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Abstrakt 

 Spojené státy se ve své historii vojensky angažovaly v několika konfliktech, které 

měly charakter boje proti povstalcům. Jsou jimi i válka ve Vietnamu a druhá válka 

v Iráku- právě ty jsou předmětem zkoumání v této práci. Autor si klade otázku, jakým 

způsobem se vyvíjela americká protipovstalecká  v obou konfliktech a zda a jak 

Američané uplatnili zkušenosti z vietnamské války v irácké válce. Ve vietnamské válce 

vyvinuly Spojené státy několik protipovstaleckých programů a většina jich byla 

úspěšných –zabraňovaly šíření vlivu Vietcongu v Jižním Vietnamu. Programům se však 

často nedostávalo dostatečných financí, nebo jim nebyla věnována patřičná pozornost 

od americké armády. Ta totiž preferovala konvenční přístup v boji proti komunistům. 

V Iráku v prvních letech války bojovaly Spojené státy především konvenčně a nedařilo 

se jim naklonit si obyvatelstvo na svou stranu. Zlom přišel s příchodem nového velitele 

generála Davida Petraeuse v roce 2007. Petraeus se nechal inspirovat zkušenostmi 

z vietnamské války (i jiných konfliktů) a zaměřil se na zajištění bezpečí iráckému 

obyvatelstvu. Tato strategiie se mu vyplatila a v době jeho velení vykazovala armáda 

výrazně nižší ztráty než před rokem 2007. Práce tedy dokazuje, že v druhé irácké válce 

se USA dokázaly částečně poučit z protipovstaleckého boje ve vietnamské válce a 

využít tyto zkušenosti v irácké válce. 

 

 



   

Abstract 

The United States was throughout the history engaged in several conflicts which had a 

character of counterinsurgency. These are - among others- War in Vietnam and second 

War in Iraq. These two conflicts are examined in this diploma thesis. Author poses a 

question how did counterinsurgency tactics evolved in both conflicts. The second 

question is whether the United States implemented counterinsurgency experiences from 

Vietnam War in Iraq War and if so, how they were implemented. The United States 

developed several counterinsurgency programs and the most of them were successful - 

they prevented Vietcong from spreading its influence in South Vietnam. However these 

programs were often poorly financed, or they did not gain enough support from The US 

Army, because  the Army prefered conventional approach in fighting against 

communists. The United States fought a conventional warfare in the first few years of 

Iraq War and it had not succeeded in garnering popularity among civilians. The change 

came with a new commander- general David Petraeus. Petraeus was inspired by the 

experiences from the Vietnam War (and other conflicts) and he concentrated his effort 

on providing safety to Iraqi population. This strategy paid off and the Army had much 

less losses during his command then during the pre - 2007 period. The thesis proves that 

the United States was able to partly learn from counterinsurgency warfare in Vietnam 

War and implement these experiences in Iraq War. 
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„Ta strana, která se v protipovstaleckém boji rychleji učí a okamžitě se přizpůsobuje 

(…) zpravidla vyhrává.“
1
 

Counterinsurgency Manual 

 

„Vést válku proti povstalcům je proces chaotický a pomalý, jako bychom jedli 

polévku nožem.“
 2

 

T.E.Lawrence 

 

Úvod 

Spojené státy se za dobu své existence vojensky angažovaly v konfliktech, které 

měly charakter boje proti povstalcům. Mezi nejvýznamnější z těchto konfliktů se řadí 

válka ve Vietnamu a druhá válka v Iráku, přičemž v obou konfliktech se Američanům 

nepodařilo dosáhnout svých cílů.  

V případě Vietnamu bylo cílem USA uhájit Vietnamskou republiku (Jižní Vietnam) 

s pomocí armády Jižního Vietnamu (ARVN)
3
 před agresí Severního Vietnamu a 

zabránit tak šíření komunismu, což se Američanům nepodařilo. Nicméně dokud byli 

američtí vojáci v zemi přítomni, Severnímu Vietnamu se nedařilo zmocnit se Jižního 

Vietnamu. Zlom nastal až po stažení amerických vojsk v roce 1973, kdy tak Jižní 

Vietnam ztratil životně důležitého spojence a nedokázal v dlouhodobém horizontu 

vzdorovat vojenskému tlaku ze strany Severního Vietnamu. Roku 1975 komunistický 

Severní Vietnam zahájil konečnou ofenzivu a sjednotil oba státy pod svým vlivem.  

V Iráku se Američané po úspěšné invazi v roce 2003 zaměřili na budování nového 

režimu a zároveň se pokoušeli zvýšit bezpečnost země a zamezit propuknuvším 

                                                 
1
 David Petraeus, “Counterinsurgency Concepts: What We Learned in Iraq”, online, Global Policy 1, no. 

1 (2010): 116-117, zpřístupněno 24.4.2017, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1758-

5899.2009.00003.x/epdf, str.117. 
2
 John Nagl, Counterinsurgency Lessons from Malaya and Vietnam: Learning to Eat Soup with a Knife, 

(Westport: Praeger Publishers, 2002), str.V. 
3
 Z anglického originálu „Army of the Republic of Vietnam“. Armáda Jihovietnamské republiky. 
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násilnostem. Do roku 2007 se jim přesto míru násilí nepovedlo nijak znatelně snížit. 

V tomto roce však došlo k obměně velení, do jehož čela se dostal David Petraeus. Tomu 

se do jisté míry podařilo získat „srdce a mysl“ iráckého obyvatelstva, nicméně 

nepovedlo se mu úplně odstranit sektářské a etnické násilí v zemi. Po odchodu 

amerických vojáků v roce 2011 padla část Iráku do rukou Islámského státu, kterému se 

10. června 2014 podařilo dobýt strategické irácké město Mosul. Až v současné době (v 

květnu roku 2017) se irácké armádě společně s kurdskými oddíly Pešmergů a 

v součinnosti s americkou leteckou podařilo vytlačit islamisty z většiny území Mosulu. 

Ačkoliv se zde irácká armáda potýká s tuhým odporem, při současném tempu by měl 

být Mosul do několika měsíců dobyt a Islámskému státu by tak měla být zasazena 

rozhodující rána na iráckém teritoriu.
4
   

Jak ve vietnamské, tak v irácké válce Američané prokázali, že jejich armáda vyniká 

velikou palebnou silou, sofistikovanou a účinnou technikou a dobrým výcvikem. Tyto 

vlastnosti napomohly USA efektivně a s poměrně malými ztrátami odrazit 

severovietnamskou ofenzivu Tet v roce 1968 a také vést rychlou a vítěznou ofenzivu 

v úvodu války v Iráku v roce 2003. Armáda USA tak potvrdila, že disponuje účinnou 

silou, pokud jde o její konvenční použití, na čemž se také shodne většina akademiků. 

Nicméně jak ve vietnamské, tak v irácké válce hráli velkou roli v odporu proti 

Američanům povstalci. Ti často útočili na americké vojáky ze zálohy a navíc se jim 

dařilo naklonit si civilní obyvatelstvo na svou stranu. Proti takovým taktikám byla 

americká konvenční síla do velké míry neúčinná a USA se tedy musely uchýlit k taktice 

protipovstaleckého boje (v angličtině se používá termín „counterinsurgency“, nebo 

zkráceně „COIN“).  

Naprostá většina autorů se shoduje, že Spojené státy ve vietnamské i irácké válce 

příliš lpěly na konvenčním stylu boje a přestože existovaly protipovstalecké programy u 

některých jednotek, armáda jako celek nebyla dobře připravena na boj s povstalci 

Právě americkým bojem proti povstalcům se zabývá tato práce, která také hledá 

odpověď na následující výzkumné otázky: Jak se vyvíjela doktrína boje proti 

povstalcům? Na tuto otázku se bude snažit odpovědět chronologickým popisem 

amerického protipovstaleckého úsilí v obou válkách. Další výzkumná otázka zkoumá, 

zda se američtí generálové nechali inspirovat zkušenostmi  v protipovstaleckém boji 

                                                 
4
 “Battle For Mosul: The Story so Far”, online, BBC, 2017, zpřístupněno 10.5.2017, 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37702442 ; Ondřej Beránek, Islámský Stát: Blízký Východ 

na konci časů, 1st ed., (Praha: Academia, 2016), str. 22. 
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z vietnamské války a pokud ano, jak využili a zdokonalili tyto zkušeností ve válce 

v Iráku. 

Z metodologického hlediska je práce analýzou, která na základě jednotlivých 

podkapitol zkoumá efektivitu amerického boje proti povstalcům ve Vietnamu a Iráku a 

částečně i vztah mezi oběma konflikty. 

Práce má pět kapitol a má následující strukturu: první kapitola definuje pojem „boj 

proti povstalcům“ a zasazuje jej do kontextu vojenské historie Spojených států. Druhá 

kapitola se věnuje okolnostem války ve Vietnamu, válka je zde zasazena do 

historického kontextu, a popisuje vojenské taktiky obou stran – Američanů a Vietcongu. 

Tato kapitola slouží jako úvodní část ke třetí kapitole, jež se zabývá samotným bojem 

proti povstalcům. Ve třetí kapitole se práce věnuje především významu 

protipovstaleckých programů strategických vesnic (strategic hamlets), CIDG (Civilian 

Irregular Defense Group), CAP (Combined Action Program), CORDS (Civil Operations 

and Revolutionary Development Support) a výcviku armády Vietnamské republiky 

Američany. Následuje analýza války v Iráku, která je stejně jako válka ve Vietnamu 

rozdělena do dvou kapitol. V první z nich je válka zasazena do historického kontextu a 

je zde popsána problematika debaasizace a sektářsko - etnického rozdělení země, které 

vedlo k vypuknutí povstalecké aktivity a násilí. Poslední kapitola se věnuje významným 

momentům v boji Američanů proti iráckým povstalcům – oběma bitvám o Fallúdžu a 

povstání Mahdího armády a také výcviku irácké armády. Kapitola se dále zabývá 

snahou Američanů o výcvik irácké armády a větší prostor je věnován protipovstalecké 

taktice generála Davida Petraeuse. 

Co se týče literatury, jak k vietnamské, tak k irácké válce existuje velké množství 

literatury. Obtížnější bylo najít zdroje, které by se hlouběji zabývaly protipovstaleckou 

doktrínou v obou konfliktech, přesto se jich našlo poměrně značné množství. V případě 

Iráku vyvstává problém, že většina literatury mapuje vývoj situace zhruba do roku 2009 

a poslední dva roky americké přítomnosti v zemi tedy nejsou zpracovány. Přesto se však 

našly zdroje, které mapují i období 2009 - 2011, je jich ovšem menší množství. Je to 

dáno zřejmě poměrnou aktuálností tématu – druhá válka v Iráku skončila teprve před 

necelými šesti lety a nebyla ještě dostatečně zpracována.. 

V práci je použito několik primárních zdrojů - je jím memorandum ministra obrany 

Roberta McNamary prezidentu Johnsonovi z roku 1964, ve kterém McNamara 

prezidentovi prezentuje situaci ve Vietnamu. Dalším zdrojem je zpráva CIA z roku 
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1969, která popisuje protipovstalecký program Phoenix ve Vietnamu. Třetím zdrojem je 

příkaz správce Iráku Paula Bremera k debaasizaci země.   

Práce je založena především na sekundárních zdrojích, zejména na publikacích a 

elektronických článcích. Jednou z nejpřínosnějších je publikace „Counterinsurgency in 

Modern Warfare“ od Sergia Catignaniho a kolektivu, která se věnuje problematice 

protipovstaleckého boje (nejen) ve Vietnamu a Iráku a poskytuje proto dobrý podklad 

pro celou diplomovou práci. Kapitolu o protipovstaleckém boji ve Vietnamu napsal 

významný expert na protipovstalecký boj John Nagl, který vystudoval americkou 

vojenskou akademii ve West Pointu a poté sloužil dvacet let ve vůdčích pozicích jako 

důstojník obrněných jednotek v obou iráckých válkách. 

Vhodnou publikací pro úvodní kapitolu k Vietnamu je „The Vietnam War“ od 

Jamese Westheidera (Westheider působí jako profesor historie na University of 

Cincinnati), která poskytuje podrobně popsané historické pozadí války ve Vietnamu a 

složení a taktiku Vietcongu. 

Další významnou publikací je „Irácké povstání“ od Tomáše Raděje, která se zabývá 

složením a motivací iráckých povstalců. Tomáš Raděj působil jako konzul na 

velvyslanectví České republiky v Bagdádu a dlouhodobě se zabývá fenoménem 

islámského radikalismu. Tato publikace je použita v kapitole „Válka v Iráku“ a 

poskytuje komplexní analýzu iráckého povstalectví. 

Důležitými díly pro tuto práci jsou publikace „Counterinsurgency Manual FM 3 - 

24“ a článek „Counterinsurgency Concepts: What We Learned in Iraq“. Přínos těchto 

děl pro diplomovou práci spočívá mimo jiné v tom, že jejich autoři se osobně zúčastnili 

irácké války a mohli tedy své zkušenosti shrnout v těchto dílech. Článek 

„Counterinsurgency Concepts: What We Learned in Iraq“, jehož autorem je generál 

Petraeus, poskytl důležité informace pro zpracování tématu nové americké strategie. 

Petraeus v tomto článku uvádí, které reformní kroky podnikl, aby tato strategie 

fungovala. Dá se však předpokládat, že Petraeus v článku uvádí pouze klady svého 

počínání a negativními jevy se nezabývá, a proto je třeba k článku přistupovat kriticky.  

„Counterinsurgency Manual FM 3 - 24“ je příručkou nejen pro armádu, která si klade za 

cíl poskytnout instrukce, jak bojovat proti povstalcům. Hlavními autory jsou generál 

David Petraeus a generál James Amos. Petraeus velel mezinárodní koalici a americké 

armádě v Iráku v letech 2007 - 2008 a stal se hlavní postavou v nové americké strategii 

v Iráku, která si kladla za cíl více si naklonit irácké obyvatelstvo a efektivněji bojovat 
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proti povstalcům. James Amos byl v letech 2003 až 2004 velitelem 3. křídla Námořní 

pěchoty USA.  

Významným zdrojem je rozsáhlý článek od amerického think - tanku RAND 

(Reseach and Development) pod názvem „Counterinsurgency in Iraq (2003 - 2006) od 

Bruce Pirnieho a Edwarda O´Connella. Článek poskytuje informace o povstalcích, 

irácké armádě a americkém přístupu k válce v Iráku. V závěrečné kapitole autoři 

uvádějí doporučení pro americkou armádu, jak by měla ve válce dále postupovat. 

Nicméně nevýhodou tohoto článku je, že se zaměřuje pouze na období let 2003 až 2006 

a této diplomové práci tedy posloužil především jako podklad pro zpracování tématu 

bitvy o Fallúdžu a irácké armády. 

Na rozdíl od anglicky psané literatury, kde lze najít mnoho publikací a článků 

věnujících se tématu boje proti povstalcům, v českém jazyce se s tímto tématem 

prakticky nesetkáme. Proto je hlavním cílem této práce přispět do debaty o 

protipovstaleckém boji v českém prostředí. 

 

 

 

1) Vysvětlení pojmu „counterinsurgency“ (boj proti 

povstalcům). Faktory ovlivňující boj proti povstalcům. 

 

1.1 Definice konvenčního boje, definice povstalectví a 

protipovstaleckého boje 

Než bude definován protipovstalecký boj,  je nutné uvést také definici konvenčního 

boje, neboť tento termín bude v práci mnohokrát použit. Ačkoliv konvenční boj nelze 

snadno definovat, neboť se jeho charakteristiky v průběhu let mění, v současné době ho 

lze podle Russela Weighleyho charakterizovat přibližně takto: do konvenčního boje 

musí být zapojen stát a jeho průmysl, konvenční boj vyniká intenzivní palebnou silou a 

je zacílen na nepřátelskou armádu daného státu. Konvenční boj rovněž charakterizuje 

uspořádanost a hierarchie - tedy například fakt, že armáda má jasně danou strukturu a 
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vyznačuje se hierarchií velení. Tento styl boje používaly Spojené státy jak ve Vietnamu 

(taktika search and destroy – najdi a znič), tak při invazi do Iráku v roce 2003.
5
 

Povstalectví je definováno jako „(…)organizované použití podvracení a násilí za 

účelem uchopení, eliminace nebo vyzvání politické kontroly regionu.“
6
 Expert na 

protipovstalecký boj David Kilcullen uvádí další definici - podle něj je povstalectví 

„(…) organizovaný, vleklý, politicko - vojenský souboj za účelem oslabení kontroly a 

legitimity ustanovené vlády, okupační mocnosti, nebo jiné politické autority zatímco se 

zvyšuje moc povstalců.“
7
 

Oproti tomu protipovstalecký boj nemá jasnou definici a jeho bojové prostředky 

mohou být politického, administrativního, vojenského, psychologického, informačního 

či ekonomického ražení - v naprosté většině případů se jedná o jejich kombinaci.
8
   

Souboj mezi povstalci a protipovstaleckými silami je především politického rázu, kdy se 

obě strany snaží prosadit svou politickou a ekonomickou vůli za použití ozbrojených 

sil.
9
 

Strana vedoucí protipovstalecký boj se snaží získat loajalitu obyvatelstva vůči 

legitimní vládě. Aby toho byla schopna, musí ochránit obyvatelstvo a poskytnout mu 

podmínky na úspěšný rozvoj. Známkou úspěšného protipovstaleckého boje je zvyšující 

se ochota obyvatelstva spolupracovat s protipovstaleckou stranou – tedy například 

ochota poskytovat mu informace o povstalcích, snaha zapojovat se do administrativního 

aparátu země a vstupovat do řad policie a armády. Pokud se protipovstalecké straně daří 

zapojovat obyvatelstvo do správy a obrany země, přispívá to dále k bezpečnosti a 

stabilizace země a tedy i k útlumu povstaleckých aktivit.
10

 

V následujících kapitolách bude zkoumáno, jakým způsobem a a jak zdárně se 

Američanům dařilo získat loajalitu obyvatelstva Jižního Vietnamu vůči jihovietnamské 

vládě (ve vietnamské válce) a loajalitu Iráčanů vůči Prozatímní koaliční správě (CPA) a 

nově vytvořené irácké vládě. 

                                                 
5
 Kenneth Payne, “What is Conventional Warfare?”, online, Small Wars Journal, 2012, zpřístupněno 

10.5.2017, http://smallwarsjournal.com/blog/what-is-conventional-warfare, nečíslováno. 
6
 “U.S.Government Counterinsurgency Guide”, online, 2009, 1-60, zpřístupněno 11.5.2017, 

https://www.state.gov/documents/organization/119629.pdf., s.2. 
7
 David Kilcullen, Counterinsurgency, 1st ed., (London: C.Hurst and Co., 2010), s.154. 

8
 Ibid., s.154. 

9
 “U.S.Government Counterinsurgency Guide”, online, 2009, 1-60, zpřístupněno 11. 5. 2017, 

https://www.state.gov/documents/organization/119629.pdf., s.2. 
10

 Bruce Pirnie and Edward O’Connell, “Counterinsurgency in Iraq (2003–2006)”, online, National 

Defense Research Institute, 2008, 1-106, zpřístupneno 3.5.2017, 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG595.3.pdf, str. 73 
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V boji proti povstalcům hraje důležitou roli geografie. Důležité je místo boje - pokud 

je země obklopena přírodními překážkami, nebo sousedí se zeměmi, které jsou vůči 

povstalcům nepřátelské, bude to pro povstalce méně výhodné. S tím souvisí i otázka 

terénu - pokud je obtížně prostupný, napomáhá to povstalcům. Tedy například džungle, 

hory nebo bažiny budou napomáhat povstalcům, naopak poušť bude napomáhat sílám 

bojujícím s povstalci. Například alžírská FNL
11

 nikdy nedokázala po významnější dobu 

čelit Francouzům, neboť operovala na Sahaře . Francouzům tedy stačilo kontrolovat 

oázy a jiné zdroje pitné vody a v kombinaci s leteckým průzkumem, kdy mohli 

Francouzi kontrolovat každý pohyb v odkryté krajině, to stačilo k odražení povstalců. 

