl, že pokud tato pevnost padne do 

rukou Viet Minhu, bude americká intervence do regionu nevyhnutelná. Ustanovil však 

několik podmínek, které se zdály být nesplnitelné. Spojené státy by musely být 

v konfliktu naprosto nezávislými na Francii, na každé vojenské akci by se musela 

podílet i Velká Británie, zapojit by se musely i některé země jihovýchodní Asie a 

Kongres by musel dát celé akci zelenou. Eisenhower také požadoval, aby se 

francouzské jednotky podílely na dalších bojích, ale válku naprosto přenechaly v 

americké režii.
50

 

Prezident Eisenhower chtěl ve skutečnosti podle historika Ambrose intervenci 

americké armády zrealizovat jen v případě, že by šla do předem vyhraného boje. 

Podmínky, za jakých byl schopen Francii vojensky pomoci, vyplývaly i z toho, že 

nesouhlasil s koloniální politikou. Eisenhower později do svých pamětí dále napsal: 

 

Nejsilnější důvod pro Spojené státy [vyhnout se intervenci do 

Vietnamu] je fakt, že mezi světovými hegemony jsou Spojené státy jediné 

tradičně protikolonialistické. (…) Postavení Spojených států jako 

nejmocnější z protikolonialistických velmocí je velice důležité pro svobodný 

svět. (…) Morální pozice Spojených států je důležitější než delta Tonkinu a 

celá Indočína.
51
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1.2 Bratři Dullesovi 

Kromě prezidenta Eisenhowera byly hlavními postavami americké zahraniční 

politiky ministr zahraničí a prezidentův poradce John Foster Dulles a jeho bratr Allen 

Dulles, který byl za Eisenhowerovy vlády šéfem CIA. Oba dva měli díky svým 

vysokým postům možnost zasahovat do dění v Indočíně.
52

 Na zahraničněpolitické scéně 

ovládali všechny legální i nelegální nitky.
53

 

 John Foster Dulles zastával silně protikomunistický postoj a od začátku první 

indočínské války se stavěl na stranu Jižního Vietnamu. O Francouzích neměl valné 

mínění a se zhoršením situace ve Vietnamu byla jeho kritika čím dál silnější. Požadoval, 

aby Francouzi vytvořili na Viet Minh větší tlak a také aby dovolili americkým 

poradcům mít větší vliv v plánování operací a výcviku armády Jižního Vietnamu.
54

 

Americký ministr zahraničí si byl také vědom politické nespolehlivosti císaře Bao Daie 

a jeho neschopnosti vytvořit na jihu pro místní obyvatelstvo přijatelnou alternativu 

k Viet Minhu a Ho Či Minovi. V říjnu roku 1950 napsal Dulles svému příteli: „Zdá se, 

jak to často bývá, že je nezbytné z praktických důvodů si ze dvou zel vybrat to menší, 

protože teoretické ideální řešení z mnoha důvodů není možné.“
55

 Byl to právě americký 

ministr zahraničí, kdo si na počátku padesátých let všiml jihovietnamského katolíka 

Ngo Dinh Diema (pozdějšího prezidenta Jižního Vietnamu), kterého považoval za 

politické řešení pro Indočínu. 

 Podle Eisenhowera i Johna Dullese byl komunismus nepřijatelný pro americké 

ideály i pro stabilitu a bezpečnost světa. Jihovýchodní Asie byla pro ně důležitá i 

strategicky. Pro Japonsko, které bylo nyní spojencem Západu, představovala bohatý 

zdroj surovin. Oba státníci se domnívali, že Sověti chtějí svůj vliv rozšířit do dalších 

zemí – kromě Koreje a Indočíny se jednalo o Japonsko, Indii, Thajsko, Barmu a 

Malajsii.
56

 Když se Eisenhower a Dulles sešli v březnu roku 1953, aby probrali 

americko-francouzské vztahy, shodli se, že Indočína má v zahraniční politice tu nejvyšší 

prioritu, dokonce větší než Korea. Domnívali se totiž, že prohra v Indočíně by nebyla 
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jen lokální záležitostí a že komunismus by se pak rozšířil do Asie i Evropy.
57

 Co se však 

úvah o přímé intervenci týče, byly Spojené státy zdrženlivější. Šéf diplomacie Dulles 

sdělil svému francouzskému protějšku Paulu Elymu, že USA nemohou riskovat svou 

prestiž, pokud si nebudou jisté, že jdou do boje, ze kterého vyjdou jako vítězové.
58

 

 Američané se domnívali, že jejich intervence do Indočíny by mohla vyvolat 

reakce ze strany Číny i Sovětského svazu. Ani s jednou z těchto zemí ovšem neměl 

Washington zájem vést válku, která by byla velice nákladná.
59

 Ministr zahraničí Dulles 

byl toho názoru, že Trumanova zahraniční politika zadržování, jejímž základem bylo 

omezování vlivu protivníka, byla příliš defenzivní. Tento názor sdíleli všichni 

republikáni.
60

 Kromě politiky zatlačování tedy prezident Eisenhower přijal 30. října 

1953 i strategii „New Look“, tedy Nový pohled. Jednalo se o kombinaci politiky 

„zadržování, osvobozování, zastrašování a vyjednávání“. Tato nová koncepce měla 

Spojeným státům umožnit dostát svým vojenským závazkům v rámci studené války bez 

toho, aby příliš zatěžovala státní rozpočet. Politika zdůrazňovala důležitost strategicky 

rozmístěných jaderných zbraní, které měly odradit potenciální hrozby ze strany 

států východního bloku v čele se Sovětským svazem.
61

 Tato nová strategie měla být 

aplikována i na Vietnam, oproti plánům vojenského zásahu měla být finančně méně 

náročná a měla předejít intervenci ze strany Číny a SSSR. 

