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1. Úvod
Vzájemné vztahy Francie a Německa byly v minulosti poznamenány bolestnými
zkušenostmi ze dvou světových válek (1914-1918 a 1939-1945). V první světové válce stála
Francie po boku států Dohody proti poraženému Německu, ve druhé světové válce byla však
Francie poražena Německem roku 1940 a většina státu byla okupována německými vojsky.
Odbojové hnutí generála Charlese de Gaulla Svobodná Francie se však nechtělo smířit
s kolaborantským režimem maršála Pétaina (tzv. Vichystický režim1), proto se postavilo po
bok Spojenců proti Německu. V poválečném období Francie spolu s Velkou Británií,
Sovětským svazem a USA obsadila část rozděleného Německého území v rámci okupačního
statutu čtyř mocností. Spojenci se dohodli na odzbrojení a denacifikaci Německa, hranice
s Francií se vrátila do stavu před válkou. Francii bylo navráceno Alsasko a Lotrinsko.
Východní hranice Německa však měla být určena až na mírové konferenci. Francie měla po
zkušenostech z obou světových válek obavy z rekonstrukce německého státu, trvala na plné
kontrole tohoto procesu Spojenci. Když pak v důsledku odlišného vývoje ve východní a
západních okupovaných zónách došlo k rozdělení Německa, nově vzniklá Spolková republika
Německo měla být pevně integrována do západního světa.

Francie a Německo hrály významnou roli v evropském sjednocování. První kroky k
francouzsko-německé spolupráci sahají až k samým počátkům evropského integračního
procesu . Francouzský premiér Robert Schuman navrhl plán na integraci evropského důlního
a hutního průmyslu, který měl být řízen společným nadnárodním úřadem. Vznikl tak
společný evropský trh uhlí a oceli. Oba státy byly spolu s Itálií a státy Beneluxu zakládajícími
členy Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), které se v roce 1951 stalo prvním
evropským integračním uskupením2. Opravdové sbližování Francie a Německa však začalo
až s nástupem generála Charlese de Gaulla do funkce prezidenta v květnu 1958.

Ačkoli se německý kancléř Konrad Adenauer prvního setkání s prezidentem de Gaullem
obával3, zdálo se, že si oba státníci velmi porozuměli. Četné vzájemné návštěvy, podpora v
zahraniční politice (především de Gaullova podpora Adenauera v období Berlínské krize)
1

V letech 1940-1944 sídlila vláda Francouzského státu ve Vichy, v čele stál maršál Philippe Pétain
Viz PEČENKA, M., LUŇÁK, P. a kolektiv: Encyklopedie moderní historie, Libri, Praha 1999, str. 141
3
Generála de Gaulla totiž předcházela pověst nepředvídatelného nacionalisty, přítele Sovětského svazu a
razantního odpůrce Evropského obranného společenství, který jen těžko porozumí prioritám německé zahraniční
politiky (viz NOVÁK, M.: Kancléř Adenauer, Irma, Praha 1995, str. 122)
2
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byly jasnými signály francouzsko-německého sblížení. Generál doufal, že získá
v Adenauerovi spojence pro svou vizi sbližování evropských zemí na základě periodicky se
opakujících mezivládních setkání. Zveřejněním Fouchetova plánu na jaře roku 1961 nastínil
de Gaulle principy nové evropské spolupráce ostatním členům šestky. Kromě Německa a
Francie však žádný ze států nechtěl participovat na novém evropském sbližování, dokud mezi
sebe státy šestky nepřijmou i Velkou Británii. Kancléř Adenauer s generálem de Gaullem se
dohodli, že prozatím uzavřou pouze dvoustranný pakt o spolupráci, s možností připojení
ostatních států v budoucnu. Během vzájemných oficiálních návštěv obou státníků vznikala
textová podoba smlouvy. Oboustranné úsilí vyvrcholilo v lednu 1963 podpisem francouzskoněmecké smlouvy o spolupráci (tzv. Elysejská smlouva). Tato smlouva kodifikovala
vzájemnou spolupráci systémem pravidelných schůzek nejen na úrovni představitelů obou
států, ale také na úrovni ministerstev v několika odvětvích. Přestože byla Elysejská smlouva
trnem v oku německé opozice, která si vymínila dodatečné úpravy, stala se smlouva základem
pro pevnou a trvalou spolupráci obou zemí. Vzájemná setkávání státních představitelů a
ministrů trvají dodnes. Unikátnost a význam dokumentu dokresluje rovněž fakt, že je od roku
1963 smlouva dodržována všemi následujícími vládami Německa i Francie.

Zajišťuje

kontinuitu výjimečných vztahů mezi oběma státy po několik desetiletí. To hraje důležitou roli
pro samotnou evropskou integraci, jejíž základní pilíř tvoří právě francouzsko-německý pár.

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila právě prozkoumání bližších okolností vzniku
Elysejské smlouvy. Budu se zejména zabývat postoji generála de Gaulla, protože to byl právě
de Gaulle, kdo inicioval užší spolupráci mezi Francií a Německem ve snaze vybudovat na
tomto spojenectví základy pro ideu „Evropy národů“. Jeho pojetí evropské politiky považuji
za významný protiklad integračnímu procesu, který byl v Evropě na počátku 60.let
nastartován. Způsob Generálova jednání „na dvou frontách“ i momentální souvislosti ve
světovém dění však stály u neúspěchu prosazení koncepce Evropy států mezi země šestky.
Proto nakonec došlo ke spojenectví Francie a Německa, o kterém oba státníci hovořili už při
prvním vzájemném setkání. Úkolem mé práce bude blíže prozkoumat jaké pohnutky vedly
generála Charlese de Gaulla k uzavření paktu s Německem. Viděl v tomto paktu skutečně
základ pro trvalé partnerství a usmíření Francie a Německa? Zároveň se pokusím formulovat
důvody, které vedly ke konečnému nezdaru tohoto paktu.
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Při získávání informací pro studium tématu jsem měla možnost využít poměrně široké
nabídky titulů. Ačkoliv žádný z nich přímo neodkazuje na problematiku mé práce4, k
dispozici jich je dostatek. Většina použitých titulů je ve francouzštině. Tato díla jsou hlavně
zaměřená na francouzsko-německé vztahy po druhé světové válce, biografie a vzpomínková
díla. Tituly v češtině se týkají především obecnější problematiky studené války, evropské
integrace apod., česká literatura zabývající se francouzsko-německými vztahy chybí (výjimku
tvoří několik málo článků v odborných časopisech, ale i zde se jedná spíše o obecnější
pojednání). Použila jsem rovněž některá díla Charlese de Gaulla.

Nejširší rozsah informací o studované francouzsko-německé spolupráci mi přinesla
kniha George-Henri Soutoua – L´alliance incertaine (Nejisté spojenectví). Autor se zabývá
vývojem francouzsko-německých politických a strategických vztahů od roku 1954 do roku
1996. Období de Gaullovy a Adenauerovy spolupráce nahlíží autor ve třech kapitolách,
v nichž shrnuje základní otázky francouzsko-německého dialogu – obrannou spolupráci a
vztah obou zemí k NATO, Fouchetův plán a Elysejskou smlouvu. Hodnotí de Gaullovu dvojí
politiku (spíše ji vysvětluje a obhajuje), zdůrazňuje příčiny nezdaru de Gaullova plánu na
evropskou kooperaci. Nabízí vlastní pohled na zahraniční politiku Charlese de Gaulla.

Obecnější charakter mají další publikace, které se zabývají francouzsko-německou
politikou po druhé světové válce. Titul Jacquesa Binochea – De Gaulle et les Allemands (de
Gaulle a Němci) nabízí pohled na Generálův přístup k Německu a jeho politice od počátku
jeho působení ve službách Francie. Část, kde se autor zabývá společným obdobím de Gaulla a
Adenauera je čistě popisná. Poslední kapitola knihy však poukazuje na to, že za nezdarem
Elysejské smlouvy bylo od počátku nedorozumění mezi oběma politiky. Díla Alfreda
Grossera - Affaires extérieures, la politique de la France 1944-1989 (Zahraniční politika
Francie 1944-1989) a Les Occidentaux (Západ) a Laurenta Leblonda – Le couple francoallemand depuis 1945, chronique d´une relation exemplaire (Francouzsko-německý pár od
roku 1945, kronika výjimečného vztahu) jsou obecnými díly. Zabývají se chronologickým
výkladem událostí ve francouzsko-německých vztazích, vhodným pro ucelený pohled na
oblast zájmu.

4

Literaturu, týkající se přímo Elysejské smlouvy, vyhledanou na serveru knihovny Sciences-politiques v Paříži
se mi bohužel nepodařilo sehnat
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Zajímavé informace jsem získala z knihy Jeana Toucharda – Le gaullisme (Gaullismus).
Autor nabízí komplexní pohled na vznik a průběh de Gaullova fenoménu. V kapitole o de
Gaullově zahraniční politice předkládá Generálův pohled na světovou i evropskou scénu,
osvětluje jeho myšlenky a cíle. Chyběl mi zde kritický pohled na de Gaullovu zahraniční
politiku, což se zdá být poměrně častým jevem u většiny děl francouzských autorů.

Významnou součást bibliografie tvoří biografie Alain Peyrefitte – C´était de Gaulle (To
byl de Gaulle), Jean Lacouture – De Gaulle. III, Le Souverain 1959-1970 (Vládce), Éric
Roussel – Charles de Gaulle. Dílo Alaina Peyrefitta přibližuje de Gaulleův politický život
pohledem blízkého spolupracovníka (Peyrefitte byl mimo jiné

diplomatem v Německu,

zastával několik ministerských postů v průběhu de Gaullova prezidentského období). Kniha
je obohacena mnoha rozhovory, autorovými vzpomínkami na de Gaulla. Ostatní biografie
jsem použila na ucelení informací, nové poznatky jsem zde nenašla. Jelikož jsem považovala
za nutné nahlédnout problematiku i ze strany Německa, vybrala jsem si rovněž biografie
Konrada Adenauera. Kniha Charlese Wiliamse – Adenauer, otec nového Německa je
obsáhlejším dílem. Období Adenauerova sblížení s de Gaullem popisuje jako kancléřovo
propadnutí kouzlu Generála. Výrazněji kritizuje, jako jeden z mála, De Gaullovu politiku vůči
Adenauerovi. Kniha Miroslava Nováka - Kancléř Adenauer je stručnějším dílem, nabízí
ucelený pohled na Adenauerovo kancléřské období. Předkládá neutrální, pro mou práci lépe
použitelnou látku.