Dalším určujícím faktorem je velikost země - čím větší země, tím obtížnější ji bude 

možné spravovat ústřední vládou. S tím souvisí i její členitost - pokud se například 

jedná o souostroví, bude pro povstalce obtížnější šířit povstalectví a centrální vláda 

nemusí být příliš silná, aby se jí podařilo povstalectví čelit. Významným faktorem je 

rovněž délka hranic – čím má země delší hranice se zeměmi přátelsky nakloněnými 

k povstalcům, tím lépe pro povstalce, a naopak čím větší je poměr námořních hranic k 

pozemním hranicím, tím horší situaci to pro povstalce znamená, neboť námořní doprava 

je poměrně snadno kontrolovatelná i s nepočetným množstvím plavidel. Dalším 

významným faktorem je podnebí, neboť drsnější podnebí napomáhá silám bojujícím 

s povstalci. Když například nastalo období dešťů během francouzsko - vietnamské 

války, poškodilo to hnutí Vietminh více, než Francouze. Autor publikace 

„Counterinsurgency Warfare“ David Galula to vysvětluje tím, že pro povstalce je 

složitější udržovat zbraně v pořádku v drsném klimatu a to z toho důvodu, že povstalci 

musí neustále operovat pod širým nebem. Dále hraje významnou roli populace - čím má 

země početnější obyvatelstvo, tím je pro centrální vládu složitější je kontrolovat. Ve hře 

jsou však ještě další faktory s tím spojené, kterými jsou hustota a rozložení obyvatelstva 

- čím je obyvatelstvo po zemi roztroušenější, tím lépe pro povstalce. Dále čím větší je 

poměr počtu obyvatel žijících ve vesnicích k počtu obyvatel ve městech, tím lépe pro 

povstalce. Ke kontrole obyvatel žijících ve městech je zapotřebí menšího počtu jednotek 

než ke kontrole stejného počtu obyvatel v roztroušených vesnicích. Města jsou také 

mnohem závislejší na zásobování zvenčí. Důležitá je i otázka vyspělosti zemí - méně 

vyvinuté země nejsou tolik zranitelné vůči terorismu, ale jsou náchylnější k dlouhodobé 

gerilové válce, protože nemají dobrou dopravní a komunikační síť, která jinak 

                                                 
11

 Fronta národního osvobození 
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napomáhá silám bojujícím proti povstalcům. Navíc populace v méně rozvinutých 

státech je více soběstačná. Oproti tomu rozvinuté státy jsou náchylnější ke krátkým a 

intenzivním vlnám terorismu. Pokud však terorismus trvá delší dobu a země je 

devastována, může se obyvatelstvo obrátit proti povstalcům.
12

 

Pokud má být dle výše uvedených kritérií vytvořen model země vhodný pro 

povstalce, bude vypadat takto: rozhlehlý vnitrozemský stát ve tvaru hvězdy s tupými 

okraji. Po celé délce hranic se budou rozkládat džungle, v nížinách budou bažiny. Země 

bude položena v mírném pásu a bude mít vysoký počet obyvatel žijící v roztroušených 

vesnicích. Ekonomika země bude primitivní. Naopak protipovstalecké síly budou 

preferovat malý ostrov ve tvaru špičaté hvězdy, na němž se budou nacházet města 

oddělená pouští. Země bude položena v tropickém nebo arktickém pásu a její 

ekonomika bude rozvinutá a industriální.
13

 

 

1.2 Protipovstalecký boj v historii Spojených států 

Armáda Spojených států se po naprostou většinu své historie nezabývala 

povstaleckým ani protipovstaleckým bojem, s výjimkou americké války za nezávislost, 

ve které Američané dokázali efektivně využít povstaleckých taktik v boji proti Britům, a 

s výjimkou některých níže zmíněných konfliktů. Pokaždé, když se pro ně situace 

nevyvíjela dobře, stáhli se američtí vojáci na venkov, zároveň ale byli schopni úspěšně 

narušovat britskou kontrolu nad americkými městy a hlavními komunikačními liniemi.
14

 

Pro pochopení protipovstalecké doktríny je nutné zmínit i způsob, jakým Američané 

vnímají válku. Tu totiž vidí jako prostředek poslední potřeby, což je dáno americkými 

hodnotami a politickou kulturou, a proto má tedy válka být vedena rychle a za použití 

maximální síly, což odporuje principům protipovstaleckého boje, neboť v něm je 

zapotřebí vytrvalosti a trpělivosti, protože boje často trvají dlouhou dobu. Navíc 

v protipovstaleckém boji není možné se vyhnout ztrátám, neboť je zapotřebí rozmístit 

vojáky přímo mezi obyvatelstvo, kde jsou méně chránění než na základnách.
15

 

Protipovstalecký boj byl klíčovým aspektem americké účasti ve vietnamské a irácké 

válce. Předtím se však Spojené státy o protipovstalecký boj nezajímaly - pokud jde o 

                                                 
12

 David Galula, Counterinsurgency Warfare, (Westport: Praeger Security International, 2006), s. 23-24. 
13

 Ibid., s.25 
14

 Michael O’Hanlon, “America’s History of Counterinsurgency”, online, Brookings Counterinsurgency 

and Pakistan Paper Series no. 4, no. 4, zpřístupněno 12.4.2017, https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/06/06_counterinsurgency_ohanlon.pdf. 
15

 Robert Cassidy, Counterinsurgency and the Global War on Terror, 1st ed., (Westport: Greenwood 

Publishing, 2006),s.126. 
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indiánské války, ty měly spíše charakter etnických čistek, nežli amerického boje proti 

povstalcům.
16

 

V otázce občanské války se Robert Cassidy
17

 domnívá, že vedla k orientaci Armády 

Spojených států ke konvenčním způsobům boje za použití ochromující palebné síly. 

Vojevůdci jako Sherman nebo Upton byli příznivci konvenčního boje v pruském stylu a 

k tomuto stylu boje navíc přidali svou taktiku naprosté devastace nepřítele, čímž 

zanechali významný odkaz v americké armádě. Následkem toho začaly být jiné taktiky, 

tedy i taktika boje proti povstalcům, vnímány jako okrajové či zcela mylné.
18

 

Ke konci 19. století Američané vedli protipovstalecký boj proti Filipíncům a 

v střední Americe. V těchto případech se již jednalo o protipovstalecké taktiky, protože 

USA se snažily kontrolovat a pacifikovat obyvatelstvo. V případě Filipín se Američané 

také snažili používat sílu jen v rozumné míře a dále se snažili chránit civilní 

obyvatelstvo, v souladu s protipovstaleckou doktrínou.
19

 

Ve filipínské válce (1899 - 1902) Američané začali využívat Filipínců k prosazování 

svých válečných cílů. Filipínci pomáhali Američanům v logistice, v průzkumu a také 

jako policejní jednotky a posléze i jako ozbrojené síly. Američanům se podařilo 

rekrutovat filipínské bojovníky z řad kmenů, které chovaly nepřátelství vůči hlavní 

povstalecké komunitě, kterou byl kmen Tagalogů. USA si pro své záměry vybraly 

například kmen Macabebe, který k Tagalogům dlouhodobě choval nevraživost. 

Američané dále rekrutovali průzkumné jednotky například z řad nespokojených 

obchodníků z filipínského ostrova Samar. Ti byli frustrováni a stavěli se na odpor 

povstalcům, neboť ztráceli v oblasti svůj vliv z důvodu povstaleckých aktivit.
20

 

                                                 
16

 Michael O’Hanlon, “America’s History of Counterinsurgency”, online, Brookings Counterinsurgency 

And Pakistan Paper Series no. 4, no. 4, zpřístupněno 12.4.2017, https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/06/06_counterinsurgency_ohanlon.pdf. 
17

 Robert Cassidy působí jako profesor vojenské strategie na U.S. Naval College v Newportu. 
18

 Robert Cassidy, Counterinsurgency and the Global War on Terror, 1st ed., (Westport: Greenwood 

Publishing, 2006),s.126. 
19

 Michael O’Hanlon, “America’s History of Counterinsurgency”, online, Brookings Counterinsurgency 

And Pakistan Paper Series no. 4, no. 4, https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/06/06_counterinsurgency_ohanlon.pdf. 
20

 Robert Cassidy, “The Long Small War: Indigenous Forces for Counterinsurgency”, online, 2006, 47-

62, zpřístupněno 26.4.2017, 

http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA596938, str.49. 
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Ke konci filipínské války již USA ovládaly 15 000 příslušníků domorodých 

jednotek, které fungovaly jako výzkumné oddíly, nebo jako policejní jednotky. 

Americká armáda tak byla v boji proti povstalcům ve filipínské válce úspěšná, neboť se 

jí dařilo ochránit obyvatele a zároveň rekrutovat průzkumné a policejní síly z řad 

obyvatelstva.
21

 

Výše zmíněné konflikty ilustrují použití americké protipovstalecké doktríny v časech 

před vietnamskou válkou. Nicméně americká armáda nebyla schopna ve Vietnamu tyto 

zkušenosti využít, a proto pro ni byl konflikt s vietnamskými povstalci velmi náročný. 

Právě tomuto tématu se věnuje následující kapitola, která válku ve Vietnamu zkoumá.  

 

 

2) Válka ve Vietnamu 

 

2.1. Příčiny Amerického angažmá ve Vietnamu a průběh války 

ve Vietnamu 

 

Válka ve Vietnamu byla jednou z nejdelších, které kdy Spojené státy vedly. Počátky 

americké angažovanosti v konfliktu sahají do posledních let druhé světové války, kdy 

agenti Úřadu pro strategické služby (Office of  Strategic Services) začali spolupracovat 

s vietnamským partyzánským hnutím, takzvaným Vietminhem. Vietminh a Spojené 

státy měli tehdy společného nepřítele: Japonsko. Roosevelt uznával Ho Či Mina jakožto 

nejschopnějšího vůdce Vietnamu, ten zase věřil, že se Vietnam díky americké pomoci 

osamostatní. Komunismus v Asii byl vždy spojen s nacionalismem a nejinak tomu bylo 

v případě Vietnamu. I proto byl Ho Či Min ochoten tolerovat Spojené státy, neboť 

odpovídaly komunistické představě kapitalistické velmoci. Roosevelt totiž odsuzoval 

francouzský kolonialismus a usiloval o nezávislost asijských států. Ho Či Min ho za to 

obdivoval a byl ochoten vyvinout maximální úsilí pro spojenectví s USA.
22

 

                                                 
21

 Robert Cassidy, “The Long Small War: Indigenous Forces for Counterinsurgency”, online, 2006, 47-

62, zpřístupněno 26.4.2017, 

http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA596938., str.50. 
22

 James Westheider, The Vietnam War, 1st ed., (Westport: Greenwood Press, 2007), XI.; Pavel Hlaváček, 

Vymaňování USA z vietnamské války, 1st ed., (Brno: Barrister Principal, 2014), s.15-16.; Milan Syruček, 

V zajetí džungle: Nejdelší válka 20. Století, 1st ed., (Praha: Epocha, 2007)., s.100. 
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Francie však byla americkým spojencem z druhé světové války a USA musely brát 

zřetel na francouzský odpor k plně nezávislému Vietnamu. Francouzi totiž Američanům 

pohrozili, že se nebudou podílet na obnově poválečné Evropy, pokud Američané 

nepodpoří návrat Francouzů do jejich bývalých kolonií. Dalším důvodem počínající 

americké angažovanosti ve Vietnamu bylo, že se jihovýchodní Asie stala centrem 

strategického zájmu Američanů poté, co Čína padla do rukou komunistů v roce 1949. 

Čtyři měsíce před začátkem korejské války byla proto Indočína v memorandu americké 

Rady pro národní bezpečnost uvedena jako „klíčová oblast v bezprostředním ohrožení“ 

(dokument NSC64). Washington se domníval, že pokud by Vietnam padl, mohly by ho 

následovat ostatní asijské státy, které by postupně jako padající domino padly do rukou 

komunistům. Podle Pavla Hlaváčka byla obava z dominové teorie zřejmě hlavním 

důvodem, proč se USA rozhodly vstoupit do konfliktu, přestože francouzský 

kolonialismus odmítaly.
23

  

V roce 1954 však byli Francouzi poraženi Vietminhem v bitvě u Dien Bien Phu, což 

je přimělo k podepsání mírové dohody odchodu svých vojsk z Vietnamu. Na mírové 

konferenci bylo dohodnuto, že Vietnam bude dočasně rozdělen na severní a jižní část 

17. rovnoběžkou. Ho Či Min ovládal severní část Vietnamu, kde ustanovil stát 

Vietnamská demokratická republika, ale Jižním Vietnamu nadále vládnul císař Bao Dai, 

který byl  roku 1956 nahrazen prezidentem Ngo Dinh Diemem. Tomu se v prvních 

letech vlády podařilo zkonsolidovat moc a tvrdě potlačil hnutí Vietminh, jehož počty 

následkem toho začaly rychle klesat. Severní Vietnam v reakci na tyto čistky provedl 

sérii odvetných útoků, čímž v podstatě zahájil druhou indočínskou válku (dále již jen 

„válka ve Vietnamu“), která trvala od roku 1958 do roku 1973.
24

 

Na počátku 60. let byla činnost Vietcongu stále intenzivnější a represe Diemova 

režimu byly také stále větší. Poté, co Diem a jeho brat Nhu brutálně potlačili protesty 

vedené buddhistickými mnichy, byli zavražděni. Stalo se tak 2. listopadu během puče, 

který měl podporu USA. O tři týdny později byl zavražděn prezident Kennedy a na jeho 

místo nastoupil Lyndon Johnson. Velitel americké mise ve Vietnamu (MACV)
25

 

                                                 
23

 James Westheider, The Vietnam War, 1st ed., (Westport: Greenwood Press, 2007), XI.; Pavel Hlaváček, 

Vymaňování USA z vietnamské války, 1st ed., (Brno: Barrister Principal, 2014), s.15-16.; Milan Syruček, 

V zajetí džungle: Nejdelší válka 20. století, 1st ed., (Praha: Epocha, 2007)., s.100. 
24

 James Westheider, The Vietnam War, 1st ed., (Westport: Greenwood Press, 2007), XI.; Pavel Hlaváček, 

Vymaňování USA z vietnamské války, 1st ed., (Brno: Barrister Principal, 2014), s.15-16 , 23.-24. A 45. 
25

 Military Assistance Command, Vietnam – Velitelství vojenské pomoci ve Vietnamu. 
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generál Harkins, kterému byla přidělena část odpovědnosti za smrt Diema, byl 

penzionován a na jeho místo nastoupil generál William Westmoreland.
26

 

Spojené státy vstoupily do vietnamské války s armádou, která byla cvičena ke 

konvenčnímu, nikoliv protipovstaleckému boji. Američané započali přímou vojenskou 

účast ve Vietnamu 1.srpna 1950, kdy zde ustanovili Skupinu vojenské asistence a 

poradenství (MAAG)
27

. Skupinu se tehdy sestávala ze čtyř mužů a asistovala 

francouzské armádě ve Vietnamu. Nicméně po francouzské porážce u Dien Bien Phu se 

skupina rozrostla na 342 poradců. Ngo Dinh Diem, který byl do té doby v exilu ve 

Spojených státech, se vrátil do Vietnamu roku 1954, aby zde s pomocí Američanů vedl 

vládu Jižního Vietnamu. Podle ženevské dohody, která byla uzavřena o měsíc později, 

byli Francouzi nuceni stáhnout své síly z Vietnamu severně od sedmnácté rovnoběžky, 

naopak severní Vietnamci se museli stáhnout z jihu Vietnamu. Otázka sjednocení 

severního a jižního Vietnamu měla být vyřešena ve volbách roku 1956, ty se však nikdy 

nekonaly. Komunisté zatím obnovili infiltraci Jižního Vietnamu svými lidmi a v letech 

1957 - 59 tak bylo komunisty zavražděno na 400 představitelů
28

 Jižního Vietnamu.
29

 

 USA začaly dělat poradce Jihovietnamské armádě (ARVN) a také ji začaly trénovat 

a vyzbrojovat. Od roku 1954 do roku 1965 Američané v této armádě působili pouze 

jako poradci, nicméně v roce 1965 byl Jižní Vietnam v natolik špatném stavu po stránce 

politické i vojenské, že se Spojené státy rozhodly přímo zasáhnout. Po přímém zapojení 

Američanů do bojů válka ve Vietnamu eskalovala, avšak po ofenzivě Tet v roce 1968 

začali Američané svá vojska stahovat. Ofenziva Tet byla nejrozsáhlejší protiofenzivou 

Severního Vietnamu, během níž se NVA a Vietcongu podařilo dokonce napadnout 

samotnou americkou ambasádu v Saigonu. Američané útoky odrazili a uštědřili nepříteli 

velké ztráty (Vietcong se z utrpěných ztrát již nikdy nevzpamatoval) při relativně 

malém počtu vlastních ztrát. Americká veřejnost ale byla šokována, neboť ofenziva Tet 

byla sice vojensky vyhrána Američany, psychologicky ale Severním Vietnamem.
30

   

Prezident Nixon, který v roce 1969 nahradil prezident Johnsona v úřadu, byl 

zastáncem politiky vietnamizace, tedy postupného stahování Američanů z Jižního 

Vietnamu. Po podepsání Pařížských mírových dohod v roce 1973 se Spojené státy 

                                                 
26

 Sergio Catignani et al., Counterinsurgency in Modern Warfare, 1st ed., (Oxford: Osprey Publishing, 
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27
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28
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stáhly z Jižního Vietnamu úplně. Poté ještě pokračovala vietnamská občanská válka, 

která skončila roku 1975, kdy se severovietnamská vojska zmocnila Jižního Vietnamu a 

následně Severní Vietnam sjednotil oba státy v jeden celek.
31

 

 

2.2 Americká strategie boje proti Vietcongu  

 

Cílem Američanů bylo zabránit Severnímu Vietnamu, aby se zmocnil Jižního 

Vietnamu. Spojené státy nevstoupily do vietnamské války s úmyslem obsadit Severní 

Vietnam, protože pokud by tak učinily, hrozilo, že se do konfliktu vloží Čína. Generál 

Westmoreland a jeho poradci z MACV se proto rozhodli, že budou uplatňovat taktiku 

postupného oslabování nepřítele opakovanými útoky. To v praxi znamenalo, že se 

Američané snažili pobít tolik nepřátel, aby byl Severní Vietnam neschopný nebo 

neochotný vést válku. Nepřítel měl být lokalizován, zajištěn na své pozici a následně 

zlikvidován za použití ochromující palebné síly, ve které měli Američané převahu nad 

Severním Vietnamem. Většina soubojů se pak odehrávala v bojovém počtu sahajícím od 

praporu po rotu. Silnými stránkami Spojených států byla ohromující převaha v technice, 

infrastruktuře a palebné síle, naopak Severní Vietnam vynikal ve využívání momentu 

překvapení, přepadávání amerických jednotek a v houževnatosti.
 32

 

Jednotky Spojených států však nebyly vycvičeny pro boj proti povstalcům. Vojáci se 

navíc války zúčastnili po turnusech. Podle jednoho pořekadla pak Spojené státy „(...) 

nebojovaly devítiletou válku jako spíše, že bojovaly devětkrát jednoletou válku.“ 
33

 

Severní Vietnam byl ochoten snášet ve válce větší míru utrpení než Spojené státy. 

Když se válka nevyvíjela podle představ Američanů, rozhodly se ji USA eskalovat 

zvýšením počtu amerických vojáků a náletů. Od roku 1964, kdy v zemi působilo 23 tisíc 

vojáků, se jejich počet za tři roky rozrostl na půl milionu. V roce 1967 Američané 

provedli na 108 tisíc náletů, v nichž shodili na Vietnam více bomb než na Japonsko 

během druhé světové války.
34

 

                                                                                                                                               
30

 James Westheider, The Vietnam War, 1st ed., (Westport: Greenwood Press, 2007), XI.; Pavel Hlaváček, 
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Vietnamská válka byla pro Američany výjimečná tím, že postrádala jednotnou 

frontu. I v případě, že bitva skončila pro Američany úspěšně, fakticky ničeho nedosáhli 

(kromě oslabené lidské a materiální síly nepřítele). Území, které Američané dobyli, 

neobsadili svými vojáky, ale stáhli se zpět na své základny. Vietnamce tak pouze 

zahnali dál do džungle.
35

 

Protože se Vietcong vyhýbal větším konfliktům, museli Američané nepřítele sami 

hledat. Takové mise byly ovšem často velmi nevděčné a frustrující. Typická mise proti 

Vietcongu pak vypadala tak, že se Američané potulovali džunglemi, bažinami a horami, 

přičemž byli vystavování drsným klimatickým podmínkám. Často byli vojáci tak 

žízniví, že pili jakoukoliv vodu, bez toho že by použili pilulku proti kontaminaci. 