 Jak už bylo zmíněno výše, Eisenhower pro prosazení amerických zájmů spíše 

využíval nepřímý způsob ovlivňování a operace tajných služeb. V roce 1947 schválil 

Kongres vznik organizace CIA, která se stala nástupcem OSS. V čele nové 

zpravodajské služby stál od roku 1953 Allen W. Dulles, jenž měl už zkušenosti 

s akcemi OSS proti Adolfu Hitlerovi za druhé světové války. Allen Dulles chtěl 

pozvednout vliv zpravodajské služby a rozšiřoval její aktivity do celého světa. Spíše než 

na sbírání zpráv a vypracovávání analýz kladl důraz na tajné operace. S tím však také 

souvisela stále obtížnější kontrola rozšiřující se administrativy CIA.
62

 

 Nová zpravodajská služba se osvědčila například v Íránu (svržení údajně 

radikální vlády v roce 1953) i v Guatemale (svržení údajně radikální vlády v roce 1954). 
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Tyto tajné operace nebyly pro americkou administrativu tolik nákladné a velice lehce je 

šlo zkoordinovat se státní politikou i díky tomu, že v čele CIA a ministerstva zahraničí 

stáli bratři Dullesovi.
63

 

 Když se po příměří v Koreji obrátila pozornost Číny i Sovětského svazu 

k Indočíně, začali se v jihovýchodní Asii také více angažovat američtí tajní agenti. Hned 

po Ženevské konferenci v roce 1954 Spojené státy rozšířily na Dálném východě rozsah 

tajných operací CIA. Nejvýznamnější roli tu tehdy sehrál plukovník letecké služby 

Edward G. Lansdale, který oslnil Spojené státy už svým výkonem na Filipínách, kde 

pomohl prezidentu Ramonu Magsaysayovi potlačit komunisty. O to samé se měl 

pokusit i ve Vietnamu. O vyslání Lansdalea do Saigonu rozhodl sám Allen Dulles.
64
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3. Cesta do Ženevy a Dien Bien Phu 

Americké administrativě se nezamlouval způsob, jakým francouzská armáda 

indočínskou válku vedla. Washington potřeboval, aby byl konflikt ukončen ve prospěch 

západních mocností co nejrychleji. Francouzské jednotky byly totiž velmi potřebné pro 

obranu Evropy před sovětským vlivem. Prezident Eisenhower i jeho ministr zahraničí 

John Foster Dulles proto požadovali od svého evropského spojence tvrdší postup proti 

jednotkám Viet Minh. Zároveň Paříži radili, aby přislíbila Vietnamcům nezávislost, 

kterou nabudou s koncem války, a získala si tak větší přízeň obyvatelstva. Prezident 

Eisenhower byl totiž přesvědčen, že je to jediná možnost, jak světové veřejnosti ukázat, 

že konflikt v Indočíně není francouzským bojem za udržení kolonií, nýbrž válkou proti 

komunismu. Pokud by totiž Viet Minh po mírovém jednání dál v boji pokračoval, už by 

nemohl tvrdit, že bojuje za nezávislost. Spojené státy se domnívaly, že by se Ho Či Min 

už nemohl označovat za nacionalistu, ale odhalil by se jako komunista, který se za 

podpory Moskvy a Pekingu snaží šířit sovětskou ideologii.
65

 To byla samozřejmě mylná 

domněnka, Ho Či Min už v roce 1946, hned po uznání Vietnamské demokratické 

republiky v rámci Francouzské unie, prohlásil: „Pokud jde o mne, dávám přednost 

tomu, abych dýchal pět let francouzský hnůj, než abych po zbytek života jedl po 

čínsku.“
66

 

Paříž ale kritiku z americké strany odmítla a místo toho požadovala od 

Washingtonu ústupky, pokud šlo o zajištění bezpečnosti na starém kontinentu. Tato 

otázka se v západní Evropě řešila intenzivně od konce druhé světové války a Spojené 

státy na ní měly eminentní zájem. Od roku 1950 se jednalo o Evropském obranném 

společenství (EOS), do kterého se mělo zapojit i Západní Německo. Francie ale trvala 

na tom, že německý vojenský podíl na obranně starého kontinentu nesmí být vyšší než 

ten francouzský. Tato podmínka ale nemohla být splněna, dokud byly početné 

francouzské jednotky angažovány v Indočíně. Smlouva o EOS tedy nemohla být 

ratifikována Národním shromážděním, dokud Paříž neukončila válku ve Vietnamu.
67

 

Pro Francii se však konflikt v Indočíně stal nezvladatelným. Její jednotky v boji 

proti partyzánům prohrávaly, a to vojenské morálce nepřispívalo. Dne 27. října 1953 

proto konzervativní premiér Joseph Laniel oznámil, že je ochoten přistoupit k mírovým 

rozhovorům s lídrem Viet Minhu, Ho Či Minem. Tento krok přivítala hlavně britská 
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vláda. Ministerský předseda Winston Churchill byl znepokojen skutečností, že Západ 

věnuje příliš pozornosti situaci v Asii, než aby se zabýval bezpečností v Evropě, a byl 

přesvědčen, že vyjednávání je nejlepší způsob, jak s indočínskou válkou skoncovat. 

Doufal také, že mír na Dálném východě přispěje k utlumení studené války. S rozhovory 

souhlasili i Číňané, kteří byli vyčerpaní z korejského konfliktu, a indočínská válka pro 

ně znamenala další nebezpečí na jejich hranicích.
68

 

Eisenhowerova administrativa však nebyla z Lanielovy nabídky mírových 

rozhovorů s Viet Minhem nadšena. Už na začátku roku 1953 totiž Kongres na další 

operace ve Vietnamu schválil 785 milionů dolarů. Američané už ale nemohli nic 

podniknout, indočínská otázka byla zařazena do programu ženevské konference, která 

se měla zabývat problémy na Dálném východě a její začátek byl naplánován na 26. 

dubna 1954.
69

 

I přes nadcházející mírové rozhovory se generál Navarre přece jen rozhodl 

uskutečnit svůj plán a přinutit Viet Minh k finální bitvě, a to proto, aby zajistil Francii 

lepší vyjednávací pozici v Ženevě. Pro tento účel si vybral základnu u Dien Bien Phu 

v severozápadním Vietnamu, kam poslal své nejlepší jednotky. Prezident Eisenhower 

měl jako bývalý vojenský velitel velké pochybnosti o výběru místa, kam nevedly žádné 

cesty pro motorová vozidla, základna byly závislá na letecké podpoře. Francie ale byla 

ochotna od Spojených států přijímat materiální pomoc, nikoli vojenské rady. Francouzi 

si byli jisti, že se mohou ubránit jakémukoli útoku ze strany Viet Minhu. Americký 

prezident proto ustoupil a rozhodl se Francouze materiálně podpořit, jakkoli to půjde, 

aby předešli ničivé porážce.
70 

 

1.3 Bitva u Dien Bien Phu 

Viet Minh francouzskou výzvu přijal. Na začátku roku 1954 v oblasti obklíčil na 

dvanáct tisíc francouzských elitních vojáků. Ti bojovali proti mnohonásobné přesile. 

Zásobováni byli jen letecky. Navarre si ale stál za tím, že v hornaté oblasti nebudou 

moci severovietnamské jednotky nasadit těžké zbraně. Ignoroval zprávy svých tajných 

agentů a rozhodl se, že Dien Bien Phu udrží a přiměje nepřítele k bitvě.
71

 

                                                 
68

 Billings-Yun, „Ike and Vietnam“, 15. 
69

 Ibid., 15. 
70

 Palmer, „US Intelligence and Vietnam“, 19-20; Billings-Yun, „Ike and Vietnam“, 16; Hlavatá a spol., 

„Dějiny Vietnamu“, 184. 
71

 Frey, „Dějiny vietnamské války“, 24. 