Velmi užitečná pro mě byla díla Charlese de Gaulla – Mémoires d´espoir (Vzpomínky
naděje) a Válečné paměti 1940-1944. V první z nich de Gaulle odkrývá své pojetí Evropy a
světové politiky, ve druhé se vyznává k oddanosti Francii, líčí boj Svobodné (později
Bojující) Francie po boku spojenců. Díky těmto knihám jsem mohla lépe pochopit de
Gaullovu roli v zahraniční politice po roce 1958.

Velmi zajímavým dílem v pohledu na osobu generála de Gaulla je kniha Maurice
Agulhona – De Gaulle. Dějiny, symbol, mýtus. Autor netradičními postupy (rozbory de
Gaullových výroků, jeho smyslu pro symboly…) studuje osobnost Charlese de Gaulla, jeho
proměny v mýtus.

Ostatní použitá literatura se týká obecného pojetí období studené války a francouzskoněmeckých vztahů. Tato díla jsem použila pro získání základních informací o problematice
7

těchto vztahů. Pro bližší zkoumání problému nejsou tato díla však příliš vhodná, zabývají se
jen povrchně jednotlivými tématy. Například Václav Veber – Dějiny sjednocené Evropy, Petr
Luňák – Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Maurice Vaisse – Les
relations internationales depuis 1945 (Mezinárodní vztahy od roku 1945).

Všechny tituly použité v mé práci byly dobře dostupné. Využila jsem služeb knihovny
Ústavu

mezinárodních

vztahů,

knihovny Francouzského

ústavu

pro

výzkum

ve

společenských vědách (CEFRES), knihovny Institut Francais, knihovny TGM v Jinonicích,
Městské knihovny v Praze a Národní knihovny Praha. Při vyhledávání titulů jsem použila
internetové stránky.

Protože je většina použité literatury ve francouzštině, veškeré citace z této literatury
jsem pro lepší orientaci přeložila do češtiny. Pro odlišení jsou citace v textu označeny
kurzívou.

Struktura mé práce je dělena kapitolami a podkapitolami. První samostatná kapitola se
zabývá zahraniční politikou generála de Gaulla. Je rozdělena pohledem na roli Francie v
evropské a světové zahraniční politice. Další kapitola se věnuje podrobněji de Gaullovým
pokusům o realizaci kroků k dosažení svých cílů v zahraniční politice. Zabývám se zde jak
pokusu o spolupráci s anglosaskými spojenci, tak sbližováním s německým kancléřem.
V následující části se práce zabývá postupným přibližováním Francie a Německa. Pokouší se
vylíčit vývoj vzájemných vztahů od prvního setkání obou státníků až po společnou dohodu,
ke které došlo po krachu Fouchetova plánu. V poslední kapitole zmiňuji cestu Francie a
Německa ke společné shodě na smlouvě o spolupráci. Pokouším se nahlížet rozdílný význam
spojenectví pro oba státy a perspektivu smlouvy do budoucna.

V textu práce používám výraz „Německo“ pro Spolkovou republiku Německo, jelikož
se text většinou vztahuje pouze k SRN.
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2. Zahraniční politika generála de Gaulla
Generál Charles de Gaulle vedl v období vichistického režimu hnutí Svobodná Francie
po boku spojenců, stal se symbolem francouzského odboje za druhé světové války. Již tehdy
se vyznal z oddanosti své zemi – velmi těžce nesl existenci vichistické vlády. Věřil, že se
Francie po válce opět vrátí mezi světové mocnosti, že „…povstane jako Fénix z popela“5. De
Gaulle cítil, že Francii náleží vedoucí místo v Evropě. Byl velkým vlastencem, věřil v sílu
francouzského lidu a Francie samotné. Nejlépe své myšlenky popsal sám de Gaulle ve
Válečných pamětech:

„Po celý život jsem si o Francii vytvářel vlastní představu, ovlivněnou jak citem, tak
rozumem…mám instinktivní dojem, že ji prozřetelnost stvořila buď pro velké úspěchy, nebo
pro příkladná neštěstí…Francie je skutečně sama sebou jen tehdy, když stojí v první
řadě…Francie prostě..nemůže být Francií, aniž by nebyla veliká.“6

Dokáže-li Francie znovu vzkřísit svou mezinárodní prestiž, stane se opět velkou,
nezávislou Francií7. Pro generála de Gaulla byla politická nezávislost Francie klíčovou
otázkou její budoucnosti v Evropě.8

Již během druhé světové války, v červnu 1940 odmítla de Gaullova Bojující Francie
kapitulaci Francie před nacisty a postavila se po bok spojenců. Přestože nebyla na konci války
přizvána vítěznými mocnostmi k přímé účasti na jednáních o poválečném uspořádání Evropy
v Jaltě a Postupimi, byla jí přiznána stejná práva jako státům vítězné trojky. V poválečných
letech se Francie spolupodílela na okupační politice v Německu, na začátku padesátých let
stála u zrodu Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) – prvním kroku k evropské
integraci. V roce 1957 stála u zrodu Evropského hospodářského společenství (EHS). Toto
mezivládní společenství, které vycházelo z ESUO, mělo za cíl vytvoření společného trhu a
společné celní politiky.

5

viz de GAULLE, Charles: Válečné paměti 1940-1944, Jednota, Naše vojsko, Praha 1989, str. 542
viz de GAULLE, Charles: Válečné paměti 1940-1944, Výzva, Naše vojsko, Praha 1989, str. 8
7
viz ORT, Alexandr: Zahraniční politika gaullistické Francie, Praha 1966, str. 21
8
úvahy generála de Gaulla na prvním setkání s kancléřem Adenauerem v Colombey-Les-Deux-Eglises v září
1958, viz BINOCHE, Jacques: De Gaulle et les Allemands, Editions complexe, Bruxelles, 1990, str.141
6
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2.1 Evropa
Po ustavení páté republiky a nástupu Charlese de Gaulla do prezidentského úřadu
v prosinci 1958 se zdálo, že se generálova evropská politika nebude výrazněji lišit od
dosavadní politiky předchozích vlád. Vlády čtvrté republiky, ačkoli byly v poválečném
období nestabilní především vlivem dekolonizační politiky, se aktivně účastnily plánů na
evropskou integraci. Premiér Robert Schuman předložil v roce 1950 plán na integraci hutního
a důlního průmyslu evropských zemí, na jehož základě byla vytvořena organizace ESUO. De
Gaulle převzal veškeré závazky vlád čtvrté republiky, týkajících se ESUO a Evropského
hospodářského společenství (EHS). Další generálovy kroky však naznačovaly poněkud
odlišnou politiku, kterou Francie nastoupila.

De Gaulle měl jasnou představu sjednocené Evropy. Ta se však v mnohém rozcházela
s integrační politikou stávajícího hospodářského společenství. Generálovi nebyla proti mysli
společná hospodářská politika, nesouhlasil hlavně s faktem, že je Společenství řízeno
nadnárodními institucemi (Komise EHS). Jeho představa evropské spolupráce vycházela
z mezivládní kooperace samostatných států na úrovni hlavních státních představitelů (tj.
prezidentů nebo ministerských předsedů) a ministrů zahraničí. Budoucnost Evropy viděl
v politické a ekonomické spolupráci evropských států, která nebude řízena nadnárodními
orgány. Sjednocená Evropa by měla fungovat samostatně, bez závislosti na velmocích.

Evropa očima generála de Gaulla měla být soběstačná a samostatná také v obranné
politice, hlavně vzhledem k obraně před Sovětským svazem. Nebude potřebovat žádného
garanta bezpečnosti (USA), neboť bude sama disponovat jadernými zbraněmi (Francie
vyvíjela vlastní jaderné zbraně, de Gaulle se chtěl v rámci obranných struktur Evropy opírat
hlavně o vlastní arzenál). Politické uskupení Evropy by fungovalo na principu „Europe des
Patries“ – Evropy vlastí, nikoli jako federace „Patrie Europe“ – vlast Evropa.

Se svými odpůrci se de Gaulle rozcházel také v názoru na přijetí Velké Británie do
struktur EHS. Zatímco většina členů společenství uvítala v roce 1961 přihlášku Velké
Británie do EHS, de Gaulle si ale právě tohoto nového člena nepřál. Nevěřil, že by byla
Británie schopná (a ochotná) nadchnout se pro koncepci Evropy vlastí, odmítnout závislost na
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Spojených státech. Velkou Británii ostatně považoval za jakéhosi „Trojského koně USA“9,
který bude chtít udržet vliv Spojených států v Evropě.

Od počátku působení v čele státu se de Gaulle netajil úmyslem získat pro ideu evropské
politické jednoty, postavené na kooperujících suverénních státech, Německo. Ovšem ne
pouze v rámci Evropského hospodářského společenství, chtěl s Německem navázat užší
spolupráci mimo rámec EHS10, která by vytvořila základ pro pozdější politickou spolupráci
evropských států. Německo se zde ukazovalo být de Gaullovi nejvhodnějším partnerem –
ostatně bylo také jediným možným partnerem. Ostatní členové EHS, stejně tak Británie, byli
pro de Gaulla příliš proameričtí. Ne že by snad Německo mělo k USA odmítavý vztah
podobně jako Francie, ale de Gaulle věřil, že se mu podaří získat kancléře Adenauera na svou
stranu. Adenauer stavěl do popředí zájmů Německa a Evropy znovusjednocení německých
států – v tom mu de Gaulle vycházel vstříc: vyzdvihoval důležitost řešení německé otázky,
prohlašoval, že jde o celoevropský problém. Nicméně zdůraznil, že bude muset být Adenauer
v otázce sjednocení trpělivý11. Pro sjednocení Německa bylo potřeba získat vhodné
podmínky, především příznivý postoj Východu k připojení NDR ke Spolkové republice. De
Gaulle věřil v postupné uvolňování napětí mezi Východem a Západem, které sjednocení
umožní. Naděje vkládal v Chruščova, se kterým se plánoval sejít na jaře 1960.12