Mnohdy také bojovali s pijavicemi a ještě než se střetli s nepřítelem, byli velice unavení 

a často také nemocní.
36

 

 

2.3. Složení, taktika a cíl Vietcongu 

 

Spojené státy čelily dvěma protivníkům: domácí síly byly sdruženy pod Národní 

frontou pro osvobození, jež byla pod vlivem komunistů, nicméně sdružovala všechna 

uskupení, která vzdorovala vládě v Saigonu. Američané je nazývali „Vietcong“, což je 

zkrácenina pro „Vietnamese Communists“.
37

 

Cílem severovietnamských komunistů, tedy i Vietcongu, bylo sjednocení Vietnamu 

v jediný komunistický stát. Ve vietnamské válce Severní Vietnam uplatňoval dva styly 

boje. První vedla Armáda Severního Vietnamu, která se za použití velkých bojových 

formací snažila zničit Armádu Jižního Vietnamu. Druhý styl stavěl na jednotlivcích, na 

boje muže proti muži. Tento styl uplatňoval Vietcong a do svých řad často rekrutoval 

civilisty - vesničany. Vietcong, na rozdíl od Severovietnamské armády, dával mnohem 

větší důraz na ideologii. Hlavním úkolem Severovietnamské armády bylo získání 

nadvlády nad Jihovietnamskou armádou, zatímco úkolem Vietcongu bylo přebrat 

Vietnamce loajální jihovietnamské vládě do svých řad. Aby toho dosáhnul, sdružoval 

vesničany do různých organizací, prostřednictvím kterých pak na ně vyvíjel nátlak. 

Dalšími způsoby bylo vzdělávání v režii Vietcongu a agitace a propaganda. Nedílnou 

součástí v boji za přízeň obyvatelstva byl také teror, ten však nebyl primárním 

                                                 
35

 Milan Syruček, V zajetí džungle: Nejdelší válka 20. Století, 1st ed., (Praha: Epocha, 2007)., s.117. 
36
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donucovacím prostředkem. Teror byl spíše přítomný v pozadí donucovacího procesu, 

jakožto výhružka vesničanům. Nicméně někdy Vietcong použil teror, aby vesničané 

nezapomněli, čeho je schopen. Vietcong také využíval pocitu nebezpečí, který byl 

přítomný v některých osadách. Čím větší pocit nebezpečí, tím více na tom Vietcong 

profitoval, naopak čím větší pocit bezpečí, tím byla osada loajálnější jihovietnamské 

vládě.
38

  

Teroru se však někdy dopouštěla i jihovietnamská vláda a Američané. Avšak zatímco 

Vietcong, pro nějž byl teror součástí jeho způsobu boje, jej dokázal využít ve svůj 

prospěch, jihovietnamskou vládu a Američany teror v očích civilistů poškozoval. 

Američané i vláda nechtěli sahat k užití teroru, a když se ho navzdory tomu dopustili 

(kvůli nedisciplinovanosti některých jedinců), nedokázali toho využít ve svůj prospěch. 

Pro Vietcong byl teror účinným nástrojem jejich politiky, pro Američany to byl 

nechtěný důsledek zběsilosti některých vojáků.
39

  

 

2.4. Terén a jeho vliv na válku a vojenské operace 

 

Terén Jižního Vietnamu byl členitý a zahrnoval nížiny s rýžovými poli podél 

pobřeží, hornatá území na západě, která tvořila hranici Vietnamu s Laosem a 

Kambodžou, a deltu Mekongu na jihu, přičemž většinu území pokrývala džungle. 

Většina vietnamského obyvatelstva, které tvořilo zhruba 85% země, žilo podél 

pobřežních planin a v deltě Mekongu.
40

 

Ve vietnamské válce museli Američané střežit zhruba 1700 km dlouhou hranici  

s Laosem a Kambodžou, skrze kterou Severní Vietnam dopravoval do země vojáky a 

materiál. Laos a Kambodža neměly dostatečně stabilní vlády, které by zabránily 

Vietcongu, aby skrze ně transportoval materiál a vojáky a Spojené státy neměly 

dostatečný počet vojáků, aby hranici ubránily. Severní Vietnam se tedy nemusel 

omezovat na transportování vojáků a materiálu přes demilitarizovanou zónu mezi 

Severním a Jižním Vietnamem, ale mohl tak činit skrze Laos a Kambodžu. Spojeným 

státům tedy nestačilo jen hlídat krátkou nárazníkovou zónu (demilitarizovanou zónu 

mezi Severním a Jižním Vietnamem), ale musely svou koncentraci zaměřit i na velmi 

dlouhou hranici s Laosem a Kambodžou. Demilitarizovaná zóna byla dlouhá zhruba 100 

                                                 
38

 Douglas Pike, “The Vietcong Strategy of Terror”, online (1970), zpřístupněno 20.3.2017, 

http://www.faculty.virginia.edu/jnmoore/vietnam/vietcongstrat.pdf., s.17-19. 
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km a nebylo by ji těžké ji ubránit, ovšem se zaměřením pozornosti na laosko - 

kambodžskou hranici se linie obrany protáhla na více než 1700 km. Situaci navíc 

zhoršoval fakt, že v okolí této hranice byla na vietnamské straně špatná síť silnic a 

území bylo navíc hornaté a porostlé pralesem. To vše dělalo z obrany linie náročný úkol 

a Američanům se nikdy nepodařilo zastavit transport severovietnamského materiálu a 

vojsk přes hranici. Hustá vegetace, hornatý terén a extrémní podnebí navíc donutily 

Američany k použití jiných taktik, než na které byli zvyklí v uplynulých válkách.
41

 

Podle Jeffreyho Lydica hrála dlouhá laosko - kambodžská hranice hlavní roli 

v porážce Američanů ve Vietnamu. Přestože Američané měli výhodu v aeromobilitě 

(schopnosti přepravovat své jednotky do bitev letecky), která byla velmi efektivní, 

dlouhou západní hranici uhlídat nedokázali, což se jim stalo osudným.
42

 

Američané byli schopni transportovat rychle velké množství mužů po Vietnamu 

vzdušnou cestou, nicméně pokud už se vojáci ocitli na zemi, jejich pohyb se značně 

zpomalil. Ujít 100 metrů v džungli mnohdy zabralo značný čas. Příslušnicí Vietcongu 

měli ale oproti Američanům tu výhodu, že znali terén a dokázali rychle udeřit, kteréžto 

schopnosti a znalosti jim ve válce dodávaly značnou převahu. Navíc americké tanky 

nebyly stavěny na to, aby operovaly v džunglích a bažinách Vietnamu. Proto se 

Američané soustředili na použití vrtulníků a letadel. Vrtulníky mohly startovat z malých 

ploch. Oproti tomu letadla potřebovala ke startu větší prostor, kterého se ve Vietnamu 

často nedostávalo, a tak startovala z letadlových lodí.
43

 

Pro pohyb v zemi byly také důležité vodní cesty jako například delta řeky Mekong, 

kde Američané používali menší plavidla pro rychlý transport po řece. Z těchto plavidel 

prováděli dozor nad okolím řeky a také bránili vojákům Severního Vietnamu, aby 

tohoto vodního koridoru používal.
44
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2.5. Boj proti povstalcům ve Vietnamu 

 

Po odchodu Francouzů z Vietnamu zůstaly Spojené státy osamoceny v roli poradce 

Jižního Vietnamu v boji proti povstalcům. MAAG se rozhodl vybudovat armádu Jižního 

Vietnamu podle konvenčního modelu a po vzoru americké armády. Jihovietnamská 

armáda tak nebyla cvičena k protipovstaleckému boji a navíc si zvykla, že se jí 

dostávalo americké palebné podpory. Byla tak, stejně jako americká armáda, velice 

závislá na podpoře od vrtulníků a dělostřelecké podpoře. Armáda se také zaměřovala na 

operace většího počtu mužů a nesoustředila se na patroly o malém počtu mužů, přepady 

a výzvědné akce, které by mohly přispívat k určení polohy povstalců. V bitvě u Ap Bac 

roku 1963 se ukázalo, že tento model nebyl mnoho úspěšný, když se oddílu 400 mužů
45

 

Vietcongu podařilo porazit 1500 mužů ARVN. Vietcongu se také podařilo zabít 200 

mužů a sestřelit pět helikoptér přesto, že ARVN podporovali američtí poradci, americké 

letectvo a jihovietnamské dělostřelectvo. Podle Johna Nagla byla tato bitva příkladem 

toho, že palebná převaha sama o sobě nic neznamená, pokud není doplněna kvalitní 

zpravodajskou prací.
46

 

V únoru roku 1962 započalo svou činnost Velitelství vojenské pomoci Vietnamu 

(MACV)
47

 a jejím velitelem se stal generál Paul Harkins, který byl zastáncem 

konvenčního boje. Harkins proto nebyl ochoten změnit dosavadní americkou doktrínu 

boje proti povstalcům ve Vietnamu, která lpěla na využití palebné převahy. Dále se 

příliš nezabýval negativními dopady, které tato strategie měla na civilní obyvatelstvo. 

Když byl při jednom rozhovoru otázán, jak vnímá politické následky použití napalmu, 

odpověděl: „[Napalm] vzbuzuje v řadách Vietcongu bohabojnost. A to se počítá.”
48

 

Přestože ve Vietnamu preferovaly USA konvenční přístup k boji, existovaly zde i 

protipovstalecké programy. Jedním z prvních byl program strategických vesnic 

(Strategic Hamlet Program), ve kterém se angažovali Američané, Britové a vláda 

Jižního Vietnamu. Dalším programem byl CIDG (Civilian Irregular Defense Group)
49

, 

které vytvořila CIA na začátku 60. let. Dále ve Vietnamu fungovaly CAPs (Combined 
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Action Platoons)
50

, které vytvořila v polovině 60. let Námořní pěchota USA.
51

 Dalším 

protipovstaleckým programem byl CORDS, který charakterizovala spolupráce mezi 

CIA, Ministerstvem zahraničí USA, Bílým domem, zástupci americké vlády, americké 

armády a představiteli Jižního Vietnamu v boji proti povstalcům.
52

 Výše uvedenými 

protipovstaleckými programy se bude práce detailněji zabývat v následujících 

kapitolách. 

 

3)  Protipovstalecký boj ve Vietnamu 

 

3.1.  Zapojení Američanů do bojů na počátku války 

 

Generál Harkins byl vystřídán Williamem Westmorelandem na postu velitele MACV 

20. června 1964 (Westmoreland na této pozici setrval do 10. června 1968, kdy byl 

vystřídán generálem Creightonem Abramsem). Westmoreland byl veteránem z 2. 

světové války a korejské války a měl tedy zkušenosti s konvenčním bojem. Věřil také, 

že součástí úspěšné taktiky je ochromující palebná síla a agresivní akce. Byl toho 

názoru, že nemá smysl uplatňovat proti komunistům protipovstaleckou taktiku, neboť 

by takový boj trval příliš dlouho. V době Westmorelandova nástupu do funkce velitele 

MACV se zdálo, že hlavní město Jižního Vietnamu Saigon padne každým dnem a 

Westmoreland tedy nechtěl ztrácet čas protipovstaleckým bojem. 
53

 

Během prvních let Westmorelandova velení nad MACV se situace ve Vietnamu dále 

zhoršovala - Vietcongu se totiž dařilo stupňovat efektivitu svých výpadů. Po bombovém 

útoku na hotel Brinks v Saigonu si Westmoreland vyžádal vyslání amerických vojáků 

do Vietnamu. Prvními americkými pozemními jednotkami ve Vietnamu se tak 8. března 

1965 staly dva prapory příslušníků Námořní pěchoty, které byly vyslány na ochranu 

důležitých zařízení ve městě Danang.
54
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V době americké intervence stálo proti Američanům téměř 230 000 příslušníků 

Vietcongu a severovietnamské armády.
55

Američané tak čelili jak povstalecké, tak 

konvenční armádě. Komunisté podnikli během války ve Vietnamu tři velké konvenční 

ofenzívy - ofenzivu Tet (v roce 1968), Velikonoční ofenzivu (roku 1972) a závěrečnou 

ofenzivu (roku 1975). Před americkým velením tedy vyvstávala otázka, jak čelit nejen 

konvenčnímu, ale i povstaleckému stylu boje. Generál Westmoreland byl toho názoru, 

že hlavní konvenční síly jsou nebezpečnější než povstalci, byť uznával povstalce jako 

významného protivníka. Prosazoval proto používání taktiky „search and destroy“ (najdi 

a znič). Ta podle Daleho Andrade a Jamese Willbankse uchránila Jižní Vietnam od 

okamžité porážky a vypudila komunisty z nejvíce obydlených oblastí. Ovšem následně 

se již Američanům nepodařilo zvrátit válečný vývoj ve svůj prospěch a válka se dostala 

do patové situace. Fakt, že se Američanům nepodařilo zvrátit vývoj, byl způsoben mimo 

jiné i příliš málo početným kontingentem amerických vojsk v Jižním Vietnamu.
56

 

Westmorelandova taktika taktika „najdi a znič“ byla následující: najít nepřítele a 

přivolat k němu americké vojáky, kteří budou mít leteckou podporu (v úvahu přicházely 

i údery těžkými bombardéry B - 52) a dělostřeleckou podporu. Cílem bylo pobít co 

nejvíce příslušníků Vietcongu nebo severovietnamské armády (NVA)
57

. Příkladem této 

taktiky byla bitva v údolí Ia Drang v listopadu 1965. Po bitvě se poručík Moore, jehož 

prapor se zúčastnil bitvy, obrátil na vyšší velení. Informoval ho o tom, že použitá 

taktika je špatná a žádal, aby byla vypracována studijní skupina. Nicméně jeho 

požadavek nebyl vyslyšen. Podle Moora nebyla americká mise a MACV úspěšné 

v udržení si kontroly nad vyčištěnými oblastmi. Moore uvedl: „Když se jim to 

nepodařilo v Bong Songu, kde nejsilnější dostupná americká divize očistila venkov od 

nepřátelských sil, jak mohou doufat v získání kontroly nad jinými oblastmi, kde 

americká vojenská přítomnost byla mnohem slabší?“
58

 

Z finančního hlediska byl americký styl boje neefektivní. Například během operace 

Masher v roce 1966 Američané zabili 1342 příslušníků Vietcongu a 633 jich zajali, 

přitom vypálili 140 000 dělostřeleckých nábojů. USA se tak podařilo vytlačit nepřítele 

z pobřežní planiny provincie Binh Dinh, ovšem vzniklé mocenské vakuum v oblasti 
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nedokázali zaplnit. Po roce tak Američané museli svést bitvu o Binh Dinh znovu 

(operace byla pojmenována Thayer II). Během operace provedly USA 171 úderů 

bombardéry B - 52 a vypálily několik tisíc dělostřeleckých nábojů. Oblast se podařilo 

očistit od Vietcongu, to však opět neznamenalo, že by se civilisté přidali k 

jihovietnamské vládě, a tak zde opět nastalo mocenské vakuum. USA však i nadále 

pokračovaly ve své taktice navzdory tomu, že se jim nedařilo dosáhnout strategických 

cílů, a navzdory tomu, že neuvážené používání dělostřelectva a letectva mělo neblahý 

vliv na vnímání americké armády civilisty. Měřítkem úspěchu byl v té době tzv. body 

count, tedy počítání padlých nepřátel.
59

 

 Američané se snažili zajistit nepřítele a pak ho zničit jakýmikoliv moderními 

zbraněmi. Až 70% dělostřelecké palby bylo používáno v bojích, které byly lehké, neboli 

málo intenzivní. Další těžkou zbraní bylo letectvo, které USA rovněž nasazovaly velmi 

často – USA podnikaly masivní letecké útoky na Severní Vietnam s cílem oslabit 

válečné úsilí Severního Vietnamu. Ovšem dopad těchto náletů na povstalecké úsilí 

Vietcongu a Severního Vietnamu byl mizivý.
60

 

Vietcong se rychle naučil čelit americké palebné síle. Když přišel do kontaktu 

s Američany, přiblížil své jednotky k nim, a tak znemožnil Američanům použít leteckou 

podporu a dělostřelectvo. Po bitvách pak Vietcong pořádal sezení, na kterých velitelé 

přiznávali své chyby a pracovali na vylepšeních. Vietcong tedy ve válce zaujal poměrně 

flexibilní postoj, kdy se efektivně přizpůsobil stylu boje a byl ochoten se učit ze svých 

chyb.
61

 

 

3.2. Strategické vesnice (Strategic Hamlet Program)  

 

Pokus získat si srdce a mysli lidí ve Vietnamu byl však přece jen učiněn - byl jím tzv. 

program strategických vesnic. Ten spočíval ve vytváření opevněných vesnic, ve kterých 

měli být obyvatelé chráněni od povstalců.
62

 Tento program byl součástí širší operace 
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Sunrise, jejímž cílem bylo pacifikovat jihovietnamský venkov.
63

 Program byl řízen 

jihovietnamskou vládou a ččastnili se jej také Britové jakožto poradci. Američané 

poskytovali finanční podporu.
64

 Ti nakonec od programu odstoupili po pádu Diemova 

režimu v listopadu 1963 a rozhodli se vést opotřebovací válku proti Vietcongu a 

Severovietnamské armádě.
65

 

Strategické vesnice byly budovány tak, že nejvíce obydlená část vesnice byla 

opevněna (opevnění se skládalo z příkopů, oplocení, zašpičatělých bambusových tyčí a 

bunkrů). Vesničané, kteří se rozhodli zůstat vně opevněné části, byli vyzváni k přesunu 

do opevněné části. Pokud tak neučinili, byli varováni, že s nimi může být nakládáno 

jako s nepřáteli. Při budování se měl postupovat od menších celků k větším. Poté, co 

byla osvobozena od komunistů, měla se bezpečná oblast rozšiřovat postupně na větší 

území. Účelem programu strategických vesnic bylo přerušit spojení mezi vesnicemi a 

jednotkami Vietcongu. Tak mělo být zabráněno Vietcongu, aby získával daně, 

potraviny a bojovníky a aby mu bylo poskytováno přístřeší. Zároveň tak měly být 

vytvořeny „zóny smrti“, tedy oblasti nespadající pod ochranu strategických vesnic. 

V zónách smrti mělo volně působit jihovietnamské dělostřelectvo a letectvo bez obav, 

že by střílelo do spřátelených řad.
66

 

Velitel britské mise poradců Jižnímu Vietnamu Sir Robert Thompson se na základě 

svých předešlých zkušeností z Malajsie domníval, že Vietcong by mohl být poražen 

obyvateli Jižního Vietnamu za pomoci jihovietnamské vlády. Byl toho názoru, že 

politické a sociální aspekty mají větší váhu než vojenské záležitosti. Dále se domníval, 

že je důležité zachovat strukturu vietnamské společnosti a jihovietnamská vláda se má 

stát pouze poskytovatelem zdravotní péče a vzdělání jihovietnamskému obyvatelstvu. 

Tato strategie se zamlouvala Ngo Dinh Nhuovi (bratrovi a poradci prezidenta Jižního 

Vietnamu Ngo Dinh Diema)
67

 , který v ní viděl prostředek, jak zvýšit svůj vliv.  

