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Anotace 

 
 Práce se zabývá vývojem francouzské politiky vůči Sársku od roku 1945, kdy byly 

vytvořeny první plány na uskutečnění hospodářské unie mezi Francií a Sárskem, po sárské 

odmítnutí přijmout postavení mezinárodního území pod správou Rady Evropy v roce 1955. Cílem 

práce, která se zaměřuje především na dění uvnitř francouzské administrativy v Paříži a v Sársku, je 

dokázat, že příčinou neúspěchu francouzského pokusu anektovat Sársko byla řada vnitřních a 

vnějších faktorů. V popředí těchto příčin stojí nezájem francouzského úřednického aparátu o 

Sársko, které nikdy nebylo prioritou pařížské administrativy, jakožto i neschopnost spolupráce 

jednotlivých aktérů a nekompetence jednotlivých institucí. 

 Po skončení druhé světové války Francie přednesla své nároky v Sársku, které 

ospravedlňovala svou naléhavou potřebou zajistit přístup k uhlí. Vedlejší rovinou anexe Sárska 

mělo být oslabení německého hospodářského potenciálu. Vytvoření hospodářské unie v roce 1947 

předcházelo pouze povrchní plánování, jehož důsledky se staly trvalou zátěží pro francouzsko-

sárské vztahy. Ačkoliv partnerství obou zemí bylo zpočátku zdrojem značného optimismu, 

postupně mezi Francií a Sárskem došlo k odcizení. Impozantní vzestup Německa, které začátkem 

padesátých let začalo nabírat na síle, způsobil pochybnosti pragmaticky uvažujících obyvatel Sárska 

o budoucnosti partnerství s politicky labilní a hospodářsky slabou Francií. V říjnu 1955 obyvatelé 

Sárska v referendu odmítli tzv. Sárský statut, návrh na europeizaci Sárska, a v následujících 

parlamentních volbách se de facto rozhodli pro připojení ke Spolkové republice. Tou dobou se už 

Paříž, pro kterou bylo v Sársko vždy marginálním tématem, s porážkou své politiky vůči Sársku 

smířila. 
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Abstract 
 

The study deals with the evolution of French policy towards the Saar from 1945, when the first 

concepts of an economic union between France and the Saar, to the refusal of the Saar to become an 

international territory governed by the Council of Europe in 1955. Analyzing the developments 

within the French administration in Paris and in Saarbrücken, the aim of the study is to prove that 

the failure of France to secure an annexation of the Saar resulted from a variety of internal and 

external forces, the most notable being the lack of interest, co-ordination and competence of the 

French bureaucracy regarding the Saar. 

 Shortly after the conclusion of World War II, France justified its claims in the Saar by a dire 

need of coal and the necessity of curbing future German economic potential. The creation of an 

economic union between France and the Saar was based on superficial and irresponsible planning, 

which proved to be the stumbling block of future French-Saar relations. The troubled partnership, 

initially a cause for optimism, resulted in the alienation of both countries. At the same time the 

rebirth of Western Germany caused the pragmatic view of the Saar to doubt the future of a union 

with a fragile and economically weak France. Following the rejection of the Saar Statute, a French 

plan of europeanization of the Saar, the region chose to join the young Federal Republic. By that 

time the Saar had been a marginal issue for France, making the German success even less strenuous. 
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I. Úvod 
 

1) Vymezení a odůvodnění tématu; metoda a cíle práce 
 

 Sársko je jednou z oblastí, o které spolu Německo s Francií v moderní historii velmi často 

soupeřily a které v důsledku této rivality opakovaně měnily státní příslušnost. Již v době římského 

impéria Sársko prosperovalo, ovšem jeho význam enormně vzrostl během průmyslové revoluce 

díky rozsáhlým uhelným ložiskům. V kombinaci s těžišti rudy v přilehlém Lotrinsku se tato oblast 

na západním břehu Rýna stala jedním z přirozených průmyslových center Evropy. 

 Versailleskou smlouvou z roku 1919 připadla správa Sárska na patnáct let Británii a Francii, 

v praxi ovšem region spravovala téměř výhradně Paříž. Po Hitlerovu puči v roce 1933 se Sársko 

jako jediná část německého území spravovaná jiným státem nakrátko stalo útočištěm pro odpůrce 

NSDAP. Po vypršení spojeneckého mandátu se ovšem sárští obyvatelé, ve velké většině německého 

etnického původu, vyslovili v roce 1935 v plebiscitu jednoznačně pro připojení Sárska k Třetí říši. 

 Vývoj v Sársku v letech 1945-1955 byl poznamenán zásadními posuny ve francouzsko-

německých vztazích, labilní politickou situací ve Francii a dramatickou proměnou postavení 

okupačních zón v západní části Německa, resp. Spolkové republliky vůči Spojencům během první 

poválečné dekády. Zatímco v letech bezprostředně po skončení 2. světové války bylo cílem Francie 

využít sárského hospodářského potenciálu k posílení vlastní ekonomiky, na přelomu 40. a 50. let se 

pozice Sárska změnila v privilegované hospodářské partnerství s podstatnou mírou autonomie. 

Francouzský pokus o europeizaci Sárska v první polovině 50. let byl ovšem odmítnut samotnými 

obyvateli Sárska, kteří se na podzim roku 1955 v referendu vyslovili proti tzv. Sárskému statutu, 

který navrhoval správu Sárska Radou Evropy V roce 1957 se Sársko stalo desátou zemí Spolkové 

republiky. 

 K tématu poválečných dějin Sárska mě přivedl zájem o dvojí problematiku. První je 

inspirativní poválečné usmíření Francie s Německem, soků z řady konfliktů a tvelkých rivalů 

předchozího století. Tento posun ve francouzsko-německých vztazích se v důsledku stal jedním z 

hlavních garantů úspěchu projektu integrace evropských států a spolu s Marshallovým plánem 

hybnou silou poválečné obnovy Evropy. Druhou oblastí mého zájmu jsou teritoria, která byla kvůli 

své poloze na hranicích mezi historickými regiony donucena v dějinách často měnit svou 

příslušnost. Praktické problémy a obtížná sebeidentifikace obyvatel těchto teritorií v průběhu 

častých změn mezinárodní situace ovšem byly kompenzovány unikátními možnostmi kulturně 

pluralitní společnosti. Kromě Sárska je v kontextu francouzsko-německého teritoria příkladem 
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takové oblasti také Alsasko.1 Zatímco německá literatura k sárské otázce je bohatá a pohled 

Spolkové republiky je hojně zastoupen v historických, ekonomických i politologických pracích, 

francouzská perspektiva dosud nebyla podobně důkladně zpracována. Proto považuji za přínosné 

obohatit spektrum pohledů na sárskou otázku po druhé světové válce analýzou francouzské politiky 

vůči Sársku. 

 Při práci jsem postupoval klasickou historiografickou metodou, ve čtyřech fázích: heuristika 

→ kritika → interpretace → narace.2 Těžiště práce spočívá v analýze role francouzské 

administrativy ve vývoji sárské otázky. Prvním krokem pracovní metody tedy bylo shromáždění a 

následná kritika pramenů a literatury, relevantní k francouzské politice vůči Sársku. Výhodou 

časového odstupu od událostí v letech 1945-1955, které časově tuto práci vymezují, je dostupnost 

pramenů, týkajících se francouzské politiky vůči Sársku, ať už v řadě edic či v práci ostatních 

autorů. Díky tomu si lze vytvořit podrobný přehled o jednotlivých institucích a aktérech, ať už o 

ministerstvu zahraničních věcí a dalších ústředních orgánech administrativy, francouzské okupační 

správě v Německu nebo francouzském zastoupení v Saarbrückenu. Po heuristické a kritické fázi 

pracovního postupu jsem zprvu analyzoval výchozí situaci ve Francii po ukončení nacistické 

okupace a výchozí koncepce francouzské sárské politiky. Francouzské koncepce budoucího 

uspořádání Sárska jsem během jejich interpretace srovnával především s kritikou, které se jim již 

krátce po válce dostávalo. Tím jsem vytyčil hlavní třecí plochy mezi jednotlivými aktéry v sárské 

otázce a problémy pozdějšího vývoje. V narativní fázi pracovního postupu jsem chronologickým 

postupem popsal proměnu vytyčených problémů a konfliktů, koncepty jejich reformy a příčiny 

výsledků těchto reforem či pokusů o změnu. 

 Práce sleduje zejména vývoj politiky jednotlivých francouzských institucí a jejich vnitřní 

dynamiku. Pozornost je věnována také interakci mezi hlavními aktéry francouzské politiky vůči 

Sársku a proměnám její koncepce. Sárská otázka po druhé světové válce však byla do stejné míry 

politickým i hospodářským problémem. V popředí francouzského zájmu o Sársko stálo především 

sárské uhlí, hnací motor průmyslu a ospravedlnění pro francouzské pokusy o anexi Sárska. Práce 

analyzuje hospodářský kontext vývoje sárské otázky a hodnotí platnost hospodářských argumentů, 

kterými Francie svou politiku obhajovala. Vzhledem ke komplexní povaze sárské otázky a 

značnému počtu aktérů, kteří v poválečné dekádě ovlivňovali vývoj Sárska, práce obsahuje i 

exkurzy do mezinárodní politiky a do politického dění v Sársku.   

 Výchozí tezí práce je, že Francii se nepodařilo Sársko udržet zejména kvůli vlastní vnitřní 
                                                
1 O problémech reintegrace Alsaska- Lotrinska do Francie po druhé světové válce vznikla na Institutu mezinárodních 
2 Např. Zdeněk Beneš, „Narratio, noesis a čas. Poznámky k jednomu aspektu chápání dějin a historie“ in: Přednášky z 

52. běhu Letní školy slovanských studií (Praha: Univerzita Karlova 2009), 132-139. 
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slabosti. Ke ztrátě Sárska a neúspěchu francouzského pokusu o europeizaci Sárska však přispěl také 

nečekaně rychlý vzestup západního Německa. Ten pro obyvatele Sárska znamenal větší perspektivu 

v přidružení ke Spolkové republice než v setrvání v partnerství s nestabilní Francií.  

 Hlavním cílem práce je odpovědět na řadu závažných otázek, které vyvstaly při studiu 

dostupných pramenů a literatury: jaká byla motivace a cíle francouzské politiky vůči Sársku? Co 

bylo příčinou jejích změn a pokusů o její reformu? Byla francouzská politika vůči Sársku jasně 

koncipována a konzistentním způsobem uskutečňována? Jakou roli hrála francouzská politická 

labilita a vlastní hospodářské problémy? Jakým způsobem Sársko ovlivnila postupná emancipace 

okupovaného západního Německa a jeho hospodářský vzestup? Bylo Sársko určitým 

destabilizačním prvkem pro francouzsko-německé vztahy, nebo naopak katalyzátorem pro usmíření 

obou zemí? Jaké byly důvody odcizení mezi Francií a Sárskem a odklonu obyvatel Sárska od 

orientace na Francii? Kterých cílů francouzské politiky vůči Sársku se podařilo dosáhnout? 

 Stať práce je chronologicky řazena do tří částí, přičemž každá část je zakončena průběžným 

shrnutím. Řazení do částí sleduje důležité mezníky ve vývoji francouzské politiky vůči Sársku. 

První část se zabývá obdobím od vzniku prvních francouzských koncepcí anexe Sárska po 

uskutečnění francouzské-sárské hospodářské unie na podzim 1947. Poslední měsíce roku založení 

hospodářské unie tak přesahují do druhé části, která sleduje období rostoucího rozporu mezi 

sárským očekáváním hospodářského pokroku a realitou stagnace francouzské politiky v Sársku. 

Toto období končí přelomem let 1949/1950, kdy si obě strany hospodářské unie uvědomily 

neudržitelnost statu quo. Třetí část vymezuje období od francouzského pokusu o reformu své 

politiky v Sársku dohodami z března 1950 až po odmítnutí Sárského statutu referendem v říjnu 

1955. Poznámkový aparát a seznam použité literatury jsou zpracovány podle The Chicago Manual 

of Style, 15. vydání (2003) v úpravě pro Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia.3 

 

 

 

 

 

 

 

2) Současný stav bádání a analýza použité literatury 

                                                
3 Studia Territorialia AUC, pokyny pro autory,  
http://ims.fsv.cuni.cz/pub/09_AUC/Agenda/AUC_STUTER_Pokyny%20pro%20autory_CS.doc (staženo 4. 1. 2011) 
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 Dějiny Sárska v první dekádě po druhé světové válce a role sárské otázky ve vývoji 

francouzsko-německých vztahů rozhodně netrpí nezájmem historiografie. K poválečným sárským  

dějinám doposud vyšlo několik kvalitních monografií, často s velmi širokým záběrem či s přesahy 

do dalších společenských věd. S postupným zpřístupňováním pramenů v evropských archivech, 

týkajících se tohoto období, také měli autoři prací o sárské problematice stále větší možnosti. 

Nevýznamnější soustředění archivních materiálů k francouzské politice vůči Sársku se nalézá 

v archivu francouzské okupace Německa a Rakouska. Tyto fondy byly od roku 1957 soustředěny 

v alsaském Colmaru a v červenci 2010 byly přestěhovány do nově zřízeného Centre des archives 

diplomatiques v La Tourneuve.4 Důležité jsou také části archivů francouzského ministerstva 

zahraničních věcí, věnované Sársku.  

 V historiografii zabývající se Sárskem lze vysledovat trend publikování zásadních prací 

vždy po uplynutí lhůt pro zpřístupnění archivních materiálů v délce 30, 40 nebo 50 let. Ačkoliv 

neexistuje přímá úměrnost mezi dostupností pramenů a kvalitou vědecké práce, tyto nové možnosti 

bádání se pochopitelně odráží v obsahu novějších prací. Přesto ještě před zpřístupněním archivů 

relevantních k Sársku vzniklo několik kvalitních monografií. V roce 1959 vyšla práce Jacquese 

Freymonda Le conflit sarrois (o rok později v německém překladu jako Die Saar 1945-1955 a v 

anglickém překladu, který mám k dispozici: The Saar Conflict 1945-1955), která zachycuje 

především politickou atmosféru ve Francii a v západním Německu a fungování obou státních 

aparátů. V roce 1965 byla publikována studie Williama R. Craddocka The Saar-Problem in Franco-

German relations 1945-1957, která vyzdvihuje fakt, že se spor o Sársko stal neuralgickým bodem 

francouzsko-německých vztahů počátku padesátých let a překážkou poválečného sbližování obou 

států. 

 Téměř každá vědecké práce však z podstaty věci odráží kromě dostupných pramenů a 

literatury také autorovy osobní názory na problematiku, kterou analyzuje. V humanitních oborech a 

v historiografii obzvlášť je tato skutečnost markantní. Historikové tak nezřídka docházejí za 

srovnatelných podmínek, vědeckých metod i vymezení tématu ke značně odlišným závěrům. Tento 

rozpor je mimo jiné způsoben právě tímto zabarveným osobním pohledem na věc, aniž by tím byla 

zpochybněna celková vyváženost a objektivita vědecké práce. Jedním z důsledků tohoto osobního 

pohledu může být specifický výběr pramenů, hodnocení jejich důležitosti a jejich intepretace. 

                                                
4 Celý komplex, koncipovaný architektem Henrim Gaudinem od počátku jako archiv, byl otevřen v září 2009. Kromě 

materiálů francouzské okupační zóny sdružuje řadu dalších, často dosud veřejnosti nepřístupných fondů týkajících se 
francouzské diplomacie od 17. století do současnosti. Centre des archives diplomatiques v letech 1987-2010 sídlilo 
v Nantes. 
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S ohledem na práci o francouzské politice vůči Sársku uvádím jako příklad výše popsaného 

fenoménu skutečnost, že se v historiografii vytvořily dvě skupiny autorů, „školy“, které německo-

francouzské vztahy a v důsledku i francouzskou politiku vůči Sársku interpretují zcela odlišně.  

 První z těchto škol je skupina historiků, spojená s Rainerem Hudemannem ze Sárské 

univerzity v Saarbrückenu a Raymondem Poidevinem, specialistou na německé dějiny a 

francouzsko-německé vztahy z univerzity ve Štrasburku. Klíčová teze této školy argumentuje, že 

francouzská okupace jihozápadního Německa nebyla motivována pouze materiálním ziskem a 

hospodářským prospěchem, jak tvrdí některé práce německé historiografie, nýbrž obsahovala i 

konstruktivní elementy a Sársku v součtu spíše prospěla. Koncem 80. let se začala skupina vědců 

pod vedením Rainera Hudemanna intenzivně zabývat výzkumem poválečných sárských dějin. Z 

tohoto výzkumného záměru vzešla přímo či nepřímo řada prací o sárské otázce v období po druhé 

světové válce. V roce 1992 byl vedením Hudemanna a Poidevina publikován dvojjazyčný sborník 

Die Saar 1945–1955. Ein Problem der europäischen Geschichte – La Sarre 1945–1955. Un 

problème de l'histoire européenne. Duch tohoto sborníku lze ilustrovat citátem z předmluvy 

sborníku: „Sárská otázka představovala v dlouhém procesu německo-francouzského sbližování po 

celé desetiletí jednu z nejvýraznějších překážek. Zároveň ale Sársko bylo jedním z nejnosnějších 

nástrojů německo-francouzské spolupráce. V rané fázi evropské integrace sloužilo mnoho 

politických řešení, vyvinutých v Sársku, jako experimentální model nadnárodních politických 

struktur.“5 Sborník zachycuje celou škálu aspektů francouzské politiky v Sársku, která byla 

ovlivněna vnitřním dilematem ve Francii samotné. Na jedné straně byla francouzská hospodářská 

situace po válce skutečně zoufalá, a sárský hospodářský potenciál hrál pro posun francouzské 

ekonomiky směrem ke konjunktuře klíčovou roli. Na druhé straně však po zkušenosti s krachem 

versailleského systému bylo zřejmé, že příliš velké omezování německého hospodářství může být 

kontraproduktivní. V rovině kulturní politiky pak  dominovala snaha o „pofrancouzštění“ sárského 

vkusu a kulturní orientace. Snahou v obou těchto sférách však podle tohoto sborníku nikdy nemělo 

být primárně utrpení či ponížení obyvatel. Sborník využil zpřístupnění archiválií k sárské otázce 

koncem 80. let a staví na velmi intenzivním studiu německých a francouzských pramenů. Za hlavní 

problém sborníku považuji velké rozdíly v kvalitě a zvolených metodách jednotlivých příspěvků, 

díky kterým sborník namísto strukturované příručky působí chaotickým dojmem.  