2.2 Světová politika
V otázce světové politiky byl de Gaulle zastáncem dvojí cesty. V první řadě nesouhlasil
s výlučným postavením Spojených států v Severoatlantické alianci (NATO). Zastával názor,
že by USA neměly mít výlučné rozhodující právo (v tom se shodoval také s kancléřem
Adenauerem13), jelikož by v kritické situaci rozhodovaly za všechny členy aliance. Tento stav
by mohl vést k tomu, že důvěra mezi členy aliance a USA získá trhliny. De Gaullovi
pravděpodobně rovněž vadilo, že má Velká Británie jakési zvláštní postavení mezi ostatními

9

viz GROSSER, Alfred: Affaires extérieures. La politique de la France 1944-1989, Flammarion, Paris 1989,
str.185
10
viz BINOCHE, Jacques: De Gaulle et les Allemands, Editions complexe, Bruxelles, 1990, str.138
11
viz tamtéž, str.140
12
viz GAULLE, Charles de: Mémoires d´espoir, I, Le renouveau 1958-1962, Plon, Paris 1972, str. 279
13
Adenauer vytýkal USA vlažný přístup k NATO. Podle něj bezpečnost západní Evropy zcela spočívala v rukou
prezidenta USA, který jediný má právo rozhodnout o použití jaderných zbraní. Viz NOVÁK, Miroslav: Kancléř
Adenauer, Irma, Praha 1995, str.118

11

členy aliance, může participovat na jaderném programu USA14. Generál proto navrhl
tříčlenné direktorium NATO s účastí Francie, v memorandu zaslaném prezidentovi USA
Eisenhowerovi a britskému premiérovi Macmillanovi (září 1958). Zmiňuje se zde také o
možné participaci Francie na strategické politice NATO.15

V druhém aspektu se de Gaulle zaměřuje na postupné uvolňování napětí mezi
Východem a Západem. Je přesvědčen, že k obávanému konfliktu mezi Východem a Západem
nejspíš nedojde:

„Pro Moskvu by to… znamenalo šílenství, kdyby chtěla rozpoutat světový konflikt, který
dnes, díky jaderným zbraním, může skončit úplnou destrukcí“16

Francie by se měla zabývat navazováním kontaktů se zeměmi východního bloku,
především s Ruskem.17 Nedá se říci, že by generál hned směřoval svou politiku na východní
blok, přece jen hrozba Sovětského svazu existovala (jeden z jeho důvodů samostatné obranné
politiky Evropy byla i schopnost čelit SSSR). Ve velmi napjatých situacích, kdy hrozil střet
mezi Východem a Západem se Generál vždy stavěl na stranu západních spojenců (Spojených
států), například při Kubánské krizi, kdy byl svět velmi blízko jaderné katastrofy. Vstřícnější
politiku směrem na východ začal de Gaulle praktikovat až v druhé polovině 60.let.

14

tzv. McMahonův zákon (USA) zakazoval poskytování informací o jaderných zbraních jiným státům, Velká
Británie získala výjimku (viz např.: LUŇÁK, Petr: Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce,
Libri, Praha 1997, str.164)
15
viz de GAULLE, Charles: Mémoires d´espoir, Plon, Paris 1970, str.255-256
16
viz tamtéž, str.255
17
de Gaulle ve svých dílech hovořil o Sovětském svazu jako o Rusku. Považoval Rusko za hlavního
představitele sovětské federace, proto používal hlavně označení „Russie“ namísto „Union Soviétique“

12

3. Pokus o realizaci kroků v zahraniční politice
Jedny z prvních kroků Generálovy zahraniční politiky po nástupu do prezidentského
úřadu směřovaly ke Spojeným státům a Velké Británii. Cílem de Gaulla bylo přesvědčit oba
státníky o participaci Francie na rozhodovacím principu v Alianci. Rovněž zdůrazňoval
nutnost reformovat NATO, aby lépe vyhovovalo všem členům.

Na druhé straně se de Gaulle snažil získat v Evropě spojence pro svou vizi evropského
politického uskupení. V červenci 1960 se sešel s kancléřem Adenauerem v Rambouillet, kde
spolu hovořili o NATO, jaderném zbrojení, o de Gaullově představě evropské integrace.
Adenauer reagoval znepokojeně na de Gaulleovy plány Evropy bez Velké Británie a bez
jakékoli účasti USA, žádal dokonce de Gaulla, aby vše ještě uvážil.18

Pozoruhodné na této Generálově politice je téměř protichůdné jednání na jedné straně
s USA a Velkou Británií, na straně druhé s Německem. Britům a USA nabízel Francii jako
rovnocenného partnera v NATO, „prostředníka“ pro kontinentální Evropu. Zároveň hovořil
před Adenauerem o společných evropských plánech bez účasti obou anglosaských zemí.
V těchto dvou liniích Generálovy politiky můžeme vidět rozpor, ale pro de Gaulla zřejmě
nebylo nepředstavitelné, že se bude Francie angažovat jako jeden z vůdců Severoatlantického
uskupení a zároveň jako jeden z hlavních představitelů nové evropské integrace. Vždy
zdůrazňoval nutnost souběžnosti reformy Severoatlantické aliance a reformy evropské
spolupráce. Francie měla figurovat spolu s Německem jako vůdce sjednocené Evropy a
zároveň měla být jedním z řídících členů NATO (Francie jako možná alternativa dvěma
stávajícím supervelmocím?) . Ostatně de Gaulle již dávno před svým zvolením do
prezidentské funkce hovořil o Francii a jejímu předurčení velkým cílům.

„…(Francie) může být tahounem ostatních (zemí šestky). Evropa je pro Francii
prostředkem, díky němuž získá to, co ztratila u Waterloo: světové prvenství.“19

S přihlédnutím k tomu, jak neústupně vedl jednání na obou stranách bylo zřejmé, že
jsou jeho plány odsouzeny k nezdaru.20
18

viz NOVÁK, Miroslav: cit. dílo, str.130
viz PEYREFITTE, Alain: C´était de Gaulle, Paris 1997, str. 158-159 v: SOUTOU, G.-H.: L´alliance
incertaine, Fayard, 1996, str.131

19
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3.1 Silná trojka
V září 1958 zaslal generál de Gaulle memorandum představitelům Velké Británie a
Spojených států Haroldu Macmillanovi a Dwightu Eisenhowerovi. V tomto memorandu se de
Gaulle obracel na oba státníky s návrhem začlenění Francie jako dalšího člena
s rozhodovacími právy, tím by vzniklo tzv. tříčlenné direktorium. Francie by se podílela na
strategickém plánování NATO. De Gaulle argumentoval zejména proti skutečnosti, že
Spojené státy mají výlučné rozhodovací právo o použití jaderných zbraní v případě konfliktu.
Evropské státy podle de Gaulla nemají jistotu, že USA budou ochotny se zaručit za
bezpečnost Evropy (zvláště když se pravděpodobný střet odehraje na území střední nebo
západní Evropy, nepůjde přímo o území Spojených států). Z tohoto důvodu de Gaulle žádal
rozhodovací právo pro Francii na použití jaderných zbraní, neboť Francie chce kontrolovat
svou bezpečnost.

„Francie potřebuje plně stabilní stát a vládu. Vláda nemůže být stabilní, necítí-li
odpovědnost za bezpečnost své země…“21
„ Je třeba, aby obrana Francie byla francouzská. V případě, že bude Francie zatažena
do války, musí to být její válka…“22

Generál vyzdvihl, že Francie bude brzo disponovat vlastní jadernou zbraní, proto může
být platným partnerem USA a Británie.23

De Gaulle dále žádal rozšířit pole působnosti Aliance na další, strategicky významná
území. Existují teritoria, jejichž události by mohly významně ovlivnit osud Evropy – např.
Dálný východ, Blízký východ, severní Afrika.24 V poslední řadě navrhl de Gaulle komplexní
reformu NATO.

20

viz SOUTOU, Georges-Henri: L´alliance incertaine, Fayard, 1996, str.131-133
viz ROUSSEL, Éric: Charles de Gaulle, Gallimard, Paris, 2002, str.688
22
viz GAULLE, Charles de: Mémoires d´espoir, Plon, Paris 1970, str.259
23
zde ovšem lze namítnout, zda by byla Francie skutečně rovnocenným partnerem v jaderném zbrojení. Francii
zbývaly do první jaderné zkoušky necelé dva roky, zcela jistě tedy nemohla být na stejné úrovni jako USA a
Británie. Nutno říci, že de Gaulle žádal Eisenhowera o pomoc s dokončením jaderného arzenálu, avšak
neúspěšně.
24
viz LUŇÁK, Petr: cit. dílo, str.167
21
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Ačkoliv se Spojené státy a Británie stavěly k de Gaullově iniciativě spíše vlažně,
jednání mezi třemi státy pokračovalo. Anglosaští spojenci nechtěli francouzské návrhy
striktně odmítnout, ale na druhé straně se jim ani příliš nechtělo vyhovět de Gaullovi a
navrhovanými změnami se zabývat. Odmítali tříčlenné direktorium s tím, že by mohlo
vzbudit negativní reakce u ostatních spojenců - v tomto smyslu se skutečně ozvala Itálie,
později také Německo. Adenauerovi vadil hlavně přehlíživý přístup de Gaulla k Německu
v jednání s USA a Velkou Británií. Především koncem roku 1959, kdy se měla na summitu
USA, Velké Británie a Francie dohodnout příští schůzka s Chruščovem na nejvyšší úrovni.
Na summitu se mělo jednat převážně o německé otázce, ale Německo nebylo přizváno - také
díky de Gaullovi, který se chtěl na tomto summitu znovu zaměřit na otázku vzniku
tříčlenného direktoria v rámci NATO25. Ani tehdy však de Gaulle neuspěl. Francouzská
žádost o pomoc při dokončování jaderných raket rovněž ztroskotala s odvoláním na
McMahonův zákon (politika nešíření atomových zbraní). Jednání o reformě NATO byla
rovnou odložena na neurčito.26

Vzhledem ke generálově zainteresovanosti na starém kontinentě bylo zřejmé, že jednání
s USA nebude mít valné výsledky. Jelikož de Gaulle plánoval reformu Evropy bez přímé
účasti Velké Británie a Spojených států, nemohl být v otázce spolupráce v NATO
důvěryhodným partnerem. Podobně jako na straně USA riskoval de Gaulle pokles důvěry
také u Německa. Kancléř mu vytýkal, že staví Německo do podřadné pozice, když plánuje
spojenectví USA, Británie a Francie v rámci NATO. Obzvláště když jen pár měsíců před
zasláním zmíněného memoranda hovořil de Gaulle s Adenauerem o možnostech francouzskoněmecké spolupráce. Jak se zdálo, de Gaulle v tomto spojenectví vnímá Francii jako
mluvčího obou států – s touto podřazenou pozicí se nemohl Adenauer smířit.27

3.2 Schůzka v Rambouillet
Ve dnech 29. a 30.července 1960 se Generál sešel s kancléřem Adenauerem
v Rambouillet. Předmětem schůzky měly být rozhovory týkající se strategické obrany Evropy
a zejména společné strategické obrany Francie a Německa. Navazovaly na předchozí události,
25

viz WILLIAMS, Charles: Adenauer. Otec nového Německa, BB art, Praha 2002, str.379
viz SOUTOU, Georges-Henri: cit. dílo, str.133-134
27
viz NOVÁK, Miroslav: cit. dílo, str.122
26
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především na první francouzskou jadernou zkoušku28 a také na březnový podpis dohody mezi
Francií a Německem o spolupráci v technologických otázkách zbrojení29.