Jihovietnamská vláda tak během několika měsíců vytvořila tisíce strategických vesnic. 
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Ty byly budovány velmi rychle a v rozporu s představou sira Thompsona - sociální 

struktura a obrana vesnic byla nedostatečná. Negativně také působil fakt, že obyvatelé 

vesnic byli k přesunu do strategických vesnic nuceni, což se setkávalo s jejich 

odporem.
68

 V souvislosti s budováním strategických vesnic vyvstalo několik dalších 

problémů. Jejich výstavba byla naplánována na velmi malý časový úsek - 16 000 

strategických vesnic mělo být vybudováno za jeden rok, což se neobešlo bez obětování 

kvality výstavby. Tempo výstavby ovlivnil i způsob, jakým se provinční správci chovali 

vůči vesničanům. Ti, aby uspokojili náročné požadavky jihovietnamské vlády, 

vyžadovali od rolníků velké pracovní nasazení a finance. Z toho důvodu se z rolníků 

stala pasivní pracovní síla, spíše než dobrovolná síla v boji proti komunismu. Rolníkům 

rovněž vadilo, že musejí žít v strategických vesnicích z donucení. Toho využila 

severovietnamské propaganda, která označovala strategické vesnice za „koncentrační 

tábory“.
69

 

Během několika měsíců se součástí programu staly miliony rolníků
70

, kteří byli 

mnohdy nuceni opustit své domovy a přemístit se do jiných. To u nich vyvolávalo pocit 

frustrace, který napomáhal Vietcongu získat si přízeň rolníků. Vietcong rolníkům tvrdil, 

že pokud padne Diemův režim a Američané odejdou z Vietnamu, budou se rolníci moci 

vrátit domů. Ti těmto výzvám naslouchali. Vietcongu se ovšem podařilo program 

dokonce infiltrovat - Ngo Dinh Nhu totiž pověřil vedením programu plukovníka Pham 

Ngoc Thao, který byl ovšem skrytým agentem Vietcongu. Thao se snažil poštvat 

rolníky proti jihovietnamské vládě skrze tento program, a tak si při vedení počínal velmi 

krutě. Jeho záměr se do velké míry setkal s úspěchem.
71

  

Také v memorandu, které zaslal bezpečnostní poradce Robert McNamara prezidentu 

Lyndonu Johnsonovi v březnu roku 1964, popisuje McNamara nedostatky strategických 

vesnic. Úvádí například, že morálka ozbrojené osádky strategických vesnic je nízká a 
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dále upadá. Zvláště výmluvná je podle tohoto memoranda situace v provincii Quang 

Ngai – z 413 strategických vesnic, které byly pod kontrolou saigonské vlády, jich v roce 

1964 zůstalo pod její kontrolou jen 275.
72

 

Programu rovněž nebyly dopřány dostatečné finance a postrádal dobrou koordinaci. 

Ozbrojené síly vyčleněné na obranu strategických vesnic byly málo početné a málo 

motivované. Ovšem, jak se později ukázalo, Severní Vietnam se na strategické vesnice 

díval s respektem, neboť podle něj představovaly vážnou hrozbu jeho povstaleckému 

úsilí. John Nagl se domnívá, že pokud by byly strategické vesnice chráněny lokálními 

vietnamskými silami, mohly vydržet tlak Vietcongu na jejich zničení.
73

Wade Merkel 

nahlíží na rozdíl od Nagla na strategické vesnice naprosto negativně, neboť tvrdí, že 

program strategických vesnic nejen že neoslabil povstaleckou aktivitu, ale navíc i posílil 

náklonnost Vietnamců ke komunistům.
74

 

 

3.3. Civilní nepravidelné obranné jednotky (CIDG) 

 

Americká zpravodajská služba CIA byla více nakloněna k použití protipovstaleckých 

taktik než americká armáda. V listopadu 1961 zahájila CIA protipovstalecký program 

CIDG ve vesnici Buon Enao v provincii Darlac. Americké Speciální síly (Special 

Forces) začaly organizovat vesničany do jednotek a dodávat jim zbraně a lékařskou a 

zemědělskou pomoc. Na začátku CIDG programu byla zpravidla lékařská pomoc. 

Příslušníci CIDG vybudovali lékařská centra, ze kterých pak podnikali lékařské výjezdy 

do okolních vesnic. Dále byly vytipovány vesnice, které byly v centru pozornosti 

Američanů a v kterých se pak vybudovaly ošetřovny. Povinností vesničanů bylo tyto 

ošetřovny ohradit a vybrat mladé muže, kteří by je chránili. Tím byl položen základní 

kámen spolupráce mezi vojáky a civilisty. V dubnu 1962 se takto podařilo zpacifikovat 

na 40 vesnic a ke konci roku se CIDG programu již účastnilo na 38 000 vietnamských 

ozbrojených dobrovolníků.
75

Na vrcholu působnosti programu CIDG se jej účastnilo na 
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50 000 jednotek
76

, které působily ve více než sto táborech.
77

 Programu CIDG se rovněž 

účastnilo 2500 příslušníků amerických speciálních sil.
78

 

V rámci programu CIDG měly být vytvořeny paramilitární jednotky z menšinových 

skupin Vietnamců obývajících příhraniční a horské oblasti Vietnamu. Cílem Američanů 

bylo jednak zvýšit protikomunistický odboj v těchto oblastech a jednak dostat tyto 

menšiny pod svůj vliv dříve než Vietcong. Menšiny ve Vietnamu byly nespokojeny 

s tím, jak se k nim jihovietnamská vláda chovala, a tak byly náchylnější k propagandě 

Vietcongu, jež se je snažila nalákat do svých řad. Důvodem pro umístění programu 

CIDG v pohraničních a horských oblastech Vietnamu byl také fakt, že jihovietnamské 

vládě se je nedařilo zabezpečit a udržovat nad nimi svůj vliv. Pohraniční oblasti měly 

také strategický význam, neboť sloužily jako nárazníková zóna mezi Jižním a Severním 

Vietnamem. Přítomnost Vietcongu na těchto územích proto znamenala pro 

jihovietnamskou vládu včasný a důležitý signál o proniknutí Vietcongu do Jižního 

Vietnamu. Jednotky CIDG (nazvané „Mobilní úderné síly CIDG“
79

) prováděly 

průzkumné akce v odlehlých horských oblastech a pralesech. Jejich cílem bylo získat 

informace a být v těchto oblastech přítomen. Jiné jednotky CIDG byly cvičeny k tomu, 

aby hledaly jednotky Vietcongu a hlásily jejich pohyby.
80

 

V roce 1963 se působnost jednotek CIDG rozrostla až k západním hranicím 

Vietnamu a cíle jednotek CIDG nabyly útočnější povahy. Příslušníci CIDG nyní dostali 

za úkol nejen najít nepřítele, ale také ho eliminovat. CIDG jednotky začaly podnikat 

také útočné akce na základny komunistů, kdy na danou základnu zaútočili a okamžitě se 

stáhli.
81
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Ovšem generál William Rosson
82

 po inspekci v dubnu 1962 podal hlášení generálu 

Maxwellu Taylorovi (předsedovi sboru náčelníků štábu), že nasazení Speciálních sil pro 

operace CIDG  je nevhodné a američtí experti mají být použiti na operace 

ofenzivnějšího charakteru v souladu s doktrínou „search and destroy“.
83

 Důsledkem 

Rossonova hlášení tak bylo převedení CIDG  v červenci roku 1963 z působnosti CIA 

pod MACV v rámci operace „Switchback“. Podle Andrey Lopezové
84

 tak byla většina 

úspěchů CIDG ztracena, neboť Ministerstvo se rozhodlo americké Speciální síly 

používat více v konvenčním boji, například v ofenzivních operacích a patrole hranic.
85

 

Také v  oficiálním vydání historie amerických Speciálních sil se o převedení CIDG 

pod MACV mluví jako o konvencionalizaci CIDG. Program tedy de - facto zaniknul, 

neboť Speciální síly již napříště nepoužívaly protipovstaleckých, ale konvenčních 

taktik.
86

   

Podle Roberta Cassidyho představoval program CIDG významný příspěvek 

k válečnému úsilí Američanů. CIDG poskytoval Američanům spolehlivé zpravodajské 

informace a jednotky CIDG poskytovaly ochranu obyvatelstvu na územích svého vlivu. 

Tato území tak nepadla do rukou Vietcongu, ale byla jednotkami CIDG úspěšně 

bráněna.
87
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3.4. Čety kombinované akce (CAPs) 

 

Vojáci americké Námořní pěchoty pod velením majora generála Lewa Walta, kteří 

byli umístění na severu Vietnamu, vyvíjeli od roku 1965 novou strategii boje proti 

povstalcům. Walt začal tvořit výbory, které se skládaly z civilistů, příslušníků ARVN, 

amerických velitelů a zástupce jihovietnamské vlády a dále včlenil příslušníky 

střeleckých čet Námořní pěchoty mezi čety Vietnamských regionálních sil.
88

 Vzniklé 

jednotky pak dostaly název Combined Action Platoons - Čety kombinované akce.
 89

 

Vojáci obou států žili ve vesnicích pospolu, rovněž při tréninku a obraně vesnice 

fungovali dohromady. Úkolem těchto jednotek bylo ničit infrastrukturu Vietcongu 

poblíž „své“ vesnice, posilovat bezpečnost v oblasti, organizovat bojovníky proti 

Vietcongu, zlepšovat spolupráci mezi vietnamskými vesnicemi a vytvářet propagandu 

proti Vietcongu.
90

 

CAPs působily v severních provinciích Jižního Vietnamu a jejich počet dosáhl 

vrcholu na začátku 70. let, kdy existovalo 114 CAPs, ve kterých působilo až 2100 

příslušníků Námořní pěchoty a 128 příslušníků námořnictva. CAPs se však nikdy 

nedostalo významnější podpory v počtu mužů.
91

 

Protože měly CAPs styk s vietnamským obyvatelstvem a poskytovaly mu ochranu, 

dostávali příslušníci CAPs zpravodajské informace od místních obyvatel. CAPs se 

dařilo udržovat si vliv nad svými oblastmi působení a znemožňovaly tak Vietcongu, aby 

vesničany využíval ke svým potřebám. Vietcong tak nemohl v daných oblastech 

získávat rýži, zpravodajství, ani přístřeší od vesničanů. CAPs se navíc dařilo oblasti 

svého vlivu rozšiřovat.
92

 

Andrea Lopezová uvádí, že vesnice chráněné jednotkami CAPs nebyly nikdy dobyty 

Vietcongem. Navíc CAPs jednotky vykazovaly nižší ztráty než jiné jednotky, které se 

                                                 
88

 Orig. Vietnamese Regional Forces 
89

 Sergio Catignani et al., Counterinsurgency in Modern Warfare, 1st ed., (Oxford: Osprey Publishing, 

2008), str.139. 
90

 Robert Cassidy, “The Long Small War: Indigenous Forces for Counterinsurgency”, online, 2006, 47-

62, zpřístupněno 26.4.2017, 

http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA596938, str.57. 
91

 Andrea Lopez, “Back to the Future: US Counterinsurgency Campaigns in Afghanistan and Vietnam”, 

zpřístupněno 21.11.2016, online, 2005, 1-29, 

http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/1/2/0/pages71202/p71202-1.php.,  

s.10. 
92

 Robert Cassidy, “The Long Small War: Indigenous Forces for Counterinsurgency”, online, 2006, 47-

62, zpřístupněno 26.4.2017, 

http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA596938, str.57. 



   

 

28 

  

účastnily misí „search and destroy“. Nicméně program CAPs měl podle ní také 

nedostatky - vojenské vedení nikdy nepropojilo CAPs dohromady v jedno velké, 

spolupracující těleso. CAPs byly navíc příliš roztroušené a v příliš malém počtu, než 

aby se jim podařilo sehrát významnější úlohu ve válce. Vietnamské milice, které se 

tohoto programu účastnily, byly závislé na vojácích Námořní pěchoty a nemohly bránit 

vesnice bez jejich pomoci. Přítomnost Námořní pěchoty také demotivovala vesničany 

k vlastní nezávislé obraně, neboť si zvykli na americkou pomoc.
93

 

Robert Cassidy hodnotí tento program kladně, a to z finančního hlediska,  neboť dle 

jeho názoru bylo dosaženo velkých pokroků v bezpečnosti za cenu poměrně nízkých 

investic Američanů.
94

  

 

3.5. Studie PROVN a CORDS 

 

Roku 1965 byl americký generál Creighton Abrams pověřen sestavením „Programu 

pro pacifikaci a dlouhodobý rozvoj Jižního Vietnamu“ (PROVN)
95

. Cílem programu 

bylo vyvinout nové úsilí, které by vedlo k dosažení amerických cílů ve Vietnamu. Na 

doporučení PROVN se měla americká armáda odklonit od taktiky „search and destroy“ 

a naopak se měla více zabývat tím, jak si má jihovietnamská vláda naklonit 

obyvatelstvo na svou stranu. Ve zprávě z března 1966 uváděl PROVN, že se situace 

v zemi velice zhoršila a že pokud chtějí USA dovést válku k vítěznému konci, musí 

mezi obyvateli získat podporu pro jihovietnamskou vládu. Zpráva dále uváděla, že 

těžiště konfliktu leží na vietnamském venkově, a tudíž by se USA měly zaměřit na něj.
96

 

PROVN dále poukazoval na to, že americké počínání ve Vietnamu bylo špatné již od 

vytvoření skupiny MAAG. Podle PROVN nebyl „search and destroy“ správnou 

taktikou - namísto toho PROVN vyzdvihl programy CIDG a CAPs, jakožto možné 
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cesty k úspěchu ve válce. Americká armáda včetně Westmorelanda se však tímto 

dokumentem nehodlala řídit a dál pokračovala v zavedeném kurzu.
97

 

V létě 1968 se velitelem MACV stal Creighton Abrams. Abramsovi se podařilo 

sjednotit strategii pacifikace vietnamského venkova a v této oblasti se mu podařilo 

dosáhnout významného úspěchu. Abrams založil novou strategii vyplývající z informací 

získaných prostřednictvím PROVN, nazvanou Pacification and Long Term 

Development of South Vietnam. Tato nová strategie počítala s již probíhajícími 

protipovstaleckými metodami - CORDS, CAPs a CIDG.
98

  

Během vietnamské války neexistovala v USA instituce, která by se zabývala 

protipovstaleckým bojem. Výjimkou ovšem byla skupina Podpory pro civilní operace a 

revoluční rozvoj (CORDS)
99

, která byla ustanovena 1. května 1967. CORDS vznikla 

spojením amerických civilních a vojenských programů do jediného pod vedením 

Roberta Komera a u zrodu tohoto programu dále stáli prezident Lyndon Johnson a 

generál Westmoreland.
100

 

 Cílem skupiny byla spolupráce mezi civilními a vojenskými složkami ve Vietnamu 

za účelem efektivního protipovstaleckého boje. CORDS v sobě zahrnovala příslušníky 

CIA, Americké informační služby (US Information Agency), Americké agentury pro 

mezinárodní rozvoj (US Agency for International Development), Ministerstva 

zahraničních věcí, Bílého domu a zástupce armády.
101

 V rámci CORDS byly sestaveny 

civilně - vojenské poradenské týmy, které byly rozmístěny do všech 250 vietnamských 

distriktů a 44 provincií.
102

 Program dále charakterizovala úzká spolupráce mezi 

Američany a Vietnamci a snaha maximálně plnit potřeby místního obyvatelstva. 

Američanům se dařilo naklánět si vietnamské obyvatelstvo na svou stranu, díky čemuž 

mohli od místních obyvatel získávat zpravodajské informace a účinněji napadat síť 

Vietcongu.
103

 

                                                 
97

 Sergio Catignani et al., Counterinsurgency in Modern Warfare, 1st ed., (Oxford: Osprey Publishing, 

2008), str.140-141. 
98

 Robert Cassidy, “The Long SIbid.,ll War: Indigenous Forces For Counterinsurgency”, online, 2006, 47-

62, zpřístupněno 26.4.2017, 

http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA596938, str.56. 
99

 V originále „Civil Operations and Revolutionary Development Support“ 
100

 Sergio Catignani et al., Counterinsurgency in Modern Warfare, 1st ed., (Oxford: Osprey Publishing, 

2008), str.141 a David Petraeus, James Amos, Counterinsurgency: Fm 3-24, online, 1st ed., (Washington: 

Paladin Press, 2006), http://usacac.army.mil/cac2/Repository/Materials/COIN-FM3-24.pdf., str. 2-12. 
101

 Ibid., str. 2-12. 
102

 Ibid., str. 141. 
103

 David Petraeus, James Amos, Counterinsurgency: Fm 3-24, online, 1st ed., (Washington: Paladin 

Press, 2006), http://usacac.army.mil/cac2/Repository/Materials/COIN-FM3-24.pdf., str. 2-13. 



   

 

30 

  

CORDS také rozšířily program „Chieu Hoi“, který nabízel amnestii příslušníkům 

Vietcongu, kteří se vzdali, nebo začali pracovat jako informátoři pro Jižní Vietnam. 

V roce 1969 se tak vzdalo 47 000 příslušníků Vietcongu
104

, což bylo více než 

v kterémkoliv jiném roce války.
105

 

CORDS v sobě zahrnovala také program, jehož dopad na civilní obyvatelstvo byl 

zčásti negativní. Byl jím program jihovietnamské vlády nazvaný „Phuong Hoang“ 

(Američanům známý pod jménem „Phoenix“). Cílem programu Phoenix bylo 

identifikovat a eliminovat přední politické činitele, vůdce a agenty Vietcongu v Jižním 

Vietnamu – program poskytoval informace o těchto agentech, na které se pak zaměřily 

mise jejichž úkolem bylo daného agenta zajmout, nebo zneškodnit. Podle jednoho 

z agentů CIA se tak válku ve Vietnamu podařilo přetransformovat v konflikt, ve kterém 

už nehrály roli počty zabitých, ale identita zabitého agenta. Programu se skutečně 

podařilo zlikvidovat mnoho klíčových povstalců, ovšem za cenu závažných porušení 

lidských práv. Výsledky programu tedy byly pozitivní i negativní, neboť kvůli němu 

jihovietnamská vláda ztrácela podporu obyvatelstva.
106

 

Programu Phoenix se účastnilo 450 amerických vojenských poradců.
107

 V roce 1968 

se v rámci programu podařilo neutralizovat na 15 000 příslušníků
108

 Vietcongu, během 

celé války se podařilo identifikovat 73 697 členů Vietcongu v Jižním Vietnamu a do 

konce války jich bylo 15 438 zabito. Problematickým faktem však bylo, že u 97% 

z počtu zabitých nebylo nikdy s jistotou potvrzeno, že jsou skutečně agenty 

Vietcongu.
109

 

Programu se do velké míry podařilo eliminovat komunistické povstalectví zejména 

po roce 1968, kdy bylo vyvinuto větší úsilí k pacifikaci oblastí. Tato pacifikace v sobě 
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zahrnovala programy na distribuci jídla a lékařského materiálu. Dále v sobě zahrnovala 

také pozemkovou reformu.
110

  

Bývalý velitel amerických vojsk v Iráku David Petraeus je toho názoru, že díky 

programu CORDS žilo v roce 1970 93% jižních Vietnamců v poměrně bezpečných 

vesnicích, což představuje dvacetiprocentní pozitivní nárůst oproti roku 1968.
111

 V roce 

1972 již bylo povstalectví v Jižním Vietnamu natolik eliminováno, že Severní Vietnam 

byl nucen přistoupit k většímu nasazení svých konvenčních vojsk. Těm se Jižní 

Vietnam úspěšně bránil s podporou Američanů. Když však v roce 1975 Severní 

Vietnam nakonec zvítězil, Američané již Jižní Vietnam nepodporovali.
112

 

 

3.6. Ofenziva Tet a Vietnamizace 

 

V únoru 1968 zahájil Severní Vietnam ofenzivu Tet, během níž se Vietcongu 

podařilo dostat i do měst jako bylo Hue a dokonce i Saigon. Během této ofenzivy musel 

Vietcong opustit své úkryty a vést vojska do otevřeného střetu. Následky co do počtu 

obětí byly pro Vietcong velmi špatné  - 40 000 padlých v porovnání s 1100 americkými 

vojáky a 2300 vojáky jihovietnamské armády. Podle Westmorelanda byla ofenziva Tet 

vítězstvím Američanů, nicméně americká veřejnost byla jiného názoru.
113

 

Po ofenzivě Tet vyslal prezident Johnson a ministr obrany Robert McNamara 

Westmorelandovi posily v počtu 10 000 mužů, nicméně předseda Sboru náčelníků štábu 

Earl Wheeler požadoval od Johnsona dalších 200 000 mužů. Johnson však tento počet 

odmítnul a do Vietnamu nakonec poslal jen 13 500 vojáků a dále oznámil, že již nebude 

znovu kandidovat na úřad prezidenta USA.
114

 

Ve vedení armády proběhly změny - Westmoreland byl převelen na pozici náčelníka 

generálního štábu a na jeho místo nastoupil 1.července 1968 generál Creighton Abrams. 