 V roce 1996 vyšla v knižní podobě habilitační práce Armina Heinena Saarjahre: Politik und 

Wirtschaft im Saarland 1945 – 1955. Heinen si klade za cíl zachytit dějiny Sárska v první 

                                                
5 Rainer Hudemann, Raymond Poidevin, eds., Die Saar 1945-1955, Ein Problem der europäischen Geschichte 

(München: R. Oldenbourg, 1995) 5. 
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poválečné dekádě v jejich celistvosti, prezentovat „Gesamtdarstellung“ této oblasti historie.6 

Klíčovou Heinenovou tezí je vzájemná propojenost politiky a hospodářství, která po celé desetiletí 

od kapitulace Německa po začlenění Sárska do Spolkové republiky ovlivňovala rozhodování všech 

aktérů a určovala vývoj francouzsko-sárských vztahů. Heinen detailně zkoumá hospodářský model 

v Sársku, který se orientoval na uspokojení poptávky v báňském průmyslu, a zvyšoval potenciál 

pracovní síly například předčasným propouštěním německých válečných zajatců. Díky podobným 

opatřením na podporu růstu ekonomiky se podařilo prolomit začarovaný poválečný kruh podvýživy 

obyvatel Sárska a z toho plynoucí nízké produktivity práce. Heinen uvádí, že materiální zajištění 

obyvatel v Sársku po válce velmi rychle překonalo úroveň přilehlých německých obcí, a pokouší se 

tak vyvrátit časté černobílé vnímání francouzské politiky vůči okupovaným územím v Německu 

jako revanšistické, kořistnické a krajně nepřátelské vůči místnímu obyvatelstvu. Práce také 

analyzuje fungování francouzské administrativy a poskytuje hodnotné exkurzy do vnitřní politiky 

v Sársku a jeho každodennímu životu. Heinen vychází především z primárních zdrojů, které 

studoval v řadě archivů na obou březích Rýna – zejména archivy sárského oddělení Quai d‘Orsay, 

francouzské vojenské správy v Baden-Baden nebo Vysokého komisariátu v Saarbrückenu. 

Nezanedbatelný je také Heinenův přínos v analýze sárského vnitropolitického vývoje. Za 

nedostatek Heinenovy práce lze považovat jeho fixaci na některé aktéry francouzsko-sárských 

vztahů. Jakkoliv je například geneze vztahů a konfliktů uvnitř francouzské administrativy 

fascinujícím čtením, některé kapitoly kvůli užšímu výběru pramenů nedávají pocit dostatečného 

přehledu nad tématem. Ten je omezen také poměrně sporým použitím pramenů amerického či 

britského původu – roli západních Spojenců Francie v studii sárské otázky přitom nelze opominout. 

 Další důležitou publikací z Hudemannova pracovního kolektivu je sborník Grenz-Fall. Das 

Saarland zwischen Frankreich und Deutschland 1945-1960  z roku 1997 od Rainera Hudemanna, 

Burkharda Jellonneka a Bernda Raulse, který kromě chronologického rozšíření obohacuje 

předchozí zkoumání sárské otázky o práci s dosud nepublikovanými prameny.  Hlubší analýzu 

hospodářské politiky v Sársku po jeho začlenění do SRN přinesla monografie Marcuse Hahna Das 

Saarland im doppelten Strukturwandel 1956-1970. Regionale Politik zwischen Eingliederung in die 

Bundesrepublik Deutschland und Kohlekrise z roku 2003. Určitým vyvrcholením výzkumu 

Hudemannovy skupiny byla práce redigovaná Hudemannem a Heinenem s názvem Das Saarland 

zwischen Frankreich, Deutschland und Europa: 1945-1957, vydaná v roce 2007 k padesátému 

výročí připojení Sárska ke Spolkové republice. Tato publikace, která je zároveň sborníkem a edicí 

                                                
6 Armin Heinen, Saarjahre: Politik und Wirtschaft im Saarland 1945 – 1955 (Stuttgart: A. Francke, 1996), 
  32. 
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pramenů, si klade za cíl položit základy pro pochopení moderních kontroverzí ve výzkumu sárských 

dějin. Výběr článků, přehledné úvody do všech problematik, důraz na didaktičnost i pečlivý výběr 

pramenů, často dosud nezveřejněných a vždy okomentovaných, z knihy skutečně dělají jakousi 

kompletní příručku a výchozí bod ke studiu sárské otázky. Vzhledem ke snaze autorů nabídnout 

průřez prameny, týkajícími se Sárska, je však zarážející malý počet uvedených pramenů německé 

provenience.    

 Metodologickým a obsahovým protipólem Hudemannovy práce, a tedy druhou ze 

zmíněných „škol“ v interpretaci poválečných německo-francouzských vztahů, je skupina vědců 

okolo Klause Hildebranda z univerzity v Bonnu. Ta vychází především z teze, že o německo-

francouzských vztazích lze mluvit nejdříve od založení Spolkové republiky v roce 1949, tedy až po 

vzniku svéprávného německého státu. V této logice tedy zkoumá především interakci obou zemí na 

srovnatelné státní úrovni a orientuje se na diplomatické dějiny. V pracích Hildebrandovy školy 

dominují smlouvy, diplomatické depeše a vládní doktríny. V popředí smýšlení o vývoji německo-

francouzských vztahů stojí velcí muži jako Konrad Adenauer, Robert Schuman nebo Charles de 

Gaulle, a pevné body jako Schumanův plán nebo Elysejská smlouva. Reprezentativním příkladem 

této školy je monumentální dvoudílná práce Ulricha Lappenküpera z roku 2001 Die deutsch-

französischen Beziehungen 1949–1963. Von der „Erbfeindschaft“ zur „Entente élémentaire“. 

 Z perspektivy výzkumu poválečných dějin Sárska tento přístup znamená, že (nejen pro 

Sársko a německo-francouzské vztahy) kritická léta 1945-1949 zůstávají stranou pozornosti, a 

velmi málo prostoru dostávají ve výzkumu také nestátní aktéři událostí. Podle mého názoru jsou v 

důsledku publikace, aplikující zmíněné metody, méně atraktivní a pro studium francouzské politiky 

v Sársku méně relevantní. Zatím poslední knihou v této výzkumné linii je rozsáhlá monografie 

Herberta Elzera Die deutsche Wiedervereinigung7 an der Saar. Das Bundesministerium für 

gesamtdeutsche Fragen und das Netzwerk der prodeutschen Opposition 1949-1955, taktéž z 

jubilejního roku 2007. Tato konzervativní studie se zaměřuje na proněmeckou opozici, která v 

poválečném Sársku stála dlouho mimo zákon, a její institucionální podporu ve Spolkové republice. 

Vývojem v letech 1945-1949 se Elzer zabývá na pouhých pěti stranách textu, což ve více než 

tisícistránkové publikaci působí jako poněkud extrémní snaha dodržovat dogma o irelevanci 

událostí v německo-francouzských událostech před vznikem Spolkové republiky. Zarážející je také 

způsob, jakým Elzer jednostranně volí z dostupných pramenů – téměř vždy využívá ty z 

                                                
7 Analýzou jazyka historiografie a dobové publicistiky lze dobře ilustrovat, jakým způsobem Francie i Německo 

pohlížely na dějinný pohyb Sárska mezi oběma zeměmi. Oba jazyky totiž operují s majetnickým termínem 
„znovupřipojení“ Sárska, ať už z francouzského pohledu rattachement let 1945-1947 nebo německé 
Wiedervereinigung let 1935 a 1956/57. 
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„proněmeckých“ zdrojů, ať už jsou to různá grémia, organizace nebo jednotlivci. Primárních zdrojů 

francouzského původu je pak pohříchu pouhý zlomek, v němž dominují již publikované prameny. 

Autor také kategoricky odmítá konkurenční práce, které jsou z větší části postaveny na 

francouzských zdrojích – o Heinenově práci pochybuje tvrzením, že „postrádá politický horizont.“8 

Elzerova práce politický horizont čtenáři přímo vnucuje, neboť autor často vychází z pramenů 

z oddělení propagandy na Auswärtiges Amt. Text navíc působí dojmem, že se autor namísto vlastní 

argumentace a intepretace spoléhá na pouhé citace z těchto nevyváženým způsobem vybraných 

zdrojů, přičemž nijak nepodněcuje diskusi a nedává prostor pro vlastní názor čtenáře. Jedná se 

nicméně o mimořádně pečlivou a detailní přehledovou studii, která se zabývá závažným a dosud 

málo analyzovaným tématem. 

 Z výše uvedených důvodů, především kvůli nerovnoměrnému prostoru, který je poskytnut 

oběma hlavním zainteresovaným státům, upřednostňuji vycházet literatury autorů okolo Rainera 

Hudemanna. Literatura k sárské otázce se však rozhodně neomezuje na tyto dvě protikladné 

interpretace dějin německo-francouzských vztahů – mezi další kvalitní práce s širokým záběrem 

patří například monografie Ludwiga Linsmeyera Die Geburt des Saarlandes. Zur Dramaturgie 

eines Sonderwegs. Tato publikace, vydaná rovněž v jubilejním roce 2007, jde spíše cestou 

regionálních dějin a vnitropolitické analýzy dění v Sársku, které ovšem na vhodných místech 

zařazuje do kontextu mezinárodního vývoje a hospodářské politiky. 

 Je s podivem, jak málo prostoru je poválečným dějinám Sársku věnováno ve francouzské 

historiografii, a to i přes zmiňovanou dobrou dostupnost materiálů. Lze spekulovat, že Sársko 

zůstává stranou francouzského zájmu také proto, že se z francouzského pohledu jedná o jakési 

„dějiny neúspěchu“, které nejsou pro bádání příliš atraktivní. Tuto domněnku podpořil i prof. Willi 

Oberkrome z freiburské univerzity, který mi na mou otázku o obtížném mapování dějin neúspěchu 

odpověděl rovněž otázkou: „Všichni víme, co Napoleon večeřel po bitvě u Marenga. Zdalipak 

tušíte, co císař pojedl poté, co mu oznámili výsledek bitvy u Trafalgaru?“9 

 Jednou z výjimek nezájmu francouzské historiografie o poválečný vývoj v Sársku je práce 

Raymonda Poidevina Robert Schuman et la Sarre 1948-1952 z roku 1992, která má ovšem 

tematicky podstatně menší záběr než monumentální německé monografie. K francouzsko-

německým hospodářským vztahům vyšla v roce 1996 vynikající kniha Sylvie Lefèvre Les relations 

économiques franco-allemandes de 1945 à 1955: De l'occupation à la coopération, ve které je 

Sársku z pochopitelných důvodů věnována značná pozornost. Kniha se ovšem nejen svým tématem, 
                                                
8 Herbert Elzer, Die deutsche Wiedervereinigung an der Saar (St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2007) 28. 
9 Willi Oberkrome (Vertretung der Professur für Neuere und Neueste Geschichte, Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg), v osobním rozhovoru s autorem, červen 2009. 



Francouzská politika vůči Sársku 1945-1955 

16 

ale i způsobem zpracování nepouští do žádné interpretační kontroverze a slouží spíše jako kvalitní 

přehledová práce. Otázkou ekonomického připojení Sárska ke Spolkové republice po odmítnutí 

Sárského statutu se zabývá Jean-Paul Cahn v práci Le second retour. La rattachement de la Sarre à 

l’Allemagne 1955-1957 z roku 1985. Dalšími podstatnými francouzskými příspěvky jsou také 

články ve zmíněném sborníku Die Saar 1945–1955.  

 Mezi tematicky úžeji specializovanými publikacemi je řada prací, nezanedbatelných pro 

pochopení okolností proměn sárské otázky. Pro pochopení jejího vývoje je nezbytné mít přehled o 

spojenecké politice a mezinárodním kontextu sárské otázky. Na tu se zaměřuje Martin Kerkhoff v 

práci z roku 1996 s názvem Grossbritanien, die Vereingten Staaten und die Saarfrage, 1945 bis 

1954 nebo Ulrich Pohlmann v knize Die Saarfrage und die Alliierten 1942-1948 z roku 1993. 

Vývoj sárské otázky z pohledu publicistiky analyzuje Albert Kraus v knize Die Saarfrage im 

Spiegel der Publizistik (1945-1955): Die Diskussion um das Saarstatut vom 23. Oktober 1954 und 

sein Scheitern in der deutschen, saarländischen und französischen Presse.  

 Co se týče primárních zdrojů, vycházet budu především z výše uvedené edice pramenů 

Rainera Hudemanna a Armina Heinena. Další relevantní edice pramenů jsou publikace Die 

Bundesrepublik Deutschland und Frankreich: Dokumente 1949-1963, Bd. 1 – Aussenpolitik z roku 

1997, na které spolupracoval Lappenküper s Hildebrandem, a Documents diplomatiques françaises, 

Série 1944-1954, taktéž z roku 1997. Vzhledem k dobré dostupnosti pramenů jsem se rozhodl 

neprovádět vlastní archivní výzkum. 

 V práci používám také autobiografická díla dvou osobností, úzce spojených se sárskou 

otázkou po druhé světové válce. První z nich jsou memoáry Johannese Hoffmanna, ministerského 

předsedy sárské vlády v letech 1947-1955, s názvem Das Ziel war Europa. Der Weg der Saar 

1945-1955. K ústřední tezi Hoffmannových pamětí, které vyšly v roce 1963, směřuje již název 

knihy. Bývalý premiér argumentuje, že v pozadí jeho politiky byl vždy cíl zajistit Sársku 

samosprávu v rámci evropských struktur. Je zřejmé, že Hoffmann oproti svým tvrzením často 

jednal velmi pragmaticky a jakési konzistentní zastávání evropské myšlenky bylo spíše jeho 

sebeinterpretací. Knize se však daří přesvědčivě bojovat proti stereotypní Hoffmannově karikatuře 

loutky, ovládané Francií, se kterou operuje Herbert Elzer. Druhou autobiografickou prací jsou 

paměti Michela Debrého, koordinátora pro sárské záležitosti na francouzském ministerstvu 

zahraničních věcí a v letech 1959-1962 prvního premiéra Páté republiky. V druhém ze tří svazků 

monumentálních memoárů Trois républiques pour une France Debré poskytuje cenné vhledy do 

skromné části Quai d’Orsay, určené sárským záležitostem. 

 Nejnovější prací k sárské otázce je studie Volkera Zimmermanna z roku 2010 Heim zur 
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„deutschen Mutter“, která srovnává oba sárské „návraty“ do Německa ve 30. a 50. letech.10 

Zimmermannovu studii jsem ovšem dostal do rukou až po uzavření textu.  

 Velice mne těší, že se mohu opřít také o řadu vynikajících kvalifikačních prací mých 

kolegyň a kolegů, vytvořených v rámci Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy, jakožto i o kvalitní příručky a další publikace, na kterých se podíleli 

pedagogové Institutu. 

                                                
10 Volker Zimmermann, „Heim zur „deutschen mutter“. Die eingliederung des Saarlands in das Deutsche reich in den 

1930er und in die Bundesrepublik Deutschland in den 1950er Jahren“, in: Německá centra – německé periferie : 
federalismus –regionalismus – subsidiarita, Petr Mlsna et al. (Praha: Kairos, 2010). 
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II.  Okupace a hospodářské připojení Sárska (1945-1947) 
 

1) Hospodářská situace ve Francii na konci druhé světové války 
 

 Pokud se zabýváme francouzskou politikou vůči Sársku a chceme-li porozumět jejím 

proměnám po konci druhé světové války, musíme znát zejména hospodářskou situaci ve Francii v 

období po jejím osvobození spojeneckými vojsky. Byly to totiž hospodářské motivy, které 

francouzské představitele stále vracely k myšlence na odtržení Sárska od nacistického státu, a 

ekonomické důvody, kterými byla hospodářská integrace Sárska ospravedlňována. 