Adenauer vyjádřil znepokojení nad vývojem situace v Berlíně, kde v té době vrcholilo
napětí vzniklé Chruščovovým ultimátem z listopadu 1958.30 Kancléř před de Gaullem
otevřeně kritizoval Spojené státy a zpochybňoval jejich ochotu se výrazněji angažovat, když
se Spojené státy zmohly pouze na slovní odsouzení Chruščovova jednání. Pochyboval o
pravosti záruk západních spojenců, kteří podle Adenauera nebyli ochotni riskovat otevřený
konflikt se Sovětským svazem. Nelíbilo se mu, že je Německo hlavně v otázce jaderného
zbrojení závislým státem (samotné Německo nesmělo jaderné zbraně vyvíjet). Na požadavek
jaderného vyzbrojení Německa reagoval de Gaulle prohlášením:

„…je více než pravděpodobné, že přijde den, kdy bude Německo disponovat jadernými
zbraněmi.“
„…tato situace nepochybně vede ke spojenectví Francie a Německa, ze které vyplývá, že
od určitého momentu bude Německo rovněž vyzbrojené (jadernými zbraněmi)“31

Což byla sice prohlášení více než vágní, ale vzhledem k politice Spojených států, ze
které byl Adenauer rozčarován, byla kancléřem vítána.

Generál se shodl s Adenauerem na nutnosti reformovat Severoatlantickou alianci, aby
byla lépe přístupná evropským členům. Integraci v NATO odsoudil s poukázáním na přílišné
podřizování se Spojeným státům. Představil kancléři myšlenku, že společně s reformou
NATO by měla proběhnout rovněž reforma evropského společenství. Ta by se měla vzdát
současného trendu směřování k nadnárodnímu společenství a zaměřit se na spolupráci plně
suverénních států. Základem nové Evropy budou státy šestky, de Gaulle se vyslovil pro
možnost přistoupení i dalších evropských států s tím, že nevylučuje ani státy z východní
Evropy. Načrtl základy organizace evropského uskupení – pravidelné schůzky na úrovni
ministerstev, poradní shromáždění tvořené z vyslanců národních parlamentů. De Gaulle
zdůrazňoval, že se nová evropská unie bude ubírat cestou postupného sbližování, nebude
28

proběhla v únoru 1960 na Sahaře
viz NOVÁK, Miroslav: cit. dílo, str.130
30
otázka statutu Berlína; Chruščov vypověděl čtyřmocenský statut města, během šesti měsíců se mělo přeměnit
v demilitarizované pásmo. Přístupové cesty k západnímu Berlínu měla kontrolovat policie NDR
31
viz SOUTOU, Georges-Henri: cit. dílo, str.165
29
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organizována nadnárodními institucemi.32 Nová Evropa vybuduje vlastní obrannou
strukturu.33

„…vystavět západní Evropu jako politické, ekonomické, kulturní seskupení, které bude
schopné akce, pokroku a vlastní obrany….Je nezbytné, aby zúčastněné státy nepřestaly být
samy sebou a nastoupily cestu organizované spolupráce…“34

Když však de Gaulle nastínil budoucnost Evropy jako samostatného obranného
společenství – pod vedením Francie, ovšem bez účasti Velké Británie a USA (Spojené státy
měly hrát v NATO úlohu vnějšího pozorovatele, zálohy, ale v Evropě nebudou vojensky
přítomné), bylo zřejmé, že je Adenauer stavěn Generálem před volbu: spojenectví s převahou
USA – ale podle vývoje v Berlínské krizi kancléř pomalu ztrácel důvěru v záruky Spojených
států, nebo spojenectví s de Gaullem a ostatními členy šestky v reformovaném evropském
společenství.35 Adenauer se však nechtěl úplně vázat pouze na Francii ve věcech společné
obrany. Bylo zřejmé, že i ve francouzsko-německém obranném společenství bude Německo
hrát roli druhého sátu, už jen díky skutečnosti, že nemá vlastní jaderné zbraně.

32

Generál se shoduje s kancléřem Adenauerem na přílišné byrokratizaci EHS, zdůrazňuje důležitost Rady
ministrů. Viz NOVÁK, Miroslav: cit. dílo, str.130
33
viz SOUTOU, Georges-Henri: cit. dílo, str. 160-162
34
viz GAULLE, Charles de: Discours et Messages, III, Plon, Paris 1970, str.220 v SOUTOU, G.-H.: cit. dílo,
str.154-155
35
viz SOUTOU, Georges-Henri: cit. dílo, str.165
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4. Francouzsko-německé sblížení
Od svého nástupu do funkce prezidenta se de Gaulle v zahraniční politice zaměřil na
francouzsko-německé usmíření. Chtěl pokračovat v politice započaté vládami čtvrté
republiky (od 1950, založení ESUO), ale zároveň si přál postoupit ve vztahu k Německu
mnohem dále než jeho předchůdci. Především usiloval o vzájemné sblížení obou států jaksi
mimo dosavadní rámec evropského společenství.36 Usmíření, nebo dokonce přátelství mezi
oběma státy bylo pro de Gaullovu politiku velmi důležité, potřeboval získat spojence, který
by ho podpořil v plánech na přestavbu evropského společenství. Vzhledem k faktu, že Velká
Británie byla dlouhodobě nakloněna svému zaatlantskému spojenci a o dění v evropském
společenství jevila spíše okrajový zájem, bylo Německo jediným možným partnerem.

Zde považuji za důležité připomenout, že oba státy se nacházely na konci šedesátých let
v rozdílných pozicích. Francie povolala do čela státu Charlese de Gaulla, který měl pomoci
vyřešit alžírskou krizi (ukončena 1962 vyhlášením nezávislosti Alžíru). Prezident de Gaulle
získal díky nové ústavě páté republiky výrazné pravomoci – sám si je do nové ústavy
prosadil. Změny se týkaly předání výkonné moci do rukou prezidenta republiky (v kritických
situacích mohl prezident dokonce vládnout sám pomocí prezidentských dekretů). Umožnily
de Gaullovi zastávat výsadní úlohu v diplomacii, jednat v oblasti zahraniční politiky – a
zahájit politiku plné nezávislosti Francie, kterou považoval za klíčovou v budoucnosti země
(viz bod 2).Významný krok k dosažení této nezávislosti učinila Francie vývojem vlastní
jaderné zbraně – první jaderná zkouška byla provedena 13. února 1960 v Regganu v poušti na
Sahaře.

Německo se nacházelo v pozici státu rozděleného železnou oponou, nemělo dosud
oficiálně uznané hranice, v Berlíně

platil statut čtyř mocností. Adenauer žádal západní

spojence o přední zájem na řešení Německé otázky, chtěl docílit sjednocení Německa v rámci
integrované západní Evropy. Kancléř potřeboval záruky západních spojenců obzvláště při
berlínské krizi, kterou rozpoutal Chruščov v listopadu 1958. Když však zaznělo z úst
prezidenta Eisenhowera prohlášení, že připouští možnost neutrálního sjednoceného
Německa37 a později, že nestojí za to hájit práva Spojenců v Berlíně všemi prostředky,

36
37

viz BINOCHE, Jacques: cit. dílo, str.138
poprvé na konferenci čtyř mocností v Ženevě, 1955
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vojenské nevyjímaje38 měl Adenauer důvod k nedůvěře v záruky USA. Zdálo se, že se hlavní
zájmy Eisenhowera a Adenauera v německé otázce nejsou totožné. Kancléř potřeboval nalézt
oporu v některém ze západních spojenců – našel ji v osobě Charlese de Gaulla.

4.1 Setkání Charlese de Gaulla a Konrada Adenauera
Už první setkání obou státníků v Colombey-Les-Deux-Églises v září 1958 rozptýlilo
předchozí kancléřovy obavy z jednání s francouzským prezidentem. Jednali spolu o plánech
užšího spojenectví Francie a Německa, které se už od počátku padesátých let začalo jevit jako
reálné. De Gaulle vyjádřil obdiv k německému kancléři, prohlásil, že právě jeho politika
přesvědčila Generála, že Německo může být dobrým a spolehlivým partnerem Francii:

„..je nutné pokusit se kráčet proti proudu dějin, usmířit oba národy a podpořit je v
jejich snažení..“39

Adenauer zdůrazňoval nutnost brát v úvahu odlišnou situaci obou států. Německo chce
znovu nalézt svou úlohu v Evropě, získat záruky bezpečnosti vůči Sovětskému svazu a uznání
práva Němců na znovusjednocení. Jednotu Němců klade Adenauer do popředí německého
zájmu. De Gaulle ujistil kancléře o všestranné podpoře ze strany Francie, ovšem na druhou
stranu žádá od Německa záruky hranic a zřeknutí se jaderného zbrojení. Ohledně sjednocení
Generál vyjádřil víru v Adenauerovu trpělivost.40 Oba státníci projednali rovněž vztahy obou
zemí k Severoatlantické alianci, k Sovětskému svazu a k evropské integraci. Ujistili se o
vzájemné podpoře a vůli vybudovat hlubší spojenectví mezi svými zeměmi. Porozumění mezi
de Gaullem a Adenauerem, které později přerostlo v přátelství, bylo bezesporu jedním
z opěrných bodů francouzsko-německého spojenectví.