Abrams měl zkušenosti jakožto velitel tanku v druhé světové válce a dobře chápal 

problematiku protipovstaleckého boje. Generál se snažil přesvědčit armádu, aby 

upustila od taktiky „search and destroy“, ta však na jeho nátlak nereagovala. Nižší 
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velitelé nebyli ochotni předělávat své operační plány, a to přesto, že Abrams byl jejich 

nadřízený. Navíc americké veřejné mínění již tehdy bylo silně naladěno proti válce a 

Abrams byl při plánování dalšího postupu ve válce tlačen časem.
115

 

Nový americký prezident Richard Nixon byl přesvědčen, že již není možné 

dosáhnout úplněho vítězství ve Vietnamské válce. Tento názor podporoval i jeho 

bezpečnostní poradce Henry Kissinger, který uvedl: „(…) Museli jsme si uvědomit, že 

naše síla má své meze. Naše zdroje již nebyly nevyčerpatelné a my si museli vytyčit 

priority jak v duševní, tak v materiální rovině.“
116

 

Při návštěvě Vietnamu 30. července 1969 proto ohlásil Nixon novou doktrínu, podle 

níž měla veškerá odpovědnost za Jižní Vietnam přejít na jihovietnamskou armádu. 

Počet amerických vojáků tak po následující tři roky postupně klesal. Podle Nixona měla 

jihovietnamská armáda postupně přebírat podíl na hlavních bojových operacích, 

zatímco Američané začali poskytovat zásobování, leteckou podporu a také finanční 

pomoc. Tato Nixonova politika vešla později ve známost jako „vietnamizace“.
117

 

Také generál Abrams chtěl dávat větší důraz na vietnamské obyvatelstvo. Podle jeho 

názoru se měla nová strategie vyznačovat především snahou zajistit bezpečí 

obyvatelstvu, za kterýmžto účelem měla být neutralizována aktivita Vietcongu, který 

měl být oddělen od obyvatelstva. Podle Abramsa byla severovietnamská armáda bez 

Vietcongu značně znevýhodněna, neboť Vietcong jí poskytoval zpravodajské informace 

a potraviny. Nicméně taktika „search and destroy“ byla mezi americkými jednotkami 

stále nejpoužívanější, a tak i nadále Američané uplatňovali konvenční přístup ve válce, 

která měla nekonvenční povahu. Rovněž byl i nadále kladen důraz na použití letecké 

síly a těžkých zbraní v bitvách.
118

 

V souvislosti s doktrínou vietnamizace začali Američané dodávat ARVN lepší 

vybavení (včetně těžkých zbraní jako tanky aj.) a poskytovat lepší jihovietnamským 

vojákům lepší výcvik. Současně s tím ARVN rostla a roku 1975 čítala již na 1 milion 

mužů. Nicméně velení ARVN nebylo v dobrém stavu, což částečně plynulo z faktu, že 
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důstojníci byli často vybíráni podle stupně loajality vůči jihovietnamské vládě. Velení 

ARVN se tak co do kvality nemohlo nikdy rovnat velení severovietnamské armády.
119

  

Někteří vojáci ARVN navíc byli zároveň vojáky Vietcongu, nebo se při bojích 

Vietcongu vzdávali a přecházeli do jejich řad, čímž se mezi Američany snižovala jejich 

důvěryhodnost. Je zřetelné, že vojáci ARVN měli na rozdíl od Vietcongu daleko menší 

bojový zápal.
120

 Jeden z amerických vojáků k tomu uvedl: „ARVN jsme nesnášeli. 

Viděli jsme je, jak se courají a fňukají v příliš mnoha operacích, zatímco se snažili ‘najít 

a vyhnout se‘
121

 Vietcongu. (…)“
122

 

ARVN byla také závislá na americké dělostřelecké, letecké a logistické podpoře. Ač 

sama disponovala těžkými zbraněmi, nebyla schopna je udržovat a obsluhovat. Když 

10. března 1975 severovietnamská armáda zahájila útok na Jižní Vietnam, neměla již 

ARVN americkou leteckou podporu. NVA se tak podařilo prorazit obrannými liniemi a 

poměrně rychle postupovat na Saigon, který dobyla 30. dubna 1975.
123

 

Během období vietnamizace začala americká armáda klást větší důraz na pacifikaci 

oblastí a oblastním vietnamským milicím tak byla věnována zvýšená pozornost. 

Jihovietnamské nepravidelné jednotky, které se skládaly ze dvou uskupení (Regionální 

síly a Lidové síly)
124

, navýšily stavy z 300 000 mužů v roce 1967 na 525 000 mužů 

v roce 1973. Výhodou těchto jednotek bylo, že znaly lokální podmínky a navíc byly 

v oblastech trvale přítomny, což z nich podle Johna Nagla tvořilo nejlepší možné 

jednotky k zajištění venkovských oblastí. Další výhodou bylo, že tyto jednotky byly 

velmi efektivní, co se financí týče - na celkových jihovietnamských nákladech za válku 

se tyto jednotky podílely pouze z 2 - 4 %, přitom však byly zodpovědné za 12 - 30 % 

padlých příslušníků Vietcongu a NVA.
125
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3.7. Výsledek amerických protipovstaleckých aktivit ve 

vietnamské války a ponaučení z nich pro další americké 

konflikty 

 

Robert Cassidy se domnívá, že protipovstalecké programy CIDG, CAPs a CORDS 

dosáhly významných výsledků. Díky těmto programům měla americká armáda 

k dispozici velký počet bojovníků proti povstalcům, dostalo se jí lepšího povědomí o 

povaze terénu a prostředí a také získala zpravodajské informace týkající se nepřítele a 

jeho stanovišť. 
126

  

Nicméně americké protipovstalecké programy nestačily k tomu, aby USA válku 

ve Vietnamu vyhrály. John Nagl považuje za příčinu neúspěchu preotipovstaleckého 

boje neochotu americké armády přizpůsobit se podmínkám protipovstaleckého boje po 

celou válku. Navzdory výše uvedeným protipovstaleckým programům se totiž americká 

armáda zaměřovala především na konvenční způsob boje.
127

 

Generál Jack Keane na dotaz, jak vnímá vliv vietnamské války na iráckou válku, 

řekl: „(…) Po válce ve Vietnamu jsme se zbavili všeho co má co do činění s bojem 

nepravidelných armád nebo s povstalectvím, protože je to spojeno s naší prohrou ve 

válce. Při zpětném pohledu to bylo špatné rozhodnutí.“
128

 

Podle Johna Nagla byly Spojené státy po konci vietnamské války naladěny proti 

protipovstaleckým taktikám boje a když pak Spojené války nasadily svou armádu 

v Afghánistánu a Iráku, USA opět nebyly připraveny na protipovstalecký boj. První 

válka v zálivu byla válkou konveční, tedy něčím, na co byla americká armáda 

připravena. Ani konflikty v Somálsku, Bosně a Kosovu nepřinutily americkou armádu, 

aby se více zabývala protipovstaleckou taktikou. Nagl se také domnívá, že si Američané 

z Vietnamu neodnesli ponaučení, co se protipovstaleckého boje týče, a na počátku 21. 

století stále upřednostňovali konvenční přístup k válce.
129
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4) Válka v Iráku 

 

4.1. Předehra k válce – Irák v letech 1990 - 2003  

 

Irák, který byl po ukončení íránsko - irácké války v roce 1988 velice zadlužen, hledal 

možnost, jak se dluhu zbavit. Irácký prezident a diktátor našel východisko v útoku na 

Kuvajt – od tohoto kroku si sliboval, že Irák anektuje Kuvajt, zabere jeho aktiva, bude 

kontrolovat jeho ropná naleziště a donutí ostatní státy Perského zálivu k odpuštění 

iráckých dluhů. Útok na Kuvajt měl rovněž sloužit jako demonstrace síly Iráku a tedy i 

jako zastrašovací prostředek proti ostatním státům v Zálivu. Útok ovšem nesly nelibě 

Spojené státy, které v něm spatřovaly ohrožení svých strategických zájmů, a rozhodly se 

jednat. Američané zahájily operaci „Pouštní bouře“, což byla vojenská operace pod 

vedením USA a Saúdské Arábie se schválením OSN. Přestože koalice dosáhla 

jednoznačného vítězství a osvobodila Kuvajt, k odstranění Saddáma Husajna z postu 

prezidenta nedošlo. To bylo z částí dáno rozhodnutím Američanů, kteří vnímali 

Saddámův režim jako protiváhu vůči íránskému režimu. Vítězné státy se tedy uchýlily 

pouze ke zřízení bezletových zón nad Irákem, zatímco OSN uvalila sankce na Irák, díky 

kterým se Iráku v následujících letech nepodařilo svou armádu modernizovat.
130

 Po 

následujících dvanáct let od války v Perském zálivu byl Saddámův režim obviňován 

z tajného zbrojení, avšak inspekci OSN se o tom nikdy nepodařilo předložit důkaz.
131

   

 

4.2. Americká invaze roku 2003 

 

V březnu 2003 se USA rozhodly podniknout invazi do Iráku, ovšem důvody k invazi 

byly založeny na nepodložených důkazech. Irák měl údajně disponovat zbraněmi 

hromadného ničení a měl být napojen na atentátníky z 11. září. Nic z toho se ovšem 

neprokázalo, naopak podle mnohých expertů byly americké zpravodajské služby 
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zpolitizovány a fakta byla účelově překroucena. Podklady k válce v Iráku předkládaly a 

obhajovaly právě zpravodajské služby.
132

 

17. března 2003 dal prezident Bush Iráku ultimátum, ve kterém uvedl, že USA zahájí 

vojenský konflikt, pokud Saddám Husajn a jeho synové neopustí Irák do 48 hodin. 

K tomu uvedl: „Historie [Saddámova]“ režimu je historií bezohledné agrese na blízkém 

východě. Režim chová hlubokou nenávist vůči Americe a jejím přátelům a pomáhal, 

cvičil a hostil terority včetně příslušníků Al – Káidy.“
133

 

Vzhledem k tomu, že ultimátum vypršelo, zahájily Spojené státy a jejich koaliční 

partneři 19. března invazi do Iráku.
134

 Američtí vojáci se při invazi setkali s poměrně 

malým odporem Saddámovy zanedbané, demoralizované a špatně cvičené armády. 

Iráčtí vojáci věděli, že americká armáda je daleko silnější, a proto většina z nich 

dezertovala dříve, než vůbec přišla do kontaktu s Američany.
135

 Již na počátku dubna 

2003 se Američanům podařilo dobýt Bagdád a 1. května pak prezident George Bush 

ohlásil ukončení bojových operací. Do té doby se americká účast ve válce obešla jen 

s velmi malými ztrátami - 139 vojáků. Nicméně od tohoto data až do konce roku 2003 

zahynulo v Iráku dalších 347 vojáků a tyto počty měly v následujících letech strmě 

narůst.
136

 

Po pádu Saddáma Husajna nastalo v zemi bezvládí, kterému USA nedokázaly účinně 

zabránit. Američanům se nepodařilo ochránit mnohé klíčové objekty, ani zajistit 

bezpečnost v ulicích, což vedlo k rozsáhlému rabování. Spojené státy byly dobře 

připraveny na vojenskou fázi své invaze, nicméně příliš se nezabývaly poválečným 

obdobím. Přecenily hodnotu některých iráckých prominentů, na které vsadili, a naopak 

nedocenili sílu iráckých politiků a duchovních, kteří se pak Američanům postavili na 

odpor.
137
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Například Bagdád se po americké invazi propadl do chaosu a v hlavním městě 

propuklo rozsáhlé rabování – rabující pronikli do sedmnácti ministerstev vlády Iráku a 

poté se jejich pozornost upřela na školy a nemocnice. Kradeny byly počítače, 

klimatizace a později dokonce i měděná vedení. Rabování nakonec přestalo, což bylo do 

jistě míry dáno tím, že už nebylo co krást. Bagdád se tak ocitnul v relativně klidném 

období do doby, než vypuklo povstání Muktady Sadra.
138

 

Od vydrancování Bagdádu Mongoly v roce 1258 nebyla v Iráku osobnost, která by 

zemi dokázala udržet pohromadě až na Saddáma Husajna. Husajn ale udržoval jednotný 

stát jen za cenu násilností dosahujících míry genocidy. Kenneth Pollack a Irena 

Sargsyanová
139

 se domnívají, že z toho důvodu bylo pro Američany velice obtížné najít 

postavu rovnou Saddámovi (co do schopnosti udržet jednotný Irák), která by nevládla 

za pomoci genocid.
140

 

Podle Tomáše Raděje Spojené státy v období bezprostředně po invazi promarnily 

svou tzv. „zlatou hodinu“. Zlatou hodinou se nazývá období, kdy intervenční správa 

potřebuje mít k dispozici dostatek vojenských jednotek, civilních správců a 

humanitárních zásob na to, aby zabezpečila minmálně hlavní město. Spojené státy v této 

době nic z výše uvedeného neměly - nedisponovaly dostatkem vojáků, policisté úplně 

chyběli, humanitárních zásob bylo málo a civilní správa se tvořila jen velmi pomalu.
141

 

 

4.3. Koaliční prozatímní správa a debaasizace 

 

Od května 2003 převzala správu nad Irákem Američany vytvořená CPA (Coalition 

Provisional Authority)
142

 a stala se tak de facto vládou Iráku až do 28. června 2004, kdy 

moc v zemi převzala irácká prozatímní vláda (IIG - Iraqi Interim Government).
143
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 V čele CPA stál Paul Bremer, který byl zodpovědný za rozpuštění Saddámova 

státního aparátu. Již 16. dubna byla zakázána strana Baas a její vůdci byli odstraněni 

z mocenských pozic. Bremer také zakázal, aby se bývalí příslušních strany Baas podíleli 

na moci v Iráku. Volná místa se rozhodnul obsadit příslušníky iráckého exilu. Ti 

působili dobře díky svému vzdělání dosaženému na školách na Západě a svému 

vybranému chování, nicméně postrádali talent a neměli dostatek zkušeností k 

efektivnímu spravování Iráku.
144

   

Iráčtí sunnité ovšem na nové zřízení pohlíželi s odporem a obavami a stali se jednou 

z částí budoucí protiamerické rezistence. CPA hned na začátku svého působení vydala 

dvě nařízení, která měla neblahý vliv na poválečný vývoj v Iráku. První nařízení se 

týkalo již zmíněné debaasizace irácké společnosti. Podle nejvyšších údajů v jejím 

následku přišlo o práci 140 000 baasistů, podle střízlivějších údajů 20 000 - 30 000 

straníků
145

, kteří tvořili hlavní část irácké administrativy za vlády Saddáma Husajna. 

Někteří akademici zahrnují do debaasizace pouze státní úředníky, jiní do ní počítají i 

baasistickou inteligenci (učitele, novináře aj.) a čísla se proto liší. Jisté však je, že 

radikální debaasizace významně narušila chod irácké společnosti a negativně ovlivnila 

poválečnou obnovu země. Mnoho baasistů propuštěných z práce pak nabídlo své kvality 

a finance počínajícímu iráckému povstání. Druhým nařízením z konce května 2003 byla 

rozpuštěna irácká armáda, policie a zpravodajské služby, v důsledku čehož přišlo o 

práci dalších 350 000 až 400 000 členů bezpečnostních složek. Výsledkem opět bylo, že 

se mnoho z nich zapojilo do protiamerické činnosti.
146

 

Podle Ahmeda Hashima hráli bývalí členové strany Baas významnou roli v iráckem 

povstání po americké invazi. Tito lidé se pak zapojovali do odbojových organizací, jako  
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bylo Vrchní velení ozbrojených sil, Odpor a osvobození Iráku, Patriotická fronta a 

Vrchní velení mudžahedínů v Iráku.
147

 Těmto organizacím se pak na začátku roku dařilo 

zintenzivňovat násilí v zemi a vyvíjet stále dokonalejší zbraně – v hojné míře například 

používali improvizovaná explozivní zařízení (IEDs)
148

 - a své útoky cílili na vládní 

budovy, ropná potrubí, elektrickou infrastrukturu a vojenské konvoje. Terčem útoků se 

rovněž stávali představitelé iráckého režimu, kteří spolupracovali s Američany. Podle 

Richarda Shultze byli bývalí příslušníci Saddámova režimu schopni vytvářet tajné 

povstalecké sítě a nechtěli se vzdát bez boje, neboť neměli co ztratit. Cílem těchto 

povstalců bylo navýšit americké ztráty a přinutit USA, aby se z Iráku stáhly.
149

  

Andrew Tan
150

 se domnívá, že pro Irák byly důležité strana Baas a stejně tak i irácká 

armáda. Poté, co je Američané rozpustili, ztratila země jednotu a propadla se do chaosu. 

Navíc v Iráku propukly po Husajnově pádu násilnosti mezi šíity, sunnity a Kurdy. 

Menšinoví sunnité se obávali, že je šíité zbaví volebního práva a že je postaví na okraj 

společnosti. Bylo totiž zřejmé, že v Iráku budou mít navrch šíité, které Husajn v době 

své vlády potlačoval.
151

 

U většiny povstalců byla motivace k povstání nacionalistického a vlasteneckého 

rázu, v čemž je podporovaly rodinné a kmenové vazby. Povstalci často používali 

rétoriku islámského radikalismu. Nicméně radikalismus jako takový nebyl podnětným 

motivem v povstání, ale tím byl výše zmíněný nacionalismus. Islámský radikalismus 

jako hlavní hnací síla povstání se omezoval spíše na jednotlivce.
152
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4.4. Povstalecké skupiny v Iráku 

 

Povstalecké skupiny bojující proti USA tvořili především iráčtí sunnité a šíité. Tyto 

skupiny však nebyly monolitické, nýbrž se dělily na další skupiny sledující rozdílné 

zájmy. Podle Tomáše Raděje lze sunnitské povstalce rozdělit na několik skupin. První 

byli sunnité, kteří si přáli návrat starých pořádků baasistického Iráku a vlády sunnitské 

elity (konzervativní skupina). Tato skupina se zaštiťovala vlastenectvím a 

nacionalismem. Dále zde existovala skupina sunnitů, která si návrat baasistického 

režimu nepřála, ale zároveň odmítala americkou okupaci. Tuto skupinu zřejmě 

spojovaly tradiční kmenové, rodinné a klanové vazby (Raděj tuto skupinu označuje jako 

tradicionalistickou). Třetí sunnitská skupina se zaštiťovala radikálními islámskými hesly 

a její ideologie byla z velké části tvořena radikální náboženskou retorikou a 

zdůrazňováním islámských hodnot. Tato skupina (podle Raděje reakcionářsko - 

tradicionalistická) byla napojena na zahraniční muslimské dobrovolníky. Šíitští 

povstalci spadali většinou do již zmíněné tradicionalistické skupiny a jejich cílem byl 

šíity ovládaný režim, který by zemi zbavil vlády sunnitů Tato skupina byla namířená jak 

proti Američanům, tak, v některých případech, i proti sunnitům.
153

 

 

4.5. Růst násilností a první demokratické volby 

 

Povstalectví si začalo získávat mnoho stoupenců, především z řad sunnitů; podle 

průzkumu z dubna 2004 uvedlo 89% Iráčanů, že spojence považují za okupační sílu. 

