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Anotace 

 Ve své bakalářské práci se zabývám československým pohledem na Francii 

v období prezidentského působení generála Charlese de Gaulla. Ten se snažil o to, aby 

Francie obnovila svoje nezávislé velmocenské postavení, které definitivně ztratila 

s nacistickou okupací. De Gaullova specifická politika se projevovala především 

v zahraniční politice, jak ve vztahu k zemím Západu, kde se de Gaulle snažil omezit 

postavení Spojených států v Evropě, tak k zemím východního bloku. Tématem mé práce je 

konkrétně československé hodnocení jevů spjatých s de Gaullovu politiku grandeur 

v letech 1958 až 1969. Vzájemné československo-francouzské vztahy se v tomto období 

proměňovaly, reflektovaly důležité mezinárodní události i vývoj v obou státech. Práce se 

skládá ze tří hlavních kapitol. Nejdříve popisuji Francii za de Gaulla, především sleduji 

vývoj francouzského jaderného programu. Dále se věnuji československé diplomacii a 

rozvoji vzájemných československo-francouzských vztahů. V poslední kapitole, která se 

skládá ze tří podkapitol, potom představuji jednotlivá téma, kterých si československá 

zahraniční politika všímala a která hodnotila. Jedná se o postoj Francie k otázkám 

odzbrojení, francouzské vytváření rozporů a francouzský vztah k NATO.  

  



 

 

 

Annotation 

 In my bachelor thesis, I deal with the Czechoslovak view of France in the era of 

President General Charles de Gaulle. He tried to restore France's independent superpower 

position, which it definitively lost with the Nazi occupation. De Gaulle's specific policy 

was manifested mainly in foreign policy, both in relation to the countries of the West, 

where de Gaulle sought to limit the position of United States in Europe, and the countries 

of the Eastern Bloc. The topic of my work is specifically the Czechoslovak evaluation of 

phenomena connected with de Gaulle's policy of grandeur between 1958 and 1969. Mutual 

Czechoslovak-French relations changed during this period, reflecting important 

international events and also developments in both countries. The thesis consists of three 

main chapters. Firstly I describe France during the presidency of de Gaulle, especially the 

development of the French nuclear program. I also deal with Czechoslovak diplomacy and 

development of mutual Czechoslovak-French relations. In the last chapter, which consists 

of three subchapters, I present particular topics that Czechoslovak foreign policy noticed 

and evaluated. The topics are France's attitude towards disarmament, French creation of 

conflicts, and French relations with NATO.  
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Úvod 

 Pro Charlese de Gaulla byla během jeho prezidentského působení v čele 

Francouzské republiky (dále jen Francie) v letech 1958–1969 typická politika grandeur
1
, 

jejímž cílem bylo vrátit Francii velmocenské postavení a obnovit její nezávislost a prestiž, 

kterou Francie definitivně ztratila s nacistickou okupací a kterou se jí po konci druhé 

světové války nepodařilo získat zpět. Pro de Gaulla byl proto klíčový jaderný zbrojní 

program, díky kterému mohl politiku grandeur lépe prosazovat. Rozhodnutí o zahájení 

francouzského jaderného výzkumu bylo učiněno již po konci druhé světové války. 

Konkrétní praktické výsledky tohoto výzkumu se však dostavily právě během de Gaullova 

prezidentského působení. De Gaulle francouzský jaderný zbrojní program během doby 

strávené v čele Francie podporoval, bylo pro něj důležité, aby se Francie stala jadernou 

velmocí co nejdříve. Díky tomu proběhl v roce 1960 první úspěšný test francouzské 

atomové bomby, který umožnil další rozvoj jaderného zbrojení. De Gaullova politika 

nezávislé a silné Francie se v zahraniční politice projevovala především ve vztahu ke 

Spojeným státům americkým (dále jen Spojené státy), Spojenému království Velké 

Británie a Severního Irska (dále jen Spojené království) a především k Severoatlantické 

alianci (dále NATO, aliance). Politika grandeur také ovlivňovala vztah Francie 

k východnímu bloku. Určitá otevřenost vůči Svazu sovětských socialistických republik 

(dále jen Sovětský svaz) se začala výrazněji projevovat od roku 1963. Francie jako 

evropská velmoc měla podle de Gaulla se Sovětským svazem a jeho satelity řešit evropské 

problémy a rozvíjet vzájemné vztahy.  

 Konkrétně československo-francouzské vztahy, s bohatou historií z období první 

Československé republiky
2
, procházely od roku 1948 krizí. Pro Československou 

republiku a později Československou socialistickou republiku (dále jen Československo) 

byl určující vztah k Sovětskému svazu a následování jeho politiky. Od poloviny 

padesátých let mohla československá politika po vzoru té sovětské začít rozvíjet své vztahy 

se zeměmi Západu. K rozvoji československo-francouzských vzájemných styků pak 
                                                           
1
 Pojmu grandeur se věnuje např. Philip G. Cerny, The Politics of Grandeur: Ideological Aspects of De 

Gaulle's Foreign Policy (New York: Cambridge university press, 1980). Dále také, Maurice Vaïsse, La 

grandeur: Politique étrangère du général de Gaulle (1958–1969) (Paříž: Fayard, 1998). 
2
 Vztahům Francie a první Československé republiky se věnuje např. Jiří Hnilica, Francouzský institut v 

Praze 1920–1951: mezi vzděláním a propagandou (Praha: Karolinum, 2009). 
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docházelo především od počátku šedesátých let, kdy místo velvyslance na Velvyslanectví 

Československé republiky a později Československé socialistické republiky v Paříži (dále 

jen Velvyslanectví) obsadil Václav Pleskot. Přechodné zhoršení vztahů v roce 1963 nastalo 

v důsledku podepsání Elysejské smlouvy mezi Francií a Spolkovou republikou Německo 

(dále jen SRN). I přes to se v následujících letech československo-francouzské vztahy 

příznivě rozvíjely, došlo např. k vzájemným návštěvám ministrů zahraničních věcí obou 

zemí. Vztah mezi oběma zeměmi se tedy v průběhu času vyvíjel a proměňoval stejně jako 

československé hodnocení francouzských postojů a rozhodnutí. 

 Právě československé hodnocení de Gaullovy politiky grandeur mezi lety 1958 a 

1969 je tématem mé práce. Konkrétně je cílem mé práce odpovědět na otázku, jak si 

jednotlivých jevů spjatých s politikou grandeur všímala v daném období československá 

zahraniční politika a jak je hodnotila. Rámcově se také snažím představit pohled 

Sovětského svazu, jelikož jsem si vědoma, že v letech 1958–1969 byla zahraniční politika 

Československa na politice Sovětského svazu závislá. Zároveň však mnou zkoumané 

období představuje poměrně příznivou dobu pro Ministerstvo zahraničních věcí 

Československé a později Československé socialistické republiky (dále jen MZV) a jeho 

vlastní činnost. Ta byla ukončena sovětskou okupací v roce 1968 a následnou reorganizací 

MZV. Československá zahraniční politika ve mnou sledovaném období do popisu a 

hodnocení francouzských událostí mohla reflektovat svoje priority, nikdy však neopustila 

sovětský rámec interpretace francouzských událostí.  

 Toto téma jsem si pro svou práci vybrala, jelikož o československo-francouzských 

vztazích v letech 1958–1969 mnoho literatury nevzniklo. Práce, které existují, se pak 

věnují tématu vzájemných vztahů obecněji, popisují vývoj těchto vztahů a představují 

jednotlivé události, které jej ovlivnily. Tak je tomu např. v disertační práci Ludmily 

Motejlkové Československo a Francie 1948–1968. Československo-francouzské 

diplomatické a kulturní vztahy v letech 1948–1968
3
, která na základě archivních materiálů 

představuje vývoj politických a kulturních vztahů mezi oběma zeměmi. Antoine Marès ve 

svém článku „Naším hlavním cílem zůstává uvolnění napětí“ Francie – Československo 

                                                           
3
 Ludmila Motejlková, „Československo a Francie 1948-1968. Československo-francouzské 

diplomatické a kulturní vztahy v letech 1948-1968“ (doktorská disertace, Univerzita Karlova, 2014). 
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1961–1968
4
 popisuje vývoj vzájemných vztahů především z francouzského pohledu, 

využívá přitom hlavně dokumenty z francouzského Ministerstva zahraničních věcí, 

zvláštní pozornost pak věnuje roku 1968. Mým cílem oproti tomu bylo podívat se 

podrobněji na archivní dokumenty z Archivu Ministerstva zahraničních věcí České 

republiky (dále jen AMZV). Ty pro mě nebyly pouze prostředkem, díky kterému jsem 

mohla popsat vývoj vzájemných vztahů, ale ve své práci jsem se na ně zaměřila. Zajímalo 

mě, jakým způsobem byly napsány a jak se proměňovalo v nich obsažené hodnocení 

francouzských událostí.  

 Bakalářská práce je historická studie založená na pramenném výzkumu s prvky 

kvalitativní obsahové analýzy. Konkrétně se tedy jedná o analýzu vývoje 

československého hodnocení v jednotlivých zprávách z AMZV a jejich diskurzu. Po 

shromáždění dostatečného množství dokumentů z AMZV jsem rozdělila de Gaullovu 

politiku grandeur do tří témat, ve kterých se tato politika projevovala a která byla 

Velvyslanectvím a MZV hodnocena. Prvním tématem je Francie a odzbrojení, dalším 

francouzské vytváření rozporů a posledním vztah Francie k NATO. Určitou představu o 

rozdělení témat jsem měla již před návštěvou AMZV, po návštěvě archivu nakonec 

vykrystalizovala tato tři velká témata, ve kterých se de Gaullova politika grandeur 

projevovala a jejichž popis a hodnocení bylo v archivních dokumentech nejčastěji 

zastoupeno.  

 Text mé bakalářské práce je proto rozdělen do tří hlavních kapitol. V první kapitole 

chronologicky představuji vývoj francouzského jaderného programu od konce druhé 

světové války a význam, který tento program pro de Gaulla měl. Ve druhé kapitole 

obdobně chronologicky představuji vývoj československé zahraniční politiky a především 

vývoj vzájemných československo-francouzských vztahů od roku 1948. Jedná se o 

obecnější kapitoly, které čtenáři přibližují mnou zkoumané období a představují kontext 

pro kapitoly následující. Poslední kapitola je rozdělena na tři podkapitoly, které jsou 

založeny na analýze materiálů z AMZV. Tyto podkapitoly jsou děleny tematicky, 

jednotlivé části jsou pak zkoumány chronologicky. První podkapitola bakalářské práce se 

                                                           
4
 Antoine Marès, „„Naším hlavním cílem zůstává uvolnění napětí“ Francie – Československo 1961–

1968“, Soudobé dějiny 5, č. 4 (1998): 471-484. 
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zabývá československým postojem k vlastním francouzským jaderným pokusům a 

francouzskému odmítání jednání o odzbrojení a omezení jaderných výbuchů. Další 

podkapitola ukazuje československý popis a hodnocení rozepří, které Francie mezi svými 

spojenci vyvolávala. Poslední podkapitola se věnuje československému pohledu na vztah 

Francie k NATO, který byl právě pro de Gaullovu specifickou politiku a jeho vztah ke 

Spojeným státům značně komplikovaný. 