 Ačkoliv německé jednotky opustily Paříž již v srpnu 1944, válka ve Francii rozhodně nebyla 

ukončena. Severní Alsasko a části Lotrinska zůstávaly v německých rukou, a k definitivnímu 

vítězství nad okupanty bylo potřeba, aby se vojenská snaha v této fázi osvobození Francie ještě dále 

vystupňovala.11 Plná porážka nacistických vojsk měla Francii poskytnout šanci zmírnit katastrofální 

hospodářskou situaci, která byla v ještě zoufalejším stavu, než po do té doby nevídaně devastující 

první světové válce. Index průmyslové výroby počátkem roku 1945 dosahoval pouze 42 % stavu v 

roce 1938, tedy zhruba úroveň konce devatenáctého století.12 Zatímco během první světové války 

byla těžce zkoušena zejména frontová Pikardie a Champagne, nyní byly zasaženy všechny regiony. 

Válka se přímo dotkla 74 francouzských départementů, a zejména v Normandii byla některá města 

blízko úplnému zničení. Ministerstvo obrany v roce 1946 odhadovalo, že jen rekonstrukce bytového 

fondu by si vyžádala 4,9 mld. franků. To představovalo dvouleté až tříleté celkové příjmy státní 

pokladny.13  

 Dopravní infrastruktura byla téměř kompletně zničena. Klíčovým dopravním prostředkem 

byla stále železnice - ze 40 000 km kolejí v roce 1939 však bylo zachováno pouze 18 000, a to v 

nesouvislých úsecích. Pojízdná byla pouze každá šestá lokomotiva a každý třetí vagon. Panoval 

nedostatek spotřebního zboží i pracovních nástrojů a zemědělství mělo daleko k soběstačnosti. Tuhá 

zima 1944/45 byla obzvlášť krutá a přinesla tisíce dalších civilních obětí, neboť francouzské 

obyvatelstvo trpělo podvýživou a zároveň nemělo téměř žádný přístup k plynu, elektřině nebo 

uhlí.14 Kvůli nedostatku koksu také stagnovalo ocelářství a zpracovatelský průmysl – francouzské 

                                                
11 Heinen, Saarjahre: Politik und Wirtschaft im Saarland 1945 – 1955 (Stuttgart: A. Francke Verlag,1996), 27. 
12 Hubert Bonin, Histoire économique de la France depuis 1880, (Paris: Masson, 1987) sv. 2, 25. 
13 Petra Brožová, „Francouzské hospodářství 1944-1948: Modernizace nebo úpadek?“, Études du CEFRES, č. 3 (říjen 

2004), 42-51. 
14 Ibid., 43. 
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hospodářství se tak pohybovalo v začarovaném kruhu.15 

 Příčiny hospodářské krize však sahaly hlouběji do historie než pouze k počátku okupace 

nacistickými vojsky v roce 1940. Podle novodobých analýz trpěla francouzská ekonomika již před 

válkou řadou závažných strukturálních problémů a oproti srovnatelně velkým hospodářstvím 

Německa a Velké Británie zůstávala znatelně pozadu v zastaralé, téměř „předindustriální” podobě. 

Celosvětová hospodářská krize první poloviny 30. let navíc ještě posílila francouzské sklony k 

protekcionismu a nedůvěru živnostníků a sedláků k modernímu velkoprůmyslovému a tvrdě 

konkurenčnímu pojetí hospodářství.16  

 Stagnace před druhou světovou válkou byla způsobená také nedostatkem uhlí - Francie 

musela již před válkou i přes vlastní masivní těžbu dovážet nejméně 40 % této klíčové suroviny a 

dokonce dvě třetiny z celkového spotřebovaného objemu koksu. Koncem roku 1944 byl výnos z 

francouzských uhelných dolů oproti předválečnému stavu zhruba poloviční a dostupnost uhlí dále 

omezovaly obtíže se skladováním a dopravou. Vzhledem k tomu, že uhlí představovalo 80 % zdrojů 

pro výrobu energie, byl jeho nedostatek obzvlášť citelný. Velká Británie, která byla krátce po válce 

největším dodavatelem uhlí do Francie, se v roce 1947 sama dostala do značných potíží a nebyla již 

schopná svého kontinentálního spojence zásobovat.17 Podobný pokles dodávek nastal i u dodávek z 

Porúří a ačkoliv vzniklý nedostatek částečně pokryly dovozy ze Spojených států, začalo být 

evidentní, že pouze zajištění vlastních zdrojů uhlí a oceli Francii přinese ekonomickou bezpečnost a 

v době velmi omezeného zahraničního obchodu také devizovou úsporu. Další motivací ke snaze o 

uhelnou soběstačnost byla představa, že budoucí převahu nad Německem, potažmo ochranu před 

ním, zajistí Francii uhlím poháněné rychlejší tempo hospodářského růstu. Ideálním klíčem k takové 

převaze mělo být ovládnutí uhelných zdrojů a související infrastruktury v Německu, respektive 

získání privilegovaného přístupu k těmto zdrojům.18 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Bonin, Histoire économique, sv. 2, 26. 
16 Sylvie Lefèvre, Les rélations économiques franco-allemandes de 1945 à 1955: De l'occupation à la coopération 

(Paris: Comité pour l’histoire économique et financière, 1996), 16.  
17 Ibid., 17. 
18 Heinen, Saarjahre, 30. 
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2)  Aktéři francouzské politiky vůči Sársku v letech 1944-1947 
 

 Za čtyři rozhodující faktory, které v prvních poválečných letech ovlivňovaly francouzskou 

politiku vůči Sársku, považuje Armin Heinen parlamentní volby, politické obchody, byrokracii a 

zužování vlastního manévrovacího prostoru předchozími rozhodnutími.19 Tento poměrně trefný 

výčet zároveň ukazuje k hlavním aktérům této politiky. 

 Okruh osob, zainteresovaných na tom, aby se sárská otázka stala jednou z vládních priorit, 

byl poměrně úzký. Podobně malá byla skupina těch, kteří byli v prvních poválečných letech za 

francouzskou politiku vůči Sársku zodpovědní. První významné snahy o realizaci konkrétních 

kroků vůči Sársku inicioval na přelomu let 1944/45 Léonce Abel Verdier, francouzský generální 

konzul v Sársku před rokem 1935. Verdier vnímal období po roce 1935, kdy se Sársko v referendu 

rozhodlo vystoupit z hospodářského svazku s Francií, jako osobní porážku. Byl rozhodnutý hrát 

hlavní roli při pokládání základních kamenů nového francouzského působení v Sársku. Ještě 

předtím, než Američané předali okupační správu Paříži, vznikla s posvěcením francouzského 

ministerstva zahraničí pod Verdierovým vedením na lotrinsko-sárských hranicích zvláštní pracovní 

skupina pro Sársko.20 Bývalý konzul se zajisté už téměř viděl ve své staronové roli civilního 

správce v Saarbrückenu, nicméně Verdierovy plány rázně překazil Gilbert Grandval. 

 Grandval, vlastním jménem Gilbert Hirsch-Ollendorff, byl úspěšným velitelem komanda 

francouzského protinacistického odboje v oblasti Nancy, kde také vznikl pseudonym Grandval. 

Krátce po ukončení okupace Francie splnil přání svého „nadřízeného“ z dob protinacistického 

odboje, generála de Gaulla, aby se účastnil vojenské okupační správy Německa v jedné z nejvyšších 

funkcí. Rozhodl se pro Sársko, které se podle Grandvalova odhadu mělo stát nejdůležitějším z 

Francií okupovaných území. Ambiciózní Grandval měl od počátku velké plány na hospodářský 

rozmach Sárska, které by mu zajistilo osobní prestiž. Z úspěšné předválečné kariéry ředitele závodu 

na výrobu chemických hnojiv měl řadu zkušeností, potřebných k revitalizaci sárského průmyslu.21  

 Prvním krokem Grandvala v cestě k nejvyšší funkci v Saarbrückenu bylo přimět vedení 

okupační správy, velitele francouzské okupační zóny generála Pierra Koeniga a jeho vedoucího 

civilní správy Emila Laffona, aby ho jmenovali do funkce nejvyššího zmocněnce pro Sársko.22 Zde 

Grandval ukázal svůj tvrdý vyjednávací styl a odvahu, když Koenigovi nedal v otázce svého 

jmenování příliš na vybranou – buď post v Saarbrückenu, nebo nic. Koenig s Laffonem jmenování 

                                                
19 Heinen, Saarjahre, 44-45. 
20 Ibid., 82.  
21   Ibid., 81. 
22 Fr. Délegué Supérieur, něm. obvykle Militärgouverneur. 



Francouzská politika vůči Sársku 1945-1955 

21 

de Gaullova favorita Grandvala namísto Verdiera záhy podepsali.23 

 V září 1945 zahájil Grandval svou misi francouzského nejvyššího zmocněnce v Sársku24 a 

záhy prokázal, že je schopným a neúnavným organizátorem, který se nevyhýbal ani zodpovědnosti, 

ani konfliktům. Během krátké doby zajistil oddělení sárských církevních organizací od zbytku 

Německa, v Saarbrückenu založil univerzitu a v hospodářské oblasti uplatňoval své vlastní metody, 

aniž by příliš naslouchal nadřízenému vojenskému velení. Z velké části díky Grandvalově energii se 

v Sársku během dvou let francouzské okupační správě podařilo dramaticky zvýšit produktivitu 

práce a znovu nastartovat válkou poničenou ekonomiku. Podle Ulricha Pohlmanna byla Francie v 

Sársku ve srovnání s britským působením v Porúří ze strany obyvatelstva pod podstatně větším 

tlakem k legitimizaci své přítomnosti25, a Grandval v začátcích svého působení v Sársku soustředil 

na zajištění materiálních potřeb obyvatel. Omezené zdroje koncentroval na klíčovou těžbu surovin v 

dolech (později také na jejich zpracování v hutích) a umožnil tak rozvoj sárského exportu. V malé 

byrokratické válce se mu s přispěním Michela Debrého podařilo zachovat výši denního přídělu 

chleba v Sársku na 250 g i poté, co byl ve zbytku okupační zóny v roce 1946 (a později i v samotné 

Francii) snížen na 200 g. Obyvatelé Sárska pod Grandvalovou správou více pracovali a v důsledku 

toho měli také vyšší životní úroveň.26  

 V důsledku těchto aktivit již krátce po svém nástupu do funkce zahájil Grandval 

nesmlouvavou zákopovou válku s Laffonem. Grandval bezpodmínečně trval na tom, aby Sársko v 

rámci okupační zóny získalo zvláštní postavení, a podle Laffona byl zřejmě příliš smělý, příliš 

úspěšný a příliš soustředěný na zájmy obyvatel Sárska. Oba muže rozdělovala již od prvního 

setkání hluboká osobní antipatie, která trvala až do Laffonova odvolání z funkce v listopadu 1947. 

Opravdový zájem Grandvala o osud Sárska se později stal také příčinou jeho letitého sporu  

s Robertem Schumanem. Grandval se v častých soubojích s ostatními institucemi mohl kromě své 

pevné vůle opřít také o řadu vlivných přátel. Kromě toho, že byl dobře zapsán u de Gaulla, ho pojilo 

dlouhodobé přátelství s Michelem Debré, koordinátorem ministerstva zahraničí pro Sársko, a 

Léonem Blumem, pozdějším „zimním premiérem” od prosince 1946 do ledna 1947.27 

 Podle Grandvala bylo jeho hlavním úkolem získat obyvatele Sárska pro francouzské řešení 

sárské otázky. V depeši vedoucímu odboru hospodářské politiky na pařížském ministerstvu 

                                                
23 Heinen, Saarjahre, 83. 
24 V letech 1946-1947 Grandval působil ve funkci vojenského guvernéra v Sársku, v letech 1947-1952 byl Vysokým 

komisařem v Sársku a v letech 1952-1955 Francii v Saarbrückenu zastupoval coby velvyslanec. 
25 Ulrich Pohlmann, Die Saarfrage und die Alliierten, 1942-1948 (Frankfurt am Main: P.Lang, 1993), 146. 
26 Heinen, Saarjahre, 70-71. Literatura a hospodářská statistika však jednoznačně nedokazuje, zda bylo sárského tzv. 

„malého hospodářského zázraku” dosaženo na úkor zbytku francouzské okupační zóny či nikoliv. Viz např. Bonin, 
Histoire économique, 39-40. 

27 Heinen, Saarjahre, 85. 
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zahraničí v červnu 1946 poznamenává: „Mým úkolem v posledních měsících bylo získat sárské 

obyvatelstvo pro spolupráci s Francií, aby se [angloamerické iniciativy] nemohly opírat o hlasy 

protifrancouzské opozice.“28 Zdálo se mu, že tohoto cíle bylo téměř dosaženo. Největší překážku 

pro jeho plány nepředstavoval ani Londýn, ani Washington, nýbrž Paříž, kde v sárské otázce 

panoval skepticismus a nezájem. Grandval však neváhal využít cokoliv, co mu jeho misi mohlo 

usnadnit – když byl úředníkem zodpovědným za koordinaci politiky vůči Sársku v prosinci 1946 

jmenován člověk, který se v názorech s Grandvalem zcela rozcházel, saarbrückenský nejvyšší 

zmocněnec po neúspěšném pokusu tuto funkci osobně převzít alespoň mocně přispěl k tomu, že 

státní tajemník ministerstva zahraničních věcí Pierre-Olivier Lapie jmenoval 4. ledna 1947 

koordinátorem pro Sársko Michela Debrého29. 

 Michel Debré, v době svého jmenování ministerský poradce pro Tunisko, byl 

Grandvalovým přítelem z protinacistického odboje a pozdější důležitou osobností v budování 

fracnouzsko-německých vztahů ve sjednocené Evropě.30 Předchozí známost s Grandvalem byla pro 

hlavního styčného úředníka v Paříži velmi důležitou kvalifikací, jak Debré doceňuje ve svých 

memoárech: „Chápal jsem, že [na Grandvala] mám vliv díky naší známosti z odboje, ve kterém jsem 

ho dobře poznal a zároveň mu opakovaně pomohl. Byl jsem jedním z mála, ne-li jediným, kdo ho 

mohl přimět přijmout direktivy z Paříže.“ Mise, kterou Lapie Debrého pověřil, byla zároveň 

jednoznačná i vágní: „.[mise koordinátora pro Sársko] je přesná: mám se stát Grandvalovým 

styčným důstojníkem a zároveň jeho školitelem. Přesto je nepřesná, neboť nic nebylo s konečnou 

platností rozhodnuto a jazyk, používaný v rozhovorech se Spojenci, odkrývá nekonkrétnost vládní 

vize.“31 

 V období, kdy Debré začal pracovat v roli koordinátora pro Sársko, došlo k určité krizi 

francouzské politiky v této oblasti, neboť kabinet Léona Bluma, jmenovaný na přechodné období 

do presidentských voleb, se vyhýbal jakýmkoliv zásadním rozhodnutím. Blum chtěl svého ministra 

zahraničí de Murville ušetřit křížové palby na newyorské konferenci ministrů zahraničí v prosinci 

1946, a přikázal mu, aby se této otázce zcela vyhnul. Když se tato instrukce donesla ke 

Grandvalovi, okamžitě odjel do Paříže, nechal se ohlásit u ministerského předsedy Bluma ohlásit, a 

při diskusi o skutečných francouzských cílech v Sársku se mu podařilo premiérovo rozhodnutí 

                                                
28 Heinen, Saarjahre, 86. 
29 Ibid., 87. 
30 Více k Debrého roli v budování francouzsko-německé poválečné spolupráce a integraci západoevropských zemí 

např. František Med, „Michel Debré et l’Europe. Penser et agir pour la politique extérieure de la France, entre 
enjeux européens et internationaux (1943–1962)“, (Diplomová práce, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 
2007). 

31 Michel Debré, Trois républiques pour une France. Mémoirs. (Paris: Editions Albin Michel, 1998), sv. 2, 48. 
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zvrátit.32 Grandvalův vliv zcela mimo rámec jeho oficiálních kompetencí komentoval dopisovatel 

britského deníku Daily Mail sarkastickým bonmotem: „Francie se nepokouší anektovat Sársko. 

Grandval se pokouší anektovat Francii.“33  

 Zřejmě nejdůležitější Grandvalova intervence ve vysoké politice však přišla v září 1947. Po 

dlouhém přešlapování rozhodl ministr financí Robert Schuman o dalším odložení měnové unie mezi 

Sárskem a Francií.34 Grandval okamžitě zareagoval, neboť podle něj hrál čas v neprospěch 

francouzských zájmů – pokud by se plánované hospodářské změny nestihly provést před 

londýnskou konferencí ministrů zahraničí, jejíž počátek byl stanoven na červen následujícího roku, 

veškeré francouzské plány v Sársku mohly být ohroženy. Po velmi energickém tlaku Vysokého 

komisaře byl zákon o zavedení franku v Sársku s okamžitou platností přijat již 14. listopadu 1947.35 

 Grandval se nejen v této záležitosti mohl kromě podpory ze strany Debrého a Bluma 

spolehnout také na přímluvu Koeniga, který se osobně angažoval v prosazení hospodářské anexe 

Sárska. Pod jeho vedením také úředníci GMZFO vypracovali několik podrobných technických 

studií k integraci Sárska do francouzského hospodářství. Sársko hrálo v poválečné ekonomice  

francouzské okupační zóny v mnoha směrech zvláštní roli – těžba sárského uhlí například 

významně vylepšovala bilanci zahraničního obchodu zóny. Postupem času však bylo stále těžší ve 

válkou mimořádně tvrdě zasaženém Sársku zajistit například adekvátní příděly potravin, a zvláštní 

dodávky do Sárska se stávaly stále větším břemenem. Sársko bylo nakonec GMZFO vyhodnoceno 

jako břemeno, od nějž si mohla správa v Baden-Baden ulevit právě integrací sárského hospodářství  

do francouzské ekonomiky. Koenig a Laffon tak tlačili na rychlý pokrok v sárské otázce, aby  

uvolnili kapacity pro řešení dalších naléhavých úkolů.36 

 Francouzská politika v řadě důležitých aspektů nebyla určována z Paříže, nýbrž z Baden-

Baden a ze Saarbrückenu. Francouzští představitelé z periferie úřednického aparátu jednoznačně 

určovali tempo a strukturu vývoje, který svými rozhodnutími ochotně posvěcovaly neustále se 

střídající vlády v pařížské metropoli. V této situaci šlo těžko očekávat, že by z Baden-Baden nebo 

ze Saarbrückenu vzešly kritické hlasy, reflektující francouzské cíle v Sársku. Důsledkem byla 

nerovnováha, ve které chyběla síla, která by na francouzskou politiku v Sársku dohlížela. 