USA si uvědomovaly, že musí nasadit další posily, neboť bylo zřejmé, že se jim stav 

Iráku začíná vymykat z rukou.
154

 

V letech 2003 - 2004 vzrůstal v Iráku počet vražd a dalších násilností a země se stále 

více propadala do chaosu. Iráckým povstalcům se dařilo zabíjet stále větší počty 

Američanů, zatímco Iráčané byli frustrovaní ze stavu, v jakém se ocitli. Kromě absence 

pocitu bezpečí chyběly zemi i pravidelné dodávky elektřiny, kanalizace nefungovala a 

kvalita zdravotních služeb se zhoršovala. Američanům dále uškodil skandál ve věznici 

Abu Ghrajb z roku 2004, která se stala symbolem nové zlovůle. Otřesné praktiky 
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Američanů v této věznici dále posílily protiamerické nálady uvnitř iráckých 

povstaleckých skupin.
155

 

Američané se dále dopouštěli (v naprosté většině případů neúmyslně) zabíjení 

iráckých civilistů při leteckých úderech, což dále přispívalo k narůstající hořkosti 

Iráčanů z poválečného vývoje a narůstající nenávisti vůči Američanům. Američané 

navíc nerespektovali místní kulturu, když například při bezpečnostních prohlídkách 

osahávali irácké ženy, na což má muslimských zemích právo pouze manžel nebo syn 

dané ženy. Tyto a jiné kulturní přehmaty pak velmi poškozovaly vztahy mezi 

Američany a Iráčany. Zvláště výmluvný je výrok bývalého guvernéra irácké provincie 

Babylon Iskandera Džawáda Witwita na adresu tohoto počínání. Ten uvedl, že: „(…) 

většina Iráčanů, kteří se zapojili do iráckého povstání v letech 2003 - 2004, nebyla od 

počátku invaze vůbec rozhodnuta, že tak učiní. Mnozí až později byli rozezleni 

americkým chováním, které nerespektovalo společenské normy, na něž byli uvyklí. 

Ostudné chování mnohých amerických vojáků tak bylo velmi silným faktorem 

v propuknutí povstání.“
156

 

Dalším podnětem k rozhořčení Iráčanů byla poprava Saddáma Husajna, která 

probíhala velmi nedůstojně, když byl diktátor v posledních okamžicích svého života 

urážen okolo stojícími šíity. Nedůstojně pak bylo zacházeno i se Saddámovým tělem. 

Toto počínání způsobilo, že proces byl sunnity vnímán jako nespravedlivý a navíc byl 

pro ně demonstrací šíitské převahy v Iráku. Nelibost nad procesem existovala navzdory 

tomu, že naprostá většina povstaleckých skupin Saddámův odkaz odmítala.
157

  

Naprostou většinu povstalců v Iráku tvořili sunnité. Ti obývali zejména hlavní město 

Bagdád a dále západní a severní část Iráku. Cílem povstalců bylo přinutit USA 

k odchodu ze země a získat politický vliv, o který sunnité přišli s pádem režimu 

Saddáma Husajna.
158

 

Sunnitští rebelové se rekrutovali z řad bývalé Saddámovy armády, mnohdy měli 

důstojnické hodnosti a zkušenosti s irácko - íránskou válkou. Z měst Tikrít, Mosul, 

Ramadi a Fallúdža se do povstaleckých řad rekrutovaly dokonce celé pluky bývalých 

vojáků. CPA nejen že nedokázala propuštěným vojákům Saddámovy armády nabídnout 
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žádné uplatnění v civilním sektoru, ale dokonce se takovým plánem ani nezabývala. 

Podle Richarda Shultze to bývalí vojáci vnímali jako ostudu a ponížení a vstupovali 

proto do povstaleckých řad. Další sunnitští povstalci se rekrutovali z řad Kmenové 

konfederace Dulaimů v provincii Anbár. Odpor konfederace vycházel z tradičního 

odporu vůči vládě v Bagdádu a dále z iráckého nacionalismu, který kladl odpor 

jakýmkoliv zahraničním silám v Iráku. V neposlední řadě však jejich odpor vůči 

Američanům a irácké vládě vycházel z toho, že se obávali možné diskriminace za svou 

účast v Saddámově správě Iráku. I zde je Shultz velmi kritický k CPA, když uvádí, že se 

vůbec nesnažila zmírnit rozhořčení Dulaimů nad situací v Iráku.
159

    

Dalším důvodem, proč sunnité vstupovali do řad povstalců, byla americká taktika 

použití ochromující síly proti povstalcům v provincii Anbár, která poměrně často 

způsobovala v řadách civilistů ztráty. Na to povstalci reagovali dalším násilím podle 

principu krevní msty.   Povstalce dále pobuřovaly domovní prohlídky od amerických 

vojáků a zadržování obyvatel podezřelých z povstalectví.
160

  

Centrem sunnitského odporu proti Američanům se stala zmíněná pouštní provincie 

Anbár na západě Iráku. Nechvalně proslulým se stal masakr čtyř amerických příslušníků 

speciálních sil 31. března 2004 ve městě Fallúdža ležícím v srdci provincie Anbár. 

Američané v reakci na to zahájili velmi krvavou operaci k likvidaci povstalců ve 

Fallúdži. Vojáci americké Námořní pěchoty se zde v tuhých městských bojích střetli 

s příslušníky šíitských a sunnitských milic. Tuhé boje však v dubnu nepřinesly 

rozuzlení. Tvrdost bojů potvrdila, že provincie Anbár byla v letech 2004 - 2007 centrem 

iráckého povstání, než byla roku 2008 posunuta na druhé místo po Bagdádu, co se ztrát 

koaličních vojáků týče.
161
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Iráčtí sunnité očekávali po americké invazi (která rozvrátila sunnitský baasistický 

režim) represe ze strany šíitů. Američany tedy nutně vnímali jako nepřátelskou silu 

namířenou proti nim. Navíc se po invazi ukázalo, že šíitům se skutečně dostává 

výsadního postavení v poválečném uspořádání Iráku. I výše uvedené události (zločinně 

provedená poprava Saddáma, skandál ve věznici Abu Ghrajb a další americké chyby) 

pak přispívaly k tomu, že sunnité hleděli na Američany jako na násilnické okupanty.
162

 

Koaliční prozatímní správa vypsala na rok 2005 tři volby. Ty byly vnímány jako 

součást demokratického procesu v Iráku. Sestavení demokratické vlády mělo zabránit 

povstalectví a utužit vztahy mezi jednotlivými iráckými komunitami. V lednu se volila 

prozatímní vláda, v říjnu proběhlo referendum o ústavě a v prosinci proběhly volby stálé 

vlády.
163

 

30. ledna 2005 se milion Iráčanů vydal k prvním svobodným volbám, které se v zemi 

konaly po více než 50 letech. Kurdové a šíité se k volbám dostavili v hojném počtu, 

nicméně sunnité je do velké míry bojkotovali. Násilí v zemi však neustávalo a 

hospodářská situace v zemi byla špatná. Na začátku roku 2006 nebyli Iráčané 

dostatečně zásobování elektrickým proudem, 20% obyvatelstva nemělo přístup k pitné 

vodě a více než polovina obyvatel byla nezaměstnaných. V letech 2003 až 2006 bylo 

zabito přibližně 80 000 až 90 000 iráckých civilistů.
164

 

 

4.6. Šíitská opozice proti Američanům 

 

Nicméně ani šíité nebyli spokojeni s počínáním Američanů.  Mnoho z nich se cítilo 

být nacionalisty a z povahy věci tedy začali bojovat proti americké okupaci. Jiní 

příslušníci této komunity se hlásili k radikálnímu islámskému světonázoru a boj proti 

Američanům chápali v kontextu globálního džihádu (viz. následující kapitola věnující 

se Al - Káidě v Iráku). Důležitým momentem bylo také rozhodnutí Koaliční prozatímní 

správy (CPA) zakázat vydávání tiskoviny „Hawza“, za kterou stál šíitský duchovní 

Muktada Sadr. CPA to zdůvodnila tím, že Hawza byla výrazně protiamericky zaměřena. 

CPA dále aktivovala zatykač na Sadra, který byl vydán iráckým soudem. Sadrovi se 

ovšem podařilo zmobilizovat velký počet bojovníků, kteří na jihu Iráku zaútočili proti 
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silám Koalice. Přestože Sadrovy výpady neměly proti dobře vycvičeným americkým 

vojákům šanci, Američanům se ho zlikvidovat nepodařilo a Sadr tak mohl pokračovat 

v protiamerické činnosti.
165

 

 

4.7. Zahraniční bojovníci v Iráku, Al - Káida v Iráku a Abu Músa 

Zarkáví 

 

Po americké invazi začal Irák přitahovat bojovníky z Al - Káidy a salafistického 

džihádistického hnutí podobně, jako tomu bylo v případě Afghánistánu v 80. letech. 

Podporoval je v tom i Usáma bin Ládin, který nabádal své spřízněné bojovníky, aby se 

zapojili do bojů v Iráku. V několika měsících následujících po invazi v roce 2003 tak 

začali do Iráku tito bojovníci proudit především přes Sýrii a byli původem nejčastěji ze 

Saúdské Arábie, druhou nejčastější zemí původu byla Libye. Bojovníci cestovali buď 

samostatně, nebo prostřednictvím podzemní sítě, kterou spoluvytvářel Abu Músa 

Zarkáví. Ten byl původně afghánským mudžahedínem a v Afghánistánu také ustanovil 

výcvikový tábor, přičemž prostředky na tábor částečně hradila Al - Káida. Zarkáví také 

vytvořil organizaci Džamat at Tauhíd al Džihád, která byla spřízněna s Al - Káidou. Po 

americké invazi přenesl Zarkáví působiště této organizace do Iráku a stal se jejím 

vůdcem. Zarkávího organizace uskutečnila v červenci 2003 několik krvavých atentátů – 

odpálila nálož před jordánskou ambasádou, zavraždila vyslance OSN v Iráku a šíitského 

vůdce Mohammeda Bakr Al - Hakima. Zarkáví si tak skrze tyto činy vybudoval respekt 

a stal se vrchním vůdcem organizace, která začala být známá jako Al - Káidy v Iráku 

(AQI).
166

 Zarkáví také podněcoval konflikt mezi sunnity a šíity a byl v kontaktu 

s teroristy, kteří byli v hledáčku USA
167
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4.8. Válka mezi šíity a sunnity 

Kromě bojů mezi Američany a Iráčany se v Iráku také rozhořela sektářská občanská 

válka mezi šíity a sunnity, která si vyžádala mnoho tisíc mrtvých. Jednou 

z rozhodujících událostí tohoto konfliktu byl bombový útok na šíitskou mešitu v městě 

Sámarrá, kterou započaly krvavé boje mezi šíity a sunnity. K nenávisti sunnitů vůči 

šíitům přispěl i jejich faktický odchod ze správního aparátu Iráku po pádu Saddáma 

Husajna. Ten byl ovšem mimo jiné způsoben i jejich odmítáním účastnit se politického 

procesu po změně režimu.
168

 

Ve volbách v lednu 2005 měl být schválen nový parlament, který, jak se očekávalo, 

měl sunnitskou komunitu vrátit zpět do irácké politiky. Nicméně většina sunnitů volby 

bojkotovala. Voleb naopak využili šíité a Kurdové, kteří zvítězili a utvořili tzv. 

Sjednocenou iráckou alianci (UIA). Výsledek lednových voleb také mimo jiné poukázal 

na velkou nepospolitost sunnitské komunity, která nedokázala k volbám přijít s žádným  

jednotným politickým hnutím. Naopak, sunnitská komunita byla v té době tvořena 

kmenovými a povstaleckými skupinami, které spolu většinou nespolupracovaly.
169

 

 

5) Protipovstalecký boj v Iráku 

 

5.1. Americká taktika v Iráku 

 

Americký kontingent tvořilo v létě roku 2003 150 000 vojáků rozdělených do 5 

divizí. Společně s nimi operovalo v zemi ještě 13 000 vojáků z Velké Británie a dalších 

zemí. Vrchním velitelem nad těmito silami byl generál Ricardo Sanchez.
170

 

Jakkoliv byly Spojené státy silné v konvenčním stylu boje, v Iráku se musely 

přizpůsobit povstaleckému stylu, který charakterizovaly sebevražedné atentáty, 

nastražené výbušniny, vraždy a dekapitace. V prvních dvou letech války se Američané 

utkávali s povstalci v sunnitských městech. Přestože se jim nad povstalci dařilo 

vyhrávat, povstalci doplňovali své ztráty z řad Iráčanů, ale i ze zahraničí. Navíc 
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Američané bojovali tím stylem, že podnikali razie do domovů Iráčanů, čímž si 

obyvatelstvo znepřátelovali.
171

  

Američané se snažili využít zkušenosti z minulých konfliktů, ve kterých se 

angažovali. Nicméně první čtyři roky se jim nedařilo potlačit povstalce, a tak se 

prezident George Bush rozhodl v lednu 2007 změnit strategii (tomuto tématu se bude 

práce věnovat v kapitole „Nárůst amerických ztrát a nová americká strategie“).
172

 

Spojené státy nebyly podobně jako ve Vietnamu připraveny čelit iráckým 

povstalcům, neboť armáda USA od konce vietnamské války nezměnila taktiku a stále 

byla trénována v konvenčním boji. Navíc USA neměly vyvinutou žádnou detailní 

doktrínu boje proti povstalcům. V americkém vojsku hrála velkou roli těžká technika 

(jako například tanky M1A1/M1A2 Abrams nebo M2A2 Bradley), naopak pěchota byla 

upozaďována. Tento fakt znesnadňoval sblížení amerických vojáků s iráckým 

obyvatelstvem.
173

 

Generál Sanchez, nebyl zastáncem protipovstaleckých taktik. Když byla armáda 

vystavena povstaleckým útokům, odpovídala konvenčním způsobem. Například 

Sanchezův podřízený generál Raymond Odierno, který vedl 4. pěší divizi, si získal 

proslulost pro svou tvrdou taktiku. Odiernovi vojáci prováděli rozsáhlé zátahy na 

povstalce a nevybíravě používali dělostřelectvo. Takové akce ovšem neslo sunnitské 

obyvatelstvo velmi nelibě.
174

 

 

5.2. Bitvy o Fallúdžu a nový velitel Mnohonárodních sil v Iráku 

 

Od roku 2004 nabývala povstalecká aktivita v Iráku na síle. Sunnité ve Fallúdži byli 

obzvláště naladěni proti Američanům, kteří zachovávali ve městě malou přítomnost. 

V březnu roku 2004 obklíčila skupinka povstalců ve Fallúdži civilní konvoj chráněný 

několika příslušníky bezpečnostní agentury Blackwater. Davy povstalců zabily 

Američany chránící konvoj, jejich těla spálily a části těl nechaly rozvěsit v ulicích 
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Fallúdži, nebo je za jásání obyvatel města pověsili na mostě.
175

 V reakci na to se 

prezident Bush, i přes protest některých generálů,
176

 rozhodl Fallúdžu od povstalců 

vyčistit. Nicméně civilistům byla dána poměrně krátká doba na opuštění města a opět 

nebylo věnováno velké úsilí sběru zpravodajských informací. Generál Sanchez byl 

rozhodnut pro tvrdou vojenskou akci, která nebrala v potaz co nejnižší civilní ztráty.
177

  

Operace Američanů na dobytí města vyvolala velké rozhořčení sunnitů a 

zmobilizovala nejen obyvatele Fallúdži, ale i dalších sunnitských měst, kteří se do 

Fallúdže vypravili bojovat s Američany. Tato masa lidí pak začala klást americké 

Námořní pěchotě tuhý odpor a ta odpovídala dělostřelectvem, leteckými údery a tanky. 

Ačkoliv tyto zbraně byly použity jen v několika případech, Američané se nevyhnuli 

významným civilním ztrátám. V prvních dvou týdnech bitvy padlo na 200 civilistů, 

čehož využila arabská média, která podněcovala povstalce k odporu. K hněvu Iráčanů 

také přispěl fakt, že akce se účastnilo pouze 70 iráckých vojáků po boku 2000 vojáků 

Námořní pěchoty USA. Z toho bylo zřejmé, že hlavní otěže v bojích nesou Američané, 

což si povstalci vykládali jako útlak od cizí mocnosti. Američané se nakonec rozhodli i 

kvůli protestům sunnitských členů Irácké vládní rady ofenzivu zastavit. Poslední boje 

tak utichly 30. dubna, kdy byla Námořní pěchota stažena z města.
178

 

USA obnovily boj za dobytí Fallúdži 7. listopadu 2004, proti nim stáli povstalci, 

kteří se nyní na americký útok připravovali celé léto.
179

 Po pečlivém plánování a 

průzkumu zahájila americká armáda 7. listopadu 2004 letecké a dělostřelecké útoky na 

Fallúdžu – tato fáze bojů měla za úkol narušit povstalecké obrané body a nalomit 

povstalce psychicky i fyzicky. Dalšího dne se šest praporů americké armády a Námořní 

pěchoty probilo do města společně s šesti prapory irácké armády od severu. Od jihu se 

do města probíjely další oddíly americké armády a povstalci se tak ocitli v sevření  
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z obou stran. Během několika desítek hodin se Američanům podařilo město dobýt a do 

23. prosince pak ještě pokračovalo vyčišťování města od povstalců.
180

 Američanům se 

Fallúdžu podařilo dobýt, ale při útoku zničili řadu opevněných pozic a způsobili značné 

škody městu. Oproti prvnímu americkému útoku zde však byl významný rozdíl – 

většina civilistů byla varována před hrozícím útokem a stačila tak opustit město. A tak 

Fallúdžu, která měla 250 000 obyvatel, obývalo v době útoku pouze 5000 obyvatel.
181

 

Civilní ztráty tak byly poměrně malé.
182

 

 Nicméně škody na majetku byly daleko horší - při druhém útoku bylo na město 

podniknuto na 540 leteckých útoků (oproti 150 při prvním útoku) a vypáleno na 14 000 

dělostřeleckých a minometných nábojů. Na 18 000 budov z 39 000 ve městě bylo 

zničeno.
183

 

V další fázi se Američané zaměřili na rekonstrukci a správu města – zřídili civilně - 

vojenské operační centrum a tři distribuční centra, která poskytovala humanitární 

materiál pro civilisty vracející se do města. Do města také začali proudit pracovníci 

irácké vlády. Celkové ztráty Američanů během obou ofenziv činily 151 mrtvých a více 

než tisíc zraněných, zatímco klem 3000 povstalců bylo buď zabito, nebo zajato.
184

 

Irácká vláda poskytla městu 180 milionů dolarů na opravy a koaliční vojska zahájily 

výstavbu vodních rozvodů, kanalizace a elektických rozvodů. Mezi 1000 až 2000 

příslušníků americké Námořní pěchoty zůstalo přítomno ve městě společně s 1500 

vojáky irácké armády. Podle Cartera Malkasiana se tak Američanům podařilo město 

zabezpečit. Když v roce 2006 vypuklo sektářské násilí v Bagdádu, sunnité prchali do 

Fallúdže, protože ji považovali za bezpečnou.
185
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28. června 2004 ustanovily Spojené státy Iráckou prozatímní vládu
186

, v jejímž čele 

stanul ministerský předseda Ajád Aláví. Zanedlouho také došlo k obměně amerického 

velení, kdy na místo generála Sancheze nastoupil generál George Casey jakožto velitel 

Mnohonárodních sil v Iráku.
187

 Nový velitel Casey byl rozhodnut předat moc nad 

každou iráckou provincií Iráčanům. Dále se snažil, aby vojenské akce byly více 

přizpůsobeny politickým cílům.
188

  

Podle Oscara Moralese zaujal Casey vyváženější postup vůči povstalcům, neboť 

kombinoval vojenský a politický přístup ke stabilizaci Iráku. Jeho přístup byl 

následující – vyčistit povstalecké oblasti, obsadit je natrvalo bezpečnostními složkami a 

nakonec v nich vybudovat státní instituce a snažit se o jejich trvalý rozvoj. Casey také 

posílil irácké bezpečnostní síly a posílil demokratický proces v zemi.
189

 

Generál Petraeus, který se později stal velitelem vojsk amerických vojsk v Iráku, se 

ujal velení Mnohonárodního velitelství bezpečnostní přeměny v Iráku
190

. Jeho úkolem 

nyní bylo dohlížet na tvorbu Iráckých bezpečnostních sil, které měly čítat na 300 000 

mužů.
191

 

 

5.3. První a druhé povstání Mahdího armády 

 