 Bakalářská práce je založena na analýze pramenů. Primárně jsem ve své práci 

vycházela z dokumentů z AMZV, konkrétně z fondů Teritoriální odbory obyčejné 1945–

1959 a 1960–1968, Teritoriální odbory tajné 1955–1959 a 1960–1969 a Politické zprávy 

1918–1977. V těchto fondech AMZV jsem hledala dokumenty, které se věnovaly ve své 

době aktuálnímu dění ve Francii spjatému s de Gaullovým prosazováním politiky 

grandeur. Nejčastěji se jednalo o zprávy zasílané z Velvyslanectví na MZV, případně o 

dokumenty, které vznikaly přímo na MZV. Tyto zprávy a dokumenty ve své práci 

představuji a analyzuji, jak si v nich jednotlivých témat všímala československá zahraniční 

politika a jak se postupem času vyvíjelo jejich hodnocení. Dále jsem navštívila Národní 

archiv, fond 1261/2/4, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989, Praha - oddělení - oddělení 

mezinárodní. Také v něm jsem hledala dokumenty, které se týkaly de Gaullovy specifické 

politiky. Dokumenty z tohoto fondu se však týkaly především praktické stránky fungování 

Velvyslanectví a komunikace s francouzskou komunistickou stanou, proto mi 

v zodpovězení mé výzkumné otázky příliš nepomohly. Mezi další prameny patří tři knihy 

Discours et messages [Tome 3, 4, 5], které obsahují projevy Charlese de Gaulla z let 1958 

až 1969. Z těchto knih jsem pro svou práci použila pasáže, ve kterých se de Gaulle 

vyjadřoval k francouzským jaderným pokusům, svým vizím a aktuálním událostem 

důležitých pro Francii. Dalšími prameny jsou de Gaullova kniha Mémoires de guerre. Le 

salut 1944–1946, ve které de Gaulle svýma očima líčí poslední roky druhé světové války, a 

kniha Lettres, notes et carnets: juin 1958 – novembre 1970, která obsahuje chronologicky 

uspořádané de Gaullovy dopisy a poznámky. Dále jsem čerpala z oficiálních stránek 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde se nachází digitální knihovna, 

která mimo jiné obsahuje protokoly z Národního shromáždění republiky Československé. 

 Literaturu, která se vztahuje k mému tématu, jsem našla jak v češtině, tak 

v angličtině a ve francouzštině. Publikace Politique étrangère de la France: Diplomatie et 
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outil militaire, 1871–1991 dvou významných francouzských historiků Jeana Doise a 

Maurice Vaïsse přináší ucelený pohled na vývoj a proměny francouzské armády a 

bezpečnostní politiky Francie od roku 1871. V několika kapitolách kniha popisuje i období 

Páté republiky. Další kniha Maurice Vaïsse La puissance ou l’influence?: La France dans 

le monde depuis 1958 se věnuje francouzské zahraniční politice od roku 1958 do roku 

2008. Představuje její obecný vývoj, ale věnuje se také pro francouzskou diplomacii 

důležitým tématům jako je NATO, vztah Francie k vybraným africkým zemím apod. 

Podobně i další francouzský historik Jacques Dalloz v publikaci La France et le monde 

depuis 1945 představuje vývoj Francie od konce druhé světové války, v několika 

kapitolách se věnuje de Gaullovi a jeho politice grandeur. Popisem československo-

francouzských vztahů z francouzského pohledu a s využitím francouzských pramenů se 

v již zmíněném článku „Naším hlavním cílem zůstává uvolnění napětí“ Francie – 

Československo 1961–1968 zabývá francouzský historik Antoine Marès, který se zajímá o 

dějiny střední Evropy, především ty československé. C'était de Gaulle: la France 

redevient la France je kniha francouzského politika a de Gaullova důvěrníka Alaina 

Peyrefitta. Ten zaznamenával de Gaullovy názory k aktuálním problémům i obecným 

otázkám, které zpracoval a v této knize představil široké veřejnosti. 

 Pro pochopení československé zahraniční politiky jsou důležité knihy českého 

historika Jindřicha Dejmka, který v knihách Československo, jeho sousedé a velmoci ve 

XX. století (1918 až 1992): vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky a 

Diplomacie Československa. Díl I., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a 

diplomacie (1918–1992) představuje vývoj československé zahraniční politiky. 

Medailonky jednotlivých československých velvyslanců pak obsahuje Diplomacie 

Československa. Díl II., Biografický slovník československých diplomatů (1918–1992) od 

stejného autora. Český historik Karel Kaplan se ve svém příspěvku do publikace Les 

politiques étrangeres des États satellites de l'URSS 1945–1989 věnuje československé 

zahraniční politice a tomu, jak byla Sovětským svazem řízena a ovlivňována. Kniha 

českého historika a novináře Petra Zídka Československo a francouzská Afrika 1948–68 

mapuje vztah Československa ke státům francouzské Afriky, v několika kapitolách 

popisuje československou podporu alžírské Fronty národního osvobození.  

 Anglicky psaná literatura se věnuje především zahraniční politice Sovětského 
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svazu. Komplexní informace o sovětské zahraniční politice a způsobu jejího postoje 

k politice uvolňování napětí obsahuje Détente in Europe: the Soviet Union and the West 

since 1953 od Johna Van Oudenarena, který se právě na sovětskou zahraniční politiku 

specializuje. Kniha Soviet Foreing Policy, kterou editoval a do které přispěl vojenský a 

bezpečností analytik, autor několika publikací o sovětské zahraniční politice Robbin F. 

Laird, obsahuje různé příspěvky o sovětské zahraniční politice, které byly v roce 1987 

předneseny na konferenci. 
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1 Charles de Gaulle a francouzský jaderný program 

 Počátky vlastního francouzského jaderného programu sahají do období po konci 

druhé světové války. Charles de Gaulle, jako předseda prozatímní vlády, založil již 18. 

října 1945 svým nařízením Komisariát pro atomovou energii. Prvotním cílem této 

organizace byl výzkum jaderné energie a „jejího možného využití ve vědě, průmyslu a 

národní obraně“
5
. Atomová energie byla de Gaullem chápána jako síla, která je spolu s 

uhlím, ropou a zemním plynem důležitá pro poválečnou obnovu a následný rozvoj Francie 

nejen ve vojenské oblasti.
6
 Úspěšné jaderné pokusy Sovětského svazu z roku 1949 a 

Spojeného království v roce 1952 potvrdily důležitost francouzského jaderného programu. 

Další významnou událostí byla Suezská krize v roce 1956. Ta ukázala, že Spojené státy 

nemusí stát vždy na straně Francie a podporovat její zahraniční politiku. Během Čtvrté 

Francouzské republiky byl vývoj vlastního jaderného programu důležitý, neměl však tak 

klíčový význam pro formování francouzské zahraniční politiky. Ten mu dodal až o několik 

let později de Gaulle. 

 11. dubna 1958, několik měsíců před návratem de Gaulla k moci, rozhodl předseda 

francouzské vlády Félix Gaillard, že se první výbuch francouzské jaderné bomby uskuteční 

na začátku roku 1960.
7
 S nepokoji v Alžírsku, které otřásly francouzskou politickou scénou 

a celou Francií, se do vrcholové politiky vrátil Charles de Gaulle. Jako předseda vlády byl 

pověřen změnou ústavy, která byla o několik měsíců později přijata v referendu. Na konci 

roku 1958 byl de Gaulle zvolen prezidentem Francie. De Gaulle jako prezident rozhodoval 

o zahraniční politice Francie v podstatě sám, opíral se přitom o články 5 a 52 ústavy z roku 

1958 a využíval extenzivního výkladu této ústavy a prezidentských pravomocí ve svůj 

prospěch.
8
 De Gaulle po svém návratu do francouzské politiky sledoval politiku grandeur, 

chtěl, aby se Francie opět stala světovou mocností. Francouzský jaderný program pro de 

Gaulla představoval jeden ze způsobů, jak tohoto svého cíle dosáhnout. Proto pro něj byl 

od počátku vývoj vlastní francouzské atomové bomby nesmírně důležitým prostředkem, 

                                                           
5
 Dominique Mongin, „Aux origines du programme atomique militaire francais“, Matériaux pour 

l'histoire de notre temps, č. 31 (1993): 14, http://doi.org/10.3406/mat.1993.404097. 
6
 Charles de Gaulle, Mémoires de guerre. Le salut, 1944–1946 (Paříž: Plon, 1980), 119. 

7
 Jean Dois a Maurice Vaïsse, Politique étrangère de la France: Diplomatie et outil militaire, 1871–

1991 (Paříž: Imprimerie nationale, 1992), 600. 
8
 Jacquez Dalloz, La France et le monde depuis 1945 (Paříž: Armand Colin, 2004), 146. 

http://doi.org/10.3406/mat.1993.404097
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díky kterému by si mohl dovolit „s'asseoir à la table des Grands“
9
, tedy patřit do skupiny 

světových velmocí. Jelikož bylo pro de Gaulla vytvoření vlastní atomové bomby klíčové, 

odmítal podporovat návrhy o zastavení jaderných testů, o kterých od roku 1958 jednaly 

Spojené státy se Spojeným královstvím a Sovětským svazem. De Gaulle dával do 

souvislosti jednání mezi velmocemi se skutečností, že Francie plánovala v několika letech 

pokročit k vlastním jaderným testům. Motivací tří jaderných mocností ke společnému 

jednání a nalezení dohody tedy podle něj mohla být právě snaha znemožnit Francii provést 

vlastní testy a zamezit jí tak, aby se sama stala státem disponujícím atomovou bombou.
10

 

Na začátku roku 1960, konkrétně 13. února, došlo k prvnímu úspěšnému výbuchu 

francouzské atomové bomby. „Hourra pour la France! Depuis ce matin, elle est plus forte 

et plus fière“
11

, reagoval de Gaulle na tento úspěšný francouzský test. Hned druhý den 

napsal de Gaulle o úspěšném pokusu dopis, ve kterém označil provedený výbuch za velký 

úspěch, který Francii nasměroval na cestu k vytvoření vlastní force de frappe.
12

 Tento 

francouzský termín označuje jaderné zbraně použitelné leteckým, námořním a pozemním 

vojskem, které slouží k odstrašení případných útočníků.  

 Francouzský jaderný program umožňoval de Gaullovi prosazovat jeho politiku 

grandeur. Ta ovlivňovala především zahraniční politiku Francie. Projevila se ve vztahu 

Francie k NATO, ve kterém viděl de Gaulle symbol francouzské podřízenosti vůči 

Spojeným státům. Již 17. září 1958 poslal de Gaulle v dopise prezidentovi Spojených států 

Dwightu D. Eisenhowerovi a premiérovi Spojeného království Haroldu MacMillanovi 

svou vizi proměny NATO. Podle de Gaulla bylo nutné, aby se Francie v rámci NATO více 

podílela na rozhodování v alianci, což mělo být učiněno trojstrannými jednáními mezi 

Francií, Spojenými státy a Spojeným královstvím, a bylo podle něj nutné rozšířit záběr 

                                                           
9
 Albert Buchalet, „Les premières étapes (1955–1960)“, in: L’aventure de la bombe. De Gaulle et la 

dissuasion nucléaire 1958–1969, Institut Charles de Gaulle (Paříž: Plon, 1985), 52. 
10

 Charles de Gaulle, „Allocution radiodiffusée et télévisée pronocée a l´hotel Matignot, 1 août 1958,“ 

in: Discours et messages. [Tome 3], Avec le renouveau, mai 1958 – juillet 1962, ed. Plon (Paříž: Plon, 

1972), 69–70. 
11

 Doise a Vaïsse, Politique étrangère de la France: Diplomatie et outil militaire, 1871–1991, 608.  