Po setkání v Colombey následovala de Gaullova návštěva v Bad Kreuznachu
v listopadu 1958 a po něm mnoho dalších setkání. Oficiální návštěvy obou státníků proběhly
ve velkolepé atmosféře. První byl přijat Konrad Adenauer v Paříži v červenci 1962, jeho
návštěva vyvrcholila mší v Remešské katedrále, symbolu kontinuity francouzských dějin41.
Prezident de Gaulle mu návštěvu oplatil v září téhož roku. Především druhé z oficiálních
38

konference západních mocností v prosinci 1959, viz NOVÁK, Miroslav: cit. dílo, str.128
viz GAULLE, Charles de: Mémoires d´espoir, I, Le renouveau, Plon, Paris 1970, str. 223
40
viz BINOCHE, Jacques: cit. dílo, str.139-140
41
viz WILIAMS, Charles: cit. dílo, str.399
39
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setkání se odehrálo v duchu připravované francouzsko-německé smlouvy o spolupráci.
Generál hovořil o skvělém souznění obou států, možnostech spolupráce v oblastech vědy,
techniky, umění i filozofie. Při setkání s prezidentem Německa Heinrichem Lubkem hovořil o
významu francouzsko-německého sblížení:

„..přátelské sblížení našich zemí je bezpochyby jednou z nejdůležitějších událostí, které
Evropa a svět zažívají během staletí.“42

V projevech de Gaulle často zmiňoval velikost německého národa, mluvil o historii
francouzsko-německých vztahů a jejich absurditě.
„Pokud ještě včera bylo naším úkolem být nepřáteli, dnes máme právo stát se bratry.“43

Během Generálovy zářijové návštěvy v Německu se již připravoval text smlouvy o
vzájemné spolupráci, která měla být podepsána v Paříži v lednu 1963.

Vztahy obou státníků však nebyly vždy tak idylické, jak by se mohlo zdát ze
vzájemných návštěv, které jsem zde popsala. De Gaulle i Adenauer se vzájemně uznávali a
obdivovali pro dosavadní činy v oblasti zahraniční politiky. Ale shodovali se téměř výhradně
v uzavření blízkého spojenectví Francie a Německa (zřejmě proto, že se obě země navzájem
potřebovaly, jak již bylo popsáno výše – bod 4) a v konceptu nové Evropy. Pokud šlo o
ostatní otázky zahraničně politického charakteru, objevovaly se i neshody.

Zejména v otázce budoucího vývoje Evropy, kterou nastínil de Gaulle Adenauerovi na
schůzce v Rambouillet v červenci 1960. Adenauer nemohl přijmout představu sjednocené
Evropy bez Velké Británie a už vůbec ne plán na úplný odchod Spojených států z Evropy. I
přes pochybnosti, které získal během berlínské krize, viděl v USA jediného možného garanta
evropské bezpečnosti. Dalším problémem byl de Gaulleův vztah k východním zemím a
k Sovětskému svazu. De Gaulle praktikoval vlastně od počátku svého působení ve funkci
prezidenta politiku uvolňování směrem na východ. Chtěl si udržet dobré vztahy se Sovětským
svazem (aniž přitom schvaloval komunistický režim na východě), věřil, že sovětská nadvláda
nebude mít dlouhé trvání:
42
43

viz BINOCHE, Jacques: cit. dílo, str.143
projev generála de Gaulla v Hamburku, 7.září 1962 v: BINOCHE, Jacques: cit. dílo, str.143
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„Jednolitost totalitárního světa je na cestě k rozkladu“44

Do jeho konceptu sjednocené Evropy patřila celá Evropa, jak prohlásil na tiskové
konferenci 4.února 1965:
„…aby se Evropa, matka moderní civilizace…ustavila od Atlantiku po Ural…“45

Adenauer se obával kladného vztahu de Gaulla k Sovětskému svazu. Potřeboval
především rozhodného spojence v otázce Berlína a sjednocení Německa v rámci západní
Evropy, když se postoje USA zdály být nejisté. Další nedorozumění mezi kancléřem a de
Gaullem vzniklo v souvislosti s francouzským úsilím připojit se k Velké Británii a Spojeným
státům v rámci tříčlenného direktoria v čele NATO. Generál totiž jen pár měsíců před
odesláním memoranda USA a Británii domlouval obranné spojenectví s Německem – kancléř
se cítil poněkud odsunut do pozice vnějšího pozorovatele událostí.

Nicméně Generál si byl vědom důležitostí německého partnerství, proto dokázal vždy
Adenauera uklidnit a přesvědčit jej o správnosti svých záměrů. Jak jsem již zmínila, za
spojenectvím obou zemí stála vzájemná náklonnost a důvěra obou politiků.

4.2 Společná obranná politika
Generál de Gaulle počítal ve svém plánu na reformu Evropy také se samostatnou
strategickou a obrannou politiku. Evropa by přestala být závislá na ochraně a garancích
Spojených států, jejich přítomnost na kontinentě by byla ukončena. Jadernou sílu by
představovala Francie a její strategie „zastrašování“. Evropskou obranu de Gaulle plánoval
postavit na francouzsko-německé obranné a strategické spolupráci. Počátek tohoto obranného
společenství byl stvrzen podpisem dohody mezi Francií a Německem o spolupráci
v technologických otázkách zbrojení v březnu 1960, měsíc poté, co Francie provedla svou
první jadernou zkoušku. Když navíc Spojené státy několikrát odmítly vypomoci Francii
s jaderným vyzbrojením (a navíc odmítaly Generálovy pokusy získat rozhodovací práva
44

tisková konference 23.července 1964 v: TOUCHARD, Jean: Le gaullisme 1940-1969, Editions du seuil, Paris
1978, str.209
45
viz GROSSER, Alfred: Les occidentaux, Paris 1978, str.272 v: LUŇÁK, Petr: cit. dílo, str.221
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v tříčlenném direktoriu NATO)46, soustředil se de Gaulle už jen na dvoustrannou dohodu
s Německem.

Kancléř Adenauer byl zastáncem přítomnosti Spojených států na starém kontinentě jako
záruky bezpečnosti vůči SSSR. Zároveň však požadoval od prezidenta Kennedyho jaderné
zbraně pro Německo v případě konfliktu v Berlíně – to však Kennedy odmítl s poukázáním
na nešíření jaderných zbraní. S postavením berlínské zdi důvěra kancléře v Kennedyho ještě
více klesla. Zdálo se, že Spojené státy společně s Velkou Británií usilují spíš o smířlivou
politiku se Sovětským svazem než o pevný postoj k řešení Berlínské krize.47 Adenauer byl
podobnými

kroky

anglosaských

spojenců

znepokojen,

proto

nakonec

s prohloubením francouzsko-německé spolupráce v oblasti obranné politiky.

souhlasil

48

V roce 1960 vznikla ve Spojených státech myšlenka na vytvoření mnohostranné jaderné
síly (multilateral forces – MLF) v rámci NATO. Jednalo se o plán na vytvoření společné
jaderné flotily NATO, USA nabídly Velké Británii, Francii a Německu prodej jaderných
raket Polaris. Spojené státy tak reagovaly na požadavky spojenců disponovat jadernými
zbraněmi pro případ konfliktu s Východem. Velká Británie s nákupem jaderných raket
souhlasila (po setkání prezidenta Kennedyho a premiéra Macmillana v Nassau v prosinci
1962), Francie však odmítla s odůvodněním, že nechce přijít o svou nezávislost v jaderném
zbrojení.

„Nesouhlasíme s koncepcí integrovaných sil (NATO). Chceme, aby naše jaderná síla
byla silou národní. Chceme, aby naše bomby zůstaly v našich rukách…“49

De Gaulle vytýkal Británii její trvalý příklon k politice Spojených států, tvrdil, že jim
nejde o budoucnost Evropy.50 V otázce přijetí MLF se nyní ocitl Adenauer na rozcestí.

46

Spojené státy nabídly Francii k prodeji rakety Polaris, v rámci multilaterální jaderné síly NATO, což však de
Gaulle odmítl. Viz např. SOUTOU, Georges-Henri: cit. dílo, str.134
47
Kennedy v jednání se sovětskými představiteli plánoval vytvořit ve střední Evropě bezjaderné pásmo (včetně
Německa), uvažoval o možnosti uznat NDR de facto a ujistil SSSR, že nevyzbrojí Německo jadernými zbraněmi
– tyto Kennedyho kroky vháněly Adenauera do de Gaulleovy náruče. Viz NOVÁK, Miroslav: cit. dílo, str.141,
143, 145
48
Adenauer byl sice dotčen de Gaullovými pokusy získat rozhodovací hlas ve tříčlenném direktoriu NATO, ale
Generál ho vždy dokázal přesvědčit o nutnosti obranného spojenectví obou zemí. Viz NOVÁK, Miroslav: cit.
dílo, str.144
49
de Gaulle k velvyslanci USA Ch. Bohlenovi, 4. ledna 1963. Viz ROUSSEL, Éric: cit. dílo, str.740
50
viz NOVÁK, Miroslav: cit. dílo, str.152. V souvislosti s touto politikou Velké Británie de Gaulle později
vetoval vstup Británie do EHS
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Nechtěl přijít o nabídku jaderného spojenectví s USA, na druhé straně se rovněž nechtěl vzdát
vznikající spolupráce s Francií. Nakonec kancléř v lednu 1963 přijal nabídku Spojených států,
doufal, že se mu tím podaří uklidnit domácí odpůrce obranné spolupráce s Francií. Proti
Adenauerovi se totiž zvedala kritika z řad opozice, že se příliš orientuje na spojenectví
s Francií. Byli to především Schroder a Erhard, zastánci atlantické spolupráce, kdo se
ucházeli o nabídku Spojených států. Tlačili na kancléře, aby nabídku přijal. Příliš
nedůvěřovali de Gaullově vizi evropského obranného spojenectví v čele s Francií, jedinou
možností obrany Německa pro ně bylo spojenectví s USA a integrace Německa v NATO.
Adenauer věřil, že de Gaulle pochopí nezbytnost tohoto kroku pro budoucnost francouzskoněmecké dohody.51

4.3 Fouchetův plán a jeho neúspěch
Na summitu šestky v létě 1961 v Bonnu byl představen plán, který podrobněji popisoval
představu prezidenta de Gaulla na vytvoření nové evropské politiky, jak ji nastínil
Adenauerovi na setkáni v Rambouillet v září 1960. Předem byli rovněž informováni ostatní
členové šestky na únorovém summitu v Paříži. Sestavením a přednesením plánu byla
pověřena komise složená ze členů šestky pod vedením Christiana Foucheta. Hlavní
myšlenkou nové organizované spolupráce zemí šestky bylo vytvoření politické evropské unie
samostatných států.