   

 

21 

  

Číňané už nebyli zatíženi konfliktem na korejském poloostrově, proto mohli Ho 

Či Minovi poslat více materiální pomoci i další vojenské poradce. Severovietnamský 

generál Vo Nguyen Giap dokázal tuto podporu využít k tomu, aby Viet Minh proměnil 

v organizovanou a dobře vyzbrojenou armádu. I přesto, že francouzské jednotky utrpěly 

mnoho porážek, odmítly uznat, že stojí proti profesionálnímu vojsku. Navarre se stále 

podle historičky a profesorky Melanie Billings-Yun nechtěl vzdát „sebevražedné“ 

myšlenky, že Viet Minh nedokáže čelit přímé konfrontaci, tedy konečné bitvě u Dien 

Bien Phu, a to i přes to, že francouzští vojáci ale postupně ztráceli bojovou morálku a 

vůli v boji pokračovat.
72

 

V Evropě mezitím probíhaly přípravy na jednání o ukončení války v Indočíně. 

Pro Francii konflikt znamenal velkou vojenskou a hospodářskou zátěž. Její tehdejší 

premiér Laniel se řídil vnitropolitickými ohledy. Většina obyvatel totiž francouzské 

angažmá v Indočíně odmítala. Zatímco při průzkumu veřejného mínění v roce 1947 

s válkou souhlasilo 37 % obyvatel, v roce 1954 už tento počet klesl na 8 %.
73

 

Jelikož se situace u Dien Bien Phu zdála být čím dál víc kritickou, nechal 

Eisenhower na podporu Francie do oblasti vyslat čtyřicet bombardérů B-26, ale 

s francouzskými piloty. Americký technický personál přicestoval oblečený v civilním 

oblečení. Ale ani tak nešlo průběh bitvy zvrátit. Dne 13. března Viet Minh zvýšil 

ostřelování nepřátelských pozic. Dvě třetiny francouzského dělostřelectva padly do 

rukou severovietnamských jednotek, které ještě zničily přistávací dráhu. Zásobování 

francouzských vojáků, kteří byli už odkázáni na příděly nejen potravy, ale i pitné vody, 

bylo možné jen s pomocí padáků.
74

 

Dne 20. března 1954 přijel do Washingtonu s americkými představiteli o dalším 

průběhu války vyjednávat francouzský generál Paul Ely. Jeho hlavním cílem bylo 

požádat Spojené státy o letecký útok, který by uvolnil tlak na Dien Bien Phu. Nejprve se 

zdálo, že zásah podporuje i prezident Eisenhower.
75 

Dne 7. dubna 1954 novinářům na 

tiskové konferenci představil tzv. teorii domina: „Nakonec, v širším kontextu by mohlo 

následovat to, co by se dalo nazvat principem ‚padajícího domina‘. Máte poskládanou 

řadu dominových kostek, klepnete do první a je jisté, že ta poslední spadne velice 
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rychle. Takže můžete mít začátek rozpadu, který bude mít ty nejzávažnější následky.“
76

 

Podle Eisenhowera by po jihovýchodní Asii mohly následovat Barma, Malajsie, 

Thajsko, Indonésie, ale i Japonsko, Tchaj-wan a Filipíny. Tyto země by pak byly 

ohrožením pro Austrálii a Nový Zéland. Indočína byla podle Spojených států 

strategicky důležitá pro boj proti diktaturám a komunismu.
77

 

Po dvou letech v úřadu stál tedy americký prezident před důležitým 

rozhodnutím, zda zapojit své jednotky do bitvy u Dien Bien Phu nebo ne. Francouzští 

představitelé mu dali jasně najevo, že to bude bitva rozhodující. Premiér Laniel 

prohlásil, že pokud jeho země prohraje, bude muset přistoupit na podmínky komunistů 

bez ohledu na to, jaké budou.
78

 

Paříži už nestačila americká materiální pomoc a vyžadovala ze strany Spojených 

států intervenci. Předseda vlády Laniel Washington přesvědčoval o potřebě náletů 

amerických bombardérů na jednotky Viet Minhu. Pro Eisenhowera byly podle 

profesorky Melanie Billings-Yun s tímto požadavkem spojeny další otázky: Opravdu je 

rozumné zapojit americké jednotky do již sedm let trvajícího konfliktu? Je správné 

vyslat svůj lid zpět do Asie jen osm měsíců po stažení jednotek z nepopulární korejské 

války?
79

 

Eisenhower se i přes politiku zatlačování „rollback“ a teorii domina neodhodlal 

do bitvy u Dien Bien Phu zasáhnout. Prezident, ministr zahraničí Dulles i americký 

Kongres se distancovali od jednostranné akce. Požadovali zásah společný, jihovýchodní 

Asii měla bránit koalice USA, Velké Británie, Francie, Austrálie, Nového Zélandu, 

Thajska, Filipín a asociace indočínských států. Takové spojení sil by totiž podle 

americké administrativy posílilo francouzskou bojeschopnost a zabránilo by čínské 

invazi. Prezident se totiž obával, že jednostranným vojenským zásahem by si vysloužil 

mezinárodní kritiku a ohrozil by světový mír. Ještě méně ale bylo v jeho zájmu 

propůjčit svou autoritu společné akci s Francií. V amerických zájmech nebylo se jakkoli 

ztotožňovat s francouzským záměrem udržet kolonie.
80

 

O budoucnosti koalice států, které měly bránit Indočínu před mezinárodním 

komunismem, rozhodl postoj Velké Británie. Do jednání Paula Elyho s americkými 
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představiteli se zapojil i Winston Churchill se svým ministrem zahraničí Anthonym 

Edenem. Ti prohlásili, že letecký úder na Dien Bien Phu by byl chybou, oba považovali 

válku v Indočíně za prohranou. Možnost jednostranné intervence proto nakonec zamítl 

americký Kongres i sám prezident Eisenhower.
81

 Ten se shodl s britským ministerským 

předsedou Churchillem, který se nedomníval, že by intervence přinesla lepší výsledek 

než mírové jednání.
82

 

Ještě než schůzka Paula Elyho s americkými představiteli skončila, požádala 

francouzská vláda Spojené státy dokonce o dvě až tři atomové bomby, které by byly 

použity proti Viet Minhu.
83

 Prezident Eisenhower ale tuto žádost ihned zamítl ze 

strachu, že by to vedlo k čínské intervenci. Boj s čínskými jednotkami by pak podle něj 

určitě vedl k reakci ze strany Sovětského svazu, a to by mohlo zapříčinit nukleární 

válku. Navíc mu přišlo šílené použít atomovou bombu podruhé v intervalu kratším než 

deset let.
84

 Američané tedy Paulu Elymu nabídli jen další bombardéry, které generál 

vděčně přijal.
85

 

Francouzská prohra v rozhodující bitvě u Dien Bien Phu byla tedy zpečetěna. 