Od dnešního rána je (Francie) silnější a hrdější. 
12

 Charles de Gaulle, „Lettre au capitaine de corvette de Gaulle, à bord de l'escorteur d'escadre Duperré 

basé à Toulon“, in: Lettres, notes et carnets, juin 1958 – novembre 1970, ed. Laffont/Bouquins (Paříž: 

Laffont, 2010), 219. 
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NATO i mimo Evropu, do Afriky či na Střední východ.
13

 Tyto de Gaullovy návrhy však 

nebyly přijaty. De Gaulle tedy postupně omezoval zapojení Francie v NATO, např. 

v březnu 1959 se rozhodl stáhnout z NATO francouzskou středomořskou flotilu. V červnu 

1963 pak byly z NATO staženy další flotily. De Gaulle nepodnikal razantnější kroky vůči 

NATO, jelikož v té době procházelo francouzské vojsko reorganizací a Francie neměla 

vlastní jaderné zbraně, které by jí zajišťovaly stoprocentní obranu vlastního území. Svou 

vizi nezávislé Francie de Gaulle poprvé veřejně a do detailu představil v listopadu 1959. 

Ve svém proslovu mimo jiné uvedl: „Il faut que la défense de la France soit française“
14

, 

tedy že je potřeba, aby obrana Francie byla francouzská. Důležitou roli v této obraně pak 

měly představovat vlastní francouzské jaderné zbraně. Spolupráce podle de Gaulla mohla 

mezi státy probíhat na mezivládním principu, tedy že země sladí strategie svých armád. De 

Gaulle však vystupoval proti větší integraci v NATO, kterou prosazovaly další členské 

státy NATO v čele se Spojenými státy. 

 Pro de Gaulla a jeho odůvodnění politiky nezávislé Francie byla důležitá Karibská 

krize v říjnu 1962, po které začal být de Gaulle směrem ke Spojeným státům a jejich 

představě obrany západní Evropy více a více kritický. Na tiskové konferenci v lednu 1963 

de Gaulle hodnotil politiku Spojených států s ohledem na jaderné zbraně a obranu 

Evropy.
15

 V dobách, kdy měly jaderné zbraně pouze Spojené státy, bylo podle de Gaulla 

jisté, že by tyto prostředky v případě napadení západní Evropy byly použity k její obraně. 

Karibská krize však ukázala, že jadernými zbraněmi Sovětského svazu může být ohroženo 

přímo území Spojených států. Ty se podle de Gaulla v reakci na tuto hrozbu začaly 

primárně soustředit na obranu svého teritoria a ne Evropy. „Za těchto podmínek nemůže 

nikdo na světě říct, zvláště žádný Američan, zda, kde, kdy, jak a v jakém rozsahu, by 

americké jaderné zbraně mohly být nasazeny při obraně Evropy“
16

. Karibská krize tedy 

v de Gaullově interpretaci potvrdila nutnost pokračovat ve vlastním francouzském 

                                                           
13

 de Gaulle, „Lettre et mémorandum au général Eisenhower, président des États-Unis d'Amérique“ a 

„Lettre à Harold MacMillan , premier ministre de Grande-Bretagne“, in: Lettres, notes et carnets, juin 

1958 – novembre 1970, 52–54.  
14

 de Gaulle, „Allocution prononcée à l'école militaire, 3 novembre 1959,“ in: Disscours et messages, 
Avec le renouveau, 148. 
15

 Charles de Gaulle, „Conférence de presse tenue au Palais de l'Elysée, 14 janvier 1963,“ in: Discours 
et messages. [Tome 4], Pour l'effort, août 1962 – décembre 1965, ed. Plon (Paříž: Plon, 1970), 71–76. 
16

 Ibid., 73. 
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jaderném zbrojním programu, který měl chránit Francii a potažmo i další země západní 

Evropy před případným útokem, a nespoléhat se při plánování své obrany pouze na 

Spojené státy. Z toho důvodu se Francie v roce 1963 nepřipojila ke Smlouvě o nešíření 

jaderných zbraní, známé také pod názvem Moskevská smlouva. Tato smlouva zakazovala 

jaderné testy ve vesmíru, atmosféře a pod vodou. I přes odmítnutí Moskevské smlouvy 

však Francie s jadernými testy pokračovala pouze v podzemních konstrukcích, ve kterých 

smlouva pokusy nezakazovala.
17

 Od Karibské krize do konce roku 1965 de Gaulle 

zintenzivňoval svou kritiku Spojených států a jejich ovlivňování politiky západní Evropy. 

Zdůrazňoval nutnost politiky nezávislé Francie, především po stránce obranné, kdy Francie 

měla pokračovat v budování vlastních jaderných zbraní nezávisle na ostatních státech a 

NATO.  

 Vyvrcholení de Gaullovy politiky nezávislé Francie přišlo na začátku roku 1966. 

Po neúspěšných francouzských snahách NATO reformovat poslal 7. března 1966 de Gaulle 

dopis prezidentovi Spojených států Lyndonovi B. Johnsonovi, ve kterém mu oznamoval, 

že ačkoliv Francie zůstane v NATO, stáhne z této aliance všechny své vojenské jednotky a 

zároveň na svém území nepovolí pobyt jednotkám NATO.
18

 Stejně tak všechny přesuny 

vojsk a vojenské techniky přes francouzské území budou muset být francouzskému vedení 

oznámeny a jím povoleny. V té době už byla podle de Gaulla Francie díky svému 

jadernému programu dostatečně silná a dokázala zajistit obranu svého území, mohla proto 

z vojenské organizace NATO vystoupit. Je tedy zřejmé, že francouzský jaderný program 

do značné míry de Gaullovo rozhodnutí umožnil. Odchod z vojenské organizace NATO 

hodnotil de Gaulle pozitivně v bilančním projevu na konci roku 1966, Francie podle něj 

„znovu získala svou nezávislost“
19

. Podle de Gaulla tedy mohla Francie začít přispívat ke 

snižování napětí na kontinentu, pokusit se zlepšovat své vztahy se Sovětským svazem a 

dalšími zeměmi východní Evropy a pokračovat ve spolupráci se zeměmi Evropského 

hospodářského společenství. De Gaullova vize nezávislé Francie byla v roce 1966 

                                                           
17

 Doise a Vaïsse, Politique étrangère de la France: Diplomatie et outil militaire, 1871–1991, 608. 
18

 de Gaulle, „Lettre à Lyndon B. Johnson, président des États-Unis d'Amérique, au sujet de 

l'O.T.A.N.,“ Lettres, notes et carnets: juin 1958 – novembre 1970, 789–790. 
19

 Charles de Gaulle, „Allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au Palais de l'Elysée, 31 

décembre 1966,“ in: Discours et messages. [Tome 5], Vers le terme, janvier 1966 – avril 1969, ed. Plon 

(Paříž: Plon, 1970), 129. 
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naplněna. V roce 1967 generál Aillert představil vizi obrany tous azimuts, podle které 

neměly být francouzské jaderné zbraně zaměřeny předem proti jednomu území, ze kterého 

mohl být očekáván útok (Sovětský svaz), ale měly být schopny reagovat na hrozbu, která 

by na francouzské území přišla z jakéhokoliv směru.
20

 Tato politika neměla vystrašit 

dosavadní spojence Francie, byla spíše další ukázkou nezávislosti Francie a ukazovala 

francouzské odhodlání bránit své území proti jakémukoli nepříteli.  

 V roce 1966 ještě de Gaulle stihl navštívit Sovětský svaz. Poslední návštěva 

francouzského prezidenta se přitom odehrála na začátku dvacátého století, kdy francouzský 

prezident Poincaré navštívil cara Mikuláše II.
21

 Při de Gaullově návštěvě byly podepsány 

bilaterální dohody mezi zeměmi a zřízena „horká linka“ podle vzoru přímého spojení 

Spojených států se Sovětským svazem.
22

 De Gaulle i ve vztahu k Sovětskému svazu a 

obecně zemím východního bloku sledoval svou politiku grandeur. Francie měla být 

vůdčím státem Evropy a jako taková měla aktivně vystupovat ve vztahu k Východu. De 

Gaulle se tedy snažil od roku 1963 Sovětskému svazu více otevřít a jednat s ním. Podle de 

Gaulla byl Sovětský svaz oslabený roztržkou s Čínskou lidovou republikou (dále jen ČLR) 

a Kubánskou krizí, a proto s ním bylo možné lépe jednat.
23

 Známá je také de Gaullova vize 

l’Europe de l’Atlantique à l’Oural, tedy Evropy od Atlantiku po Ural, kterou kritizoval 

nepřirozené rozdělení Evropy na dva bloky. Evropské záležitosti si podle de Gaulla měly 

být schopny mezi sebou řešit evropské mocnosti, při jednání o Evropě tedy nemělo 

docházet primárně k jednáním mezi Spojenými státy a Sovětským svazem.
24

 Po cestě do 

Sovětského svazu následovaly návštěvy dalších dvou zemí východního bloku, v roce 1967 

Polsko, v roce 1968 Rumunsko. Byla také plánována cesta de Gaulla do Československa. 

Ta se však neuskutečnila, jelikož prezident Novotný u sebe přijal François Mitterranda, 

který byl v roce 1965 de Gaullovým soupeřem v prezidentských volbách.
25

 

                                                           
20

 Dalloz, La France et le monde depuis 1945, 166.  
21

 Adam Bruno Ulam, Expansion and Coexistence: Soviet Foreign Policy 1917-73 (New York: Praeger 

Publishers, 1974), 723. 
22

 Dalloz, La France et le monde depuis 1945168. 
23

 Maurice Vaïsse, La puissance ou l’influence:? La France dans le monde depuis 1958 (Paříž: Fayard, 

2009), 178–179 
24

 Ibid., 242. 
25

 Milan Syruček, François Mitterrand: osud velkého muže na pozadí dějin Francie (Praha: Grada, 

2016), 313. 
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2 Československá diplomacie a Francie 

 Od vzniku Československé republiky v roce 1918 byly vzájemné československo-

francouzské vztahy velice rozvinuté
26

. Nacistická okupací a druhou světovou válkou byly 

tyto vazby poškozeny, po konci druhé světové války se pak začaly vzájemné vztahy 

pomalu obnovovat.
27

 Pro československou diplomacii byl zlomový rok 1948, nástup 

komunistů k moci rozvoj československo-francouzských vztahů zastavil. Po únoru 1948 se 

pro zahraniční politiku Československa stal nejdůležitější vztah k Sovětskému svazu. 

Naopak vzájemné vztahy mezi Francií a Československem se zhoršovaly, definitivně 

zamrzly po založení NATO, jehož byla Francie členem. Od konce čtyřicátých let do 

poloviny let padesátých nevyvíjelo Československo v podstatě žádnou vlastní iniciativu v 

zahraniční politice, ve všech důležitých zahraničních otázkách se plně řídilo direktivy 

z Moskvy.
28

 V letech 1950–1953 byla podřízenost Československa vůči Sovětskému svazu 

nejen v zahraniční politice největší. MZV bez sovětského souhlasu nemohlo udělat 

prakticky nic, sovětská strana např. schvalovala velvyslance, kteří do Československa 

přicházeli, nebo jí byly poskytovány různé dokumenty od československých diplomatů.
29

 

MZV se v této době stalo jedním z nástrojů, kterým Sovětský svaz prosazoval 

v Československu svou politiku. 

 Od poloviny padesátých let docházelo k jisté změně. Vazba na Sovětský svaz byla 

samozřejmě i nadále určující a zahraniční politika Československa byla sovětským 

rozhodnutím podřízena. Po nástupu N. Chruščova do čela Sovětského svazu však měly 

státy socialistického tábora možnost rozvíjet své vztahy i se zeměmi západní Evropy.
30

 

                                                           
26

 O československé diplomacii za první Československé republiky a jejím vztahu k Francii např. 