Francouzské ministerstvo zahraničí bylo v otázce politiky vůči Sársku značně autonomní, ale 

                                                
32 Pohlmann, Die Saarfrage, 174. 
33 18. 1. 1947, Daily Mail, in: Albert H. V. Kraus, Die Saarfrage im Spiegel der Publizistik (1945-1955): Die 

Diskussion um das Saarstatut vom 23. Oktober 1954 und sein Scheitern in der deutschen, saarländischen und 
französischen Presse. (Saarbrücken: Die Mitte, 1988), 70. 

34 Zavedení francouzského franku začala Paříž plánovat jen krátce po zavedení vlastní sárské měny – sárské marky – v 
červenci 1947. 

35 Heinen, Saarjahre, 93. 
36 Ibid., 97-98. 



Francouzská politika vůči Sársku 1945-1955 

24 

zároveň mělo paradoxně povinnost o svých krocích podrobně informovat ministerstva financí a 

hospodářství,37 která z podstaty věci hleděla především na finanční stránku francouzské politiky v 

Sársku. Hospodářské připojení Sárska tak bylo jednostranným úředním rozhodnutím, při kterém 

byla pomyslná pyramida politické odpovědnosti postavena špičkou dolů.  

 

3) Rané koncepce francouzské politiky 
  

 Politický život ve Francii na konci druhé světové války se ve vztahu k Německu 

soustřeďoval na řadu neustále se měnících velkolepých plánů Spojenců na poválečné uspořádání 

bortícího se nacistického státu. Morgenthauův plán rozdělení a agrarizace Německa vyvolal vášnivé 

reakce jeho příznivců i odpůrců. Francouzské politiky i francouzský tisk nějakou dobu 

zaměstnávala také diskuse o posunu západních hranic Polska. Přes tyto ozvěny ze zahraničí ale 

Francií zcela pochopitelně hýbala především témata, úzce spojená s každodenními starostmi, 

všudypřítomným hladem a zimou. Ačkoliv byla Francie v této době zahleděna sama do sebe, otázka 

zajištění zdrojů uhlí a oceli, která se jako jedna z jasných priorit poválečné obnovy brzy dostala do 

veřejných diskusí, obracela pozornost do sousedního Německa.38  

 Možnost anexe Sárska s jeho uhelnými doly se ve výrocích politiků začala objevovat v 

různých podobách již ve druhé polovině roku 1944. V květnu následujícího roku se Poradní 

shromáždění jednoznačně vyslovilo pro připojení Sárska k Francii. Jako zdůvodnění tohoto nároku 

bylo uvedeno „historické právo“ Francie na odškodnění a historicky těsné vazby mezi Sárskem a 

Francií. O jednoznačné podpoře této politiky mezi veřejností svědčí i fakt, že již v prosinci 1944 se 

pro anexi sárské oblasti v průzkumu veřejného mínění vyslovilo více než 75 % respondentů.39  

 Ačkoliv pozdější výroky politiků byly opatrnější, ke slyšení nebylo o mnoho víc než obecné 

floskule o francouzském právu na sárské uhlí.40 Období konce války vyžadovalo rychlá a snadná 

řešení a málokteré problematice byl věnován dostatek pozornosti. Porcování německého medvěda, 

který ještě zdaleka nekapituloval, se intenzivně věnoval také tisk.41  

 Celkovou situaci francouzské politiky ztěžovalo i obtížné budování politických a 
                                                
37 Lefèvre, Les rélations économiques franco-allemandes, 69. 
38 Kraus, Die Saarfrage, 39-40. 
39 Heinen, Saarjahre, 33. 
40 Michel Debré, pozdější generální tajemník Odboru německých a rakouských záležitostí ministerstva zahraničních 

věcí a koordinátor pro sárské záležitosti, počátkem 50. let komentoval rané politické debaty o anexi Sárska takto: 
„Když jsme v předvečer [německé kapitulace] začali hovořit o ekonomickém připojení Sárska k Francii, [...]vše se 
jevilo být hotovou věcí. V tom je nebezpečí podobných výroků: je-li něco řečeno určitými slovy, tónem a s určitou 
znělostí hlasu, zdá se, že v dané věci už je třičtvrtě práce hotovo.” 25. 2. 1952, Comission économique Lorraine-
Alsace, Procès-verbal de la séance, in: Heinen, Saarjahre, 39. 

41 Kraus, Die Saarfrage, 42, 47-49. 
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institucionálních struktur, zničených okupací. Vzhledem k smršti diplomatických jednání v tomto 

období bylo ústředním problémem to, že se novému ministrovi zahraničí Georgesovi Bidaultovi, 

který sám neměl s diplomacií velké zkušenosti, nedařilo dostatečně rychle obnovit administrativní 

aparát Quai d‘Orsay. Přesto právě odtud přišly první pochybnosti o francouzské politice vůči 

Sársku. V dokumentu odboru hospodářské politiky ministerstva autoři uvedli, že sárská ekonomika 

má pro Francii pouze omezený přínos, a především zmínili, že anexe nového území by s sebou 

přinesla také značné finanční nároky na státní rozpočet. Zpráva dále doporučovala, aby případným 

úvahám o připojení Sárska předcházela jasná koncepce hospodářské politiky, která by zaručila 

organické propojení sárského hospodářství s francouzským. Jako problematická se autorům jevila 

otázka budoucího odbytu sárského uhlí. Zmíněna byla také hrozba pozdějšího separatismu v Sársku, 

nejpozději poté, co Německo začne znovu nabírat síly, a s tím související riziko snižování ztráty 

produkce v uhelných dolech a odliv pracovních sil, nemluvě o úplné ztrátě území. Francie tedy 

podle autorů měla na výběr ze dvou variant, z nichž ani jedna neskýtala příliš optimistický výhled. 

Ponechání Sárska v německých rukou však podle zprávy představovalo největší z možných rizik.42 

 S výše nastíněným problémem se rozhodl razantně vypořádat například Maurice Dejean, 

který zastupoval Svobodné Francouze u exilové vlády v Londýně. Dejean navrhoval, aby anexi 

následovala deportace „popruštěného“ sárského obyvatelstva.43 Ke cti Francie je třeba dodat, že se 

po druhé světové válce k nuceným přesunům obyvatel neuchýlila. Francouzští představitelé téměř 

bez výjimek odmítali vysídlování,  schválené na Postupimské konferenci za nepřítomnosti zástupců 

Francie.  

 Politici, kteří o podobě válečného uspořádání v Evropě skutečně vyjednávali, byli ve svých 

výrocích z pochopitelných důvod podstatně umírněnější a vágnější. Šéf prozatímní vlády Charles de 

Gaulle odmítal zaujmout jasné stanovisko, i když byl tiskem tázán explicitně na řešení sárské 

otázky. Ačkoliv byl ministr zahraničí Georges Bidault sdílnější a na tiskové konferenci v San 

Franciscu 2. května 1945 prohlásil, že sárské uhelné doly musí přejít pod francouzskou správu,44 

celkově zůstávala francouzská politika vůči Sársku bez jasné koncepce. Otázka postupu v této věci 

se tak vyhnula otevřené diskusi a kritickému zhodnocení. Francie se do sárského dobrodružství 

vrhla naslepo, poháněna poněkud nadsazeným očekáváním veřejnosti. Určitou změnu přinesla 

profilace sárské otázky v rámci předvolební kampaně na podzim 1946. Širší povědomí o otázce 

francouzské politiky vůči Německu přitáhlo pozornost politiků i voličů k Sársku – kladně byly 

přijímány hlavně výroky těch politiků, kteří jednoznačně požadovali francouzské poválečné 
                                                
42 6. 12. 1945, Direction des Affaires Economiques, Note sur le territoire de la Sarre, in: Heinen, Saarjahre, 34. 
43 Pohlmann, Die Saarfrage, 119. 
44 Martin Kerkhoff, Grossbritanien, die Vereinigten Staaten und die Saarfrage (Stuttgart: Franz Steiner, 1996), 27. 
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odškodnění, na které měla Francie mít nedotknutelné právo. Tento dočasný výskyt sárské otázky v 

povědomí veřejnosti však měl stále velmi daleko k široké, věcné a konstruktivní diskusi. 

 Proč francouzští představitelé neusilovali o zřetelnější a koherentnější prezentaci politiky 

vůči Sársku i přes výše popsaný význam tohoto problému? Pro odpověď na tuto otázku je třeba 

přihlédnout k dalším aspektům francouzské politiky vůči Německu tohoto období ve 

vnitropolitickém i zahraničněpolitickém kontextu. Přesvědčení, že Německo je třeba potrestat a že 

Francie by se měla zahojit rozsáhlými restitucemi a vysokými reparacemi, bylo ve společnosti 

hluboce zakořeněné a jako jedno z mnoha témat těsně po válce doopravdy sjednocovalo 

francouzskou pravici s levicí.45 Také je třeba přihlédnout k pozici, ve které Francie se Spojenci 

dokráčela na konec války – tedy jako jakýsi oficiálně respektovaný, ale problémový menší a slabší 

partner, který se zpět k postavení velmoci musel postupně dopracovat. Svou roli sehrály také další 

palčivé otázky ve vztahu k Německu, které u Spojenců rezonovaly silněji, než budoucí postavení 

Sárska – zejména oddělení Porýní od německého území a plánovaná internacionalizace Porúří.46 

 Heinen uvádí tři důvody, proč francouzská politická reprezentace k sárské otázce 

nepřistupovala racionálně a věcně: 

 

1) Chybělo jasné rozhodnutí, zda má Francie na tzv. sárskou otázku pohlížet optikou 

bezpečnostní politiky, nebo z pohledu hospodářských zájmů. 

2) Konec války s sebou přinesl fantastické a nepřiměřené vize nového uspořádání Evropy. 

3) Nedávná minulost byla stále příliš živá na to, aby Francie ve své politice vůči Německu 

neopakovala staré chyby. Francouzští představitelé byli pod obrovským tlakem frustrované 

a vůči Německu nenávistné populace, která víceméně jednomyslně schvalovala myšlenku 

potrestání Německa politickými i hospodářskými prostředky.47 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 Tato jednota však v následujících letech začala s nástupem studené války rychle mizet a zcela skončila poté, co na 

podzim 1947 francouzská komunistická strana (PCF) převzala konfrontační politiku, kázanou Kominternou. Více o 
roli PCF v prvních poválečných letech např. Ondřej Vosátka, „Francouzský komunismus 1944-1947“, Études du 
CEFRES, č. 3 (říjen 2004), s. 52-63. 

46 Heinen, Saarjahre, s. 39. 
47 Ibid., s. 42-43.  
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4) Počátky francouzské politiky v praxi 
 

 Chtěla Francie Sársko skutečně anektovat? Pokud se vrátíme k zahraničněpolitickým 

krokům a výrokům prozatímní vlády v zimě 1944/1945, není obtížné podobné plány uvnitř 

francouzské administrativy vyhledat.48 Protože ve zmíněné době neexistovaly ohledně Sárska žádné 

pochybnosti a Bidault nikdy otevřeně o anexi nemluvil, neměl de Gaulle důvod se k této záležitosti 

vyjadřovat.. Ačkoliv vláda mohla počítat s podporou široké veřejnosti, která víceméně jednomyslně 

schvalovala nároky Francie na odškodnění a reparace49, nic neprokazovalo silnou francouzskou vůli 

v této věci, nic nebylo pořádně promyšleno. Co vlastně v položené otázce zastupuje pojem 

„Francie“? Zodpovědnost měla prozatímní vláda v Paříži, jejíž kroky se pokusme sledovat. 

 První významnou direktivou prozatímní vlády byla Směrnice č. 1 Meziresortní komise pro 

německé a rakouské záležitosti (Comité Interministériel des Affaires Allemandes et Autrichiennes, 

dále CIAAA) z 19. července 1945, která obecně určovala francouzskou politiku vůči Německu. O 

Sársku zde také byla zmínka, konkrétně o nutnosti připojení Sárska a vyhnání „pruských“ důlních 

inženýrů: „Sársko by se mělo stát cílem snahy o rychlé připojení k francouzskému hospodářskému 

systému. Pruští50 vedoucí uhelných dolů by měli být co nejrychleji eliminováni.“ Zbývající text je 

ještě méně konkrétní, a dobře ilustruje zásadní paradox francouzské politiky vůči Německu: 

stanovuje jasné priority, ale neobsahuje žádný konkrétní postup, jak jich dosáhnout.51 

 V případě Sárska však byla komise přeci jen cílevědomější a v srpnu 1945 vydala zvláštní 

směrnici pro sárskou oblast. Francouzské nároky v Sársku zdůvodňovala historickými, vojenskými i 

hospodářskými argumenty, a zdůrazňovala, že obyvatelům Sárska po mnohých minulých útrapách 

schází jasná orientace. Nemělo se jednat přímo o anexi, ale o vytvoření unie s Francií při zavedení 

prvků samosprávy, odstranění německého elementu a respektování sárské odlišnosti („...unie s 

Francií, charakterizovaná hospodářským začleněním a vytvořením nezávislé administrativy, ve 

které by obyvatelé Sárska, zbaveni pruských a bavorských funkcionářů, utvářeli svobodný režim, 

který by respektoval jejich odlišnost a zachoval jejich důstojnost“). Text však také poukazuje na 

nutnost v Sársku uplatnit asimilační politiku: „...historický vývoj v Sársku káže na sárském území 

uplatňovat  razantní asimilační politiku.“ Opakuje se důraz na nutnost zajistit silnou orientaci 

                                                
48 Např. Dietmar Hüser, Frankreichs „Doppelte Deutschlandpolitik” (Berlin: Duncker & Humblot, 1996), 50-52. 
49 Kraus, Die Saarfrage, 44. 
50 Prusko bylo pro Francii dlouhodobě symbolem německé rozpínavosti a agresivity, proto je zde termín „pruský” 

pejorativním výrazem pro konkrétní skupinu obyvatel. Ačkoliv text zmiňuje „pruský a bavorský” element, neboť 
Sársko bylo v devatenáctém století rozděleno mezi Prusko a Bavorsko, část obyvatel Sárska byla plošně označována 
za „pruskou” nebo „popruštělou”. 

51 19. 7. 1945, Secrétariat Général du CIAAA, Document No. 1, Directives pour notre action en Allemagne, in: 
Heinen, Saarjahre, 56.  
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Sárska na Francii a jeho důsledné oddělení od Německa. K tomu zamýšlela CIAAA využít 

poválečnou apatii obyvatel a řadu opatření kulturní politiky, například oslabení vlivu špýrské a 

trevírské diecéze. V závěru dokument vyzdvihuje hlavní úkoly, které měly usnadnit nastolení 

okupační vlády v Sársku: očištění od bavorského a pruského elementu a zajištění vyšší životní 

úrovně zvýšením produkce uhlí.52 

 V otázce volby mezi „anexí“ a „hospodářskou integrací“ směrnice nezaujímá konkrétní 

postoj. Ačkoliv váháním mezi těmito dvěma cestami přenechávala komise definitivní podobu 

spolupráce se Sárskem pozdějšímu vývoji, zároveň si tím nechávala otevřený manévrovací prostor. 

Jednoznačně tedy bylo rozhodnuto pouze to, že nedojde k žádnému bezprostřednímu posunu hranic, 

ani k hromadnému vysídlování německého obyvatelstva. Sársko se nemělo zvětšit, avšak ani 

zmenšit, neboť každá taková citelná změna by mohla zatížit budoucí vztahy. Rozhodnutí o 

asimilační politice v Sársku zároveň znamenalo rozhodnutí o jednostranném obohacení Francie. 

Obyvatelé Sárska ironicky vůbec nedostali prostor vyjádřit názor na budoucí podobu svého 

vlastního osudu.53 

 Na obranu CIAAA je třeba uvést, že komise měla řadu dobrých důvodů, proč některá 

rozhodnutí odložit na později. Byla Francie připravená koexistovat v těsném svazku s více než osmi 

sty tisíci „popruštělými“ obyvateli Sárska? Byla Francie ve svém bídném stavu v takové situaci, aby 

mohla pomýšlet na poválečnou obnovu dalšího území? Kde bylo možné nalézt potřebné prostředky 

a pracovní sílu? Jaká měla být technická realizace případné hospodářské unie? Tyto otázky bez 

ohledu na francouzská zahraničněpolitická dogmata varovaly před zbrklým postupem. 