Dne 7. května 1954 zahájil Viet Minh ofenzívu a porazil početně slabší nepřátelské 

jednotky. Zajal 6 500 až 10 000 francouzských vojáků, téměř 10 000 jich v boji 

zemřelo. Viet Minh ztratil zhruba 23 000 příslušníků. Bitva trvala padesát pět dnů. Pro 

severovietnamské vůdce představovala porážka francouzských vojsk psychologické 

vítězství. Generál Giap si vybral dokonalý okamžik pro rozhodující úder. Den nato se 

totiž indočínská otázka začala řešit na konferenci v Ženevě.
86

 

 Eisenhower považoval prohranou bitvu u Dien Bien Phu za totální selhání 

francouzské armády, chybu viděl hlavně v nesprávném vedení. Po celou tu dobu mohl 

americký prezident přikázat letecký i pozemní útok, či dokonce svržení atomových 

bomb. Nic z toho ale neudělal, i když na něho naléhali jeho poradci. Podle prezidenta 

stačilo, aby Paříž udělila Vietnamu nezávislost a svěřila vojenskou kampaň do rukou 

schopnějšího generála. Eisenhower slíbil, že i když v Indočíně nebudou přítomny žádné 

americké jednotky, bude Washington dál platit všechny válečné výdaje. Eisenhowerovi 

šlo o udržení vojenské angažovanosti v Indočíně co nejdéle, alespoň do doby, než na 
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jeho popud vznikne SEATO
87

, organizace na způsob NATO. Po událostech z roku 1954 

se dalo tvrdit, že Eisenhower dostal Američany z Koreje a držel je dál od Vietnamu.
88

 

 

1.4 Ženevská konference 

Jednání o indočínské otázce v Ženevě začalo 8. května 1954. Zúčastnili se ho 

zástupci z devíti zemí – Francie, Velké Británie, Sovětského svazu, Číny, Kambodži, 

Laosu, Demokratické republiky Vietnam (VDR), Vietnamského státu a Spojených států. 

Americký ministr zahraničí John Foster Dulles na konferenci přijel jen jako 

pozorovatel. Nezůstal ani do konce. Odmítal totiž rozhovory s „rudými“ Číňany a 

s jejich delegáty si ani nepodal ruce. Novinářům tehdy řekl, že ke kontaktu s čínským 

premiérem Čou Enlajem by ho přiměla jen srážka jejich automobilů.
89

 

Za severní Vietnam dorazili do Ženevy představitelé Viet Minh v čele s Pham 

Van Dongem. Očekávali, že jejich vítězství u Dien Bien Phu povede ke stažení 

Francouzů z celé Indočíny. Doufali také ve vytvoření nezávislého státu s Ho Chi 

Minhem na postu prezidenta. V neposlední řadě požadovali, aby tento nový stát uznaly i 

ostatní země a aby se boj o moc ve Vietnamu uskutečňoval už jen politicky a nikoli 

vojensky.
90

 

 Vietnamští komunisté, kteří byli nepopiratelným vítězem první indočínské 

války, se ale v Ženevě stali objektem mocenských zájmů ostatních států. Výsledky 

konference vůbec neodpovídaly vojenské a politické realitě ve Vietnamu, nýbrž 

odrážely zájmy velmocí. Třeba pro Sovětský svaz měl region do poloviny šedesátých let 

jen malý význam. Tamní vedení spíše vidělo v jednání o konfliktu způsob, jak znovu 

navázat kontakt se Západem po Stalinově smrti.
91

 

 Zatímco se rozhovory vlekly, probírali prezident Eisenhower spolu s ministrem 

zahraničí Dullesem možnosti společné intervence do jihovýchodní Asie. Sbor náčelníků 

štábu vypracoval detailní plány na rozmístění amerických vojsk ve Vietnamu pro 

případ, že by Čína během jednání zahájila vojenskou intervenci nebo že by Viet Minh 

dosáhl dalších úspěchů. K vyslání jednotek do regionu měla prezidenta zmocňovat 
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připravená rezoluce, kterou by musel schválit Kongres. Tyto plány pro případ nouze ale 

ztratily možnost realizace, když v Paříži vypukla vládní krize. Kvůli prohře u Dien Bien 

Phu 12. června 1954 padl kabinet premiéra Josepha Laniela. Novým předsedou vlády se 

stal socialista Pierre Mendès-France. Ten ale trval na diplomatickém řešení konfliktu 

v Indočíně. Ministr zahraničí Dulles tedy vypracoval společně s Brity program o sedmi 

bodech, který byl novému francouzskému premiérovi předán. Cílem bylo izolovat Viet 

Minh na severu. Kambodža, Laos a Jižní Vietnam měly vzniknout jako nezávislé 

státy.
92

 

Většinu bodů z tohoto plánu se Američanům a Britům opravdu podařilo prosadit. 

Vietnamská demokratická republika podepsala příměří s Francií 20. července 1954. 

Skončila tak první indočínská válka. Vietnam byl rozdělen demarkační linií, kterou byla 

určena 17. rovnoběžka, na jižní a severní část. Mělo dojít k přeskupení ozbrojených sil, 

Viet Minh se měl stáhnout za deset kilometrů širokou demilitarizovanou zónu na sever, 

zatímco francouzská vojska měla opustit oblast Tonkinu. Ani jedna ze stran pak 

nesměla zvyšovat svůj válečný potenciál a uzavírat vojenské dohody. To vše mělo platit 

do celonárodních svobodných voleb, jejichž datum bylo stanoveno na polovinu roku 

1956 a které měly sjednotit celý Vietnam pod jednou vládou.
93

 Na plnění podmínek pak 

měla dohlížet Mezinárodní kontrolní komise. Do jejího vedení byl zvolen zástupce 

Západu – Kanada, Východu – Polsko a neutrálního státu – Indie.
94

 

Představitelé Viet Minhu původně na podmínky přistoupit nechtěli, donutil je 

k tomu až čínský premiér Čou Enlaj. Už dříve se setkal s Ho Či Minem a pohrozil mu 

zastavením pomoci, pokud se severovietnamská delegace nepřizpůsobí. Zástupci 

Vietnamské demokratické republiky považovali za zradu, že je Čou Enlaj donutil 

podepsat nevýhodnou dohodu. Viet Minh totiž kontroloval kromě severu zhruba dvě 

třetiny jižní části země. Ženevskou dohodou ztratil důležitá strategická města, která 

připadla Vietnamskému státu, v jehož čele stál císař Bao Dai. Čína ale jednala v souladu 

s tradiční zahraniční politikou vůči regionu. Roztříštěná oblast se jí lépe ovlivňovala. 