Antoine Marès, Edvard Beneš od slávy k propasti: drama mezi Hitlerem a Stalinem (Praha: Argo, 

2016), 124–135. Československo-francouzským vztahům se věnuje také Jiří Hnilica, Francouzský 

institut v Praze 1920–1951: mezi vzděláním a propagandou (Praha: Karolinum, 2009). 
27

 K československo-francouzským vztahům po roce 1945 např. Petr Prokš, Československo a západ 

1945–1948: vztahy Československa se Spojenými státy, Velkou Británií a Francií v letech 1945–1948 

(Praha: ISV nakladatelství, 2001). Yvon Lacaze, „Francouzsko-československé vztahy od osvobození 

do únorového převratu 1945–1948“, Mezinárodní vztahy 32, č. 1 (1997):  59–75.  
28

 Jindřich Dejmek, Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992): vybrané 

kapitoly z dějin československé zahraniční politiky (Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002), 

31. 
29

 Jindřich Dejmek, Diplomacie Československa. Díl I., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a 
diplomacie (1918–1992) (Praha: Academia, 2012), 157. 
30

 Dejmek, Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století, 33. 
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Rozvoj těchto vztahů mělo MZV na starost. Sovětská strana dokonce MZV kritizovala za 

přílišnou pasivitu v zahraniční politice.
31

 O určitém osamostatnění MZV pak svědčí 

rozhodnutí ministra zahraničních věcí V. Davida a jeho „odmítnutí předtím evidentně 

fungující praxe, podle níž do řízení MZV přímo zasahoval mezinárodní odbor ÚV KSČ. 

[…] Zamini tehdy dokázalo jistou autonomii prosadit – a ta pak trvala až do konce 

šedesátých let“
32

. Na druhou stranu byl podle svědectví pamětníků ministr David 

spolehlivý „aparátčík“, který nekriticky sledoval politiku Sovětského svazu a který se 

v čele MZV udržel dlouhých patnáct let díky přátelství s prezidentem Novotným.
33

 

Ačkoliv si MZV a mezinárodní oddělení ÚV KSČ konkurovaly a byly do značné míry 

provázány, v mnou sledovaném období bylo MZV více nezávislé než v letech předchozích 

a také než letech následujících po roce 1968. Rozvoj vztahů s Francií na konci padesátých 

let brzdilo všeobecné zhoršování mezinárodní situace (druhá berlínská krize) a také velmi 

negativní československé hodnocení nového francouzského prezidenta de Gaulla. Jeho 

návrat do nejvyšší francouzské politiky byl dokonce československým prezidentem 

Novotným hodnocen jako fašistický, de Gaulle byl připodobňován k maršálu Pétainovi a 

jeho kolaboraci s nacistickým Německem.
34

 Vzájemným vztahům také nesvědčil postoj 

Československa k situaci v Alžírsku, kde československá strana podporovala Frontu 

národního osvobození. V dubnu 1959 zadržela francouzská strana nákladní loď Lidice, tato 

loď tajně převážela zásoby zbraní do Maroka, odkud by se dále zbraně dostaly do 

Alžírska.
35

 Ve zprávě z roku 1961 je v kapitole věnující se vzájemným československo-

francouzským stykům hodnoceno, že „nepříznivý postoj k ČSR je dokumentován i tím, že 

Francie nevyvodila dosud žádné závěry z případu lodi Lidice a na naše protestní nóty proti 

pirátskému činu francouzských vojenských orgánů neodpověděla“
36

.  

 Od ostrého tónu hodnocení bylo postupem času upouštěno, především po výměně 

velvyslance Josefa Urbana za Václava Pleskota v roce 1960. Ještě ve zprávě 

                                                           
31

 Karel Kaplan, „Le cadre de la politique étrangère tchécoslovaque 1948–1968“, in Les politiques 
étrangeres des États satellites de l'URSS 1945–1989, Cahiers du CEFRES (Praha: CEFRES, 2001), 51.  
32

 Dejmek, Diplomacie Československa. Díl I., 172. 
33

 Petr Zídek, Československo a francouzská Afrika 1948–68  (Praha: Libri, 2006), 29. 
34

 Dejmek, Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století, 288.  
35

 Zídek, Československo a francouzská Afrika 1948–68, 80.  
36

 Podklady k připravované zprávě od kolegia, 18. listopadu 1961, Archiv Ministerstva zahraničních 

věcí ČR, Praha (dále jen AMZV), fond Teritoriální odbory tajné 1960–1964, Francie, karton 1, složka 7. 
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Velvyslanectví z listopadu 1961 se objevuje hodnocení, podle kterého je de Gaullův režim 

„zvláštní formou diktatury velkého kapitálu se znaky fašismu“
37

. V roce 1963 už je 

politická situace ve Francii popisována jako režim osobní moci, žádná zmínka o fašismu se 

ve zprávě neobjevuje.
38

 Obecně lze říci, že se od počátku šedesátých let díky nově 

příchozím úředníkům začaly dokumenty proměňovat. Větší důraz v nich byl kladen na 

věcný popis a analýzu a oproti rokům předchozím nebyly tolik ideologicky zabarvené.
39

 

K rozvoji československo-francouzských vztahů nepřispěla Elysejská smlouva z roku 

1963, která stvrzovala vůli Francie a SRN ke spolupráci v Evropě. Československo po 

vzoru Sovětského svazu proti smlouvě protestovalo, smlouva podle československého 

hodnocení „podněcuje agresivitu nejreakčnějších sil v Evropě“
40

. K jistému oživení vztahů 

došlo až v polovině šedesátých let, kdy v roce 1964 V. David navštívil Paříž, při své 

návštěvě poobědval s tehdejším ministrem zahraničních věcí Couve de Murvillem
41

, který 

potom do Československa zavítal v roce 1966. V Praze se setkal s prezidentem Novotným 

a V. Davidem, předmětem jejich hovoru byla problematika rozděleného Německa a 

uvolňování napětí v Evropě.
42

 S ostrou rétorikou namířenou proti de Gaullovi na konci let 

padesátých kontrastuje hodnocení de Gaulla při jeho odchodu z vrcholné politiky v roce 

1969. Ve zprávě z května 1969 je de Gaulle popisován jako „jedna z nejvýraznějších 

současných politických postav, která […] získávala stejně mnoho oddaných přívrženců, 

jako i vášnivých odpůrců,“ a „jedna z posledních vynikajících postav té generace, kterou 

vytvořila druhá světová válka“
43

. Československo-francouzské vztahy se stejně jako 

hodnocení de Gaulla během desetiletí značně proměnily. 

 Důležitými postavami československé zahraniční politiky byli velvyslanci, kteří ve 

Francii působili. V letech 1956–1960 byl velvyslancem ve Francii Josef Urban. Před svým 

působením ve Francii byl Urban velvyslancem v Albánii, ještě předtím pracoval na 

československém velvyslanectví v Moskvě. Vždy se zajímal o hudbu a umění, po svém 
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38
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40
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odchodu z MZV působil v letech 1965–1969 jako ředitel Národního divadla.
44

 Václav 

Pleskot byl československý velvyslanec ve Francii mezi lety 1960–1966, tedy v době, kdy 

došlo k rozvoji vzájemných styků. Před svým působením pro MZV pracoval Pleskot v 

Národní bance, později ve Státním výboru pro tělovýchovu a sport.
45

 Mezi lety 1955 a 

1958 byl dokonce předsedou Československého olympijského výboru.
46

 Po svém návratu z 

Francie do Československa V. Pleskot dále pracoval pro MZV. V roce 1969 byl 

prezidentem Ludvíkem Svobodou jmenován státním tajemníkem na MZV.
47

 Kvůli své 

činnosti v roce 1968, kdy na MZV působil v souladu s postoji československé vlády, která 

sovětskou okupaci odsuzovala, však Pleskot nemohl na tomto místě setrvat dlouho. Od 

počátku sedmdesátých let alespoň pracoval jako velvyslanec v Alžírsku, poté jako ředitel 

Čedoku.
48

 Pleskotovým nástupcem ve Francii byl Vilém Pithart. Jeho synem je známý 

český politik Petr Pithart. V. Pithart byl za nacistického režimu uvězněn v koncentračním 

táboře a před svým působením ve Francii pracoval jako velvyslanec v Jugoslávii. Jelikož 

však ve Francii Pithart vystoupil u prezidenta de Gaulla proti sovětské okupaci 

Československa v srpnu 1968, byl v následujícím roce z Francie odvolán a z MZV 

propuštěn. Dále mohl pracovat pouze v dělnických profesích.
49

 Události roku 1968 

ovlivnily vývoj zahraniční politiky Československa, která se musela více podřídit politice 

sovětské a omezila svoje zahraniční aktivity k zemím Západu. Ačkoliv francouzští politici 

události v Československu v srpnu 1968 odsoudili, sovětská invaze nemohla „zabránit 

Francii, aby i nadále prosazovala na mezinárodní scéně své pojetí uvolňování (détente)“
50

. 

V letech následujících po sovětské invazi pak došlo k reorganizaci MZV a jeho personální 

obměně. Československo-francouzské vztahy se po roce 1968 dále významněji nerozvíjely 

a Francie se ze zemí socialistického tábora začala obracet spíše na Polsko a Rumunsko.
51
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3 Československé hodnocení de Gaullovy politiky 

 Ve třech následujících podkapitolách se již věnuji především dokumentům 

z AMZV a také několika z Národního archivu. V archivních dokumentech sleduji, jak si 

československá diplomacie všímala jevů spojených s de Gaullovou politikou grandeur, jak 

je hodnotila a jak se toto hodnocení během času vyvíjelo. Československé hodnocení bylo 

samozřejmě ovlivňováno postojem Sovětského svazu i mezinárodními událostmi. De 

Gaullovu specifickou politiku jsem rozdělila do tří témat, ve kterých se tato politika 

projevovala a která byla Velvyslanectvím a MZV nejčastěji hodnocena. Jedná se o postoj 

Francie k odzbrojení a s tím souvisejícím vlastním francouzským jaderným zbrojením, 

které bylo pro de Gaulla velice důležité, jelikož jeho politiku grandeur naplňovalo a 

zároveň mu ji umožňovalo dále sledovat a prosazovat. Dalším tématem je francouzské 

vytváření rozporů, které de Gaullova politika mezi spojence Francie přinášela. Jednalo se 

především o rozpory se Spojenými státy a Spojeným královstvím. Třetím a posledním 

tématem je vztah Francie k NATO, který byl de Gaullovou politikou značně ovlivněn. 

3.1 Francie a odzbrojení 

 Prvním tématem, kterému se věnuji, je postoj Francie k otázce odzbrojení a obecně 

k vlastnímu jadernému programu, který jsem představila v první kapitole. Československá 

zahraniční politika se po vzoru té sovětské, pro kterou bylo odzbrojení důležité, o toto téma 

také aktivně zajímala. Již od příprav prvních francouzských jaderných pokusů 

proklamovalo MZV záměr ovlivňovat francouzskou politiku a veřejnost a odsuzovalo 

francouzské jaderné pokusy. Na konci roku 1959 MZV žádalo, „aby Československá 

akademie věd vypracovala pro naši delegaci faktický materiál, který by prokázal ohrožení 

našeho území radioaktivním výpadkem“ a dále doporučovalo, „aby Československá 

akademie věd vypracovala výzvu /dopis/, která by byla zaslána příslušným vědeckým 

organizacím ve Francii, případně i v jiných zemích OSN“
52

. O důležitosti, kterou mělo 

vypracování vhodné rezoluce Československé akademie věd, svědčí to, že musela být před 

odesláním do Francie zaslána na MZV ke schválení. Rezoluce byla psána jako apel 

československých vědců na vědce francouzské, v zájmu „zachování světového míru a 
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zastavení pokusů s atomovými zbraněmi“ a „proti takovému zneužívání vědecké práce“
53

, 

ačkoliv vznikla na popud MZV, kterým byla zkontrolována a odsouhlasena. Také 

v dokumentu ze základní organizace (dále jen ZO) KSČ v Paříži bylo zhodnoceno, že 

„aktivním způsobem přispěla de Gaullova vláda ke kalení mezinárodního ovzduší 

uskutečněním atomových výbuchů“
54

. Je tedy vidět, že československá zahraniční politika 

odsuzovala francouzské jaderné pokusy stejně jako Sovětský svaz již od počátku a nejinak 

tomu bylo i v následujících letech.  