Přestože většina šíitů vítala americkou invazi do Iráku v roce 2003, postavila se 

nakonec i část z nich na odpor proti Američanům.
192

 Důvodem jejich povstání byl 

požadavek na odchod Američanů ze země. Jejich vůdcem se stal šíitský duchovní 

Muktada Sadr, který nedostal příležitost účastnit se politického procesu v Iráku. Jeho  
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vojáci (známí pod jménem „Mahdího armáda“) byli rekrutováni z řad chudých šíitských 

mužů z celého Iráku. Poté, co americký správce Iráku Paul Bremer
193

 zakázal vydávat 

jeden ze Sadrových deníků, Sadr povolal své vojáky do ulic. Tisíce příslušníku Mahdího 

armády zaútočili na koaliční pozice v Bagdádu, Nadžafu, Kirkuku, Basře a dalších 

městech. Boje, které se rozhořely, trvaly po několik dalších měsíců s výjimkou Basry a 

Amarahu, kde se britským vojákům ve spolupráci s iráckými silami (cvičenými Brity) 

podařilo povstání potlačit. Následkem povstání Mahdího armády a povstání ve Fallúdži 

vzrostl počet útoků v Iráku z 200 útoků za týden v prvním čtvrtletí roku 2004  na 500 

útoků za týden v létě.
194

 

Muktada Sadr znovu rozpoutal své povstání 2. srpna 2004 v Nadžáfu avšak tentokrát 

se Američanům pod vedením George Caseyho podařilo situaci uklidnit. Casey začal 

spolupracovat s Qasimem Dawwodem (Alávího poradcem pro národní bezpečnost) a 

společně vyvíjeli vojenská a politická opatření k uklidnění situace. Do akce proti 

Sadrovým 1500 vojákům byla povolána 11. expediční jednotka Námořní pěchoty 

společně s dvěma prapory americké armády, elitními americkými ostřelovači a čtyřmi 

prapory irácké armády. Zárověn však Dawood začal vyjednávat s předním iráckým 

šíitským duchovním ájatolláhem Alím Sistáním, aby ukončil násilí. Armáda byla 

používána citlivě a boje byly několikrát přerušovány, aby nenarušily průběh mírových 

rozhovorů. Výsledkem bylo, že Sistani vstoupil do Nadžáfu společně s tisícovkami 

svých přívrženců a dohodnul se Sadrem na rozpuštění Mahdíovy armády.
195

 Následně 

Aláví a Casey vyčlenili 70 milionů dolarů na rekonstrukci Nadžáfu a kompenzační 

výdaje. Úspěšnost operace dokládá i fakt, že po následující tři roky zavládl v Nadžáfu 

mír a Sadr napříště začal prosazovat své zájmy politickou a nikoliv válečnou cestou.
196

 

 V prosincových volbách roku 2005 se mu podařilo získat 30 křesel pro své hnutí, které 
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společně s dalšími stranami vytvořilo koalici „Spojená irácká aliance“. Ta získávala 

hlasy od šíitských voličů a ve zmíněných volbách se stala nejsilnější politickou silou.
197

 

 

5.4. Irácká armáda a snaha Američanů přenést na ni větší 

bojovou zátěž 

 

Američané spatřovali v Saddámově irácké armádě nástroj, kterým sunnité utlačovali 

šíity a Kurdy. Podle Waltera Slocomba, bezpečnostního poradce pro CPA, byla špatně 

vycvičená a měli v ní převahu sunnité – byla tedy podle něj etnicky nevyvážená. Navíc 

její loajalita vůči politické reprezentaci byla značně pochybná. Šéf CPA Paul Bremer, se 

domníval, že irácká armáda by měla být rozpuštěna mimo jiné proto, že šíité se velice 

vzpírali jejímu opětovnému vybudování. Americké formální rozpuštění armády však 

vyvolalo nevoli mezi jejími vojáky, kteří se tak stali nezaměstnanými a rozpoutali 

několikatýdenní demonstrace. CPA se v reakci na to rozhodla, že těmto propuštěným 

vojákům bude vyplácena podpora, avšak k opětovnému náboru vojáků na jejich původní 

pozice nedošlo. Namísto toho se CPA rozhodla vytvořit novou iráckou armádu, která 

měla čítat na 60 000 mužů.
198

 

Ke konci roku 2006 čítala nová irácká armáda na 138 000 mužů, ovšem měla velké 

slabiny. Armádě chyběla technika – disponovala pouze jednou mechanizovanou 

brigádou, která byla vybavena tanky a dalšími bojovými vozidly, které armádě věnovaly 

státy východní Evropy. Z toho důvodu se irácká armáda nemohla rovnat americké, která 

disponovala daleko větším počtem techniky. Při plnění stejných bojových úkolů tak byl 

mezi americkou a iráckou armádou velký nepoměr. Dalším problémem bylo sektářské a 

etnické rozdělení armády – sunnité, šíité a Kurdové totiž byli zařazováni do praporů, 

které se skládaly z velké části, či úplně z jejich etnické skupiny a armáda tak nebyla 

jednotná. Vojáci irácké armády navíc mohli neuposlechnout rozkazu bez jakéhokoliv 

trestu, neboť armáda neměla ustanoveny vojenské soudy.
199
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      Armáda se také v různých oblastech v Iráku lišila v kvalitě - pokud byla rekrutována 

z šíitských a Kurdských komunit, dosahovala poměrně dobré kvality. Pokud se ale 

jednalo o sunnitské rekruty, kteří nesli nelibě americkou okupaci, kvalita armády byla 

špatná. Sunnitští generálové byli totiž často nakloněni sunnitským povstalcům a také 

nechtěli bojovat s příslušníky vlastní komunity.
200

 

Generál Casey se rozhodnul zvýšit kvalitu iráckých bezpečnostních sil, které byly 

považovány za hlavní pilíř protipovstaleckého boje. Američané doufali, že irácká 

armáda nebude Iráčany vnímána jako okupační, a tak bude eliminován hlavní důvod pro 

povstalectví. Podobně jako ve Vietnamu i zde Američané doufali, že domácí armáda 

úplně převezme břímě bezpečnosti země a Američané se budou moci stáhnout. Casey se 

tedy rozhodnul, že americká armáda se více než na boj proti povstalcům bude nyní 

zaměřovat na výcvik irácké armády.
201

 

Spojenci a irácká prozatímní vláda chtěli, aby byly v armádě zastoupeny všechny 

irácké komunity - Kurdové, šíité a sunnité. Nicméně sunnité se až na výjimky odmítli 

zapojit a armáda tak byla převážně šíitská. Ke každému praporu, brigádě a divizi irácké 

armády bylo přiděleno 10 - 12 amerických poradců. Irácké armádě navíc asistovalo 

zhruba 500 vojáků americké armády a Námořní pěchoty.
202

 

 

5.5. Nárůst amerických ztrát a nová strategie 

 

V roce 2005 se intenzita povstaleckého odporu v Iráku velice zvýšila a bylo zřejmé, 

že USA musí vyvinout novou strategii. Počet padlých Američanů a jejich spojenců činil 

od začátku války do konce roku 2005 2382 vojáků. Největší počet padlých byl v roce 

2007, kdy bylo zabito 961 vojáků Koalice
203

. Ačkoliv jsou tato čísla v porovnání 

například s válkou ve Vietnamu malá, způsobila šok v očích západní veřejnosti, která 

má malou toleranci k počtu obětí a počet padlých Američanů v Iráku se stal citlivým 

politickým tématem. Ovšem počet civilních obětí byl ještě mnohem vyšší, což bylo 

zapříčiněno také sektářským násilím. Mezi lety 2003 a 2005 činil počet padlých civilistů 

40 000, jen za rok 2006 to pak bylo 29 000 obětí. Když v roce 2005 povstalecké boje 
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proti Američanům propukly naplno, Američané nedisponovali žádnou aktualizovanou 

protipovstaleckou strategií a protipovstalecký boj nebyl na amerických vojenských 

akademiích vyučován již po desetiletí. Také „US Army COIN manual“, armádní 

příručka pro boj s povstalci, která vzešla z války ve Vietnamu, nebyla aktualizována již 

více než dvacet let.
204

 

V roce 2006 se američtí vojáci izolovali od okolního prostředí na svých rozlehlých 

základnách a pouze sporadicky pořádali výjezdy mimo ně. Zodpovědnost za bezpečnost 

v Iráku přebíraly stále více irácké ozbrojené síly a americké vojáky nebylo například 

v ulicích Bagdádu vůbec vidět. Nicméně bezpečnostní situace v zemi se navzdory 

většímu důrazu na nasazování irácké armády nezlepšovala, ale naopak zhoršovala.
205

 

Přestože americké veřejné mínění bylo nespokojeno s nasazením Američanů v Iráku 

a na začátku roku 2007 bylo silně nakloněno stažení vojsk ze země, prezident Bush se 

k tomuto kroku nemínil odhodlat. Naopak, rozhodnul se posílit bezpečnost v zemi a 

navýšit počet vojáků o více než 20 000
206

, z čehož naprostá většina měla být nasazena 

do Bagdádu. Jakkoliv byla veřejnost proti válce, Bush si uvědomoval riziko nárůstu 

islámského extremismu, pokud Američané ze země odejdou. K tomu tehdy uvedl: 

„Radikální islámští extremisté by narústali na síle a získávali by nové rekruty.(…) Byli 

by v lepší pozici na sesazení umírněných vlád, na vytváření chaosu v zemi a na 

využívání příjmů z ropy k financování jejich plánů.(…) Naši nepřátelé by měli 

bezpečnou základnu, ze které by plánovali a prováděli útoky na americký lid.“
207

 

 

5.6. Taktika generála Petraeuse 

 

David H. Petraeus přišel do Iráku v roce 2003 jako velitel 101. výsadkové divize 

umístěné v Mosulu. Generál vypracoval z vlastní iniciativy strategii, jak ovládnout 

„srdce a mysli“ Iráčanů a v oblasti pod svým velením dosáhnul úspěchu, když se mu 
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podařilo ji zklidnit. Tato strategie byla příkladem protipovstaleckého boje, který se 

zaměřuje na obyvatelstvo jako klíčový element v boji proti povstalcům, a později byla 

uplatněna v celém americkém kontingentu v Iráku.
208

 Petraeus svou taktiku popsal 

následovně: „(…) My nejenom že vyčistíme jejich čtvrti od nepřítele, ale tam i 

zůstaneme přítomni a pomůžeme je udržet. Tak bude moci budovací fáze, kterou mnoho 

komunit potřebuje, postupovat dál.“
209

 

V roce 2006 americká armáda ve spolupráci s Námořní pěchotou USA vydala polní 

manuál FM 3 - 24
210

, jehož spoluautorem byl Petraeus a který se zabýval bojem proti 

povstalcům a vycházel z dosavadních zkušeností z válek v Afghánistánu, Iráku, 

Vietnamu a dalších konfliktů. Podle Petraeuse se tak armáda po dlouhé době od 

vietnamské války zaměřila na taktiku boje s povstalci. V letech 2007 - 2008 Petraeus 

začal uplatňovat protipovstalecké taktiky z manuálu FM 3 - 24 v terénu.
211

  

 V roce 2007 byl pak Petraeus vyslán do Iráku jako velitel všech amerických sil. 

Kladl si za úkol použít strategii „srdcí a hlav“, která byla vytyčena v upravené publikaci 

COIN Field Manual.
212

 Petraeus se již účastnil konfliktů ve střední Americe a Bosně, 

kde získal zkušenosti s moderním vojenstvím. Pochopil tak, že je potřeba nového 

přístupu a rozhodl se znovuobnovit protipovstaleckou strategii pro Irák.
213

 

Petraeus považoval za důležité, aby Američané získali znalosti irácké kultury a 

poznali sociální strukturu obyvatelstva. Za nejdůležitější považoval snahu zabezpečit 

irácké obyvatelstvo, poskytovat mu základní služby, obnovit ekonomiku v dané oblasti 

a ustanovit lokální vládu. Dále se zaměřil na sdílení zpravodajských informací mezi 

jednotlivými složkami armády, ale i mezi různými zpravodajskými agenturami. K tomu 

uvedl: „(…) sdílení není nikde tak důležité, jako v oblasti zpravodajství.“
214
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Generál rovněž prosazoval, aby nižším velitelům byl dán prostor k prosazení jejich 

vůle. Podle jeho názoru měli nižší velitelé vést své muže podle vlastních rozkazů, pokud 

nekolidovaly s rozkazy od vyššího velení. Tyto změny měly pomoci armádě pružněji a 

s dostatečnou rychlostí reagovat na potřeby vojáků v terénu.
215

 

Petraeus také kladl důraz na to, aby poznatky z bojů s povstalci byly ihned sdíleny 

mezi zúčastněnými jednotkami. Podle jeho názoru se tak měli vojáci neustále a 

okamžitě učit z bojových zkušeností a nepřetržitě se jim přizpůsobovat. Informace o 

povaze bojů měly dostávat rychle nejen k vojákům a jejich velitelům, ale i do tisku. 

Petraeus byl toho názoru, že tímto opatřením docílí, aby se informace dostaly 

k novinářům nejprve od samotné americké armády. Tak mělo být zamezeno tomu, aby 

americký tisk získal informace nejprve od povstalců, kteří své údaje zatěžovali 

propagandou ve prospěch jejich cílů.
216

 

Petraeus byl toho názoru, že je třeba si naklonit obyvatelstvo na svou stranu, aby byl 

protipovstalecký boj úspěšný. V praxi to znamenalo poskytovat civilistům bezpečí za 

každou cenu, poskytovat jim potraviny a pomáhat jim i v dalších životních problémech. 

Aby toho bylo možné dosáhnout, měli být američtí vojáci přítomni v ulicích a v těsně 

blízkosti civilistů. V souladu s tím přesunul Petraeus celou svou divizi do iráckého 

velkoměsta Mosul, které tehdy čítalo 1,8 milionu lidí a bylo největším městem 

provincie Ninive. Před každou podniknutou operací si pak kladl otázku: „Odstraní tato 

operace padouchů z ulic víc, než jich vytvoří způsobem, jakým je vedena?“
217

  

Generál se neuchyloval k rozsáhlým zátahům a namísto toho rozmístil své jednotky 

do předsunutých stanovišť v centru města. Z těchto stanovišť pak jeho vojáci prováděli 

sběr zpravodajství a své výpady směřovali pouze na povstalecké velitele. Petraeus se 

také snažil naklonit si sunnity tím, že pro ně vypsal lokální volby. Tato taktika přinesla 

Petraeusovi úspěch, což dokládá fakt, že povstalecká aktivita byla v době přítomnosti 

Petraeusovy divize v provincii Ninewa malá.
218
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Petraeusovi se do značné míry podařilo obrátit vzbouřence na svou stranu a usmířit je 

s Američany. Ke konci roku 2007 se 80 000 sunnitů stalo členy vládních milic, což 

zvrátilo pozemní strategickou situaci ve prospěch Američanů. Al - Káida tak byla 

zbavena lokální podpory a svých základen, a proto intenzita jejích útoků slábla. Jisté 

stability bylo dokonce dosaženo v západních a severních částech Iráku včetně 

Bagdádu.
219

 

 Své zkušenosti z Iráku generál shrnul do čtrnácti bodů. Zaprvé potvrdil výrok T. E. 

Lawrence z roku 1917, který zní: „Je lepší, když to Arabové udělají tolerantněji, než 

když vy to budete dělat perfektně…je to jejich válka a vy jste zde, abyste jim pomohli, 

ne abyste ji vyhráli za ně.“
220

 Z tohoto výroku vyvodil, že základem americké strategie 

musí být posílení Iráčanů do té míry, aby mohli situaci zvládnout sami. Dále podle něj 

bylo klíčové, aby se zvyšoval počet Iráčanů, kterým záleží na osudu jejich země. Také 

zdůraznil, že úspěšný boj proti povstalcům závisí nejen na vojenských operacích a 

stavěl se negativně vůči bezkoncepčnímu použití síly
221

. Naopak zdůrazňoval, že by 

vojenské operace měly být plánovány s ohledem na to, aby nevytvářely více nepřátel, 

než kolik jich při nich bylo zabito nebo zraněno. K tomu podle něj bylo zapotřebí 

dobrého průzkumu a výzvědné služby. Při použití výzvědné služby mělo být zabráněno 

„pročesávacím“ operacím, které se ukázaly být neefektivní. Petraeusovi v jeho úsilí 

napomohlo zvýšení amerického kontingentu o 30 000 vojáků.
222

 Toto navýšení 

proběhlo také na popud Fredericka Kagana
223

, který se domníval, že posily jsou potřeba, 

aby USA zvrátily špatnou situaci a dosáhly vítězství.
224

 

Nově přibyvší američtí vojáci a stejně tak stávající byli nyní nasazováni do 

předsunutých postů přímo do iráckých čtvrtí. Tak se Američané přiblížili civilistům a 

mohli také zajistit jejich větší bezpečí. Díky tomu byli Iráčané více nakloněni spolupráci 

s Američany, neboť se teď cítili bezpečněji a neobávali se tolik, že za svou spolupráci 
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s USA budou potrestáni povstalci. Tato taktika byla odlišná oproti té předchozí tím, že 

se američtí vojáci již nestahovali na své základny, ale zůstávali přítomni v iráckých 

ulicích. Nová strategie však měla i své nevýhody. Američané si museli své pozice 

v městských čtvrtích vybojovat, což se neobešlo beze ztrát. Prvních několik měsíců 

v roce 2007 Američané zaznamenávali největší ztráty od začátku války.
225

 

Od roku 2004 do roku 2007 se v Iráku dělo mnoho násilností – k srpnu roku 2006 

v zemi umíralo v průměru 1500 civilistů za měsíc a na podzim téhož roku činily 

průměrné měsíční ztráty Američanů 100 mrtvých a 700 zraněných. Ke konci roku 2007 

však klesnul počet amerických obětí na 23 za měsíc a od června 2008 do června 2011 

umíralo v zemi měsíčně 11 Američanů. Civilní oběti klesly na 200 obětí za měsíc od 

června 2008 do června 2011.
226

 

Za tímto pro Američany pozitivním vývojem stálo podle mnoha analytiků rozhodnutí 

prezidenta George Bushe navýšit počet vojáků v Iráku o 30 000 mužů a dále nová 

strategie generála Petraeuse. Kritici tohoto přístupu jsou však toho názoru, že za 

poklesem násilí stojí povstání sunnitů proti Al - Káidě v provincii Anbár (viz. niže). 