Souhlasila proto s tím, aby Laos a Kambodža zůstaly ve Francouzské unii a byly 

vnímány jako nezávislé na Vietnamu. Hlavním důvodem jejího chování byl strach 

z přímé intervence amerických vojsk. Jediným bodem, který se tak podařilo Viet Minhu 
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prosadit, byla podmínka, že boj o moc ve Vietnamu se již bude uskutečňovat jen 

politicky, nikoli vojensky.
95

 

Spojené státy dohodu nepodepsaly, ale v pozdější jednostranné deklaraci se 

zavázaly ji respektovat, i když nesouhlasily s rozdělením Vietnamu podél 17. 

rovnoběžky. Smlouvu nepodepsal ani Vietnamský stát. Císař Bao Dai, loutková postava 

kolonistů, zůstal v Cannes. Jím jmenovaný premiér Ngo Dinh Diem nehrál ve 

vyjednáváních žádnou roli.
96

 

Analytici americké vojenské rozvědky upozorňovali na to, že pokud se 

celonárodní svobodné volby budou konat v roce 1956, jak bylo stanoveno ženevskou 

dohodou, komunisté určitě převezmou kontrolu nad celou zemí a zcela určitě vypukne 

občanská válka v Jižním Vietnamu. Analytici byli také pesimističtí ohledně toho, jestli 

Spojené státy dokážou vybudovat politickou základnu a vojenskou sílu v Jižním 

Vietnamu, aby předešly komunistickému převratu. Také byli názoru, že i přes velké 

americké výdaje, včetně vyslání amerických jednotek, nebude úspěch garantován, 

obzvlášť pokud Číňané a Sověti budou v podpoře Viet Minhu dál pokračovat.
97

 

Všem účastníkům konference muselo být jasné, že vyjednaná ustanovení jsou 

spíše příměřím než koncem války. Už v průběhu konference došel prezident Eisenhower 

s ministrem zahraničí Dullesem k závěru, že Spojené státy musí zaujmout místo Francie 

v Indočíně a před komunismem bránit Laos, Kambodžu a Jižní Vietnam. To znamenalo 

rozhodující obrat v americké zahraniční politice. Do té doby čelní představitelé odmítali 

přímé zapojení se do indočínského konfliktu, francouzskou vládu Spojené státy 

podporovaly pouze finančně. Nyní se však USA rozhodly převzít odpovědnost za 

politickou budoucnost Dálného východu, který byl z velké části kontrolován 

nepřítelem.
98

 

Pro prezidenta Eisenhowera byla ženevská konference zklamáním. Byl si ale 

vědom toho, že kdyby Francouzi ve válce pokračovali, ztratili by celou Indočínu, a Viet 

Minh v čele s Ho Chi Minhem by ovládl celý Vietnam.
99

 Později se Washington od 

ženevské deklarace distancoval a vydal vlastní prohlášení, že jakoukoli agresi budou 

Spojené státy brát jako ohrožení mezinárodní bezpečnosti a míru.
100
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Pokud by Washington plně uznal ženevské dohody, znamenalo by to riskovat 

politickou prohru a pravděpodobně i komunizaci Vietnamu. Ještě v roce 1953 Spojené 

státy z podnětu ministra zahraničí Johna Fostera Dullese poslaly do Vietnamu 400 

milionů dolarů na podporu Francouzů, aby je udržely v Indočíně. Investice byla 

zpochybněna hned poté, co byl jejich evropský spojenec nucen Indočínu opustit o půl 

roku později. Nakonec v dalších letech v Bílém domě zvítězila snaha zabránit šíření 

komunismu a USA započaly 21 let dlouhou cestu k vytvoření nezávislého Jižního 

Vietnamu, který měl tvořit bariéru proti šíření komunismu v Jihovýchodní Asii.
101
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4. Rozdělený Vietnam 

Už v průběhu ženevských rozhovorů začali Američané ve Vietnamu s tajnými 

operacemi CIA. Hlavní postavou byl plukovník Edward G. Lansdale, jenž měl úspěch 

už na Filipínách, kde pomohl sestavit vládu prezidenta Ramona Magsaysaye, který díky 

americké podpoře porazil tamní komunisty. Ten samý úkol měl Lansdale splnit i ve 

Vietnamu. Do Saigonu přicestoval v červnu roku 1954, oficiálně jako přidělenec 

letectva (Assistant Air Attaché). Zvláštní bylo, že Lansdale nespadal pod velení mise 

CIA ve Vietnamu, ale zodpovídal se přímo šéfovi zpravodajské služby Allenu 

Dullesovi.
102

 

 Problémem bylo ve Vietnamu najít někoho, jako byl filipínský prezident. Mělo 

se jednat o nekomunistického politika, který by byl nakloněn Západu, zároveň to však 

musel být charismatický vůdce, který by mohl o moc soupeřit s Ho Či Minem, jenž si 

dokázal získat loajalitu nejen komunistických, ale i nekomunistických nacionalistů. Byl 

to právě Lansdale, komu se podařilo navázat blízký vztah s bratry Ngoovými.
103

 

Spojené státy se po ženevské konferenci musely rozhodnout, zda budou 

tolerovat šíření Ho Či Minova režimu, nebo převezmou francouzské břemeno a budou 

samy bojovat proti Viet Minhu. Rozhodnutí bylo takové, že podpořili katolíka Ngo 

Dinh Diema na post premiéra a rozhodly se vytvořit nový nezávislý stát jižně od 17. 

rovnoběžky.
104

 Za tímto účelem přiteklo do Vietnamu další velké množství vojenské a 

finanční pomoci.
105

 

Diem se ihned pokusil o centralizaci země a s pomocí americké podpory se 

oprostil od francouzského vlivu. Nyní už bylo jasné, jak moc se lišily zájmy 

Washingtonu a Paříže. Spojené státy chtěly vybudovat silný, nezávislý a 

nekomunistický Vietnam; Laos a Kambodža měly být přidruženými státy.
106

 

Paříž stáhla své jednotky z Vietnamu v dubnu roku 1956. Armáda o 150 000 

mužích a 6000 poradcích nebyla nahrazena žádným americkým vojskem, ale jen asi 

třemi stovkami poradců z US MAAG (Military Assistance Advisory Group). 