 Sovětskému svazu především vadilo, že se francouzské jaderné testy odehrávaly na 

Sahaře i přes protesty blízkých afrických zemí, které se cítily ohrožené spadem 

radioaktivního materiálu. Chruščov nerozporoval samou podstatu toho, proč Francie testy 

provádí, tedy že se chce vyrovnat ostatním mocnostem a stát se nezávislou na Spojených 

státech, ale vadilo mu především to, že by se podle francouzského vzoru i další evropské 

země mohly snažit získat jaderné zbraně. Konkrétně nechtěl, aby jaderné zbraně vlastnila 

SRN.
55

 Podle de Gaulla byly naopak jaderné testy Francie, které se odehrávaly na 

neobydleném území alžírské Sahary, méně nebezpečné pro civilní obyvatelstvo než pokusy 

Spojených států, Sovětského svazu, či Spojeného království, a proto pokládal jejich kritiku 

za neoprávněnou.
56

  

 Francie začala s jadernými pokusy v době, kdy ostatní jaderné mocnosti hledaly 

společnou cestu k dohodě, která by upravovala jejich vztahy k jaderným pokusům, zbrojení 

a jadernému programu obecně. Na této iniciativě se shodly jak západní jaderné mocnosti 

(Spojené království a Spojené státy) tak Sovětský svaz. Bylo však potřeba jednat s novou 

jadernou mocností, kterou se stala Francie. V červenci proběhla v Ženevě konference 

expertů, na které se řešilo, jak by z technického hlediska probíhala kontrola dodržování 

případné dohody o ukončení jaderného testování.
57

 Po úspěchu této konference se zástupci 
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tří jaderných mocností opět sešli v Ženevě. Nakonec byl dohodnut vznik Výboru deseti 

zemí pro odzbrojení v Ženevě, jehož zasedání se účastnilo pět států východního bloku a pět 

zemí západního bloku, které měly společně dospět k návrhu, jak by mělo konkrétní 

odzbrojení vypadat. Československo se zasedání také účastnilo. Později se Výbor rozrostl 

na osmnáctičlenný. Českoslovenští představitelé se ocitli přímo v centru dění a plně 

podporovali návrh Sovětského svazu o všeobecném a úplném odzbrojení.
58

  

 Na počátku šedesátých let se tedy Velvyslanectví věnovalo otázce odzbrojení 

nejvíce. Z tohoto období pochází čtyři archivní dokumenty, které se přímo otázce 

odzbrojení projednávané na Výboru deseti a později osmnácti zemí věnovali.
59

 Dva z nich 

se zabývaly postojem Francie k odzbrojení, další dva popisovaly postoj i v ostatních 

státech. Tématu odzbrojení se pak okrajově věnovaly i další dokumenty. Československý 

zájem o francouzský postoj k odzbrojení byl během jednání v Ženevě značný. 

Velvyslanectví se snažilo pojmenovat konkrétní záležitosti, které de Gaulle považoval za 

důležité a které prosazoval, a porovnat je s požadavky ostatních zemí. Ve zprávě z ledna 

roku 1960 velvyslanec Urban popisoval pravděpodobný postoj, který Francie měla podle 

jeho informací ve Výboru pro odzbrojení zaujmout. Svá tvrzení zakládal na projevech de 

Gaulla a Couve de Murvilla a článku generála P. Geneveye. Cílem zprávy pak bylo 

představit francouzský „způsob uvažování, s nímž je nutno se z naší strany vyrovnat 

vhodnou argumentací“
60

. Zajímavá je také zpráva „Doplňování informací o stanoviscích 

Západu k jednání o odzbrojení“, kde jsou v bodech představeny problematické záležitosti, 

které se objevily při projednávání otázek odzbrojení. U každého problematického bodu 

jsou také vypsány dotazy, které mělo MZV odpovědět. Hned první bod zprávy se věnuje 

Francii a rozporům, které v otázce odzbrojení vznikaly mezi Francií a Spojenými státy a 
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Spojeným královstvím. MZV mělo ověřit, jak by tyto rozpory mohly ovlivňovat další 

jednání Výboru a jak byly hodnoceny v ostatních státech západního bloku.
61

 Z obou zpráv 

je patrné, že československá zahraniční politika brala svou účast na jednání v Ženevě 

velice vážně a snažila se pro československou delegaci získávat informace, díky kterým 

mohla být dobře „argumentačně vyzbrojena“
62

 na jednání s francouzskou stranou i 

ostatními západními zeměmi, a pomoci tak Sovětskému svazu v prosazování jeho návrhu. 

 Již brzy se však v sovětském a československém hodnocení projevilo poznání de 

Gaullova negativního postoje k uzavření jakékoliv dohody týkající se ukončení jaderných 

pokusů. Dohoda by podle de Gaulla pouze negativně poškodila Francii, která s pokusy 

začínala, ale nijak neovlivnila ostatní jaderné mocnosti, které již pouze jaderné zbraně 

hromadily a další pokusy proto nepotřebovaly.  

 Chruščov vnímal de Gaullovo odmítnutí jakékoliv dohody, která by Francii 

znemožnila pokračovat v jaderných testech, velmi negativně a dokonce „obvinil Francii, že 

se snaží sabotovat détente“
63

. Podobně bylo i v československé zprávě Velvyslanectví 

z roku 1961 v celkově negativním popisu de Gaullovy vlády zhodnoceno, že „stanovisko 

francouzské vlády v otázce nukleárních zbraní je přímou pomocí imperialismu a 

podkopává úsilí o odzbrojení“
64

. Tato zpráva se od většiny ostatních mnou zkoumaných 

dokumentů liší svým jazykem, který je oproti ostatním značně ideologizovaný. Na počátku 

šedesátých let se měnil způsob informování a způsob psaní, tato zpráva tedy představuje 

původní styl, ve kterém byl kladen důraz na ideologičnost. Vychází se v ní z již 

v předchozí kapitole zmíněného dokumentu, podle kterého má mít de Gaullův režim znaky 

fašismu. Francouzská zahraniční politika je ve zprávě hodnocena jako reakční, stejně jako 

vytvářené spojenectví mezi Francií a SRN. Ve zprávě z března 1962 už se podobný jazyk 

neobjevuje. Velvyslanectví v této zprávě zdůrazňovalo své „zvýšené úsilí vynaložené na 

získání konkrétních informací k postoji Francie k otázce všeobecného odzbrojení“
65

. 

V souvislosti s odzbrojením zpráva dále popisovala plány generála de Gaulla na 
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zamýšlenou reorganizaci armády. Na MZV byly tyto informace týkající se armády a 

budování francouzské národní atomové síly podtrhnuty, byla to tedy témata, která 

československou stranu zajímala a která považovala za důležitá. 

 I přes negativní postoj k odzbrojení, který dával prezident de Gaulle jasně najevo, 

si československá zahraniční politika dávala za cíl na francouzskou politiku v oblasti 

odzbrojení působit: „V tomto směru stojí proto před naší zahraniční politikou úkol snažit 

se aktivněji ovlivňovat francouzskou politiku a přispívat v rámci našich možností k její 

modifikaci“
66

. Československé zastoupení v Paříži se snažilo zjišťovat informace o 

francouzských názorech na odzbrojení přímo od nejvyšších představitelů francouzské 

politiky a prosazovat u nich stanovisko Československa, potažmo Sovětského svazu. 

V březnu 1962 došlo ke schůzce československého velvyslance Václava Pleskota a 

francouzského ministra zahraničních věcí Couve de Murvilla. Velvyslanec Pleskot šel na 

schůzku se dvěma cíli. Žádal o francouzskou podporu ve věci československého návrhu, 

aby zasedání Evropské hospodářské komise proběhlo v Praze. Dále chtěl „podpořit 

československé stanovisko ve věci jednání o odzbrojení v Ženevě vyjádřené v dopisu 

prezidenta republiky s. Novotného francouzskému prezidentu de Gaullovi“
67

. Otázce 

odzbrojení se Pleskot věnoval hned na začátku svého rozhovoru s Couve de Murvillem, je 

tedy vidět, že toto téma bylo pro Pleskota důležité. Dále se rozhovor týkal vzájemných 

česko-francouzských vztahů a možnosti jejich vylepšení a již zmíněného místa zasedání 

Evropské hospodářské komise. Ačkoliv Couve de Murville ocenil československou snahu 

o odzbrojení a mírové soužití, „velmoci, které vlastní atomovou zbraň, mají prý však ještě 

hlediska jiná“
68

, čímž jasně ukázal, že se Francie nehodlá nechat od svého přístupu 

k odzbrojení odradit, ale že naopak sleduje své vlastní velmocenské cíle. Tato slova Couve 

de Murvilla nejsou ve zprávě nijak dále rozváděna nebo hodnocena, jedná se pouze o popis 

rozhovoru. 

 Během prezidentského působení de Gaulla nepodepsala Francie žádnou dohodu, 

která by omezovala její možnost provádět atomové zkoušky, ačkoliv se de Gaulla 
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k jednáním o odzbrojení snažily přivést země západního bloku i Sovětský svaz a jeho 

satelity, mezi které samozřejmě patřilo Československo. Ve zprávách z Velvyslanectví 

z pozdějších let už se objevuje spíše shrnutí dosud zjištěného postoje de Gaulla 

k odzbrojení a jeho neochvějného přesvědčení o nutnosti pokračování francouzských 

atomových testů. V tomto duchu je napsána také tajná zpráva „K některým otázkám 

francouzské zahraniční politiky“, která byla zaslána Velvyslanectvím v březnu 1968.
69

 Ta-

to zpráva se snažila přinést ucelený pohled na de Gaullovu zahraniční politiku a její cíle. 

Součástí patnáctistránkové zprávy je i kapitola popisující a hodnotící francouzský postoj 

k odzbrojení a NATO. Nejdelší kapitolou, ve které také bylo na MZV nejvíce vět 

zvýrazněno, je kapitola o vztahu Francie a SRN. V kapitole o odzbrojení a NATO je také 

několik vět podtrhnuto, což svědčí o zájmu i o toto téma, ačkoliv už to nebylo tématem pro 

MZV nejdůležitějším. 

 Ve zprávách Velvyslanectví byl v celkovém hodnocení Francie francouzský postoj 

k otázce odzbrojení hodnocen vždy záporně, např.: „K negativům patří zatvrzelý negativní 

postoj Francie k otázkám odzbrojení.“
70

. Odzbrojení bylo věcí, která společně s přístupem 

Francie k SRN zpočátku zatěžovala vzájemné československo-francouzské vztahy. I přes 

záporný postoj Francie k otázce odzbrojení nedovolil Sovětský svaz, aby se tato otázka 

stala nepřekonatelným problémem, který by zablokoval rozvíjení vztahů s de Gaullovou 

Francií.
71

 K francouzskému postoji k odzbrojení přistupovala československá politika 

podle sovětského vzoru. Ačkoliv hodnotila francouzský postoj k odzbrojení negativně, 

snažila se i přes to rozvíjet s Francií vzájemné vztahy. Z hodnocení odzbrojení se tedy 

postupem času stal prvek, který byl ve zprávách z povinnosti stále zmiňován, ačkoliv nebyl 

pro rozvíjení vzájemných vztahů faktickou překážkou. 