Autoři článku „Testing the Surge: Why Did Violence Decline in Iraq in 2007?“ Stephen 

Biddle, Jeffrey Friedman a Jacob Shapiro jsou toho názoru, že za poklesem násilností 

stojí jak nová americká strategie, tak povstání sunnitů.
227

 

Podle Freda Kaplana
228

 byl úspěch Američanů v roce 2007 pouze taktickým 

úspěchem, neboť cíle, demokratického, stabilního a prozápadního Iráku, nebylo 

dosaženo. Nicméně jistá stabilita, které bylo po roce 2007 dosaženo, umožnila 

Američanům odchod jejich vojsk v roce 2011.
 229

   

Petraeus byl 16. září 2008 vyměněn na postu vrchního velitele Mnohonárodních sil v 

Iráku
230

 generálem Raymondem Odiernem. Odierno byl předtím kritizován za příliš 
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tvrdý postup proti iráckým civilistům v době svého prvního nasazení v Iráku v letech 

2003 – 2004. Nicméně byl také příznivcem protipovstalecké taktiky. Uvedl: „Stejně 

jako bylo důležité navýšení počtu vojáku, tak důležitá byla změna v naší taktice, 

technikách a procedurách, které nás dovedly zpět do [iráckých] čtvrtí.”
231

 

 

5.7. Úspěch Námořní pěchoty v provincii Anbár 

 

V letech 2008 - 2009 se Spojeným státům do jisté míry podařilo zvrátit neúspěšnost 

jejich správy Iráku. Američanům se podařilo navázat spolupráci s obyvateli provincie 

Anbár a postupovat společně proti organizaci „Al - Káida v Iráku“.
232

 Cílem Al - Káidy 

v Iráku nebylo jen zabíjet Američany, ale též ustanovení chálífátu a rozpoutání 

sektářské války. Aby toho docílili, nezdráhali se její členové zabíjet i sunnitské 

kmenové vůdce, kteří nesdíleli jejich představy o budoucnosti Iráku, čímž samozřejmě 

vzbouzeli nevoli mezi sunnity.
233

 

Do provinci Anbár byla nasazena americká Námořní pěchota, která byla více 

přizpůsobena k boji proti povstalcům, než ostatní američtí vojáci. Těžká technika 

nehrála u Námořní pěchoty takovou roli, jako v americké armádě a její příslušníci byli 

trénováni v městském boji a v získávání zpravodajských informací.
234

  

Generál James Mattis se rozhodnul obnovit program CAP známý z vietnamské války 

(viz. kapitola „Čety kombinované akce“) a implementovat ho v Iráku. Každá jedna četa 

z jednoho praporu Námořní pěchoty se stala součástí tohoto programu a zapojila se do 

spolupráce s místním obyvatelstvem. Součástí výcviku Námořní pěchoty se staly lekce 

arabštiny a arabské kultury a výcvik v používání zbraní sovětské výroby.
235
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 Mattis se také rozhodnul, že hlavní úsilí bude věnováno snaze umenšit podporu 

povstalců ze strany iráckého obyvatelstva. Aby toho bylo dosaženo, Mattis usiloval o 

ekonomický rozvoj, o zajištění základních služeb a o eliminaci těch nepřátel, kteří se 

nechtěli přidat na stranu Američanů. Generál se také snažil, aby si Námořní pěchota 

nepoštvala obyvatele proti sobě, protože toho by nepřítel využil. Svým vojákům říkal: 

„Buďte opatrní. Nedopusťte, aby byl zraněn jediný nevinný člověk. My jsme ti 

dobří.“
236

 

Navzdory tomu, že obyvatelstvo provincie Anbár zpočátku nebylo Mattisovým 

vojákům přátelsky nakloněno, Mattisovi se do určité míry podařilo získat ho na svou 

stranu. Bojovníci Al - Káidy se totiž dopouštěli řady chyb – vraždili mladé muže, nutili 

obyvatele provincie Anbár do sňatků (čímž se de - facto dopouštěli znásilňování), 

vraždili náboženské činitele a jejich těla nechali ležet na slunci po několik dní. Vojáci 

Mattisovy Námořní pěchoty se naopak násilí vyhýbali, a tak obyvatelé provincie Anbár 

usoudili, že je lepší se přidat k Američanům v boji proti Al - Káidě.
237

 

Američané tuto spolupráci podporovali - kmenovým velitelům bojujícím proti 

džihádistům začali vyplácet peníze za eliminaci nepřátel. V praxi to znamenalo, že 

pokud se kmenovému veliteli podařilo očistit oblast svého vlivu od džihádistů, vyplatili 

mu Američané částku například 40 000 nebo 50 000 USD.
238

  V Iráku tedy došlo 

k paradoxu - Iráčané, kteří ještě v roce 2006 zabíjeli Američany, nyní s nimi 

spolupracovali a dokonce za to dostávali peníze. Navíc stále více příslušníků sunnitské 

komunity začalo vstupovat do iráckých ozbrojených sil. Sunnité v tomto počínání 

spatřovali dvě výhody - nejenže tak získali příjem ve formě amerických dolarů, ale 

navíc se jim konečně začalo dařit pronikat do bezpečnostního aparátu Iráku.
239

 

Americký experiment v letech 2007 - 2009 tak byl úspěšný a Američanům se 

znatelně podařilo snížit násilí v provincii Anbár a hlavním městě Bagdádu. Zároveň se 

jim podařilo zlikvidovat mnoho zahraničních i iráckých povstalců bojujících proti 

Američanům. V průběhu roku 2008 se pak iráckému premiérovi Núrímu Málikímu 
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(premiérem v letech 2006 - 2014) podařilo zkonsolidovat irácký režim. Velkou zásluhu 

na tom měl fakt, že se mu podařilo eliminovat vliv šíitské Mahdíovy armády v Basře, 

když na její potlačení vyslal iráckou armádu. I volby v lednu 2009 přinesly Málikímu 

velký úspěch a současně jeho politická strana Dawa velmi posílila. V roce 2009 pak 

Málikí dále upevňoval svou moc skrze spojenectví s určitými kmenovými a 

náboženskými vůdci, což mu přineslo dobrou reputaci jak v očích Iráčanů, tak v očích 

mezinárodního společenství. Období stabilizace Málikího vlády je také časem útlumu 

násilí v Iráku, útlumu povstalectví a konsolidace irácké vlády (která o svou legitimitu 

musela bojovat pravděpodobně až do přelomu let 2007 -  2008). Zásadním příspěvkem 

ke konsolidaci iráckého režimu byla také již zmíněný obrat sunnitů - jejich daleko 

vstřícnější postoj vůči irácké vládě.
240

 

Jakkoliv byl však Málikí v těchto letech symbolem stabilizace režimu, později začala 

jeho vláda nabírat stále autoritativnější rysy. Málikímu se postupně podařilo ovládnout 

ministerstva obrany a vnitra, úřadu bezpečnosti a zpravodajského aparátu. Navíc 

v irácké vládě se rozmáhal nepotismus a na odborné pozice byli často najímáni 

nekvalifikovaní pracovníci.
241

 

Vzhledem k tomu, že se v Iráku v letech 2008 - 2009 podařilo významně snížit násilí 

a zkonsolidovat iráckou vládu, došlo v listopadu 2008 k dohodě nazvané „Status of 

Forces Agreement (SOFA).
242

 Podle ní se měla americká vojska stáhnout z iráckých 

měst a vesnic nejpozději do června 2009 a zároveň bylo stanoveno datum odchodu 

amerických vojsk z Iráku - 31. prosince 2011. Ještě na jaře 2009 však bylo v Iráku 

přítomno na 140 000
243

 amerických vojáků.
244

 Nicméně v létě 2009 (již po stažení 

                                                 
240

 Tomáš Raděj, Irácké povstání v letech 2003-2009, 1st ed., (Praha: Ústav mezinárodních vztahů Praha, 

2010), s.60-62; Dexter Filkins, “Surging and Awakening”, online, The New Republic 240, no. 8 (2009): 

28-31, zpřístupněno dne 20.4.2017, 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=a2da0bfb-fed0-4b9f-bf5f-

5faa0178218f%40sessionmgr103, s.62-65. 
241

 Ondřej Beránek, Islámský Stát: Blízký Východ na konci časů, 1st ed., (Praha: Academia, 2016), str.18. 
242

 Tomáš Raděj, Irácké povstání v letech 2003-2009, 1st ed., (Praha: Ústav mezinárodních vztahů Praha, 

2010), s.66. 
243

 Dexter Filkins, “Surging and Awakening”, online, The New Republic 240, no. 8 (2009): 28-31, 

zpřístupněno dne 20.4.2017, 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=a2da0bfb-fed0-4b9f-bf5f-

5faa0178218f%40sessionmgr103, str.28. 
244

 Tomáš Raděj, Irácké povstání v letech 2003-2009, 1st ed., (Praha: Ústav mezinárodních vztahů Praha, 

2010), s.66 a Dexter Filkins, “Surging and Awakening”, online, The New Republic 240, no. 8 (2009): 28-

31, zpřístupněno dne 20.4.2017, 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=a2da0bfb-fed0-4b9f-bf5f-

5faa0178218f%40sessionmgr103. 



   

 

61 

  

amerických vojsk z iráckých sídel) se zdálo, že situace se vyvíjí příznivě a irácké 

bezpečnostní síly jsou schopné udržet v zemi pořádek.
245

 

Avšak ve zprávě americkému Kongresu z roku 2008 bylo uvedeno, že situace v zemi 

je nestálá. Vinu na tom nesla neschopnost sunnitů a šíitů usmířit se, násilí ze strany 

šíitských milic i ze strany Al - Káidy a také slabé instituce. Tyto problémy se 

Američanům nepodařilo vyřešit a zůstaly v zemi i po jejich odchodu.
246

 

 

5.8. Odchod Američanů v roce 2011 

 

V prosinci roku 2011 se američtí vojáci stáhli z Iráku. Stalo se tak v souladu se 

smlouvou „Status of Force Agreement“, kterou podepsal v roce 2008 prezident Bush 

(viz. výše). Dalším faktorem, který přispěl ke stažení Američanů, byl nátlak irácké 

armády v čele s premiérem Núrím Málikím a většinou iráckého obyvatelstva, aby 

Američané ze země odešli. Rovněž nový americký prezident Barack Obama si přál, aby 

válka v Iráku skončila.
247

 

V době, kdy Američané odcházeli, byla většina Iráčanů toho názoru, že americká 

invaze nezlepšila jejich životní poměry od doby vlády Saddáma Husajna. Po odchodu 

zůstala irácká ekonomika ve špatném stavu, provinční a lokální vlády nebyly efektivní a 

v zemi bujela korupce.
248

 

Mnoho bývalých i současných amerických vojenských velitelů se domnívá, že 

stažení amerických vojáků z Iráku otevřelo cestu Islámskému státu. Například generál 

Lloyd Austin III, který byl posledním velitelem v Iráku, se domníval, že zisky, kterých 

Američané dosáhli, mohou být anulovány. Dále byl toho názoru, že Američané měli 
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v Iráku ponechat 20 000 mužů.
249

 Generál Odierno uvedl: „Pokud bychom se v Iráku 

angažovali o trochu více, myslím, že tomu [destabilizaci Iráku] mohlo být 

zabráněno.“
250

  

 

Závěr 

 

Od roku 1962, kdy se stal velitelem MACV ve vietnamské válce generál Paul 

Harkins, se Američané protipovstaleckému boji příliš nevěnovali. To bylo dáno také 

tím, že Harkins byl zastáncem konvenčního boje a nebyl ochoten přizpůsobit styl boje  

protipovstaleckým taktikám. Přesto už na začátku 60. let existoval ve Vietnamu 

program CIDG (Civilian Irregular Defense Group), který se na boj s povstalci 

zaměřoval. Programu se podařilo dosáhnout značných úspěchů v boji s povstalci, 

nicméně již 1. února 1963 byl CIDG přesunut pod Ministerstvo obrany USA a americké 

Speciální síly, které program vedly, začaly být nasazovány více v konvenčním boji. 

Program tedy de - facto zaniknul.  

Od poloviny 60. let fungoval ve vietnamské válce také další protipovstalecký 

program CAPs (Combined Action Program), který se rovněž zaměřoval na boj 

s Vietcongem. Přestože si tyto jednotky počínaly úspěšně, bylo jich příliš málo a nebyly 

dostatečně koordinovány na to, aby sehrály významnější úlohu ve válce. 

Výše uvedenými protipovstaleckými programy se zabývaly pouze jednotlivé složky 

armády a tajných služeb USA. V případě CIDG jimi byla CIA a elitní útvar americké 

armády Speciální síly (Special Forces), v případě CAPs jimi byl další armádní elitní 

útvar - Námořní pěchota. Protipovstalecké úsilí tak nemělo širší zastoupení s výjimkou 

„Podpory pro civilní operace a revoluční rozvoj“ (CORDS), která vznikla na jaře roku 

1967. Ta propojovala americké civilní a vojenské složky včetně vrchního velitele 

MACV (Military Assistance Command, Vietnam) Williama Westmorelanda a 

prezidenta Lyndona Johnsona. CORDS byl úspěšný program, který výrazně napomohl 

tomu, že v roce 1970 žila naprostá většina obyvatel Jižního Vietnamu v poměrně 

bezpečných vesnicích. 
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Vedle toho existoval program strategických vesnic, který byl řízen jihovietnamskou 

vládou a Američané mu dodávali především finance. Protože byl však program špatně 

koncipovaný, jihovietnamská vláda si jím znepřátelila obyvatelstvo, které strategické 

vesnice pokládalo spíše za koncentrační tábory. Programu nebylo dopřáno dostatek 

financí a byl špatně koordinován. Program také posílil náklonnost obyvatel Jižního 

Vietnamu vůči Vietcongu.  

Protipovstalecké programy ve Vietnamu tedy existovaly, ale nedostávalo se jim širší 

podpory ze strany americké armády. Generál Westmoreland nebyl nakloněn 

protipovstaleckým taktikám a uplatňoval konvenční taktiku „search and destroy“. Touto 

taktikou, při které byly nasazovány i těžké bombardéry B - 52 a dělostřelectvo, si 

Američané znepřátelovali vietnamské obyvatelstvo. Tím, že se jim nepodařilo naklonit 

civilisty na svou stranu, nesplnili jednu ze zásad protipovstalecké doktríny, kterou je 

úspěšná ochrana civilistů před povstalci. Dalšímu vrchnímu veliteli MACV Creightonu 

Abramsovi, jakkoliv byl nakloněn protipovstaleckým taktikám, se nepodařilo (i přes 

svůj post vrchního velitele) prosadit v armádě protipovstalecký program. Nicméně 

Američanům se nedařilo zvrátit vývoj ve svůj prospěch také proto, že do války nasadili 

příliš málo vojáků.   

I přes zmíněné problémy byly všechny výše uvedené protipovstalecké programy (s 

výjimkou programu strategických vesnic) úspěšné. Samy o sobě však nestačily na to, 

aby USA vyhrály válku. Veškeré protipovstalecké úsilí, které USA ve Vietnamu 

vyvinuly,  později přišlo vniveč, když se američtí vojáci roku 1973 ze země stáhli a 

Jižní Vietnam nebyl schopen zemi ubránit před komunisty.  

Dalším konfliktem, kterému se tato práce věnuje, je druhá válka v Iráku, kde ostře 

kontrastovala prvotní úspěšná invaze Američanů z roku 2003 s následným vývojem. Do 

roku 2007 se Američanům nepodařilo zmírnit násilí v zemi vyvolané rozpadem 

baasisitického režimu - USA se totiž rozhodly propustit bývalé úředníky Saddámova 

režimu a rozpustit iráckou armádu, nicméně nenašly již pro ně další uplatnění. Tito 

frustrovaní lidé pak vyvíjeli povstalecké aktivity proti USA. 

Podobně jako ve vietnamské válce, i v Iráku rozvinuly protipovstalecký program 

Námořní pěchota a Speciální síly, které se snažily cvičit irácké ozbrojené jednotky. Na 

rozdíl od Vietnamu však zde Námořní pěchota a Speciální síly nebyly úspěšné. Sunnité 

s nimi většinou buď odmítli spolupracovat, nebo z nově vytvořených jednotek ve 

velkém počtu dezertovali. Důvodem bylo, že chovali nepřátelství vůči Američany nově 

vytvořenému politickému aparátu, ve kterém začaly klíčové pozice zastávat šíité. 
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Irácká armáda, kterou Američané vytvořili, se rozdělila podle etnických a 

náboženských skupin a navíc do ní sunnité ve velké míře odmítali vstupovat. Pokud už 

do ní vstoupili, často odmítali bojovat proti sunnitským povstalcům, jakožto proti své 

náboženské skupině. Armáda dále byla poměrně špatně vybavena a při společných 

akcích s Američany se jim nemohla rovnat. Americká armáda byla toho názoru, že 

irácká armáda nebude na rozdíl od té americké vnímána jako okupační, a proto se na ni 

rozhodli přenést větší bojovou zátěž. Přesto se však bezpečnostní situace do roku 2007 

(kdy velení v zemi převzal generál Petraeus a G. W. Bush navýšil počet vojáků) v Iráku 

nezlepšovala. 

Spojené státy od konce vietnamské války do začátku irácké války nezměnily svou 

strategii, která je založena na konvenčním boji. V prvních letech irácké války také 

nebyla stále vypracována žádná detailní doktrína boje proti povstalcům a americká 

armáda se stejně jako ve válce ve Vietnamu spoléhala na těžkou techniku a ochromující 

palebnou sílu. To ostatně dokládají první roky irácké války, kdy Američané používali ve 

velké míře dělostřelectvo a letectvo, jako například v bitvě o Fallúdžu roku 2004. 

Takový postup ovšem přinášel velké civilní ztráty a znepřátelení si už tak negativně 

naladěného obyvatelstva. Do převzetí velení armády v Iráku generálem Davidem 

Petraeusem v roce 2007 se američtí vojáci izolovali na vojenských základnách a neměli 

styk s civilním obyvatelstvem, čímž opět porušovali zásady úspěšného boje proti 

povstalcům. Lze tedy konstatovat, že americká armáda v prvních letech iráckého 

konfliktu nevyužila zkušeností z vietnamské války. 

Nicméně generál David Petraeus se po převzetí velení začal řídit protipovstaleckým 

manuálem FM 3 - 24, který vytvořil ve spolupráci s dalšími příslušníky americké 

armády a který byl založen na zkušenostech z válek ve Vietnamu, Afghánistánu a 

nedávných zkušenostech v Iráku. Petraeusovi se s využitím protipovstaleckých technik 

zaměřených na obyvatele Iráku (ochrana obyvatelstva, sběr informací od obyvatelstva, 

poskytování základních služeb obyvatelstvu apod.) podařilo výrazně zmírnit násilí 

v zemi. Zároveň v té době rostla také náklonnost sunnitů vůči irácké vládě a 

Američanům, což však může být dáno také rostoucím odporem sunnitů k organizaci Al 

- Káida v Iráku, a tedy logický příklon k druhé straně. Petraeusovi se ale nepodařilo 

eliminovat sektářsko - etnické rozdělení Iráku a situace v zemi zůstávala i nadále 

nestabilní. Podobně jako ve vietnamské válce, také v Iráku se situace rapidně zhoršila, 

když američtí vojáci opustili zemi v roce 2011. Část nekonsolidovaného a politicky 
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neutěšeného Iráku s neefektivním bezpečnostním aparátem zanedlouho padla do rukou 

Islámského státu.  

 Výše uvedený popis protipovstaleckých taktik použitých v obou konfliktech 

poskytuje odpověď na první výzkumnou otázku, která zkoumá vývoj doktríny boje proti 

povstalcům na příkladu válek ve Vietnamu a v Iráku. Druhá výzkumná otázka 

zkoumala, zda a jak se američtí generálové nechali inspirovat zkušenostmi 

v protipovstaleckém boji z vietnamské války v Iráku. Do roku 2007 válčily USA v Iráku 

konvenčním stylem, a tedy protipovstalecký styl boje nepoužívaly. Ovšem roku 2007 se 

velení ujal generál Petraeus, který protipovstalecký styl boje uplatňoval, a to úspěšně. 

Jeho úsilí bylo do velké míry založeno na Manuálu FM 3 - 24, který navazoval na 

zkušenosti v protipovstaleckém boji z války ve Vietnamu. Rovněž generál James Mattis 

se nechal inspirovat protipovstaleckým programem CAP z Vietnamu a tyto zkušenosti 

využil při úspěšném potlačování povstalců v provincii Anbár.  
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Summary 

 
The thesis is focused on the evolution of American counterinsurgency warfare in 

Vietnam War and second Iraq War. It also analyses whether the Vietnam 

counterinsurgency experiences had any impact on counterinsurgency warfare in Iraq. 

The United States Army under the command of William Westmoreland used mostly 

conventional tactics to fight the Vietcong and North Vietnamese Army (NVA) in 

Vietnam War. These were the “search and destroy” missions, during which 

overwhelming firepower was used to suppress the enemy. These tactics, which included 

heavy artillery and air force,  were insensible towards Vietnamese civilians. They were 

alienated by this approach and began to help Vietcong in hope that it will bring them 

security. 

However counterinsurgency programs did exist in Vietnam. It was CIDG program 

(Civilian Irregular Defense Groups), which sought to protect Vietnamese villages. The 

program succeeded but it existed for only few years, until the MACV (Military 

Assistance Command, Vietnam) abolished the program. 

 Another counterinsurgency program was CAP (Combined Action Program) in 

which US Marine Corps cooperated with Vietnamese villagers and they successfully 

defended the villages.  

Program CORDS (Civil Operations and Revolutionary Development Support) was 

the only one, which successfully united civilian and military branches in order to fight 

insurgency. It significantly helped to secure Vietnamese villages. 

The United States did not use the counterinsurgency tactics until 2007 and it fought 

in conventional manner. However in 2007 general Petraeus took command of American 

forces in Iraq and began to implement new counterinsurgency tactics. His tactics were 

greatly based on “Counterinsurgency Manual FM 3-24”. This Manual was partly based 

on Vietnam War counterinsurgency experiences.  

General James Mattis was inspired by the CAP Program of Vietnam War and 

successfully used this knowledge in order to suppress insurgents in Iraqi Anbar 

province. 
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