Jihovietnamské vojsko bylo v zoufalém stavu. Dosud mu veleli Francouzi, kteří však 

Vietnamcům nepředali žádné know-how. I z nevojenského hlediska znamenal odchod 
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Francouzů velkou ztrátu. Zastávali totiž vlivné pozice nejen v Saigonu, ale i 

v jednotlivých provinciích. Ztráta této technické pomoci, obchodních a průmyslových 

aktivit přesto nebyla tak traumatická jako vojenské stažení. Podle historika Palmera byla 

situace, kterou Američané zdědili, beznadějná. Je toho názoru, že bylo nemoudré 

Francouze donutit ke stažení sil a snažit se je v oblasti nahradit.
107

 

Hned po podpisu ženevských dohod začal Washington tajně plánovat, jak 

smluvená ustanovení sabotovat. Věděl, že volby v roce 1956 by velice pravděpodobně 

přinesly vítězství Ho Či Minovi. Rada národní bezpečnosti radila, aby se předešlo 

komunistickému převzetí moci nad celým Vietnamem a aby Spojené státy začaly plně 

podporovat nekomunistický jih. Ministr zahraničí John Foster Dulles brzy inicioval 

vznik Organizace smlouvy pro jihovýchodní Asii (Southeast Asia Treaty Organization, 

SEATO), která měla zadržovat komunismus v Asii a hlavně před ním bránit Jižní 

Vietnam.
108

 

Washington tedy podpořil vládu Ngo Dinh Diema, který měl začít ve Vietnamu 

budovat stát, jenž by byl spojencem Západu a nárazníkem v boji proti komunismu.
109

 

Jižní Vietnam byl totiž důležitý ekonomicky i strategicky, pobřeží bylo důležité pro 

lodní dopravu. Pokud by se zemi podařilo stabilizovat, mohl by Jižní Vietnam být 

protiváhou Číně a Sovětskému svazu.
110

 Základem plánu bylo vybudování silné 

jihovietnamské armády, o kterou by se nový režim mohl opřít.
111

 

To, že se Spojeným státům vybudovat fungující demokratický stát v Jižním 

Vietnamu podobně jako na Filipínách nepodařilo, se ukázalo během několika dalších 

let. Největší chybou byl výběr nesprávného vůdce, který nedokázal sjednotit 

obyvatelstvo v boji proti komunismu. 
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1.5 Ngo Dinh Diem 

Zkoumali jsme způsoby a prostředky, které umožní naší pomoci 

Vietnamu být efektivnější a vytvořit blahobyt a stabilitu vlády Vietnamu. 

Dal jsem proto pokyn americkému velvyslanci ve Vietnamu, aby s Vámi 

spolupracoval ve Vaší funkci premiéra (…) za předpokladu, že Vaše vláda je 

připravena poskytnout záruky reforem, které bude schopna provést 

v případě, že podpora bude dodána. Účelem této nabídky je pomoc vládě 

Vietnamu ve vývoji a udržení silného a životaschopného státu, který je 

schopný odolávat pokusu o rozvrácení a agresi vojenskými prostředky. 

Vláda Spojených států očekává, že tato podpora se setká s potřebným 

výkonem ze strany vlády Vietnamu, která provede potřebné reformy.
112

 

 

Prezident Eisenhower chtěl v dopise z 24. října 1954 jihovietnamského premiéra 

Ngo Dinh Diema motivovat k vytvoření silné vlády a k boji proti komunismu. Také mu 

slíbil, že od 1. ledna 1955 bude všechna americká pomoc putovat přímo k Diemově 

vládě, dosud byla dodávána přes francouzské zprostředkovatele.
113

 Spojené státy také 

samy začaly s výcvikem jihovietnamské armády.
114

 

Eisenhower prohlašoval, že Diem je „zázračný muž“, který dovede svou zemi 

k demokracii.
115

 Tento vietnamský politik byl pro Američany atraktivní hned z několika 

důvodů. Byl protikomunistický, což dokázal, když odmítl nabídku Ho Či Mina, aby se 

připojil k vládě Viet Minhu. Nacionální a protikolonialistické cítění měl Diem prokázat 

tehdy, když protestoval proti návratu francouzské správy do Indočíny. Ostatně svou 

antikoloniální reputaci si tento muž vybudoval už v roce 1933. Tehdy se stal ministrem 

vnitra vlády pro oblast Annamu ve středním Vietnamu, která podléhala Paříži. Po 

několika měsících ale resignoval, když Francouzi nesouhlasili s jím navrhovanými 

reformami.
 116

 

Diem byl také římským katolíkem a uměl anglicky, protože ve Spojených 

státech působil mezi lety 1951 a 1953 jako misionář. Jeho náboženství sice 
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nedokazovalo nic o jeho protikomunistickém zaměření, ale tento fakt přesvědčil mnoho 

amerických senátorů, například Mikea Mansfielda nebo Johna F. Kennedyho. 
117

 

Ne všichni však byli názoru, že Ngo Dinh Diem je tím správným člověkem. 

Například kongresman Walter Judd a senátor Hubert Humphrey ho kritizovali za to, že 

jeho vyjádření jsou příliš vágní a ve skutečnosti nemá pro budoucnost Vietnamu 

vypracovaný žádný plán.
118

 

Najít za Diema alternativu však nebylo vůbec jednoduché. Spojené státy hledaly 

vhodného kandidáta už v průběhu ženevské konference. Vietnamská politická elita 

nebyla vůbec početná a většina jejích představitelů spolupracovala s Francouzi.
 
Ngo 

Dinh Diema v podstatě prosadil ministr zahraničních věcí John Foster Dulles, který 

přinutil francouzské vedení a císaře Bao Daie, aby Diema jmenovali ministerským 

předsedou.
119

 

Než se však Diem roku 1954 ujal funkce premiéra, neměl kromě krátkého 

výkonu funkce ministra vnitra v Annamu valné politické zkušenosti. Zdálo se, že bere 

poslušnost a loajalitu těch, kteří se s ním snažili vybudovat nezávislý Jižní Vietnam, 

jako samozřejmost. Od začátku spoléhal jen na kompetentnost své vlastní rodiny, podle 

svědků nebyl schopen empatie a lidské komunikace. Bylo těžké s ním spolupracovat, 

což přiznal i Diemův bratr a jeho nejbližší poradce Ngo Dinh Nhu.
120

 

Zpravodajské služby si uvědomovaly Diemovy nedostatky. Už od začátku jeho 

vlády s ním byla vietnamská opozice silně nespokojena a premiér musel jednat tak, aby 

se vyhnul pokusům o převrat. Společně s agenty CIA se jeho bratr Nhu snažil 

vybudovat malou armádu, která by chránila režim a umožnila vládě lepší postavení při 

jednání s ostatními frakcemi.
121

  

Diemovi se nakonec podařilo relativně upevnit moc. V říjnu roku 1955 

zorganizoval referendum, ve kterém mělo obyvatelstvo rozhodnout, koho chtějí do čela 

hlavy státu – Ngo Dinh Diema, nebo císaře Bao Daie, kterého prosazovali Francouzi. I 

přesto, že plukovník Lansdale varoval před falšováním výsledků, podle oficiálního 

součtu hlasů 98 % obyvatel Jižního Vietnamu upřednostnilo Diema. Ten svého 

                                                 
117

 Ibid., 9-10. 
118

 Ibid., 9-10. 
119

 Hlavatá a spol., „Dějiny Vietnamu“, 195-196. 
120

 Ahern, „CIA and the House of Ngo“, 10-11. 
121

 Ibid., 37. 