3.2 Francouzské vytváření rozporů 

 De Gaullova politika grandeur se projevovala i ve vztahu Francie k ostatním 

zemím západního bloku, především ke Spojeným státům. Francie se podle de Gaulle měla 

i díky vlastnictví atomové zbraně stát vůdčí silou evropského kontinentu a rovnocenným 
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partnerem ostatních světových mocností. De Gaullovi ve splnění jeho cíle překážely 

Spojené státy, které byly po druhé světové válce zapojeny do evropských politických 

záležitostí. De Gaullova snaha omezit vliv Spojených států se projevovala v jeho postoji 

vůči NATO, jehož reformu požadoval, či v odmítání vstupu Spojeného království do EHS. 

De Gaullova politika větší samostatnosti Francie, která byla založena na vlastnictví 

vlastních francouzských jaderných zbraní, vyvolávala v zemích západního bloku, jinak 

semknutých proti Sovětskému svazu, rozpory a rozepře. Sovětský svaz si samozřejmě byl 

těchto rozepří vědom a ve své zahraniční politice se je snažil podporovat. Cílem 

Sovětského svazu bylo omezení vlivu Spojených států v Evropě, sovětská politika se proto 

snažila prohlubovat rozpory mezi evropskými zeměmi a Spojenými státy.
72

 Ve svých 

zprávách pro MZV se Velvyslanectví po vzoru sovětské zahraniční politiky o konflikty 

také zajímalo. Ve zprávách se snažilo důvody rozepří pojmenovat, zhodnotit jejich vážnost 

a nastínit další možný vývoj vzájemných vztahů.  

 Ve zprávách ze zkoumaného období je vidět, že si Velvyslanectví všímalo nálad, 

které mezi mocnostmi západních zemí ve vztahu k Francii panovaly. Již zpráva z ledna 

roku 1960, která se věnuje ministerskému zasedání Rady NATO z prosince 1959, říká, že 

se „rozpory politického a hospodářského charakteru mezi kapitalistickými zeměmi 

projevovaly stále zřejměji“ a že se země nacházejí v krizi, která „postihuje v současné 

době atlantickou alianci a zejména pak francouzsko-americké vztahy“
73

. Ve zprávě 

nechybí ani několikastránkový rozbor de Gaullovy zahraniční politiky, který má důvod 

rozporů objasnit. Francie byla ostatními západními zeměmi vnímána jako narušitel 

společného zájmu. Podle jedné ze zpráv byl „vyvíjen nátlak na francouzskou vládu […], 

aby vyvíjela větší porozumění pro co nejpevnější politickou jednotu Západu, pro 

organizování pevné solidarity evropských národů“
74

. Ta měla spočívat v odmítnutí 

budování vlastních jaderných zbraní a naopak v podpoře společného evropského jaderného 

programu. Velvyslanectví se o možnou proměnu vládního postoje, který by samozřejmě 
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významně změnil zahraniční politiku Francie, ihned zajímalo a snažilo se „ověřit současný 

trend francouzské vlády“
75

, která podle následně zjištěných informací nehodlala cestu 

vlastního jaderného zbrojení opustit.  

 Kromě rozepří, ke kterým docházelo obecně mezi státy Západu, si Velvyslanectví 

především všímalo rozporů, ke kterým docházelo konkrétně mezi Spojenými státy a 

Francií. Pro MZV byla velmi zajímavá zpráva „K vývoji zahraniční politiky Francie“ 

z roku 1963. Ta se věnovala francouzsko-americkým rozporům, jedna její část popisovala 

americkou koncepci z informací získaných od francouzských oficiálních kruhů, další část 

představovala pohled francouzský.
76

 Na MZV bylo ve zprávě mnoho věcí zvýrazněno a 

připsáno pochvalné hodnocení, podle kterého zpráva dobře a logicky přistupovala 

k informacím, které zasazovala do kontextu. Je tedy vidět, že MZV kladlo důraz na věcné 

informování a ne jen na ideologičnost zprávy, ačkoliv ta ve zprávě samozřejmě také byla, 

např. označení Francie za propagátora studené války, či popis Francie a Spojených států 

jako imperialistických partnerů. Ve svých zprávách Velvyslanectví analyzovalo důvody 

francouzsko-amerických rozporů, kterým byla především protikladnost základní koncepce 

zahraniční politiky Francie a Spojených států, slovy tehdejší rétoriky bylo tedy základním 

problémem „zvýšené prosazování zájmů evropské buržoasie na úkor amerických 

imperialistických kruhů v důsledku rozsáhlé stabilizace a rozvoje výrobních sil v západní 

Evropě“
77

. Tato citace pochází ze zprávy „K poslednímu vývoji uvnitř Atlantického paktu“ 

z února 1963, která se kromě pohledu NATO na mezinárodní problémy (Kuba, Berlín) a 

vojenskou situaci uvnitř NATO v poslední části věnovala právě francouzsko-americkým 

rozporům a jejich budoucnosti. Z výše uvedených příkladů je vidět, že téma rozepří mezi 

Francií a jejími západními spojenci nebylo pro Velvyslanectví a MZV nejdůležitějším 

předmětem, tomuto tématu nebyly věnovány celé zprávy. Na druhou stranu se nejednalo 

ani o téma přehlížené, části zpráv se především vztahu mezi Francií a Spojenými státy 

věnovaly. Můžeme usuzovat, že téma nebylo pro Velvyslanectví ani MZV tolik důležité, 

jelikož samo Československo nemělo v porovnání se Sovětským svazem takové možnosti, 
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jak rozpory mezi státy západního bloku ovlivňovat a jak je využívat. 

 Velice zajímavou skutečností byl způsob, jak Velvyslanectví a MZV hodnotilo de 

Gaullovu politiku, která přinášela mezi země západu rozepře. Ze zprávy o zahraniční 

politice Francie, zaslané z Velvyslanectví v roce 1960, plynulo, že bylo těžké francouzskou 

politiku jasně hodnotit. Podle Velvyslanectví však byla de Gaullova politika „pro nás 

rozhodně výhodnější, než politika, […] vycházející z jednoznačné jednoty Západu ve 

spojenectví se Spojenými státy, majícími zcela dominující postavení.“
78

 Velvyslanectví 

dokonce zašlo tak daleko, že podle něj „přece jen poněkud samostatná tendence de Gaulla 

zaslouží proto, jak se nám zdá, podpory a je potřeba vyhýbat se všemu co by de Gaulla od 

těchto tendencí spíše odvádělo a tlačilo ho do úplně jednoty“
79

. K tomuto hodnocení a 

doporučení byl na MZV připsán otazník a doplněno následující sdělení: „Hodnocení 

některých zahraničně-politických kroků de Gaulla ve zprávě ZÚ bylo učiněno před jeho 

schůzkou s Adenauerem. Toto setkání, jakož i vládní prohlášení ministerského předsedy 

Debrého však potvrdily, že Francie provádí stále reakčnější politiku „upevňování jednoty“ 

západních zemí. Z toho důvodu nelze přeceňovat samostatné tendence v zahraniční politice 

de Gaulla, což ovšem neznamená, že by neměly být zaznamenávány a využívány“
80

. Na 

tomto příkladu jde jasně ukázat ambivalentní přístup, který Velvyslanectví a MZV k de 

Gaullově politice v tomto směru mělo. Také v dokumentu ze ZO KSČ v Paříži bylo 

zhodnoceno, že „de Gaullova politika „velikosti Francie“ vede na jedné straně 

k prohlubování rozporů mezi imperialisty, hlavně ve vztahu k Velké Británii a USA a 

k třenicím v NATO, na druhé straně však k reakčnímu svazku s Adenauerem a Vatikánem 

a k provedení atomového výbuch na Sahaře“
81

. Na jednu stranu nešlo ignorovat fakt, že 

francouzská politika vnášela mezi spojence neshody, které byly pro země socialistického 

tábora výhodné, na druhé straně však československá politika s nelibostí sledovala 

sbližování Francie se SRN a uvědomovala si, že se Francie nestane přímým sovětským 

spojencem. Cílem sovětské zahraniční politiky v západní Evropě bylo omezení vlivu 

Spojených států, což se i díky postoji Francie relativně dařilo, zároveň se však Sovětský 
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svaz snažil zabránit rozvíjení vlastní spolupráce mezi státy západní Evropy, v tomto 

případě Francie a SRN.
82

 Československé rozporuplné hodnocení vycházelo z tohoto 

sovětského cíle, který se dařilo plnit jen částečně. Elysejská smlouva z roku 1963, která 

zavazovala Francii a SRN k užší spolupráci, nebyla pozitivně přijata na Západě, ani na 

Východě. Sovětský velvyslanec ve Francii S. Vinogradov dokonce u de Gaulla proti této  

smlouvě vystoupil
83

. 

 Ve mnou sledovaném období hodnocení de Gaullovy zahraniční politiky vůči 

Spojeným státům a obecně dalším zemím západu obsahovalo jak kladné, tak záporné 

složky. V souvislosti s hodnocením postoje Francie k západním spojencům byl hodnocen i 

vztah Francie se socialistickými zeměmi. Obecně lze říci, že zprávy do poloviny 

šedesátých let byly více kritické než zprávy z let následujících. To lze vysvětlit postupným 

zlepšováním československo-francouzských vztahů, ke kterému v daném období 

docházelo. Výjimku pak tvoří zpráva z února 1964, která je v hodnocení francouzské 

politiky vedoucí k rozporům nejvíce negativní. Při hodnocení francouzského postoje ve 

zprávách z Velvyslanectví zřejmě také záleželo, jaký člověk zprávu zpracovával. Kromě 

odlišného stylu zpráv tím bylo ovlivněno také to, na jaké téma byl v hodnocení kladen 

důraz a jaká byla rozepřím přisuzována užitečnost pro vlastní československou zahraniční 

politiku. Zpráva z roku 1960, která se věnuje československo-francouzským vztahům, je ve 

svém hodnocení mírná. Podle ní se vzájemné vztahy začínají zlepšovat i díky de Gaullovu 

„realističtějšímu přístupu k některým mezinárodně-politickým otázkám“
84

, mezi které 

patřil právě vztah Francie ke Spojeným státům, respektive francouzská snaha o prosazení 

větší nezávislosti, která vedla k rozporům mezi zeměmi Západu. Dále je ve zprávě 

zdůrazněno, že francouzská strana je více otevřena k rozšiřování vzájemných vztahů se 

zeměmi východního bloku, čehož by měla československá politika využít. Velmi kritická 

je zpráva z února 1964, podle které nemůže být snaha Francie o dosažení nezávislosti 

hodnocena pozitivně, jelikož „ve skutečnosti francouzská politika sleduje vybudování 

velmocenského „napoleonského“ postavení ve světě a využívá k tomuto cíli rozporů jak 
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v imperialistickém táboře, tak v posledním období i v socialistickém táboře“
85

 Zpráva je 

zřejmě tolik kritická, jelikož reflektuje de Gaullovo navázání diplomatických vztahů s ČLR 

v době roztržky ČLR a Sovětského svazu. I v této zprávě je pozitivně hodnocena snaha 

Francie o zlepšování vztahu se socialistickými zeměmi, ačkoliv obsahuje upozornění na 

„boční“ záměry francouzské politiky“
86

. Těmi měla být snaha Francie seznamovat státy 

východního bloku s francouzskou, potažmo západní kulturou, a prohlubovat v nich 

nezávislost na Sovětském svazu. I přes tyto boční záměry proklamovala československá 

politika snahu francouzské otevřenosti využívat. Ve zprávách z listopadu 1964, května 

1966 a března 1967 už bylo vcelku pozitivně komentováno, že cíle francouzské zahraniční 

politiky v Evropě se přibližují k cílům, které sleduje zahraniční politika socialistických 

zemí, tedy i ta československá, ačkoliv je motivace Francie a socialistických zemí 

odlišná.
87

 Velvyslanectví si tedy všímalo rozporů mezi zeměmi západního bloku během 

celého mého sledovaného období. 