 Francouzská vláda prokázala podivuhodnou vytrvalost ve vyhýbání se závažným 

rozhodnutím. Ačkoliv hospodářské cíle v Sársku definovala poměrně jasně, zprvu k značné 

nelibosti Spojenců a posléze i široké veřejnosti nechávala zcela otevřenou otázku budoucího 

politického statutu Sárska. Z toho pramenila řada nedorozumění a dvojznačných závěrů. Generál 

Pierre Koenig, nejvyšší představitel francouzské okupační správy Německu (Gouvernement 

Militaire en Zone Française d‘Occupation, dále jen GMZFO) se sídlem v Baden-Baden, vyjádřil 

přesvědčení, že politické připojení Sárska se zdá být oportunismem a konstatoval, že právě anexe je 

zřejmě cílem vlády. Koenigovi podřízený vedoucí civilní správy ve francouzské okupační zóně, 

generál Emile Laffon, došel ke stejnému závěru a varoval před anexí, která by porušovala 

Atlantickou chartu. Laffon s Koenigem doporučovali spíše koncept hospodářské integrace.54 

                                                
52 25. 8. 1945, CIAAA, Document No. 13, Directives particulières concernant la Sarre, in: Heinen, Saarjahre,  
 56-57.  
53 Ibid., 57. 
54 8. 2. 1946, Laffon Koenigovi, in: Heinen, Saarjahre, 59. 
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Bidault se snažil přesvědčit de Gaulla, aby se vyslovil pro anexi, a šéf vlády takové rozhodnutí 

vytrvale odkládal.55 Gilbert Grandval, francouzský nejvyšší zmocněnec pro Sársko, na veřejnosti 

také hovořil pouze o hospodářském připojení Sárska a jako odstrašující příklad zmiňoval například 

anexi Sudet.56 

 V roce 1947 se vyskytla další příležitost, jak dát francouzské politice vůči Sársku jasnou 

koncepci. V únoru byla zřízena Plánovací komise pro Sársko (Comission du Plan de la Sarre), která 

sdružovala zástupce státních institucí s představiteli hospodářské sféry a odborů. Vzorem pro její 

organizační strukturu měl být Generální komisariát plánování (Comissariat Géneral du Plan), který 

koordinoval hospodářské plány celé Francie. V duchu představ Jeana Monneta, iniciátora vzniku 

komisariátu, sloužila instituce k tomu, aby diskusí v co možno nejširším zastoupení členů zamezila 

informačním mezerám a získala většinovou podporu pro navrhovanou hospodářskou politiku. 

Comission du Plan de la Sarre však nedostala skutečnou šanci získat podobný vliv, jaký měl její 

institucionální vzor. Zaprvé nebyli v komisi zastoupeny všechny zainteresované strany – 

nejkřiklavějším případem byla neúčast zástupců ze Sárska. Chyběli také nestranní odborníci a 

mnohým z agendy komise se tak zabývala úzká špička politického vedení úřadu. Potřebné 

informace se často nedostaly z komise na veřejnost. Instituce se navíc nedokázala vyrovnat s dvojí, 

často protichůdnou rolí zástupce podnikatelů a úřadu plánování.57 

 Chtěla Francie Sársko skutečně anektovat? Už „sárská“ směrnice ze srpna 1945 namísto 

jasného plánu vytvořila spíše nejistotu, a zdá se, že ani samotní hlavní aktéři si nebyli jistí tím, co v 

Sársku politicky zamýšlejí. Výsledkem chybějící koncepce a nedostatku jasného vedení bylo, že si 

jednotliví aktéři navzájem nevěřili a nedokázali společně směřovat k jednotnému cíli. Tato slabina 

francouzskou politiku vůči Sársku provázela až do konce saarbrückenské samosprávy v roce 1956. 

  

5) Instrumentalizace sárské otázky v zahraniční politice Francie  
 

O jasnější definici francouzské politiky vůči Sársku se počátkem roku 1946 pokusil Georges 

Bidault v nótě spojeneckým velvyslancům. Cílem francouzských snah podle ní bylo připravit 

Německo o válečný hospodářský potenciál převedením sárských uhelných dolů pod francouzskou 

správu a integraci Sárska formou měnové a celní unie. Ostatní „podrobnosti“, jako například 

                                                
55 24. 9. 1946, Conversation entre M. Bidault et M. Bevin, in: Rainer Hudemann, Raymond Poidevin, eds., Das 

Saarland zwischen Frankreich, Deutschland und Europa: 1945-1957 (Saarbrücken: Komission für saarländische 
Landesgeschichte, 2007), 162. 

56 Heinen, Saarjahre, 47. 
57 Ibid., 49-50. 
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politický status Sárska, měla řešit až samotná smlouva o připojení. Do popředí se tak nyní otevřeně 

dostávají hlavní francouzské cíle: hospodářská integrace Sárska, jeho oddělení od Německa a 

nastolení zvláštního politického uspořádání. Nóta také dále upřesňovala, jakým způsobem chce své 

představy realizovat: dokud se nevyjasní, zda Sársko patří k německému hospodářskému prostoru, 

bude Francie oponovat pevnému stanovení německých reparačních kvót Spojenci.58  

 Na pařížské konferenci ministrů zahraničí na přelomu dubna a května 1946 Bidault 

prezentoval nyní již dobře známé francouzské požadavky ohledně Sárska. Angloameričtí Spojenci 

poněkud překvapivě přijali většinu francouzských požadavků a otevřeně je podpořili ještě téhož dne 

jednání. Řada autorů se shoduje na tom, že Bidault sárské téma ministrům zahraničí Velké Británie 

a Spojených států Ernestu Bevinovi a Jamesi Byrnesovi předložil ve správný čas s rafinovanou 

přílohou doposud nejjasněji formulovaných požadavků a hrozby francouzských obstrukcí v 

anglické a americké politice vůči Německu. Otázka uspořádání v Sársku byla navíc ve srovnání s 

jinými tématy spíše podružná (viz výše), a také proto Bevin s Byrnesem otázku Sárska svižně a 

velkoryse vyřešili.59 Náhlá ochota vyjít vstříc Francii se zdála být přímo úměrná prudkému zhoršení 

vztahů Spojenců se Sovětským svazem, jehož postoj k sárské otázce byl v podstatě v protikladu k 

francouzským požadavkům.60  

 Ačkoliv se francouzská politická reprezentace nechtěla Sárskem v záplavě dalších 

důležitých politických témat rané Čtvrté republiky hlouběji zabývat, tato jistá přezíravost nebránila 

tomu, aby sárskou otázku instrumentalizovala pro vnitropolitické i zahraničněpolitické účely. V září 

1946 Georges Bidault sdělil ministrům zahraničí Velké Británie a Spojených států, Jamesi Bevinovi 

a Josephu Byrnesovi, že hmatatelný úspěch francouzské politiky vůči Německu by mu výrazně 

pomohl v nadcházejících listopadových parlamentních volbách. Oba ministři slíbili, že při dalším 

jednání podpoří francouzskou pozici. Každý ze Spojenců v Sársku sledoval jiný cíl: Bevin v 

ústupcích v sárské otázce spatřoval nástroj posílení Francie coby kontinentálního protivníka 

Sovětského svazu. Pro Byrnese znamenalo Sársko prostředek, kterým by šlo Francii donutit ke 

spolupráci s ústřední spojeneckou správou v Německu, a Molotov doufal v podporu Francie ve věci 

internacionalizace Porúří výměnou za podporu francouzských nároků v Sársku.61  

 Skutečný průlom však nastal až na moskevské konferenci ministrů zahraničí na počátku 

roku 1947.  Bidault se zdržel jakýchkoliv přímých zmínek o anexi Sárska, avšak sárskou otázku 
                                                
58 Kerkhoff, Grossbritanien, die Vereinigten Staaten und die Saarfrage, 66. 
59 Ibid., 67. 
60 Pohlmann, Die Saarfrage, 192-194. 
61 Je třeba poznamenat, že PCF svou předem určenou úlohu hrála statečně až do konce. Sovětský svaz si dělal velké 

nároky na Porúří, a PCF tudíž byla nucena se ze schvalování francouzských nároků na Sársko přeorientovat právě na 
toto téma. Tímto dalším ideologickým kotrmelcem se připravila o část volebních preferencí. Viz např. Kerkhoff, 
Grossbritanien, die Vereinigten Staaten und die Saarfrage, 69. 
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během jednání opakovaně vznášel. Zatímco Molotov při každé této zmínce požádal o „čas na 

rozmyšlenou“, Bevin a Byrnes Bidaulta nejen opět podpořili v záležitosti Sárska, ale Francii 

přislíbili také větší dodávky uhlí z Porúří. Sovětský svaz nakonec francouzská přání smetl ze stolu, 

pravděpodobně i jako odplatu za to, že se Francie v otázce Sověty navrhované internacionalizace 

Porúří přiklonila k zamítavému postoji angloamerické diplomacie.62 Francouzský tisk o průbězích 

jednání velmi angažovaně informoval a když chválil otevřený přístup Spojených států a Velké 

Británie, Sársko de facto neplánovaně posloužilo jako prostředek k odklonu Francie od Sovětského 

svazu a většímu sepětí se západoevropskými mocnostmi.63 

 Pro Bidaulta tento úspěch znamenal možnost, jak v dalších oblastech francouzské politiky 

vůči Německu získat více volnosti ve vyjednávání. Hospodářská integrace Sárska měla utišit 

nespokojené hlasy. Pocit, že se Francii povedlo získat výhodu na úkor Německa, a že se alespoň 

část francouzské politiky podařilo vnutit i Spojencům, pomohl vyvážit řadu viditelných neúspěchů 

francouzské politiky vůči Německu.64 

  

6) Domácí kritika francouzské politiky vůči Sársku 
 

 V době pařížské konference ministrů zahraničí se objevila první domácí otevřená kritika 

francouzské politiky vůči Sársku. Poněkud nečekaně přišla z Lotrinska, které mělo podle 

dosavadních plánů z připojení Sárska hospodářsky profitovat. Hospodářská komora v Métách ve 

své rezoluci z května 1946 tvrdila, že propagandě o anexi Sárska je ve francouzském tisku věnován 

příliš velký prostor.65 Deník Républicain Lorrain mezi svými čtenáři krátce poté inicioval průzkum, 

který ukázal většinový názor místních obyvatel: Sársko je potřeba oddělit od Německa, ale o 

politické unii zatím nemůže být řeč - zkušenosti Lotrinců naznačovaly, že právě v Sársku se za 

války vyskytovali ti nejhorší nacisté. Přesto ale čtenáři dávali Sársku šanci na nápravu: za 15 nebo 

20 let by šlo jeho případ přezkoumat a politickou unii zvážit. Otázce, jak skloubit hospodářskou 

exploataci s jeho politickou stabilitou a jak sárské obyvatelstvo přeorientovat na Francii, se nikdo ze 

čtenářů, podobně jako jejich volení zástupci, nevěnoval.66 

 Postoj lotrinských průmyslových kruhů byl značně ovlivněn zkušenostmi z let 1920-1935. 

Ačkoliv řada podniků nějakým způsobem z hospodářské unie se Sárskem profitovala, výsledek byl 

                                                
62 Ulrich, Pohlmann, Die Saarfrage, 192-194. 
63 Kerkhoff, Grossbritanien, die Vereinigten Staaten und die Saarfrage, 74. 
64 Hüser, Frankreichs „Doppelte Deutschlandpolitik”, 104. 
65 11. 5. 1946, Chambre de commerce de la Moselle, Protocole de séance, in: Heinen, Saarjahre, 43-44. 
66 Kraus, Die Saarfrage, 89. 
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celkově spíše negativní. Velmi silně zakořeněný názor, že hutě v Lotrinsku jsou těsně spjaty s 

dodávkami uhlí ze sousedního Sárska, a další hospodářské propojení těchto oblastí by tak bylo 

logickým krokem, byl nyní zpochybněn. Pro lotrinský hutní průmysl hrálo sárské uhlí a hutě 

nepatrný vliv ve srovnání s významem Porúří a oblastí Cách. Už před druhou světovou válkou se 

navíc ocelářství v regionu začalo orientovat spíše na export. Pokud by se uskutečnila plánovaná 

modernizace hutí, podniky by mohly produkovat více oceli za menší náklady. Jaký smysl by v 

takové situaci mělo sdružování se sárským průmyslem?67 Prefektura v Métách tuto otázku 

formulovala ještě ostřeji: Paříž se musí rozhodnout, zda chce investovat do rozvoje Lotrinska, nebo 

Sárska.68 

 Francouzský svaz zaměstnavatelů (Conseil National du Patronat Français) k této nepříliš 

sledované diskusi přispěl podobnými argumenty. Sárské uhlí by Francie potřebovat mohla, a ani 

potenciál pracovní síly a trh s přibližně 850 000 spotřebiteli nebyl pro francouzské zemědělce a 

výrobce spotřebního zboží zanedbatelný. Bylo však vzhledem k očekávaným těžkostem v hutnictví, 

sklářství a keramickém průmyslu vhodné usilovat o plnou integraci Sárska? Nevedlo by stanovení 

jasných, oboustranně výhodných obchodních pravidel a nastolení jakéhosi privilegovaného 

partnerství k lepším výsledkům? Sdružení však rezignovaně konstatovalo, že tyto otázky jsou pouze 

teoretické – politika o připojení Sárska již dávno rozhodla. Nezbývalo, než se snažit zajistit, aby z 

hospodářské unie neprofitovala jen jedna strana plánovaného svazku.69 

 Tyto kritické hlasy však pohříchu zůstaly zcela bez ohlasu. Jak již bylo výše naznačeno, ti, 

kteří o sárské otázce nakonec rozhodovali, o toto téma neprojevili příliš velký zájem. Gilbert 

Grandval, nejvyšší zmocněnec pro Sársko, v září 1946 konstatoval, že francouzské politické strany 

ohledně Sárska vůbec netuší, co samy chtějí. Například funkcionáři komunistické strany zpočátku 

jednoznačně odmítali „kořistnickou“ hospodářskou anexi Sárska. Svou rétoriku ovšem výrazně 

změnili poté, co byli upozorněni na riziko ztráty hlasů v příštích volbách, pokud by zastávali 

podobný u veřejnosti nepopulární postoj.70 „Převažujícími prvky v parlamentních tendencích jsou 

nezájem, skepticismus a ignorance,“ lapidárně shrnul neochotu politiků zabývat se Sárskem 

Grandval.71 Ministerstvo zahraničí navíc neváhalo použít dostupné prostředky k tomu, aby se 

kritickým hlasům nedostalo velké publicity, a podařilo se mu docílit toho, že postoj métské 

obchodní komory k sárské otázce nebyl v tisku nijak reflektován. Svůj postup vysvětlilo 

                                                
67 Bonin, Histoire économique, sv. 2, 55-57. 
68 16. 4. 1946, Préfecture Metz, Secretariat géneral aux affaires économiques, In: Heinen, Saarjahre, 38. 
69 20. 2. 1947, CNPF, Note sur le problèmes économiques posés par le rattachement de la Sarre à la France, in: 

Lefèvre, Les rélations économiques franco-allemandes, 74. 
70 Heinen, Saarjahre, 41. 
71 Kraus, Die Saarfrage, 96. 
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ministerstvo tím, že celonárodní zájmy mají přednost před zájmy lokálními.72 

 Rétorika politických stran ve vztahu k Sársku měla pramálo společného se skutečnými 

možnostmi a nástrahami této problematiky. Na parlamentní půdě nebyla záležitost byť jednou do 

hloubky diskutována. Strany pochopitelně v nové diskusi o otázce hospodářského připojení Sárska, 

která se zdála být zodpovězena, neviděly žádný přínos. Finanční a technické podrobnosti byly 

značně komplikované, a zbrklé odhalení příliš mnoha informací navíc mohlo nahrávat 

spekulantům.73 

 Také v samotném pařížském centrálním úředním aparátu byla otázka Sárska spíše jakousi 

zájmovou činností. Řada pokusů zajistit širší souhlas s konkrétní podobou hospodářské anexe 

Sárska zůstala pouze na papíře. Ani ostatní ministři v letech 1945-1947 neprojevovali větší 

pozornost aspektům sárské otázky, které souvisely s jejich resorty, a spokojili se s rámcovým 

zprávami ministerstva zahraničí. Na Bidaultovu úřadu tak zůstávala většina iniciativy.74 

 

7) Vytvoření hospodářské unie 
 

 Michel Debré pracoval ve skromné kanceláří Odboru německých a rakouských záležitostí 

ministerstva zahraničních věcí v pařížské Avenue Hoche. Na poloviční úvazek mu pomáhal 

François Watine, úředník Conseil d‘Etat, a písařka, rovněž na zkrácený úvazek. Tento Debrého 

aparát dobře ilustruje, jakou váhu Paříž přisuzovala záležitostem v Sársku. K Debrému se jen 

obtížně dostávaly informace ministerské rady, opakovaně mu bylo znemožněno nahlédnout do 

relevantní dokumentace. Často byl bez konzultací postaven před hotovou věc, například když byl 

celý balík kompetencí ve vztahu k Sársku přidělen nově zřízenému odboru ministerstva financí, 

který měl na starosti správu prostředků z Marshallova plánu.75 

 Za těchto okolností se nelze divit, že Debré po několika dnech studia dokumentů k chystané 

hospodářské unii se Sárskem konstatoval, že příprava nezabere plánované tři měsíce, nýbrž tři 

čtvrtě roku.76 Vypracovat postup bylo třeba mimo jiné v těchto oblastech: ústavní a právní zřízení, 

pravomoci pro chystanou funkci Vysokého komisaře, pošta, železnice, bankovní systém a 

pojišťovnictví, mzdový a cenový systém, sociální politika a dávky, cla, hraniční přechody, 

zahraniční obchod atd. K tomu se pojila řada dočasných problémů, například zajištění Sárska 
                                                
72 14. 5. 1946, CIAAA, Protocole de séance, in: Heinen, Saarjahre, 49. 
73 Jacques Freymond, The Saar Conflict 1945-1955 (London: Stevens and Sons, 1960), 265. 
74 Ibid., s. 39. 
75 Debré, Trois républiques, sv. 2, 54. 
76 26. 2. 1947, Debré, Note à l‘attention du Président du Conseil, in: Hudemann, Poidevin, eds., Das Saarland 

zwischen Frankreich, Deutschland und Europa, 212. 
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dodávkami potravin nebo otázka stanovení jeho přesných hranic. Debré však tuto výzvu, které se 

řada politiků vyhýbala, přijal a během řady meziresortních jednání dokázal dát do pohybu několik 

procesů vedoucích k důležitým změnám. Comissariat Général au Plan zřídil pro sárské záležitosti 

zvláštní odbor, a k reorganizaci pravomocí došlo i v samotné francouzské okupační zóně. Finanční 

záležitosti v Sársku byly odebrány hospodářskému oddělení GMZFO a tyto kompetence připadly 

nově zřízenému finančnímu úřadu v Saarbrückenu, Mission financiére, později doplněnému také 

Mission économique a Mission juridique. Úkolem těchto úřadů bylo především udržovat těsný 

kontakt s odpovídajícími ministerstvy v Paříži a připravovat své zaměstnance na hospodářské 

připojení Sárska.77 Grandval se této změně nejdřív vehementně bránil, ale záhy rozeznal výhody 

přímého spojení Saarbrückenu s ústředními orgány v Paříži. 