   

 

32 

  

konkurenta následně sesadil a sám se 26. října 1955 prohlásil prezidentem republiky, jež 

pokrývala území na jih od 17. rovnoběžky.
122

 

Washingtonem podporovaný nový prezident si však nedokázal naklonit 

venkovské obyvatelstvo ani prosadit potřebné reformy. Jeho zkorumpovaný a krutý 

režim brzy odstartoval revoltu na jihu země. Diemova antikomunistická kampaň z roku 

1955 postihla mnoho obyvatel. Tisíce lidí byly uvězněny, mučeny či popraveny. Jediný, 

na koho se jihovietnamští rebelové mohli obrátit, byl Viet Minh. Hanoj je však začala 

podporovat až od roku 1959.
123

 

Původně se však zdálo, že Diem mezi lety 1955 a 1958 opravdu získává kontrolu 

nad státem. Plukovník Lansdale inicioval přesídlení katolických uprchlíků ze severu na 

jih země po rozdělení Vietnamu 17. rovnoběžkou. Do května roku 1955 se přestěhovalo 

více než 900 000 lidí, kteří pak velmi přispěli hospodářskému rozvoji Jižního 

Vietnamu.
124

 Režim však nedokázal dostatečně rychle zareagovat na teroristické 

aktivity partyzánů z Vietkongu (Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu), které 

nabíraly na intenzitě v letech 1958 a 1959 a byly podporovány Hanojí. Až na podzim 

roku 1960 američtí poradci v Saigonu se svolením ministerstev zahraničí a obrany 

Spojených států vypracovali komplexní národní plán pro zvládnutí vzpoury v Jižním 

Vietnamu. Naléhali na tamní vládu, aby prosadila potřebné reformy. Zpravodajské 

služby varovaly americké politiky, že zatímco Vietkong je čím dál silnější a zvyšuje 

tempo svých aktivit, veřejná nevole vůči Diemovi stále rostla. Podle odhadů mohl jeho 

režim padnout do roka, první pokus o svržení vlády se však objevil už v noci z 10. na 

11. listopadu 1960.
125

 

 Podle historika Geoffreyho Warnera jihovietnamský režim přežil až do této 

chvíle jen díky podpoře ze strany Spojených států.
126

 Bez americké pomoci by měl 

značné problémy ustát materiální i politické těžkosti.
127

 Washington si byl vědom toho, 

že Diemův autokratismus nahrává do karet komunistům, a proto ho koncem roku 1960 

vyzval, aby se konečně odhodlal k liberalizaci poměrů ve společnosti.
128

 Plukovník 

Lansdale viděl, že tento represivní styl vládnutí už není udržitelný.
129

 Proti Diemovi se 
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postupně obraceli i nejvyšší představitelé jihovietnamské armády. Prezident přežil 

celkem tři atentáty na svou osobu. Jeho vláda trvala jen osm let.
130

 

 Za komunistické podpory se na jihu země stále rozšiřoval vliv Vietkongu. Když 

Hanoj roku 1960 Frontu národního osvobození uznala a vyzvala ke svržení Diema, bylo 

v Jižním Vietnamu jen 700 amerických vojenských poradců. Otázku, zda je vhodné se 

v zemi s převážně buddhistickým obyvatelstvem stále upínat na katolického diktátora a 

zkorumpovaný vládní aparát opírající se převážně o armádu, však musel Eisenhower 

předat svému nástupci.
131

 

Když do prezidentského úřadu nastupoval John F. Kennedy, válka s Vietkongem 

byla v plném proudu a Ngo Dinh Diem byl vůči svému obyvatelstvu ještě represivnější. 

Kennedy už v roce 1963 mluvil o celkovém stažení amerických jednotek. Namísto toho 

však CIA vydala plán ke svržení vlády Ho Či Mina a angažmá Spojených států 

v regionu pokračovalo.
132

 

V roce 1963 došly nepokoje tak daleko, že se Diem rozhodl tvrdě potlačit 

povstání buddhistů a studentů. Mnoho protestujících bylo zatčeno, mnozí se na protest 

upálili.
133

 Skrz postavu jihovietnamského prezidenta se zvětšoval i odpor obyvatel vůči 

Američanům.
134

 Proto prezident Kennedy v dopise z počátku 60. let Ngo Dinh Diemovi 

napsal: 

Váš dopis ukazuje to, co naše vlastní informace dokazují – že 

kampaň síly a teroru je nyní vedena proti Vašemu lidu, a Vaše vláda je 

podporována a řízena zvenčí autoritami z Hanoje. Ty tudíž porušily 

ustanovení Ženevské smlouvy, která měla zajistit mír ve Vietnamu a ke které 

se zavázaly v roce 1954. V té době Spojené státy, i když se dohod 

neúčastnily, prohlásily, že budou ‚pohlížet na jakékoli obnovení agrese, která 

bude v rozporu s dohodami, s hlubokým znepokojením a budou ji považovat 

za vážné ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti‘.
135

 

 

Za podpory prezidenta Kennedyho a agentů CIA byl Ngo Dinh Diem na počátku 

listopadu 1963 sesazen a zastřelen jihovietnamskými armádními veliteli.
136
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Závěr 

 Spojené státy americké se ve Vietnamu začaly angažovat ke konci druhé 

světové války. Je zajímavé, že původně podporovaly opozici Viet Minh v čele s Ho Či 

Minem proti japonským okupantům a vichistické Francii. USA se ale nakonec rozhodly 

postavit se v první indočínské válce na stranu Paříže a opozice, kterou původně 

podporovaly, se obrátila proti nim a jejími spojenci se staly komunistické země, se 

kterým Washington soupeřil v rámci právě probíhající studené války. 

 Přesto, že Spojené státy nesouhlasily s francouzským kolonialismem, podpořily 

svého evropského spojence, protože na konflikt ve Vietnamu nahlížely stejně jako na 

válku v Koreji. Boje v obou zemích probíhaly paralelně a USA došly k tomu názoru, že 

francouzské jednotky bojují v Indočíně za stejné hodnoty jako ty americké na korejském 

poloostrově, tedy za demokracii a proti komunismu. 