3.3. Francie a NATO 

 Motivem de Gaullovy politiky byla francouzská nezávislost, především nezávislost 

v oblasti vojenské. Dalším tématem, které MZV hodnotilo, byl vztah Francie k NATO. 

Tato aliance pro de Gaulla symbolizovala podřazenost Francie a její závislost na 

Spojených státech, požadoval tedy její reorganizaci, která měla více odpovídat tehdejší 

situaci v západní Evropě. Podle de Gaulla měla mít Francie v NATO silnější pozici, 

zároveň však de Gaulle odmítal snahy některých států o větší vojenskou integraci v rámci 

NATO. Stav vlastního francouzského jaderného programu mu na počátku jeho 

prezidentského působení ještě neumožňoval podnikat razantní kroky, jelikož pro zajištění 

obrany Francie de Gaulle NATO potřeboval. Např. první operace schopná jaderná ponorka 

byla vyrobena až v roce 1967, ve stejné době jich měly Spojené státy již několik desítek.
88

 

Sovětský svaz se o dění v NATO zajímal, uvědomoval si, že státy západního bloku mají 
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silné společné zájmy, takže např. nedojde k úplnému rozpadu aliance, zároveň ale 

existovaly národní zájmy, které mohly být Sověty využívány a tím rozepře mezi státy v 

alianci prohlubovány.
89

 Československá zahraniční politika tedy po vzoru té sovětské 

vývoj v NATO pečlivě pozorovala. Můžeme však usuzovat, že Československo mělo samo 

značný zájem na tom být o aktuální situaci uvnitř NATO dobře informováno. Jelikož by 

kvůli své geografické poloze bylo území Československa v případě vojenského střetu zemí 

NATO a Varšavského paktu bezprostředně ohroženo, potřebovala československá politika 

vědět, jaká byla v NATO situace a jak se tato situace vyvíjela. V porovnání s ostatními 

tématy, kterým se ve své práci věnuji, jsem zpráv, které popisovaly dění v NATO, nalezla 

nejvíce. 

 Velvyslanectví si ve svých zprávách všímalo různých tendencí v NATO a snažilo 

se odhadnout jeho další možný vývoj. V souvislosti s Francií bylo zpočátku sledováno 

především francouzské odmítání integrace v rámci NATO a vznikající a prohlubující se 

rozpory mezi koncepcí Spojených států a Francie. Zpráva ze začátku roku 1960, která se 

věnuje ministerskému zasedání Rady NATO z předchozího roku, kromě rozporů, které 

mezi státy vznikaly a které jsou popsané v předchozí kapitole, popisuje právě odmítání 

integrace ze strany de Gaulla. Jedna kapitola zprávy je věnována představení obrany podle 

de Gaulla, v této kapitole se Velvyslanectví také snažilo vysvětlit důvody francouzského 

odmítání integrace.
90

 Konkrétní kroky, kterými de Gaulle omezoval francouzské zapojení 

do NATO, jsou popsány v „Situační zprávě o Francii“. Tato zpráva obsahovala informace 

k vnitropolitické, hospodářské i zahraničněpolitické situaci Francie. Jeden odstavec zprávy 

byl věnován postoji Francie k NATO, podle zprávy se Francie „brání integraci protiletecké 

obrany, vyčlenila svou středomořskou flotilu z velení NATO a odmítla dát souhlas 

k uskladnění amerických atomových zbraní na půdě Francie, pokud by neměla zajištěny 

efektivní francouzskou kontrolu a disposiční právo“
91

. I již v předchozí kapitole zmiňovaná 

kritická zpráva z února 1964 se vztahu Francie k NATO také věnovala. V části zprávy 

týkající se NATO, bylo na MZV zvýrazněno hodnocení, podle kterého šlo de Gaullovi 
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„jenom o to, aby v rámci západní aliance měli takové postavení a takovou volnost 

v rozhodování, jako jiné „veliké svobodné národy““
92

. 

 Dalším tématem, které Velvyslanectví sledovalo, bylo jednání o vytvoření 

multilaterální nukleární síly v rámci NATO. V jednotlivých zprávách jde nalézt jak obecné 

informace o jednáních, tak představení a hodnocení francouzského pohledu na tuto 

iniciativu. Zajímavé bylo, že Velvyslanectví podle svých slov získávalo informace o 

zasedáních Rady NATO od novinářů, kteří tam byli akreditovaní.
93

 Ve zprávě o 

ministerském zasedání Rady NATO v prosinci 1960 jsou popsány politické a vojenské 

otázky, které se na zasedání řešily. Hlavní vojenskou otázkou pak byl návrh Spojených 

států dodat NATO vybavené atomové ponorky. Zpráva představovala hlavní problémy 

tohoto návrhu, mezi které patřil i francouzský záměr financovat primárně svoje vlastní 

jaderné zbrojení.
94

 Ve zprávě z dubna 1962 byla představena příprava zasedání Rady 

NATO v Athénách. Zpráva popisovala novou Kennedyho administrativu a její pohled na 

vytvoření společné atomové síly NATO. Pro MZV byla důležitá pasáž, která představovala 

americký úmysl nedelegovat faktické rozhodování o použití jaderných zbraní na státy 

NATO, nýbrž ho ponechat v rukou Spojených států. Ve zprávě byla na MZV zdůrazněna i 

část, která se věnovala postoji SRN k této otázce.
95

 Velice obsáhlou a pro MZV zajímavou 

byla dvanáctistránková zpráva „K vztahům Francie se spojenci z NATO“ z dubna 1963. 

Zpráva představovala konkrétní americký plán mezispojenecké atomové síly NATO. Ve 

zprávě byly představeny jednotlivé způsoby možné jaderné spolupráce v NATO (letectvo, 

ponorky, povrchové loďstvo) a k nim byl doplněn de Gaullův pohled na možné 

francouzské zapojení v jednotlivých oblastech. Zpráva ještě navíc obsahovala dvě kapitoly, 

které se zvlášť věnovaly francouzskému a americkému stanovisku k této mezispojenecké 

atomové síle.
96

  

 Velvyslanectví podle svých slov získávalo informace také z kruhů blízkých 
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prezidentské kanceláři. Díky tomu mohli zaslat na MZV zprávu, která více rozváděla a 

komentovala de Gaullův projev ze Štrasburku z listopadu 1964. Na MZV byla ve zprávě 

zvýrazněna pasáž věnující se postoji Francie k multilaterální jaderné síle, podle které 

Francie společné jaderné zbraně v rámci NATO jednoznačně odmítala.
97

 Postojem Francie 

k multilaterální nukleární síle se zabývala i zpráva z listopadu 1964. Pro MZV byla tato 

zpráva, která se zabývala motivy a cíly francouzského odmítavého postoje a všímala si 

také postoje SRN, velice zajímavá. Francouzský postoj v ní byl hodnocen pozitivně, 

jelikož „může ve svých důsledcích odsunout atomové vyzbrojení /přímé nebo nepřímé/ 

NSR“
98

. Sovětskému svazu ani Československu se nelíbila možnost, že by se z NATO 

mohla stát další jaderná mocnost a především že by se díky NATO mohla k jaderným 

zbraním a rozhodování o nich dostat i SRN. Sovětský svaz se snažil prosadit ustanovení, 

které by zakazovalo převod jaderných zbraní nejen mezi dvěma státy, ale také v rámci 

vojenského bloku, čímž cílil na v té době aktuální plán v NATO.
99

 Z toho důvodu i 

československá politika pozorně sledovala vývoj názorů na společné jaderné ozbrojení 

zemí v NATO a kladně hodnotila francouzský postoj, který tyto plány na společnou 

jadernou sílu NATO odmítal.  

 Politika nezávislé Francie a de Gaullova postupná narůstající kritika Spojených 

států a jejich vlivu v Evropě se plně projevila ve vztahu Francie k NATO, který byl touto 

politikou významně ovlivněn. Úspěšně se rozvíjející jaderný zbrojní program Francie byl 

pro de Gaulla důležitý, jelikož mu umožnil v roce 1966 stáhnout francouzské jednotky 

z integrovaného vojska NATO, aniž by tím ohrozil bezpečnost Francie. Ta v té době 

dokázala svou bezpečnost zajistit vlastními prostředky a odradit případné útočníky svými 

vlastními jadernými zbraněmi. Ačkoliv Francie za ostatními jadernými velmocemi v počtu 

bojeschopných letadel, ponorek a dalších jaderných prostředků zaostávala, toto zaostávání 

nebylo v případě jaderných zbraní tak omezující, protože již samotné vlastnictví několika 

balistických střel a atomových bomb, které by mohly způsobit neuvěřitelné škody, 

odlišovalo Francii od většiny ostatních států a řadilo ji mezi jaderné velmoci. 

Velvyslanectví i MZV si samozřejmě odchodu Francie z vojenské organizace NATO 
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všimlo a ve svých zprávách se mu věnovalo. Nejobsažnější zprávou byla „Situační zpráva 

o krizi v NATO /pro kolegium ministra/“ z května 1966. Tato téměř třicetistránková zpráva 

vznikla na MZV a podle usnesení měla být „využita při přípravě na schůzku Varšavské 

smlouvy“
100

. V úvodu zprávy je vysvětleno, že je důležité věnovat se „posouzení dosahu 

francouzského kroku na další vývoj uvnitř imperialistické soustavy a na vztahy Východ – 

Západ, aby bylo možno učinit závěry v zájmu prosazování zahraničněpolitických cílů 

socialistických zemí“
101

. Rozsáhlá zpráva popisovala de Gaullovu politiku a jeho snahu o 

nezávislost a velikost Francie a projevy této politiky ve vztahu k NATO od počátku de 

Gaullova působení. Dále se věnovala konkrétním změnám, které z důvodu francouzského 

vystoupení z vojenské organizace NATO měly nastat, a jejich významu pro fungování 

aliance. Ve zprávě také byla popsána reakce členských států NATO na francouzský 

odchod a další možný vývoj aliance. Nechybělo ani hodnocení této události, 

československá politika si všímala stavu NATO, které si podle ní procházelo vážnou krizí, 

která tuto aliance významně oslabovala. Francouzské kroky pak byly hodnoceny pozitivně, 

jelikož „otevírají možnosti přehodnocení dosavadních studeno-válečných koncepcí na 

Západě v zájmu nastoupení cesty uvolňování napětí v Evropě a ve světě a jsou významným 

impulsem v tomto směru“
102

. V závěru zprávy byl v několika bodech navrhnut další postup 

Československa vzhledem k situaci v NATO. Velký význam byl přisuzován společným 

krokům států Varšavské smlouvy. Československo samo se pak mělo pokoušet o 

„uplatňování zásad mírového soužití mezi evropskými státy“, konkrétně ve vztahu 

k Francii, a „zesílit odhalování a pranýřování nebezpečnosti západoněmecké politiky“
103

.  