 Francie k sobě Sársko pevněji připoutala již 26. prosince 1946, kdy byly zavedeny celní 

kontroly mezi Sárskem a zbytkem okupační zóny (generál Lucius Clay, v té době zástupce  

spojeneckého vojenského guvernéra Německa, Dwighta Eisenhowera, proti tomuto kroku velmi 

hlasitě protestoval, ale newyorská konference ministrů zahraničí jednostranný francouzský krok 

nakonec posvětila).78 Paříž si byla jistá, že se jí snadno podaří zlepšit materiální zajištění obyvatel 

Sárska a získá je tím na svou stranu.79 Situace se však v prvních týdnech roku 1947 kvůli banální 

úřednické chybě drasticky zhoršila. Nikdo se totiž neobtěžoval zprávu o změnách v zásobování 

Sárska informovat příslušné centrální plánovací úřady, a tak zůstalo území se zhruba osmi sty tisíci 

obyvateli v jejich plánech zcela opomenuto. Velení francouzské okupační správy přitom paralelně 

zastavilo dodávky do Sárska s úlevou nad tím, že tato zodpovědnost přechází na pařížské ústředí. 

Celní kordon navíc tím, že odstřihl veškeré sárské spojení s východem, ochromil doposud velmi 

čilý obchod na černém trhu.80 Debré zareagoval velmi rychle urgencí u premiéra Paula Ramadiera a 

zdůraznil, že hospodářská anexe s sebou nese také některé povinnosti: „Pokud hovoříme o Sársku, 

nezávislém na Německu a o jeho hospodářském připojení [k Francii], nelze se spokojit pouze s 

úvahami o důsledcích, které povedou k našemu zisku, nýbrž si uvědomit i takové důsledky, které 

budou od Francie vyžadovat určitou snahu.“81 

 Půl roku po vytvoření celního kordonu zažilo Sársko další významné změny. 8. června 1947 

byly již podruhé během jedenácti měsíců nově vytyčeny sárské hranice: 61 obcí připadlo Porýní-

Falci a 13 obcí bylo naopak nově začleněno do Sárska. Během předchozí změny hranic v červenci 
                                                
77 Hudemann, Poidevin, eds., Das Saarland zwischen Frankreich, Deutschland und Europa, 227. 
78 Kerkhoff, Grossbritanien, die Vereinigten Staaten und die Saarfrage, 75. 
79 31. 1. 1947, Debré premiéru Ramadierovi, Note concernant la future organization de la Sarre,. in: Hudemann, 

Poidevin, eds., Das Saarland zwischen Frankreich, Deutschland und Europa, 219. 
80 Heinen, Saarjahre, 88. 
81 31. 1. 1947, Debré Ramadierovi, Note concernant la future organization de la Sarre, in: Hudemann, Poidevin, eds., 

Das Saarland zwischen Frankreich, Deutschland und Europa, 219. 
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1946 bylo oproti stavu z roku 1920 k Sársku připojeno území s 90 000 obyvateli, díky kterému 

hospodářská produkce stoupla téměř o 50 %.82 Toto jednostranné připojení hospodářsky a 

logisticky významných obcí však Francii dostalo pod spojenecký tlak, a tak byla Paříž v červnu 

1947 donucena některé územní změny vrátit do původního stavu. Důsledkem byly opět potíže se 

zásobováním a pracovními silami. Tento neutěšený stav se podařilo značně vylepšit osvědčenou 

francouzskou metodou zvyšování produktivity v poválečných letech – předčasným propouštěním 

německých válečných zajatců, kteří se stali velmi důležitým nástrojem poválečné obnovy.83 

 Téměř současně s druhou změnou sárských hranic byla 16. července 1947 zavedená 

samostatná sárská měna – sárská marka. Směnný kurz s říšskou markou byl stanoven v poměru 1:1. 

Mezi 16. a 22. červencem musely všechny domácnosti vyměnit staré peníze za nové na pobočkách 

pošt či bank. Koncem července bylo vyměněno přes 189 milionů sárských marek, zatímco objem 

nevyměněných peněz činil zhruba 240 milionů starých říšských marek. Řada obyvatel si 

ponechávala rezervu říšských marek – ať už pro obchodování na černém trhu mimo Sársko, nebo z 

obav z nejasné budoucnosti pod francouzskou správou. Cílem zavedení nové měny bylo 

bezpochyby prohloubit oddělení Sárska od zbytku Německa a zároveň oživit sárskou ekonomiku  

vrácením alespoň části peněz, které byly dosud v soukromých úsporách, zpět do oběhu. 84 

 Ačkoliv v Sársku neproběhla žádná skutečná měnová reforma, sárská marka se záhy ukázala 

být  oproti říšské marce, trpící značnou inflací, velmi úspěšnou. Její kupní síla rostla, což již na 

podzim 1947 potvrdil směnný kurz s říšskou markou na černém trhu v poměru 1:3 až 1:5. 

Obyvatelům Sárska se v tomto období začala zvyšovat životní úroveň díky zásobování potravinami 

z Francie, a Sársko se odstřižením od zbytku Německa dostalo do stavu docela spokojené izolace.85 

 Toto období se pro Francii ideálně shodovalo s předvolební kampaní před zemskými 

volbami v Sársku v říjnu 1947, ve kterých jednoznačně zvítězily politické strany, nakloněné 

hospodářskému připojení k Francii – především Křesťanská lidová strana Sárska (Christliche 

Volkspartei des Saarlandes - CVP) s 51% podílem získaných hlasů a Sociálně demokratická strana 

Sárska demokracie (Sozialdemokratische Partei des Saarlandes - SPS), která získala téměř třetinu 

hlasů. Proněmecká Demokratická strana Sárska (Demokratische Partei Saar – DPS) a komunisté 

(Kommunistiche Partei Deutschlands – KPD), tedy jediní zástupci opozice proti francouzskému 

vlivu v Sársku, dohromady získaly pouhých 16 % hlasů, které jim vynesly jen 5 mandátů z 
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85   Heinen, Saarjahre, 94-95. 
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celkových 50.86 „Úspěch sárských stran, které jsou příznivě nakloněny připojení k Francii, dalece 

přesahuje jejich nejoptimističtější odhady,“ napsal deník Journal de Genève v komentáři k 

výsledkům zemských voleb v Sársku, a dodal, že Francie nyní směla svou politiku vůči Sársku 

otevřeně a rozhodně deklarovat.87 

  Již v únoru 1947 byl termín hospodářského připojení Sárska stanoven až na první polovinu 

listopadu téhož roku.88 Příslušná pařížská ministerstva tento oproti původním představám značně 

opožděný termín schválila, aby získala časovou rezervu. Bylo také logické, aby si obyvatelé Sárska 

nejdříve zvolili své zástupce do zemského parlamentu. Přesto se na poslední chvíli objevily značné 

komplikace - ministerstvo financí se probralo z dosavadní letargie. Ministr Robert Schuman 

koncem srpna 1947 vznesl řadu argumentů technického i politického rázu proti uspěchanému 

připojení Sárska. Mimo jiné požadoval, aby se počkalo na konečnou podobu plánované měnové 

reformy v Německu a poukazoval na řadu ústavně-právních náležitostí, které by Francie měla 

doladit předtím, než se k čemukoliv v Sársku dlouhodobě zaváže.89  

 Rozjetý byrokratický stroj, který si již žil vlastním životem, se však Schumanovi přes velmi 

závažné výhrady k plánům na hospodářskou integraci Sárska zastavit nepodařilo. Ministerská rada 

se dostala pod stupňující se tlak Grandvalovy urputné snahy přesvědčit Paříž o nutnosti dodržet 

stanovené termíny. Nejvyšší zmocněnec v Sársku se obával intervence Spojenců a hrozícímu 

konfliktu na nadcházející londýnské konferenci ministrů zahraničí. Dalším Grandvalovým 

argumentem, proč s hospodářským připojením Sárska neotálet, byla zhoršující se hospodářská 

situace ve Francii. Po určité stabilizaci předchozích měsíců byla francouzská ekonomika ohrožena 

vlnou pesimismu. Zvedla se vlna stávek, která kulminovala v listopadu, omezený dovoz potravin za 

cenné dolary způsobil drastický propad celkové životní úrovně, inflace se během šesti měsíců od 

jara do podzimu 1947 vyšplhala téměř na 30 % a denní příděl chleba se snížil na zcela 

nedostačujících 200 gramů na osobu. S integrací Sárska tedy podle Grandvala nešlo vzhledem k 

náladě francouzského obyvatelstva otálet, a nutné podle něj bylo především co nejrychleji přistoupit 

k dalšímu kroku k sepětí Sárska s Francií - měnové unii s Francií. Ministerská rada 24. září 

měnovou unii schválila. 90 

 Spojené státy se na poslední chvíli ještě pokusily zabránit posvěcení výsledného zákona 

Národním shromážděním. Měnová unie Sárska s Francií znamenala de facto vytržení Sárska z 
                                                
86 Winfried Becker, „Die Entwicklung der Parteien im Saarland 1945 bis 1955 nach französischen Quellen“, in: Die 

Saar 1945-1955, eds. Hudemann, Poidevin), 253-296. 
87 9. 10. 1947, Journal de Genève, in: Kraus, Die Saarfrage, 89. 
88 Debré, Trois républiques, sv. 2, 67. 
89 30. 8. 1947, Schuman, Rapport au Conseil des Ministres, in: Hudemann, Poidevin, eds., Das Saarland zwischen 

Frankreich, Deutschland und Europa, 225.  
90 Heinen, Saarjahre, 118-119. 
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obtížně budované Trizónie. Britští představitelé se ovšem se svými francouzskými protějšky 

překvapivě snadno dohodli a svého transatlantického partnera názorově strhli s sebou.91 Měnová 

unie tak byla schválena i francouzským parlamentem a termín jejího počátku byl stanoven na 20. 

listopadu. Sársko se tak hospodářsky nacházelo blízko své plné integrace do Francie, avšak zcela 

nedořešená zůstala otázka zahraničního obchodu. Měnová unie Sárska s Francií byla dokonána, 

nikoliv však unie celní.92 

 

8) Shrnutí 
 

 Ačkoliv se Francie na hospodářskou unii se Sárskem chystala více než dva roky a od února 

1947 probíhalo intenzivní vyjednávání mezi Saarbrückenem a pařížskými ministerstvy, francouzský 

úřednický aparát se vrhl do hospodářské integrace Sárska bez jasného konceptu. 

 Francouzští představitelé zpočátku ospravedlňovali hospodářské připojení Sárska především 

enormní poptávkou po uhlí ve Francii a před druhou světovou válkou oblíbeným politickým 

zaklínadlem o vzájemné hospodářské propojenosti Lotrinska se Sárskem. Již v roce 1946 se však 

ozývala uvnitř francouzské administrativy kritika tohoto přístupu. Zpochybněna byla vhodnost 

investic do sárského hospodářství v situaci, kdy téměř celé území Francie potřebovalo prostředky na 

poválečnou obnovu. Skeptické názory se objevovaly také v otázce významu sárského uhlí pro 

francouzskou ekonomiku a schopnosti Francie zajistit jeho odbyt. Kritika francouzské politiky vůči 

Sársku však nenašla mnoho uší, ochotných naslouchat. 

 Chybné hodnocení situace francouzskými politiky a úředníky rozhodně nevyplynulo z 

nedostatku informací – statistiky a prognózy ukazovaly na poměrně jednoznačný vývoj regionu. 

Kritika francouzských plánů se navíc začala objevovat již před koncem války a o rok později 

ekonomičtí experti varovali právě před hrozící krizí nadprodukce uhlí. 

 Úkolem úřednického aparátu bylo vytvořit dlouhodobý plán francouzského působení v 

Sársku. Zde se především ukázalo, že otázka Sárska nedostala v rámci plánovací kapacity vládního 

aparátu dostatečný prostor. Pro politiky i pro veřejnost byla mnohem důležitější otázka 

internacionalizace Porúří a odtržení Porýní. Poválečné plánování komplikovala také specifická 

situace ve Francii po ukončení nacistické okupace a počátek honby za ztraceným statutem světové 

velmoci. 

 Hospodářské připojení Sárska mělo vyřešit dva problémy najednou: hospodářské oslabení 
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Německa a zajištění zásob uhlí pro Francii. Pro oba problémy se v případě jejich vzájemného 

oddělení nabízela řada řešení (například hospodářské oslabení Německa demontáží průmyslových 

struktur a řádná ekonomická analýza v případě otázky zásobování uhlím.) Spojení těchto cílů do 

jednoho však silně zkomplikovalo možnost vytvořit jasný koncept francouzské politiky. 

 Francouzská politika vůči Sársku byla dílem byrokracie, která si žila vlastním životem. 

Provázanost a vzájemná kontrola jednotlivých institucí stála na velmi křehkých základech. 

Zásadním nedostatkem byla také absence jakékoliv koordinace politiky vůči Sársku s obecnými 

politickými a hospodářskými cíli Francie, jakožto i širší diskuse o těchto problémech. Výsledkem 

chybějící koncepce a definice francouzské politiky vůči Sársku byla řada nedorozumění a chybných 

závěrů, ať už přímo v Sársku či ze strany samotného francouzského úřednického aparátu. 

 Neméně závažným problémem byl také přístup ministerstva zahraničních věcí pod vedením 

Georgese Bidaulta, který se odmítal zabývat specifičností situace v Sársku a celý komplex 

problémů francouzské politiky vůči Německu vnímal en bloc. Paříž byla navíc v prvních 

poválečných letech natolik zatížena dalšími obtížemi, že se Sárskem zabývala pouze okrajově. Tyto 

okolnosti usnadnily malým zájmovým skupinám, aby ve vytváření a realizaci francouzské politiky 

vůči Sársku získaly značný vliv, který byl zcela disproporcionální k jejich významu. Výsledkem 

pak byla nepředvídaná vnitřní dynamika politiky vůči Sársku, která se Paříži vymkla z rukou. 