„…které pilíře budou stát v základech nové Evropy? Jsou jimi státy…, které mají svého
ducha, svou historii, svůj jazyk, své pády i vítězství, své ambice, státy, jež jsou samostatnými
celky…“52

Spolupráce měla spočívat v pravidelných schůzkách šéfů vlád jednotlivých zemí a
v konzultačních setkáváních ministrů. Státy by měly spolupracovat v oblastech mezinárodní
politiky, ekonomiky, kultury a školství a obrany. Důraz byl kladen zejména na mezivládní
jednání, nový systém nepřipouštěl kopírování dosavadního směřování EHS ke společenství
řízenému nadnárodními institucemi. Pravidelně by se mělo scházet shromáždění složené
z vyslanců národních parlamentů. Nový systém měl být schválen referendem.53
51

viz tamtéž, str.153
viz GAULLE, Charles de: Mémoires d´espoir, Plon, Paris 1970, str.247
53
viz TOUCHARD, Jean: cit. dílo, str.216
52
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První reakce uvnitř šestky na Fouchetův plán byly rozdílné. Jediné země, které
bezvýhradně souhlasily s předneseným plánem byly Francie a Německo. Státy Beneluxu
souhlasily s návrhem, ale měly závažné výhrady, Itálie byla nerozhodná. Nizozemsku a Belgii
zejména vadilo vyloučení Velké Británie z projektů evropské spolupráce, nebylo pro ně
myslitelné plánovat evropské sjednocení bez Británie. Těžko představitelná byla i společná
evropská obrana v rámci reformované Severoatlantické aliance, kde by Spojené státy nehrály
tak významnou roli jako dosud. Dále se neshodovaly s návrhem na přebudování nadnárodní
Komise ve shromáždění se zástupci národních parlamentů. Zdálo se, že přes takovéto
výhrady nebude možné dojít uspokojivého výsledku konference, bylo proto navrženo další
jednání o společné evropské politice na jaro 1962. Když však ani na dalším summitu šestky
nedošlo ke změně názoru Belgie a Nizozemí a navíc se k nesouhlasnému postoji přidala ještě
Itálie bylo zřejmé, že de Gaulleův projekt nelze uskutečnit se všemi zeměmi šestky.54 Došlo
nakonec k dohodě mezi Francií a Německem, že společně zahájí politickou spolupráci jako
základ budoucího evropského společenství. Do budoucna ovšem měl zůstat tento pakt
přístupný i ostatním evropským státům.55

Jaká byla pozice států EHS vůči navrhovanému plánu a proč nakonec Fouchetův plán
neuspěl? Německo mělo zřejmý cíl podpořit svého spojence v navrhovaném plánu. Adenauer
a de Gaulle se shodovali i na základě vzájemné obranné dohody z počátku roku 1961. Navíc
Německo pomalu opouštěla důvěra v „ochranářskou“ politiku Spojených států, když se
prokázala Kennedyho ochota jednat se SSSR diplomatickou cestou – a možná i ústupky
v německé otázce – a neriskovat ozbrojený konflikt. Pro Itálii a státy Beneluxu byla zřejmě
určující otázka přítomnosti Velké Británie v evropském společenství (jako protiváha vůči
francouzsko-německé převaze) a zcela jistě obranná záštita Spojených států, se kterou však
francouzský plán na obrannou evropskou politiku nepočítal. Tyto důvody považuji za určující
rovněž v postoji německé opoziční SPD vzhledem k francouzsko-německé smlouvě o
spolupráci a přátelství.

54

viz GAULLE, Charles de: Mémoires d´espoir, Plon, Paris 1970, str. 248
De Gaulle a Adenauer se již v létě 1961 dohodli na uskutečnění projektu mezi Francií a Německem v případě,
že ostatní státy nebudou souhlasit. Viz SOUTOU, Georges-Henri: cit. dílo, str.180
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5. Francouzsko-německé spojenectví
Generál de Gaulle se chtěl od počátku svého působení v čele státu zaměřit na usmíření
s Německem a prohloubení vzájemného vztahu v rámci bližší spolupráce mezi oběma
zeměmi. Ačkoliv byl kancléř Adenauer osobností de Gaulla fascinován od prvního setkání,
přece jen nebylo zpočátku jeho cílem uzavřít s Francií výhradní spojenectví a odstřihnout tak
Německo od garanta bezpečnosti v západní Evropě – USA. K opravdovému sblížení obou
států došlo až v průběhu roku 1962. V první řadě kancléř podpořil na počátku roku Fouchetův
plán, jako jediný ze zemí EHS, které návrh plánu projednávaly. Tento krok byl klíčový pro
budoucí francouzsko-německé spojenectví, které bylo stvrzeno smlouvou v lednu 1963.
Následoval sled oficiálních návštěv obou státníků. Nejprve Adenauerova návštěva v Paříži
v létě 1962, poté de Gaullova v Bonnu v září téhož roku. Na těchto setkáních (zejména při de
Gaullově návštěvě Bonnu) se Generál s kancléřem dohodli na smluvním stvrzení jejich
spojenectví a začala příprava konkrétní smlouvy.

5.1 Dvě cesty ke smlouvě
Důležitou událostí ve vývoji francouzsko-německých vztahů byla změna v Bílém domě
a příchod Kennedyho administrativy. Nový prezident vyvolával hlavně v německém kancléři
nedůvěru, jelikož byl zastáncem neutralizace Německa, navíc prohlásil Adenauerovu dobu za
minulost56, což se muselo kancléře dotknout. Podle událostí v Berlíně z léta 1961 bylo více
než zřejmé, že se Kennedy bude snažit vést se Sovětským svazem spíše diplomatická jednání
namísto rázného postoje v německé otázce. Ve věci jaderného vyzbrojení, které Německo
žádalo pro možnost vlastní obrany v případě konfliktu, Kennedyho administrativa nabídla
Německu jen účast na MLF (viz 4.2). Když navíc Kennedy v červenci 1962 ve svém projevu
ve Filadelfii prohlásil, že podpoří Velkou Británii ve vstupu do EHS, aby tak mohl být
položen základ skutečného atlantického společenství57, bylo zřejmé, že francouzsko-německé
partnerství ztratilo důvěru v USA.

V lednu 1962 obnovil německý ministr obrany Strauss rozhovory se svým
francouzským protějškem ohledně francouzsko-německé spolupráci v oblasti jaderného

56
57

viz NOVÁK, Miroslav: cit. dílo, str.133
viz SOUTOU, Georges-Henri: cit. dílo, str.213

25

zbrojení. Strauss zdůraznil, že se jedná o obnovení jednání o společné obranné politice, kde
budou figurovat francouzské jaderné zbraně (Německo si nedělalo nároky na jejich výrobu).
V případě nutnosti by jimi mohly disponovat obě armády. De Gaulle nechtěl, aby se
Německo obrátilo na USA a proto souhlasil se společnou obrannou politikou, ve které bude
zahrnuto i jaderné vyzbrojení.58 Na druhou stranu mohlo být toto spojenectví pro de Gaulla
výhodné jako základ plánovaného evropského obranného spojenectví.

Symbolicky proběhly vzájemné oficiální návštěvy obou státníků. Kancléř Adenauer byl
v Paříži přivítán s velkou pompou, zúčastnil se společně s de Gaullem vojenské přehlídky a
slavnostní mše v Remešské katedrále. Na této návštěvě se oba politici shodli na uzavření
francouzsko-německého paktu, jelikož dohoda všech zemí šestky pro tento okamžik není
možná. Hovořili o vzájemném sblížení obou zemí, o společné obranné politice (včetně
jaderného zbrojení), o vztahu svých zemí ke Spojeným státům. Zářijová návštěva de Gaulla
v Bonnu byla vedena v podobném stylu nejvyšších státních poct, vzájemném ujištění o
přátelství a partnerství obou zemí, které má být brzy kodifikováno v Paříži. Generál měl
několik proslovů, ve kterých zdůrazňoval úctu k německému lidu, vyslovil víru v dobrou
spolupráci obou zemí, jelikož si oba národy jsou myšlenkově blízké.59

Nic tedy nebránilo podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci a přátelství. Nelze ovšem
nezmínit, že navzdory vzájemnému porozumění mezi de Gaullem a Adenauerem, byly cíle
tohoto spojenectví zřejmě u každého z nich odlišné. Zatímco německý kancléř potřeboval
získat solidního spojence, který by ho podporoval v řešení německé otázky (především chtěl
záruky sjednocení Německa), prezident de Gaulle usiloval o spojence, který ho podpoří ve
vytváření nového evropského spojeneckého systému.