 Československá politika tedy hodnotila vystoupení Francie z vojenské organizace 

NATO pozitivně, vítala oslabení aliance i možnost větší mírové spolupráce s Francií. Jako 

možné nebezpečí viděla československá politika zvyšování významu a síly SRN a 

prohlubování spolupráce mezi SRN a Spojenými státy, především pokud by se jednalo o 

spolupráci v oblasti jaderného zbrojení. Poměrně obsáhlá je také zpráva „Důsledky 

vystoupení Francie z vojenské organizace Atlantické aliance a poslední vývoj v NATO“ 

z února 1967. V této šestnáctistránkové zprávě je představena postupná realizace 
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jednotlivých francouzských rozhodnutí souvisejících s francouzským vystoupením z 

vojenské organizace NATO a jednání mezi Spojenými státy a Francií o problémech, které 

z toho důvodu bylo potřeba vyřešit, např. přelety francouzského území, poplachový systém 

apod.
104

 Velvyslanectví se ve zprávě věnovalo také vzájemným budoucím vztahům Francie 

a NATO a tomu, jak by se Francie zachovala při případném vojenském střetu, jelikož 

„případná neutralita Francie by odřízla jižní křídlo od severního, rozdělila by fakticky 

vojenské síly NATO na dvě části a značně tak ztížila možnosti jejich koordinovaných 

vojenských akcí“
105

. Francie se však neodvracela od Atlantické aliance jako takové, pouze 

ji vadila nerovnováha sil v NATO a snaha o integraci, proto také vystoupila pouze 

z vojenské organizace NATO. Velvyslanectví tedy nebylo v hodnocení příliš optimistické, 

ale reálně předpokládalo, že „Francie zůstane členem Atlantické aliance i po roce 1969“
106

. 

To, že se Francie od aliance úplně neodvrací, bylo i předmětem zprávy z března 1967, ve 

které bylo zdůrazněno, že „jednostranná opatření francouzské vlády vůči NATO nelze 

chápat jako rozchod Francie s Atlantickou aliancí“, že Francie „dokázala možnost být 

členem aliance, aniž by se podílela na její integrované vojenské organizaci“ a že 

„vzhledem k charakteru svého buržoasního zřízení […] zachová v případě vojenského 

konfliktu své spojenectví se Západem“
107

. V následujících letech už na Velvyslanectví ani 

MZV nevznikaly delší zprávy, které by se věnovaly pouze hodnocení situace mezi NATO 

a Francií. Velvyslanectví na MZV zasílalo zprávy, které popisovaly jednotlivá zasedání 

Rady NATO a které také částečně sledovaly vývoj aliance a vztahy mezi Francií a 

NATO.
108
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Závěr 

 Léta 1958 až 1969 představují pro Francii období Charlese de Gaulle a jeho 

prezidentského působení, ve kterém dělal vše pro to, aby se Francie znovu stala silnou a 

nezávislou mocností. Díky příznivému rozvoji francouzského jaderného programu mohl 

tuto svou politiku sledovat a v souladu s ní jednat. Zatímco Francie obnovovala pod 

vedením de Gaulla své mocenské postavení, Československo bylo součástí východního 

bloku a jedním ze satelitů Sovětského svazu. Roky 1969 a 1968 jsou pak pro obě země 

klíčové, jelikož v nich došlo k významným událostem, které v obou zemích znamenaly 

konec – ve Francii prezidenta de Gaulla a v Československu politického uvolňování. 

Československo-francouzské vztahy procházely mezi lety 1958 až 1969 vývojem, který 

reflektoval dění v obou státech i dění v mezinárodní politice a který se odrážel i 

v československém popisu a hodnocení francouzských událostí.  

 Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jak si jednotlivých jevů spjatých 

s de Gaullovou politikou grandeur všímala československá zahraniční politika a jak je 

hodnotila. Důležité je říci, že československá zahraniční politika se ve svém hodnocení 

držela rámce hodnocení sovětského, při zkoumání dokumentů v AMZV jsem nenarazila na 

zprávu, která by nějakým způsobem z tohoto rámce vybočovala. Zajímavý byl způsob 

psaní jednotlivých zpráv na Velvyslanectví a MZV, jelikož období let 1958–1969 

představovalo přechod mezi značně ideologizovaným způsobem tvorby zpráv, který se 

praktikoval od konce čtyřicátých let, a novým způsobem, který kladl více důrazu na 

informativnost, i když ideologické zabarvení zprávy nebylo, a ani nemělo být, úplně 

potlačeno. Ještě v archiváliích z roku 1961 jsem našla dva dokumenty, které byly značně 

ideologizované a představovaly původní styl psaní.
109

 V ostatních ohledech byly všechny 

zprávy psány podrobně, snažily se popisovat a vysvětlovat jednotlivé události a jejich 

důvody a odhadovat možný budoucí vývoj. Právě odhad budoucího vývoje byl ve mnou 

sledovaných tématech souvisejících s de Gaullovou politikou realistický, důvodem je to, že 

Velvyslanectví pro své zprávy získávalo informace z novinářských a politických kruhů, 
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které byly o situaci dobře informovány
110

. 

 Samotnou de Gaullovu politiku grandeur jsem rozdělila do tří témat, která se k této 

politice vážou a která byla Velvyslanectvím a MZV hodnocena. Jedná se o tato témata: 

Francie a odzbrojení, francouzské vytváření rozporů a Francie a NATO. Francii a 

odzbrojení se československá diplomacie věnovala především na počátku šedesátých let. 

Již před prvním francouzským jaderným pokusem vystupovalo MZV proti plánovaným 

pokusům na Sahaře a nechalo vypracovat kritickou rezoluci, která byla zaslána 

Francouzské akademii věd. Nejvíce zpráv pak pochází z doby, kdy se Československo 

účastnilo zasedání Výboru deseti, a později osmnácti, zemí pro odzbrojení v Ženevě. V té 

době se Velvyslanectví aktivně zajímalo o postoj Francie, ale i dalších států Západu, 

k odzbrojení a snažilo o francouzském postoji zjistit co nejvíce informací, aby mohlo při 

jednáních aktivně vystupovat a pomáhalo tak prosazovat sovětský návrh. Po zjištění, že de 

Gaulle jakoukoliv dohodu rozhodně odmítá, byl tento odmítavý postoj Francie v hodnocení 

popisován vždy negativně. Československá diplomacie zpočátku proklamovala záměr 

francouzský přístup změnit, odzbrojení bylo tématem např. při rozhovoru velvyslance 

Pleskota s Couve de Murvillem. Francie však během prezidentského působení de Gaulla 

k žádné dohodě nepřistoupila. Postupem času se z francouzského odmítavého postoje 

k dohodám o odzbrojení stala věc, která sice byla z povinnosti ve zprávách stále 

zmiňována a negativně hodnocena, ale ve skutečnosti rozvoji československo-

francouzských vztahů nijak nebránila. 

 Velvyslanectví a MZV si od počátku šedesátých let všímaly také rozporů, které 

vznikaly mezi státy Západu. Ty byly často způsobeny právě de Gaullovou politikou 

grandeur a projevovaly se především ve vztahu Francie ke Spojeným státům. Tomuto 

tématu se oproti dvěma ostatním tolik dokumentů nevěnovalo, jelikož samo 

Československo nemělo tolik možností jako Sovětský svaz, jak těchto rozporů využívat. 

Velice zajímavé však bylo ambivalentní hodnocení těchto rozepří. Velvyslanectví a MZV 

posuzovaly kladně rozpory, které mezi státy Západu vznikaly, na druhé straně si však 
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uvědomovaly, že i přes tyto rozepře měla Francie pořád blíže k zemím Západu než 

k Sovětskému svazu a jeho satelitům. Obdobně byly pro státy východního bloku kladné 

rozpory mezi Francií a Spojenými státy, které vedly k omezování vlivu Spojených států 

v Evropě. Francie se však v rámci budování svého postavení v Evropě snažila rozvíjet 

spolupráci se SRN, což československá diplomacie hodnotila velice negativně.  

 Posledním a nejobsáhlejším tématem, kterému se československá diplomacie 

věnovala a které hodnotila, byl vztah Francie k NATO. Během celého mého zkoumaného 

období Velvyslanectví posílalo do Československa zprávy, které se vývoji v NATO 

věnovaly. Z počátku si všímalo především francouzského odmítání integrace, které se 

projevovalo i v odmítání vytvoření společné multilaterální nukleární síly NATO. Tento 

záporný francouzský postoj byl v československém hodnocení posuzován kladně. 

Československo jako země, která byla případným útokem NATO přímo ohrožena, neměla 

zájem na tom, aby aliance disponovala vlastními jadernými zbraněmi. Stejně tak nechtěla, 

aby měla k jaderným zbraním přístup SRN. Pro vztah Francie k NATO byl důležitý rok 

1966, kdy se de Gaulle rozhodl vyvázat Francii z vojenské organizace NATO. Této 

události se Velvyslanectví podrobně věnovalo, vzniklo několik dlouhých zpráv, které se jí 

a jejím důsledkům věnovaly. De Gaullovo rozhodnutí bylo na Velvyslanectví a MZV 

hodnoceno pozitivně, jelikož NATO oslabovalo, přispívalo k uvolňování napětí v Evropě a 

tím k možnosti lepšího rozvíjení vztahů mezi Francií a zeměmi východního bloku. Zároveň 

se však Francie neodvracela od Atlantické aliance jako takové a v případě konfliktu mezi 

Východem a Západem by bojovala po boku ostatních států Západu, což bylo ve zprávách 

zdůrazňováno. 
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Summary 

 Charles de Gaulle as president of France pursued his individual politics of 

grandeur. This politic was typical for the era of 1958–1969 in French internal as well as 

foreign politics. The main goal was to set France atop of other superpowers again. One of 

the means how to achieve this status of a superpower again, was through armed forces. 

During the time of disarmament conferences de Gaulle pursued his own idea of creating 

force de frappe and declined to participate in any kind of disarmament. Thanks to his 

determination France executed its first atomic test in 1960 which placed France among the 

nuclear superpowers. The policy of strong independent France was mainly visible in 

relation with the United Kingdom, the United States and also NATO. Politics of grandeur 

also affected diplomacy with the Eastern European countries such as Czechoslovakia. The 

relations with Czechoslovakia are the main target of my bachelor thesis, mainly during the 

twenty-one year period of 1958–1969. The aim of the bachelor thesis is to answer the 

question of how the events related to de Gaulle's politics of grandeur between 1958 and 

1969 were evaluated by Czechoslovak diplomacy. 

    My bachelor thesis consists of three main chapters. In the first chapter, I focus on France 

during the presidency of de Gaulle, especially the evolution of the atomic programme. In 

the second chapter, I focus on the chronological introduction of Czechoslovak foreign 

policy and mostly on mutual Czechoslovak-French relations from 1948. These two 

chapters serve as an introduction with common facts. The last chapter consists of three 

subchapters, which are based on the analysis of documents from the Archive of the 

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. The first subchapter speaks of the 

stance of Czechoslovakia towards French atomic tests and towards disarmament. The 

second subchapter shows the description and evaluation of the conflicts which France 

sparked among its allies. The last subchapter examines the Czechoslovak view on French 

relations with NATO. 

    The Czechoslovak foreign policy was driven by the instructions from the Soviet Union, 

not only in its diplomatic relations with France. In the researched era the documents slowly 

stopped being as much ideologically affected as at the beginning of the 1950s. They started 

to be more specific with the focus on the information which was to be transmitted through 
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them, yet still not totally unbiased. All the documents described the events in detail and 

tried to estimate the future development. Those documents used the information from the 

press and political areas, so their prediction was realistic. The archival documents show 

that Czechoslovak diplomacy opposed French nuclear tests from the very beginning. 

French rejection of disarmament agreements was always negatively assessed by 

Czechoslovak diplomacy, but over the time it ceased to be an obstacle to the development 

of mutual relations. The evaluation of French politics towards the countries of the West 

was full of contradictions. The disputes between France and the United States were 

evaluated positively because the United States lost influence in Europe because of them. 

However, the development of relations with West Germany was assessed negatively, as 

West Germany was perceived by Czechoslovakia as an enemy. France's policy towards 

NATO was positively evaluated by Czechoslovak diplomacy, as it weakened NATO. 

France during de Gaulle's presidency refused greater integration, a common nuclear 

weapon, and in 1966 stepped out of NATO's integrated military organization.  
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