Bidaultovu lehkomyslnost v sárské otázce ilustruje telegram, který adresoval ministru obchodu 

Letourneauovi den před schválením měnové unie Sárska s Francií. Bidault zcela ignoroval 

Schumanovy výhrady k ukvapenému postupu a ztotožnil se s rychlým připojením Sárska, které by 

zajistilo, aby Spojenci byli postaveni před hotovou věc: „K rozhodnutí bez dalšího odkladu 

pokračovat v [zavádění franku v Sársku] nás nepřiměly úvahy o okamžitém finančním zisku, který 

by z měnové unie vyplýval. Vláda odhaduje, že bylo vybráno politicky vhodné období. Veškeré 

výhody hospodářského připojení Sárska bezpochyby nebudou získány do té doby, dokud nedojde k 

formálnímu souhlasu ze strany Spojenců. Do té doby budou [naše zisky] možná menší, ale při 

nejpesimističtějším odhadu nás to pouze nebude nic stát.“93 

                                                
93 11. 9. 1947, Bidault Schumanovi, Note concernant le rattachement économique de la Sarre, in: Hudemann, Poidevin, 
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III.  Počátky sárské autonomie (1948-1949) 
 

1) Aktéři francouzské politiky vůči Sársku od roku 1948 
 

 Na zasedání německé spolkové vlády v březnu 1952 si kancléř Konrad Adenauer 

postěžoval, že je francouzská politika vůči Sársku nepředvídatelná a neprůhledná. „Schuman mi od 

roku 1948 několikrát říkal, že tuto francouzskou politiku vůči Sársku považuje za špatnou. Na tom 

se zakládal můj optimismus ohledně definitivního vyřešení [sárské otázky]“. Adenauer dodal, že 

vláda premiéra Antoina Pinaye (březen-prosinec 1948) byla labilní, přičemž nejlabilnějším 

ministrem byl právě Schuman, v řadě pozdějších vlád ministr zahraničních věcí. „Vyjednávání s 

ním shledávám nesmírně obtížným, neboť člověk nikdy neví, jak dlouho zůstane u jednoho názoru.“ 

Kancléř dále kritizoval fakt, že ve Francii politiku vůči Sársku určují všechny politické strany 

najednou. „V každé straně jsou specialisté na Sársko, například Bidault ve své straně, a [téma 

Sárska ve francouzské politice] celkově velmi silně rezonuje.“94 

 Na francouzské straně by většina aktérů politiky vůči Sársku Adenauerovo hodnocení zajisté 

ráda sdílela. Ve skutečnosti totiž spíše bojovali s nedostatkem zájmu o Sársko a podpory 

francouzské sárské politiky. Kvantitativní analýza obsahu přepisů parlamentních diskusí v letech 

1948-1951 ukazuje jednoznačný nezájem o sárskou otázku: Sárskem zabývalo méně než 0,3 % 

všech textů.95 Sársko bylo navíc vždy zmiňováno téměř výlučně v zahraničněpolitickém kontextu.  

Pro představu, jak omezenému prostoru se sárské otázce vzhledem k jejímu spojování s celým 

komplexem otázek politiky vůči Německu dostávalo, uveďme další statistiku: téměř ve všech letech 

období 1944-1955 se zahraniční politikou zabývalo méně než 10 % všech debatních příspěvků v 

Národním shromáždění.96 Pozornost se na dění mimo Francii obracela jen výjimečně. Turbulentní 

politický život rané Čtvrté republiky plný vládních krizí, ostrých vnitropolitických konfliktů a 

hospodářských problémů neustále strhával pohled poslanců zpět na domácí scénu. Ve sledovaném 

časovém rozpětí počínaje zimou 1944 a konče podzimem 1955 se ve Francii vystřídalo celkem 24 

kabinetů.97  

 Oproti ministerským předsedům měli ministři jednotlivých resortů podstatně delší životnost. 

Georges Bidault a Robert Schuman určovali francouzskou zahraniční politiku více než deset let, 
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95 Jacques Freymond, The Saar Conflict, s. 266.  
96 Ibid., 268. 
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pomineme-li několikatýdenní výjimky kabinetů Leona Bluma na přelomu let 1946/47 a Edgara 

Faurého od ledna do února 1952.98 Tento přesah mezi jednotlivými kabinety však přesto nezaručil 

kontinuitu francouzské politiky vůči Sársku. Rozhodnutí byla odkládána, přetrvávala značná míra 

nejistoty, kompromisy mezi zúčastněnými tělesy administrativy musely být znovu dojednávány a 

málokterý projekt byl dotažen do konce, neboť priority administrativy se neustále měnily.99  

 Nejpozději na jaře 1949 také došlo k naprosté ztrátě důvěry mezi Grandvalem a 

Schumanem, jejichž vztah byl již v předchozích letech problémový. Vysoký komisař ostře 

kritizoval opatrnou, na vyhýbání se konfliktu založenou vnitřní a zahraniční politiku svého 

nadřízeného. Schuman se Grandvala pokoušel několikrát odvolat. Byl přesvědčen, že Vysoký 

komisař klade příliš velký důraz na potřeby Sárska, čímž zatěžuje francouzsko-německé vztahy a 

zbytečně irituje východofrancouzské départementy. Schuman Grandvalovi poněkud jedovatě 

napsal, že „[...]komplexita politiky vůči Sársku činí změnu osob a metod nevyhnutelnou.“100 

Prosadit změnu v Saarbrückenu ale nedokázal, neboť president Vincent Auriol nad Grandvalem 

držel ochranou ruku. Podle presidenta dosáhl Vysoký komisař v Sársku něčeho významného, 

něčeho, co i přes kritiku Spojenců  podporovalo nárok Francie na status velmoci. V reakci na 

Schumanovy pochybnosti o kompetentnosti Vysokého komisaře Grandval presidenta Auriola 

požádal, aby Schumanovi zakázal vyjadřovat se o sárských záležitostech na veřejnosti.101  

 Na půdě parlamentu bylo Sársko hřištěm několika málo vynikajících osobností: Michel 

Debré, který byl kromě funkce koordinátora pro sárské záležitosti mimo jiné v letech 1948-1959 

senátorem za département Indre-et-Loire, v letech 1959-1962 premiérem a v letech 1968-1969 

minstrem zahraničních věcí; Paul Reynaud, v roce 1940 poslední premiér Třetí republiky a od roku 

1946 poslanec za nezávislé republikány; René Mayer, několikanásobný ministr a následovník Jeana 

Monneta na postu předsedy Evropského sdružení uhlí a oceli, nebo Jacques Vendroux, de Gaullův 

švagr a vlivný poslanec gaullistů v Národním shromáždění.102     

 Mimo parlament a exekutivu zajímala francouzská politika vůči Sársku především 

intelektuální a průmyslové kruhy. Do první kategorie patří řada skupin, které prosazovaly myšlenku 

francouzsko-německého sbližování nebo evropské jednoty. Nejvýrazněji se angažoval Comité 

français d‘Échanges avec l‘Allemagne Nouvelle (s takřka povinným odkazem na „nové Německo“), 

který sdružoval řadu osobností veřejného života. Patřili do něj mimo jiné Rémy Roure, šéfredaktor 

liberálního deníku Le Monde, nebo francouzsko-německý publicista Alfred Grosser.  Většina tisku 
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100 20. 7. 1949, Schuman Grandvalovi, PA Grandval 8, In: Heinen, Saarjahre, 282. 
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však byla v otázce Sárska značně kritická vůči postojům francouzské administrativy, která ve 

francouzské okupační zóně velmi rychle opouštěla nereálnou kořistnickou politiku prvních 

poválečných měsíců. Řada celostátních periodik, včetně vlivného konzervativního deníku Le 

Figaro, kritizovala především domnělý privilegovaný statut Sárska.103 

 Ačkoliv část průmyslu, především potravinářství, průmysl spotřebního zboží a zemědělci, z 

hospodářské unie se Sárskem v období jeho ekonomického růstu značně profitovala, zájem o 

politiku vůči Sársku jejich zástupci projevovali jen výjimečně. Od roku 1950 sice nepravidelně 

zasedal smíšený francouzsko-sárský Svaz zaměstnavatelů, ale zástupci tradičně vlivného těžkého 

průmyslu v Sársku viděli pouze nežádoucí konkurenci.104 

 S Adenauerem lze nicméně souhlasit v otázce nevypočitatelnosti francouzské politiky. 

Zodpovědnost za stav věcí ovšem neměly jen politické strany nebo ministr Schuman. O klíč k 

vývoji v Sársku se dělila celá řada aktérů s pestrými, většinou dílčími, a velmi často protichůdnými 

zájmy. Sársko se objevovalo v průsečíku zájmů mnoha politiků, ovšem vždy jako součást širších 

témat: politiky vůči Německu, mocenských soubojů se Spojenci či obav z toho, že si francouzské 

kolonie budou nárokovat všechna privilegia, která připadnou Saarbrückenu.105 Samotnému Sársku, 

jeho zájmům a potřebám, však bylo pohříchu věnováno podstatně méně pozornosti.  

 

2) Přijetí sárské ústavy na podzim 1947 
 

 Francouzská politika vůči Sársku nebyla nikdy závazně definována, ani poté, co se Michel 

Debré ujal funkce koordinátora pro sárské záležitosti. Podle jeho názoru mu nepříslušelo, aby se 

pokoušel rozdílné koncepty sjednotit.106 Ačkoliv tzv. asimilační teze byla v prvních poválečných 

měsících obecně přijímána jako nejvhodnější, od začátku roku 1946 se začalo profilovat několik 

rozdílných konceptů politiky vůči Sársku. Tyto představy o státoprávním uspořádání Sárska spolu 

navzájem soupeřily nejen při vytváření obrysů Sárska coby součásti hospodářské unie s Francií, ale 

také při tvorbě nové sárské ústavy. Tyto koncepty lze rozdělit na tři názorové skupiny: 

 a) Politiku maximální asimilace prosazovala zejména „technická” ministerstva 

spravedlnosti, dopravy a průmyslu. Podle nich byla správnou cestou dalekosáhlá harmonizace 

sárské legislativy a struktury úředního aparátu s francouzskou administrativou. Cokoliv jiného by 
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Hudemann, Poidevin, 211-226. 
105 1. 3. 1950, Nomination des conseillers du commerce extérieur de nationalité sarroise, in: Heinen, Saarjahre, 280.  
106 Debré, Trois républiques, sv. 2, 59. 
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podle této teze přineslo nejistotu, snížení daňových výnosů a zkomplikovalo vyrovnávání ekonomik 

obou částí hospodářské unie. Zástupci Sárska v této koncepci hráli pouze podřízenou roli – 

především bylo třeba získat je ke spolupráci.107 

 b) Podle Debrého si mělo Sársko udržet vlastní charakter, odlišný od zbytku Francie. 

Politickou integraci neměla Francie v plánu, podobně jako anexi Sárska nebo jeho kulturní 

asimilaci. Sársko se mělo stát spíše francouzským protektorátem, autonomním územím se svou 

vlastní váhou v mezinárodním dění, srovnatelné s Tuniskem nebo Marokem. V březnu 1947 Debré 

formuloval nový řád pro Sársko: v jádru měl být demokratický, ale zároveň měl zajišťovat 

francouzskou dominanci; měl Sársku dát šanci utvářet vlastní ekonomiku, ale přitom chránit 

hospodářské zájmy Paříže. Debré navrhl kontury ústavy, podle které by se Sársko stalo demokracií 

se stabilní, ale slabou vládou, parlamentem s krátkým mandátem, úředním sborem, vyškoleným ve 

Francii a kontrolovaným francouzskými pověřenci. Právní systém se měl od německého lišit řadou 

prvků z francouzského, belgického a lucemburského práva. Aktivita zemského parlamentu v 

Saarbrückenu měla namísto mocného nástroje být spíše způsobem, jak zaměstnat místní politiky. K 

podstatě francouzské přítomnosti v Sársku Debré uvádí, že „...naši činnost by měly určovat 

především zájmy Francie. Sárské uhlí pro nás má nevyčíslitelnou hodnotu a průmyslový potenciál 

tohoto regionu je také velmi užitečný. Naše politika ale nemá velkou šanci, pokud nebude brát v 

potaz obyvatele Sárska, jejich pocity a zájmy. [...] Francie pomáhá v orientaci, radí, kontroluje. 

Alespoň navenek však neřídí.”108 

 c) Pro Gilberta Grandvala nezacházela Debrém navrhovaná autonomie dostatečně daleko. 

Podle něj nešlo dlouhodobě ničeho dosáhnout bez důvěry sárského obyvatelstva. Sársko šlo 

dlouhodobě udržet ve francouzských rukou pouze pokud by se Sársko dobrovolně odtrhlo od 

Německa a výrazně se orientovalo na Francii. Grandval prosazoval snahu o uspokojení materiálních 

potřeb obyvatelstva a posílení sárských pravomocí. Francouzským trumfem pak měla být 

neodolatelná kulturní převaha Francie.109  

  

 Každá z těchto koncepcí našla v nové sárské ústavě alespoň částečné uplatnění. V únoru 

1947 Grandval inicioval podle Bidaultovy instrukce vytvoření dvacetičlenné ústavní komise. 

Sdružovala zástupce všech politických stran a poprvé zasedala 23. května. Komise vypracovala 

návrh ústavy, který byl po intenzivní práci během října a listopadu schválen Ústavodárným 
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108 18. 3. 1947, Debrého nóta GMZFO, in: Hudemann, Poidevin, eds., Das Saarland zwischen Frankreich, Deutschland 

und Europa, 238-239. 
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shromážděním v Saarbrückenu 15. prosince 1947. O dva dny později ústava vstoupila v platnost. 

Text preambule reflektuje jasné zadání vojenské okupační správy Ústavodárnému shromáždění. 

Sársko se mělo hospodářsky připojit k Francii a sladit celní a obchodní předpisy s francouzskou 

legislativou. Preambule dále vyčlenila Sársko z Německa a dala mu příslib politické autonomie. 

Náznak samosprávy však byl následován formulací o převzetí zodpovědnosti za zahraniční a 

obrannou politiku v Sársku Paříží.110 

 Francouzská vláda si v následujících letech oblíbila zasahovat do sárské ústavy  

jednostranným vydáváním dekretů, které obvykle posouvaly poměr sil ještě dále ve prospěch 

Paříže. Například již tak značné kompetence Vysokého komisaře Grandvala, které ústava jasně 

narýsovala, byly dále posíleny dekretem z 31. prosince 1947, Erlass über Befugnisse des Haut-

Comissaire de la République Française en Sarre. Podle tohoto dekretu měla být veškerá 

zákonodárná opatření a správní nařízení podmíněna souhlasem Vysokého komisariátu. Podobně 

mělo každé budoucí jmenování vysokých úředníků a přiznání sárského občanství imigrantům 

vyžadovat Grandvalovo posvěcení. Vysoký komisař měl dále být zodpovědný za veřejný pořádek 

při mimořádných událostech, a do jisté míry také směl zasahovat do procesu schvalování 

rozpočtu.111 „Chystá se opravdová diktatura Vysokého komisaře,“ konstatoval ředitel evropského 

odboru ministerstva zahraničních věcí, Jacques Camille.112 

 Některé výnosy však spíše vhodně doplňovaly oblasti, které poměrně narychlo 

schvalovanou ústavou nebyly dostatečně vzaty v potaz. Justiční záležitosti v Sársku upravoval 

dekret ze 3. ledna 1948, Abkommen über die Organisation des Justizwesens im Saarland. Ten mimo 

jiné zajišťoval právní ochranu francouzských občanů, kteří byli vyňati z přímé konzulární jurisdikce 

sárských úřadů. Dále dokument zřizuje kasační soud, který měl být revizní instancí pro rozhodnutí 

francouzsko-sárského senátu. Článek 19 pak zajišťoval rovnost obou úředních jazyků, němčiny a 

francouzštiny, před soudem.113 

  

 

 

 

                                                
110 Präambel zur Verfassung des Saarlandes vom 15. Dezember 1947, www.saarland.de/dokumente/thema_justiz/100-

1.pdf , přístup 28. 12. 2010. 
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112 6. 12. 1947, Jacques Camille, Note sur le projet de decret créant un Haut Comissaire de la République française en 

Sarre, In: Heinen, Saarjahre, 188.  
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3) Rozčarování z hospodářského připojení Sárska 
 

 Od konce listopadu 1947 ovládal francouzský frank život obyvatel Sárska. Dlouho 

očekávaná integrace do francouzského hospodářství však nepřinesla předpokládané dramatické 

zlepšení situace. V Sársku převládalo rozčarování: nespokojeni byli sárští podnikatelé, kteří 

výměnou peněz přišli o finanční rezervy, nespokojení byli zaměstnanci, kteří nevěděli, kolik 

vydělávají. Sárské politické strany byly ze dne na den zatěžkány obrovskou zodpovědností a ocitly 

se pod tlakem vnitrostranické protifrancouzské opozice, která rychle získávala vliv.114 Vztahy 

Sárska s Francií byly nadále napjaté i přes společně s Francií vytvořenou sárskou ústavu a přes 

jednoznačně profrancouzský postoj nového ministerského předsedy Johannese Hoffmanna 

(CVP).115 Nejen, že Francie měnovou unii se Sárskem vyhlásila jednostranně, ale také budoucí 

prostor sárských politiků pro vyjednávání se zdál být velmi omezený. 

 Nespokojenost se stavem věcí ovšem panovala i na francouzské straně. Nespokojeni byli 

funkcionáři Grandvalova saarbrückenského úřadu, neboť Paříž se často neptala při důležitých 

rozhodnutích na názor ani Grandvala, ani jeho klíčových podřízených. Nespokojenost projevoval 

Svaz zaměstnavatelů, který se cítil být obcházen centrálními úřady při plánování, a zástupci 

Lotrinska, kteří se obávali výkupu nedostatkového zboží a dalšího zvyšování cen. Předpoklad 

francouzské diplomacie, že východofrancouzské regiony budou se Sárskem politicky, hospodářsky i 

kulturně spolupracovat, musel být záhy přehodnocen v pravý opak – tyto oblasti se navzájem 

vnímaly jako konkurenti. Pro Francii znamenalo připojení Sárska zpočátku vysoké náklady: 

zatímco do francouzské okupační zóny vyvážela Francie zboží na bázi říšských marek, export ve 

francích do Sárska znamenal kvůli vyšším nákladům na celní deklaraci nutnost na tento export 

doplácet. Zátěž hospodářské integrace Sárska pro francouzskou ekonomiku se dlouhodobě stala 

terčem silné kritiky.116 

 Tato všeobecná nespokojenost měla řadu dalších důvodů. Spojenci stále odmítali Sársko 

uznat jako autonomní stát a Francie se do poslední chvíle před integrací Sárska nedokázala 

rozhodnout, zda má území být kolonií, nebo rovnocenným partnerem v hospodářské unii. Neochota 

pařížské byrokracie informovat, konzultovat a vysvětlovat měla za následek značnou iritaci 

sárských představitelů. Ti však k všeobecnému rozčarování v Sársku sami přispěli. Ačkoliv byli 

Grandvalem s dostatečným předstihem zpravováni o chystaném oddělení od Německa, o zavedení 

                                                
114 Ludwig Linsmayer, Die Geburt des Saarlandes. Zur Dramaturgie eines Sonderweges (Saarbrücken: Landesarchiv 

Saarbrücken, 2007), 108.  
115 Hudemann, Poidevin, eds., Das Saarland zwischen Frankreich, Deutschland und Europa, 103. 
116 Heinen, Saarjahre, 174 



Francouzská politika vůči Sársku 1945-1955 

45 

franku a jejich politických a hospodářských důsledcích,117 skutečná debata o těchto problémech v 

Sársku nenastala.  Obyvatelé Sárska se v nové situace ocitli zcela nepřipraveni. 