5.2 Elysejská smlouva
22. ledna 1963 byla v Elysejském paláci podepsána smlouva o spolupráci mezi Francií a
Německem, která stvrzovala usmíření mezi oběma státy. Smlouva stanovovala pravidelná
jednání na úrovni šéfů vlád (alespoň dvakrát do roka), pravidelná setkávání ministrů
v resortech zahraniční politiky, ekonomiky, kultury a obrany – zde byla periodicita
58
59

viz SOUTOU, Georges-Henri: cit. dílo str.205, 208
viz BINOCHE, Jacques: cit. dílo, str.143
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pravidelného setkávání upravena podle potřeby resortu, minimálně však jednou za tři měsíce.
Důraz byl kladen (podobně tomu mělo být v případě spolupráce všech států šestky) na
pravidelná mezivládní setkávání a konzultace. V zahraniční politice se předpokládal společný
postup a snaha o dosažení konsensu.60 Smlouva byla prezentována jako základ de Gaulleovy
koncepce „evropské Evropy“, neboli Evropy bez významného vlivu anglosaských zemí. Byla
náhradou za smlouvu, která měla vzniknout mezi státy šestky podle návrhu Fouchetova
plánu. Francouzsko-německé spojenectví však mělo sloužit jako základ pro budoucí
uspořádání Evropy, plán na sjednocenou Evropu podle obou signatářů nekončil u spojenectví
Francie a Německa.61
Zpráva o podpisu smlouvy znepokojila vedle ostatních států šestky také Spojené státy.62
Pokud se při projednávání Fouchetova plánu státy Beneluxu obávaly nepřítomnosti Velké
Británie v evropských plánech a následné hegemonie francouzsko-německého svazku
v Evropě, teď se jejich obavy naplnily, navíc bez zdánlivé možnosti jakkoli ovlivnit dění. De
Gaulle totiž na tiskové konferenci 14. ledna 1963, tedy pár dní před podpisem Elysejské
smlouvy, zablokoval svým vetem vstup Velké Británie do Evropského společenství. Spojené
státy byly znepokojeny především obranným charakterem smlouvy. Francouzsko-německé
obranné spojenectví teď představovalo ostrůvek v Evropě, který disponuje jadernými
zbraněmi bez zjevné kontroly Spojených států.63 USA dokonce zaslaly kancléři dopis, v němž
hrozily odchodem USA z Evropy. Německému státnímu tajemníku, který se v té době
zdržoval ve Washingtonu, bylo doporučeno, aby bylo ke smlouvě přidáno vyjádření o vztahu
Německa k Severoatlantické alianci – což nahrávalo Adenauerově opozici. Adenauer se však
na počátku roku 1963 ocital v situaci, která mu již nedávala příliš manévrovacího prostoru.
V dubnu téhož roku si vedení opozičních stran FDP a SPD vynutilo připsání preambule ke
smlouvě, ve které bylo prohlášení o partnerství Německa s USA a přihlášení se k integraci
v NATO. Zároveň zde byl vyjádřen souhlas s přijetím Velké Británie do EHS.64 Tímto
krokem však Adenauer popřel velkou část de Gaulleovy politiky, která měla být v rámci
francouzsko-německého paktu realizována.

60

viz SOUTOU, George-Henri: cit. dílo, str.246
v rozhovoru de Gaulla a Adenauera při oficiální návštěvě kancléře v Paříži, červenec 1962. Viz VAISSE,
Maurice: La réconciliation franco-allemande v: Politique étrangere, IFRI, hiver 93/94, str.963-972
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viz NOVÁK, Miroslav: cit. dílo, str.153
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této situaci chtěly Spojené státy zabránit právě připojením Francie k MLF, integrací francouzských jaderných
zbraní v rámci NATO. Jenže jak bylo již napsáno, de Gaulle nabídku USA odmítl
64
viz NOVÁK, Miroslav: cit. dílo, str.153-154
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5.3 Význam spojenectví pro de Gaulla a Adenauera
Jak již bylo zmíněno v bodě 5.1, podpis smlouvy bohužel neznamenal shodné záměry
obou signatářů. I přes osobní sympatie a porozumění se názory na evropskou politiku
v mnohém rozcházely. Tento fakt byl ovlivněn bezpochyby tím, že se oba státy nacházely
v rozdílných situacích z hlediska evropské politiky.

Generál de Gaulle stanul v roce 1958 v čele státu, který se potýkal s politickou
nestabilitou, navíc jím otřásala krize v Alžíru. Jeho cílem vždy bylo navrátit Francii stabilitu,
v zahraniční politice toužil znovu získat Francii politickou nezávislost (viz bod 2). Francie
měla být v čele nového evropského uspořádání, které mělo být založeno na suverénních
státech a jejich mezivládní spolupráci. Evropské uskupení mělo mít vlastní obrannou politiku
nezávislou na Severoatlantické alianci (jeho bezpečnost by opět stála na Francii, jedinému
státu vlastnícímu jaderné zbraně). De Gaulle potřeboval získat pro své plány spojence.
V rámci politiky usmíření a obnovení nadstandardních vztahů navázal blízký vztah
s kancléřem Adenauerem. Také díky událostem v Evropě získal nakonec Německo na svou
stranu. Nutno poznamenat, že bylo pro de Gaulla důležité podepsat smlouvu ještě s kancléřem
Adenauerem65, německá opozice se rozhodně stavěla proti podobné smlouvě (zejména jí
vadily zhoršující se vztahy mezi Francií a USA).

Německý kancléř rovněž potřeboval v Evropě spojence, ale z jiných důvodů než de
Gaulle. Německo bylo rozděleno, pro kancléře byla otázka znovusjednocení klíčová
v zahraniční politice. Potřeboval ovšem záruky spojenců. Adenauer chtěl za každou cenu
udržet přítomnost Spojených států v Německu, které byly zárukou proti Východu. Berlínská
krize, která se táhla od listopadu 1958 až do postavení Berlínské zdi v srpnu 1961, však
značně znepokojila kancléřovu důvěru, kterou vkládal v přítomnost USA. Očekával
radikálnější postup spojenců, namísto toho se Spojené státy spíše držely stranou:

„… nestojí za to hájit práva spojenců v Berlíně všemi prostředky, vojenské
nevyjímaje..“ 66

65

ten totiž po volbách v roce 1961 ztratil většinu, musel jít do koalice s FDP a navíc přislíbit, že odejde
v polovině mandátu. Viz NOVÁK, Miroslav: cit. dílo, str.145
66
viz tamtéž, str.128
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Další šok pro Adenauera přišel v říjnu 1962, kdy byla instalací odpalovacích zařízení
sovětských raket na Kubě rozpoutána Karibská krize. Fakt, že poprvé během studené války
hrozil střet mezi Východem a Západem (který by se pravděpodobně odehrál nad Evropou –
díky rozmístění amerických základen v západní Evropě) a že představitelé Spojených států
jednali bez konzultace se spojenci vyvolal další pokles důvěry. Adenauer se také díky těmto
zkušenostem přiklonil ke spojenectví s Francií. Mezi domácími politiky však nenacházel
pochopení pro zvláštní spojenectví s Francií. Jak jsem již napsala, opozice byla pro úzké
vztahy se Spojenými státy. Adenauer nakonec kývl na nabídku USA připojit se k programu
MLF také proto, aby uklidnil opoziční politiky.67

Německo a Francie podepsaly smlouvu o spolupráci, obě země měly však své cíle.
Francii šlo především o nezávislou politiku, Německu zase o řešení německé otázky. Rozdíly
mezi hlavními přestaviteli se dotýkaly vztahu k NATO, přítomnosti USA v Evropě jako
garanta bezpečnosti a také členství Velké Británie v EHS. Pokud však de Gaulle a
Adenauerem narazili v jednání na nějaké neshody, byl to zpravidla vždy de Gaulle, kdo
přesvědčil kancléře o francouzském postoji.68

5.4 Perspektiva francouzsko-německé spolupráce
Necelé tři měsíce od podpisu Elysejské smlouvy si Adenauerovi odpůrci vymínili
doplnit smlouvu o preambuli (byla jednomyslně schválena spolkovým sněmem v květnu
1963), která potvrdila kladný vztah Německa ke Spojeným státům a NATO a vyjádřila
souhlas s přijetím Velké Británie do EHS. Že tímto krokem kancléř rozladí de Gaulla bylo
zřejmé. V této preambuli byla naznačena orientace německé zahraniční politiky, se kterou se
de Gaulle nemohl ztotožnit.

Adenauer odstoupil z funkce na podzim 1963, ve funkci ho nahradil Ludwig Erhard.
Ten rozhodně nebyl zastáncem de Gaulleovy evropské politiky, jednoznačně podporoval
orientaci Německa na USA a Velkou Británii:
„…francouzsko-německá smlouva nemůže mít charakter výlučnosti…“69
67

viz NOVÁK, Miroslav: cit. dílo, str.152
viz GAULLE, Charles de: Mémoires d´espoir, Plon, Paris 1970
69
kancléř L. Erhard, prohlášení z dubna 1964, v: BINOCHE, Jacques: cit. dílo, str.168
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De Gaulle po zbytek svého prezidentského působení těžko hledal německý entuziasmus
pro francouzsko-německé spojenectví. Pravidelné schůzky ve smyslu Elysejské smlouvy sice
probíhaly, ale z německé strany šlo spíše o formální dodržování smlouvy. To de Gaulla
nesmírně popouzelo, neboť společný postup Francie a Německa, který by se s Adenauerem
jen rozvíjel, byl s novým kancléřem nemyslitelný. Německo po Adenauerově odchodu
nestálo za myšlenkou politicky nezávislé Evropy.70 Generál často vyčítal svému německému
protějšku chladný přístup k evropské spolupráci, kladení přílišného důrazu na spojenectví
s USA a Velkou Británií. Kladl si dokonce otázky, zda má v takovém případě evropská
spolupráce význam, když jedinou záruku spatřují evropské státy hlavně v USA.71 Nicméně
bylo zřejmé, že z Německé strany de Gaulle nemůže očekávat vřelejší přístup k otázce
evropské kooperace na základě francouzsko-německého spojenectví.

Opravdovou renesanci francouzsko-německé spolupráce i v oblasti bezpečnosti
vzbudila až dvojice Helmut Kohl a Francois Mitterrand. Obnovili spolupráci ministerstev
obrany a zahraničí systémem pravidelných setkávání, zřídili komise pro vzájemnou
spolupráci. Znovu se objevily plány na společnou obranu za přispění francouzských
jaderných zbraní. Příčiny tohoto obnovení spolupráce i na obranném poli byly v opětovné
obavě o postupný pokles investic Spojených států do zajištění obrany Evropy.72
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viz BINOCHE, Jacques: cit. dílo, str.145
viz tamtéž, str.146
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viz LUŇÁK, Petr: Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Libri, Praha 1997, str.319
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6. Závěr
Kořeny francouzsko-německé spolupráce sahají na samý počátek evropské integrace.
Významně se začaly rozvíjet s příchodem Charlese de Gaulla do prezidentského úřadu.
Především z jeho iniciativy vycházela snaha o usmíření obou zemí a následné prohloubení
vztahů až mimo rámec spolupráce v evropském společenství. Důležitým předpokladem
vzájemného sblížení byl vztah kancléře Adenauera a prezidenta de Gaulla. Oba státníci se
navzájem obdivovali, shodli se na rozvíjení hlubší spolupráce mezi oběma zeměmi. Jejich
četné vzájemné návštěvy jen potvrzovaly vzájemné porozumění.