 Navzdory tomu, že Washington v roce 1954 financoval 80 % francouzských 

výdajů v jihovýchodní Asii, nedokázaly francouzské jednotky své pozice udržet. Své 

šance se rozhodly vložit do bitvy u Dien Bien Phu. Rychle se tu však dostaly do 

obklíčení Viet Minhu a francouzští představitelé požádaly USA o intervenci, která by 

zvrátila vývoj bojů. Tuto možnost Američané sice zvažovali, nakonec ale prezident 

Eisenhower i přes politiku zatlačování přímé zapojení svých sil do konfliktu odmítl, a to 

hned z několika důvodů. Americká armáda se teprve před rokem vrátila z Koreje, a i 

když zde ubránila prozápadně orientovaný Jih, Sever zůstal pod komunistickou 

nadvládou. Prezident Eisenhower nechtěl svůj národ posílat do další daleké asijské 

země pro nejistý výsledek. Navíc americká intervence by jistě vyvolala reakci ze strany 

Pekingu, boje by se tak prodloužily a mohlo by dojít ke stejné situaci jako v Koreji. Bílý 

dům proto prosazoval společný zásah koalice států USA, Velké Británie, Francie, 

Austrálie Nového Zélandu, Filipín a asociace indočínských států. Takové spojení sil by 

totiž podle Washingtonu mělo větší šanci na úspěch a zabránilo by čínské invazi do 

Vietnamu. Jednání o této koalici ale skončilo, jakmile se akce odmítla zúčastnit Velká 

Británie. Její ministerský předseda Winston Churchill byl totiž toho názoru, že mírové 

jednání přinese lepší výsledky. 

 Indočínská otázka se tedy začala řešit na ženevské konferenci den poté, co byly 

francouzské jednotky u Dien Bien Phu poraženy. Podle dohody byl Vietnam rozdělen 

17. rovnoběžkou a v polovině roku 1956 se měly konat svobodné volby, které zemi 
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sjednotí. Smlouvu ze všech zúčastněných stran nepodepsali jen představitelé Jižního 

Vietnamu a Spojených států. I když se USA v jednostranné deklaraci zavázaly 

podmínky respektovat, později podpořily Saigon v jejich porušování s argumentem, že 

se k žádnému dokumentu podpisem nezavázaly. Konkrétně šlo o celonárodní hlasování 

v roce 1956, které Jižní Vietnam sabotoval. Američané dobře věděli, že by je vyhrál Ho 

Či Min a země by se tak sjednotila pod komunistickým Severem. 

Po zkušenostech s budováním demokracie na Filipínách byly Spojené státy 

velmi sebevědomé v tom, že to samé dokážou vytvořit i v Jižním Vietnamu. Začaly tedy 

s vytvářením nezávislého demokratického státu, který měl být spojencem Západu v boji 

proti mezinárodnímu komunismu. Hlavní problém byl ovšem v tom, že na rozdíl od 

Filipín nedokázala CIA ve Vietnamu najít vhodného vůdce, který by provedl potřebné 

reformy a získal si náklonnost svého obyvatelstva. Místní elita totiž nebyla příliš 

početná a Američané požadovali kandidáta, který by byl nacionalistou, zaměřený proti 

kolonialismu a komunismu. Volba nakonec padla na katolického politika Ngo Dinh 

Diema. Ten ovšem nastolil hrůzovládu, kterou si proti sobě popudil vietnamské 

obyvatelstvo i vysoké činitele. Nakonec museli sami Američané vydat povolení k jeho 

svržení. Za vlády dalších prezidentů Spojených států se situace ovšem nezlepšila a USA 

do konfliktu zabředávaly stále více. 

Všechny tyto body potvrdily, že americké angažmá ve Vietnamu, které 

vyvrcholilo za administrativ prezidentů Lyndona B. Johnsona a Richarda Nixona, mělo 

kořeny už na počátku padesátých let. Prezident Eisenhower pravděpodobně mohl 

zásahem do bitvy u Dien Bien Phu její výsledek zvrátit, větší problém ovšem vidím 

v tom, že se Spojeným státům nepodařilo to samé, co na Filipínách. Nedokázaly do čela 

státu dosadit kompetentního vůdce, který by sjednotil národ a dovedl ho k demokracii. 

Pokud nechtěly USA ztratit celý Vietnam, byly pak v šedesátých letech nuceny se 

konfliktu naplno zapojit. Zajímavé podle mě je, že se podobná situace opakovala 

v dalších amerických konfliktech, například v Afghánistánu, kde se opozice, zprvu 

podporována Spojenými státy, nakonec obrátila proti nim. Takzvaný vietnamský 

syndrom provází Američany dodnes. 
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Summary 

The United States began their engagement in Vietnam by the end of World War 

II. It is interesting that in the beginning they backed the opposition of Viet Minh led by 

Ho Chi Minh against the Japanese occupiers and the Vichy France. During the 

Indochina War the US stood on the side of Paris and the opposition of Viet Minh turned 

against the West. Ho Chi Minh became to be supported by China and the Soviet Union, 

which fought against the US in the Cold War. 

Though the United States did not agree with the French colonialism, they 

supported their European ally because of the parallel of conflict in Vietnam to the 

Korean War as the fighting in both countries took place in the same time. According to 

the US, France was fighting for the same values in Asia as the United States – for 

democracy and anti-communism. 

Despite the fact that in 1954 Washington financed 78 % of the French spending 

in Southeast Asia, the French troops were unable to maintain their positions. Paris had 

asked for the US intervention in the region, but the president Eisenhower refused for 

several reasons. The US Army had come back from Korea only a year ago. President 

Eisenhower didn’t want to send the American troop to another Asian country far away. 

Additionally, American intervention would surely provoke a reaction of China and the 

battle would then be prolonged and could lead to the same situation as in Korea. The 

White House wanted a coalition of states of USA, Great Britain, France, Australia, New 

Zealand, the Philippines and the association of Indochinese states to fight in Vietnam. 

This would have a greater chance to success and would prevent Chinese invasion of 

Vietnam. But the negotiations ended when Great Britain refused to participate. 

Indochinese question therefore started to be discussed at the Geneva conference. 

Vietnam was divided by the 17th parallel. The US and South Vietnam refused to sign 

the document. The United States then tried to build a democratic country in South 

Vietnam, but failed. The main problem was that they did not manage to find an ideal 

candidate to rule the country. Therefore the US was forced to send their troops to 

Indochina which escalated into the Vietnam War. 
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