V politice generála de Gaulla však nebylo spojenectví s Německem jedinou
dominantou, k níž by směřoval veškeré diplomatické síly. De Gaullova zahraniční politika
byla motivována navrácením Francie do popředí světové politiky, do pozice nezávislé
mocnosti. To potvrzují snahy Generála získat po boku Spojených států a Velké Británie
rozhodovací právo v NATO v rámci tříčlenného direktoria. Ve svých plánech de Gaulle
považoval za klíčové propojení reformy Severoatlantické aliance a přebudování EHS na
politickou a obrannou unii, kterou by – na základě francouzsko-německého svazku – tvořily
nezávislé státy.73 Díky tomu by se Francie dostala do popředí světové i evropské politiky,
figurovala by na čelní pozici Aliance i jako vůdce evropského sjednocování. Sblížením
s kancléřem Adenauerem a uzavřením smlouvy o spolupráci chtěl de Gaulle získat spojence
pro svou vizi nové evropské integrace.

V Adenauerovi našel de Gaulle nejvhodnějšího spojence z celé evropské šestky. Ostatní
státy šestky – státy Beneluxu a Itálie – byly příliš proamericky orientované, jedinou možnost
obrany Evropy viděli ve spojenectví s USA a integrací svých zemí v Severoatlantické alianci.
Kancléř rovněž potřeboval oporu mezi západoevropskými státy z důvodu prosazení německé
otázky jako celoevropského problému. Adenauer byl sice také zastáncem setrvání USA
v Evropě a obranné úlohy NATO, ale Generál věřil, že se mu podaří německého kancléře
získat na svou stranu. Také proto jej podporoval v poukazování na nutnost řešení německé
otázky. Významnou roli při sbližování Německa a Francie sehrály okolnosti Berlínské krize.
Ukázalo se, že hlavní garant evropské bezpečnosti a německého sjednocení v rámci západu –
Spojené státy – váhají s rázným řešením Chruščovova ultimáta. Naproti tomu de Gaulle plně
73

de Gaulle o tom hovořil před Adenauerem např. na schůzce v Rambouillet v červenci 1960. Viz SOUTOU,
Georges-Henri: cit. dílo, str.160
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podpořil Adenauera, projevil pevný postoj vůči Sovětskému svazu a ultimátum odsoudil.
Další krůček k spojenectví s Francií učinil Adenauer s příchodem J.F. Kennedyho do funkce
prezidenta USA na počátku roku 1961. Kancléř si s mladým prezidentem neporozuměl ani
v pohledu na řešení německé otázky ani v možnosti poskytnutí jaderných zbraní Německu.
Navíc výměnou strategické doktríny Kennedy opět posílil nedůvěru v americkou
angažovanost v evropských záležitostech.74

Návrh Fouchetovy komise na vznik nového politického uskupení nezávislých států
šestky odmítly státy Beneluxu a Itálie s poukázáním na nutnost začlenění Velké Británie do
projektu evropského sjednocování. S tím ovšem de Gaulle nemohl souhlasit (viz 2.1).
S Adenauerem se shodl na odložení Fouchetova plánu a vytvoření pouze bilaterální politické
unie mezi Francií a Německem s možností rozšíření do budoucna. Po vzájemných oficiálních
návštěvách obou státníků (červenec a září 1962) se začala připravovat smlouva o spolupráci,
založená na pravidelných schůzkách státních představitelů a ministrů jednotlivých resortů.
Smlouva byla podepsána 22. ledna 1963 v Elysejském paláci v Paříži.

Již dávno před samotným podepsáním smlouvy však začal kancléř ztrácet vliv na
vytváření německé zahraniční politiky. Sám ostatně po těsně vyhraných volbách v roce 1961
přislíbil svým odpůrcům uvnitř CDU, že v polovině mandátu složí funkci. O jeho slábnoucím
vlivu na běh událostí svědčí i dosazení preambule do Elysejské smlouvy, která potvrdila
orientaci Německa na Spojené státy a jejich vůli integrace v NATO. Také souhlasila
s přijetím Velké Británie do struktur EHS. Tuto preambuli si vymínili Adenauerovi odpůrci
z CDU i FDP, kteří podporovali orientaci Německa na USA. Pro de Gaulla to byl jasný
signál, že plány na evropskou unii nezávislých států ve spolupráci s novým kancléřem75 bude
těžko prosazovat. Nový kancléř se sice vyslovil pro pokračování v rozvíjení vztahů s Francií,
ale bližší mu bylo Kennedyho atlantické partnerství. Stál o politiku mnohostranné jaderné síly
v rámci NATO.

Příčiny nezdaru de Gaulleovy politiky sbližování s Německem bychom mohli hledat
především v neústupnosti, se kterou Generál vedl svá jednání. Plánoval prosadit reformu
NATO (zejména hlas pro Francii v užití jaderných zbraní v případě konfliktu), tříčlenné
74

Kennedyho administrativa nahradila dosavadní doktrínu „hromadné odvety“ (nasazení jaderných zbraní od
počátku konfliktu)koncepcí „pružné reakce“ (použití konvenční války, získání prostoru pro vyjednávání), což
posílilo Adenauerovy obavy o účinnosti záruk USA na kontinentě. Viz NOVÁK, Miroslav: cit. dílo, str.134
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v říjnu 1963 byl do funkce kancléře zvolen Ludwig Erhard
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direktorium společně s USA a Británií a zároveň obrannou politiku Evropy, jejímž základem
měla být strategická obrana pod vedením francouzsko-německé dvojice bez účasti Spojených
států. Takováto protichůdná jednání možná zapadala do Generálových plánů nezávislé
politiky Francie, ale nemohly se s ní ztotožnit ani Spojené státy ani Německo (hlavně
Adenauerovi protivníci). Nutno podotknout, že se mu sice podařilo získat na svou stranu
starého kancléře, ale opozici jeho politika příliš neohromila – byla proti přílišné fixaci
Adenauera na vztahy s Francií.

Dalším negativem v de Gaullově jednání bylo stálé odmítání členství Velké Británie
v EHS. Odůvodňoval své postoje poukazováním na „neevropskou politiku Británie“76.
V tomto názoru jej však mezi státy šestky podporoval pouze Adenauer. Jeho odpůrci, stejně
jako přestavitelé zemí Beneluxu a Itálie si nedokázali představit plánování nového uspořádání
Evropy bez účasti Británie. S Adenauerovým odchodem ztratil Generál hlavního spojence pro
svou vizi nové evropské politicko-obranné unie, která se měla opírat o francouzsko-německé
spojenectví.
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7. Résumé
Les racines de la coopération franco-allemande remontent jusqu´au le début de
l´intégration européenne. Avec l´apparition de Charles de Gaulle au fonction présidentielle a
la fin de 1958 les rélations franco-allemandes ont commencé a s´approfondir. Général de
Gaulle insistait a la reconciliation des deux nations qui était d´apres lui indispensable pour
renforcement des liens mutuels. Le chancelier allemand, Konrad Adeanuer était de la meme
raison – apres des années des antagonismes pendant les guerres mondiales il faut maintenant
créer une liaison de coopération et d´amitié solide entre la France et l´Allemagne.

Mais l´alliance avec l´Allemagne n´était le seul but de la politique internationale de
Charles de Gaulle. Premierement, son but était de rendre a la France son indépendance
internationale, le rendre a la tete de l´Europe unie comme une puissance mondiale. De Gaulle
voulait aussi gagner pou la France le droit de veto dans l´OTAN pourque la France peut
disposer des armement nucléaires en cas de conflit, de la meme facon que les États-Unis. Les
buts de Général étaient de reformer aussi la Communauté européenne, pourque les États
puissent mieux communiquer entre eux. Former une nouvelle communauté des États
européens qui vont posséder de leur propre défense indépendante des États-Unis. Cette
défense européenne serait liée stricement a la coopération franco-allemande. Grace a ces
réformes (de l´OTAN et de la Communauté européenne) le France pourrait figurer entre des
puissances mondiales.

Le chancelier Adenauer était un allié le plus convenable. Les autres pays de la
Communauté étaient tellement liés a l´alliance avec les États-Unis, espérant leurs garanties
pour la sécurité de l´Europe. Adenauer, lui aussi, avait besoin des garanties des alliés pour
assurer le status de Berlin, notamment dans la crise de Berlin qui était lancée par
Krouchtchev. Le seul allié, qui semblait d´etre toujours de coté d´Adenauer, c´était de Gaulle.
Les États-Unis et la Grande Bretagne, auxquels le chancelier voulait s´appuyer montraient
que leurs but dans la crise de Berlin étaient plutot de s´entendre avec l´Union soviétique. Et,
meme si le chancelier voulait rester toujours allié des États-Unis et suivre l´intégration dans
l´OTAN, en ce moment, il a commencé se méfier des alliés anglo-saxons.
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Le plan Fouchet, préparé par une comission francaise, a présenté aux pays de
Communauté le plan de l´Union politique et défensive des États européens. La Belgique, les
Pays-Bas, le Luxembourg et l´Italie étaient mécontents des propos du plan, ils se méfiaient a
la politique de défense strictement européenne, pour eux, une seule garantie, c´était l´alliance
durable avec les États-Unis et l´integration dans l´OTAN. En plus, ils ne pouvaient imaginer
de former une nouvelle Communauté européenne sans la Grande Bretagne. Apres quelques
semaines, Général de Gaulle et le chancelier Adenauer se sont mis d´accord pour conclure
l´entente entre la France et l´Allemagne. Les autres pays peuvent les joindre un jour.

Le traité franco-allemand était souligné au palais d´Élysée le 22 janvier 1963, une
semaine apres le veto du Général a l´entrée de la Grande Bretagne dans C.E. Mais apres deux
mois, le chancelier allemand était forcée par ses adversaires (L. Erhard, G. Schroder)
d´ajouter au traité le préambule qui définira l´orientation de la RFA aux États-Unis et a
l´integration de l´OTAN. Les plans de Charles de Gaulle a la coopération franco-allemande
de défense ont pris le fin, pour le moment. Au septembre 1963 Adenauer démisionne et le
nouveau chancelier Erhard n´inclinait pas a la politique de coopération qui était fondée par
son prédécesseur.

L´échec du traité d´Élysée étaient dans la politique internationale du Général de Gaulle
qui voulait mener la France a la tete de la Communauté européenne. Ses alliés potentiels se
mefiaient a ses propositions de l´Europe indépendante des États-Unis (surtout en défense),
sans la présence de la Grande Bretagne. Un seul allié qui lui restait, pour le moment, c´était le
vieux chancelier Adenauer. Malheureusement, la différence des buts de Charles de Gaulle et
de Konrad Adenauer en la coopération commune menait a leur mésentente.
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