 Pro obyvatele Sárska se symbolem nové doby nakrátko stalo dosud téměř nedostupné zboží, 

které se na trh dostalo až hospodářským připojením k Francii: ryby, čokoláda, fíky, datle, 

marmeláda, konzervy nebo některé druhy spotřebního zboží.118 Tato drobná vylepšení životní 

úrovně však byla pouhou předehrou zrušení privilegovaného statutu Sárska. Tento dosud 

nadstandardně zásobovaný ostrov ve francouzské okupační zóně během roku 1948 postupně přešel 

k ekonomickému modelu, který se začal blížit tržnímu hospodářství. Kromě delikates si obyvatelé 

Sárska museli začít zvykat také na život s inflací a nezaměstnaností.119 

 V roce 1948 bylo zásadním způsobem zpochybněno jedno z dogmat francouzské politiky 

vůči Sársku. Paříž již od konce druhé světové války zakládala své nároky na Sársko zejména na 

potřebě uhlí pro francouzský průmysl. Uhelné zaklínadlo bylo dlouhodobě nejdůležitějším 

argumentem pro hospodářské připojení Sárska, kterému rozuměla veřejnost i tisk. Již na jaře však 

byla v Sársku zřejmá nadprodukce uhlí a odbytová krize uhelných produktů.120 Příčin tohoto 

paradoxu, před kterým před vytvořením hospodářské unie varovala řada francouzských odborníků, 

bylo několik. V první řadě rostla produktivita práce v Sársku mnohem rychlejším tempem, než se 

předpokládalo. Zkušení sárští havíři se měli k práci a v létě musely být vzhledem k odbytové krizi 

uhlí zavedeny zkrácené směny.121 Dalším problémem byla nedostatečná logistická infrastruktura, 

která bránila tomu, aby se uhlí dostalo k možným odběratelům. Situaci mohly změnit nevyužité 

kapacity francouzské železnice, ale Francie upřednostnila nákup amerického uhlí.122 Proti 

dodávkám ze Sárska vystoupila státní uhelná společnost, Charbonnages de France, která z obav 

před konkurencí z východu zavádějícím způsobem varovala před nedostačující kvalitou sárského 

uhlí.123 To zůstávalo na haldách a v Sársku skladovaný objem této suroviny, v době hospodářské 

unie nenahraditelné, se mezi lety 1948 a 1950 ztrojnásobil.124 

 Velkým problémem pro francouzsko-sárské vztahy zůstávalo zásobení potravinami. 

Především v Lotrinsku vládlo pobouření z privilegovaného postavení Sárska. Některé hůře dostupné 

potraviny, vybrané pro sárský trh, nesly již od výrobce označení „Sársko“. Přídělový systém byl v 

Sársku také odlišný. Příděly tuku se například v Lotrinsku vztahovaly i na máslo, zatímco v Sársku 
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pouze na margarín.125 Naštěstí se hospodářská situace ve Francii začátkem roku 1949 zlepšila 

natolik, že na příděl byl pouze olej, rýže, cukr, káva, mléko a čokoláda. Koncem roku pak byl 

odstraněn zbytek úředních překážek rozvoje trhu, který se začal řídit pouze vztahem mezi nabídkou 

a poptávkou.126 

 

4) Rozpory ve francouzské hospodářské politice v Sársku 
 

 Vládní prohlášení prvního kabinetu Johannese Hoffmanna z 20. prosince 1947 věnovalo 

obsáhlé pasáže ekonomickému přínosu partnerství s Francií v hospodářské unii. Hoffmann viděl 

budoucnost velmi optimisticky a sliboval epochu materiálního zabezpečení a hospodářské 

bezstarostnosti. V prohlášení, předneseném saarbrückenskému zemskému sněmu, apeloval na Paříž, 

aby si sárské záležitosti vzala vážně. Zdůraznil také, že očekává zrovnoprávnění sárských 

hospodářských příležitostí s francouzskými. Ministerský předseda také jasně požadoval, aby 

Francie přispěla k rychlému dosažení sárské hospodářské soběstačnosti127. Tyto hlavní body vládní 

doktríny se později ukázaly být značně problematickými. 

 Ačkoliv nová sárská ústava vyřešila některé palčivé otázky ohledně budoucího politicko-

správního uspořádání Sárska, řada problémů zůstala pouze neuspokojivě zodpovězena vinou neshod 

uvnitř francouzské administrativy. Rozdílné názory francouzských úřadů se velmi výrazně projevily 

především u hospodářských témat. Již v únoru 1946 předložila Francie Spojencům formální 

požadavek na trvalé převedení sárských dolů do francouzského vlastnictví. Od té doby se ale uvnitř 

francouzské administrativy začaly množit hlasy, kritické k takovému kroku. Ministerstva financí a 

hospodářství byla toho názoru, že držení sárských dolů by mohlo neúnosně zatížit reparační konto, 

neboť nešlo zaručit, že těžba přinese Francii zisk, a tak by francouzský rozpočet musel dotovat 

ztrátový provoz dolů.128 Grandval však držení dolů ve francouzských rukou nedoporučoval 

především z důvodu politických rizik v Sársku: „Jestliže z ekonomického hlediska nepředstavuje 

vlastnictví dolů pro Francii žádnou výhodu, z hlediska politického přináší závažné obtíže. 

Obyvatelé Sárska by těžce nesli, hovoříme-li s nimi o unii, když bychom začali odebráním největšího 

nerostného bohatství jejich území.“129 Z těchto důvodů Grandval navrhoval doly převést do rukou 
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správních společností, pochopitelně s francouzskou většinou. Jakékoliv vzbuzení nedůvěry u 

obyvatel Sárska mohlo podle něj zatížit pozdější vztahy s Francií. Ministerská rada se však zdála 

být rozpolcená, a tak přenechala rozhodnutí na ministrovi zahraničí Bidaultovi. Ten se nakonec 

rozhodl zůstat u původního francouzského požadavku na trvalé převzetí sárských dolů. Grandvalovi 

se na rozdíl od jeho úspěšnějších intervencí podařilo tuto fait accompli pouze pozdržet.130 

 Bidaultův nesmlouvavý postoj v otázce sárských dolů měl řadu důvodů. Za prvé by 

bezprostřední francouzský vliv na těžbu v Sársku zajišťoval kontrolu nad sárským hospodářstvím. 

Za druhé byl požadavek Francie na trvalé držení sárských dolů již delší dobu vnímán veřejností 

jako součást samozřejmého práva na poválečné reparace,131 a jeho změna byla zajisté negativně 

vnímána jako ústup od oprávněných nároků. Za třetí ministerstvo zahraničních věcí v listopadu 

1948 argumentovalo proti navrácení kontroly nad doly Sársku tím, že není vyloučené, aby k němu 

došlo v následujících letech. Předávat kontrolu nad těžbou Sársku znemožňovala především 

nejistota ohledně budoucího uspořádání Porúří: „Předání kontroly nad doly Sársku by v tuto chvíli 

vytvořilo precedens, podle kterého by si Angličané mohli posloužit v otázce vlastnictví dolů v 

Porúří,“ konstatuje analýza odboru pro střední Evropu ministerstva zahraničních věcí.132 

 Organizaci francouzského těžebního průmyslu určoval dekret vojenské správy v 

saarbrückenu z 31. prosince 1947, Dekret betreffend die Organisation der Régie des Mines.133 Podle 

něj měli zastupitelé Sárska pouze iluzorní možnost ovlivňovat budoucí vývoj. Správní orgán 

sárských dolů, Conseil Supérieur des Mines de la Sarre se měl scházet pouze dvakrát ročně. 

Ačkoliv v něm kromě francouzských reprezentantů zasedali také zástupci Sárska, obsazení všech 

významných exekutivních a dozorčích funkcí určovala Paříž, aniž by byl Saarbrücken 

konzultován.134 

 Podobné rozpory převládaly i v příbuzné otázce budoucnosti sárských hutí. Michel Debré ve 

zprávě z února 1947 nastínil hlavní koncepce budoucí formy vlastnictví hutního průmyslu v Sársku, 

které spolu navzájem soupeřily. První názorová skupina prosazovala plné francouzské vlastnictví 

sárských hutí, které se měly stát předobrazem modernizace a racionalizace francouzského 

průmyslu, obnovující jeho konkurenceschopnost. Druhá skupina upřednostňovala vedení dolů 
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smíšenými francouzsko-sárskými provozními společnostmi, zatímco třetí skupina jakékoliv 

francouzské zapojení striktně odmítala. Každá investice podle těchto hlasů nevyhnutelně znamenala 

finanční ztrátu.135 Jako obzvlášť akutní se jevila otázka zprovoznění hutí v Neunkirchenu, které 

byly za války silně poškozeny. Politický pohled na situaci mluvil jednoznačně pro uvedení 

neunkirchenských hutí do provozu. Stejně energicky, jako se Grandval snažil o schválení investice 

do obnovení hutí, však proti tomuto výdaji vystoupilo ministerstvo průmyslu. Podmínky v 

neunkirchenských hutích podle něj činily ziskovou výrobu nedosažitelnou. Zástupci francouzského 

ocelářského průmyslu pochopitelně sdíleli názor ministerstva. Ačkoliv investice v Sársku odmítali 

navenek proto, že by vyžadovaly příliš mnoho finančních prostředků a surovin, potřebných pro 

obnovu Francie, skutečným důvodem k nesouhlasu byly spíše obavy z konkurence. Rozhodnutí 

tedy padlo proti hutím v Neunkirchenu.136 

 Obtížně vznikalo také stanovení pevného kurzu sárské marky k francouzskému franku v 

průběhu roku 1947. Návrhy odpovědných úřadu se pohybovaly v divokém rozpětí mezi 12 a 25 

franky za sárskou marku. Obyvatelé přilehlého Lotrinska měli obavy z příliš velké kupní síly 

obyvatel Sárska, kteří by mohli vykoupit nedostatkové zboží. Příliš nízkým směnným kurzem by 

však Paříž v Sársku riskovala velkou nevoli. Důležité bylo také zajistit, aby obyvatelé Sárska měli 

vyšší životní úroveň než jejich němečtí sousedé. Gilbert Grandval prosazoval velkorysý kurz sárské 

marky k francouzskému franku v poměru 1:25, zatímco ministr financí Robert Schuman, který 

pocházel z Lotrinska, trval na kurzu 1:15. Přijata byla kompromisní sazba 1:20.137 

 Řada hospodářských problémů vznikla také v důsledku toho, že si Francie v podobě Sárska 

podrobila  území, které bylo specializované na úzký průmyslový segment. V Sársku se masově 

těžilo uhlí a vyráběla ocel, tedy základy ekonomiky, která patřila spíš do devatenáctého století, než 

do druhé poloviny století dvacátého. Radikální změna nebyla myslitelná bez rozsáhlých investic do 

modernizace a restrukturalizace sárského průmyslu, jak chápali kritici hospodářské unie Sárska s 

Francií.138 Francouzskou politiku zaměřenou na hospodářskou konjunkturu brzdilo několik 

skutečností. Hospodářská unie byla svazkem dvou partnerů, kteří měli zcela odlišné hospodářské 

problémy. Opatření, která byla přiměřená ve Francii, se v Sársku často míjela účinkem.  Chybějící 

kapitálový trh a závislost sárské ekonomiky na zahraničním obchodu znemožňovaly nasazení 

                                                
135 13. 2. 1947, Debré, Note sur les principaux problèmes posés par le rattachement économique de la Sarre, in: Heinen, 

Saarjahre, 180. 
136 Jacques Freymond, The Saar Conflict, 109. 
137 Heinen, Saarjahre, 181. 
138 Albert Denis, „L‘évolution de la production industriellle en Sarre de juillet 1945 à février 1949“, in: Die Saar 1945-

1955, eds. Hudemann, Poidevin, 191-202. 
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klasických nástrojů měnové politiky.139   

 Prvních dvanáct měsíců hospodářské unie Sárska s Francií v roce 1948 proběhlo ve znamení  

omezené hospodářské aktivity. K výše uvedeným vnějším důvodům stagnace sárské ekonomiky je 

třeba přihlédnout také k problémům uvnitř Sárska – především se jen obtížně dařilo budovat aparát 

hospodářské politiky. Sárské odbory velmi agresivně vystupovaly proti „cizím“ francouzským 

zaměstnavatelům. Manévrovací prostor saarbrückenské zemské vlády omezovalo silné postavení 

komunálních politiků. Vláda zůstávala osamocena bez dostatečné podpory veřejnosti. Nevyjasněné 

aspekty hospodářské unie s Francií přispívaly k radikalizaci politické opozice, zejména s 

proněmeckým křesťanským a odborářským pozadím.140  

 Pohled obyvatel Sárska se však spíše než k Paříži stále častěji upíral na východ k jejich 

bývalým „krajanům“, se kterými neustále srovnávali. Do roku 1953 Sársko Německo  hospodářsky 

mírně převyšovalo, či s ním v pozdějších letech sledovaného období alespoň drželo tempo 

hospodářského růstu.141 Zásadní změna přišla až poté, co vlastní německý hospodářský zázrak  

první poloviny padesátých let zvrátil poměr ekonomických sil a tím také v Sársku zásadně proměnil 

vnímání hospodářské unie s Francií.  

 

5) Hranice sárské autonomie a problémy francouzské administrativy 
 

 Hospodářským připojením Sárska na podzim 1947 na sebe Francie převzala politickou a 

ekonomickou zodpovědnost. Zároveň však Francie kladla důraz na rozvoj sárské samosprávy. Ve 

skutečnosti však byla autonomie saarbrückenské vlády a úřednického aparátu značně omezená. 

Tento rozpor dobře dokumentuje návrh instrukcí pro nově zřízenou funkci Vysokého komisaře v 

Saarbrückenu z počátku roku 1948: 

 „Francouzská politika v Sársku by měla být chápána ve dvou rovinách. Na jedné straně je 

třeba brát v potaz nutnost konsolidovat francouzské pozice, na straně druhé rozvoj sárské 

autonomie. Udržení rovnováhy mezi těmito dvěma tendencemi bude neustále zaměstnávat naši 

reprezentaci v Sársku v  oblasti hospodářství, politiky a kultury.“ Jako cíle francouzské politiky v 

Sársku dokument vyzdvihuje: „[...] bdít nad nezávislostí na Říši, rozvíjet politické svobody a zajistit 

dobrou administraci území. Tohoto cíle bude nejlépe dosaženo tím, že se Francie zdrží přímých 

intervencí  [v administraci Sárska] a bude se prezentovat diskrétněji. Vyhovující by tedy bylo naše 

                                                
139 Lefèvre, Les rélations économiques franco-allemandes, 103. 
140 Armin Heinen, „Bürokratische Entscheidungsfindung im politischen Raum. Zur französischen Wirtschaftspolitik an 

der Saar“, in: Die Saar 1945-1955, eds. Hudemann, Ryamond Poidevin, 159-174. 
141 Lefévre, Les rélations économiques, 194. 
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intervence omezit na minimum.“142 O plnění těchto cílů a schopnosti autonomního chodu 

saarbrückenských úřadů však měl Grandval vážné pochyby. Ještě v roce 1950 byl Vysoký komisař 

toho názoru, že v Sársku chybí velký počet kompetentních odborníků, kteří by například byli 

schopní zajistit daňovou harmonizaci s francouzským systémem. Podle Grandvala tak tento proces  

zůstával na bedrech komisariátu.143 

    Pokud by hospodářská unie mezi Francií a Sárskem byla plnohodnotná a rovnocenná, 

bývalo by bylo přirozené, aby Saarbrücken své zájmy v Paříži hájil sám. Ve skutečnosti však unie 

stála na jiných základech. Sárské záležitosti zůstávaly i po roce 1947 zcela mimo zájem pařížské 

administrativy. V konceptu budoucího uspořádání vztahů mezi Francií a Sárskem na diplomatické 

úrovni z března 1951 lze najít hlavní příčiny neustálého selhávání součinnosti mezi sárskými a 

francouzskými úřady. Chyběly přímé kontakty mezi sárskými podnikatelskými kruhy a technickými 

ministerstvy v Paříži, podobně jako kontakt mezi polooficiálními institucemi nebo hospodářskými 

svazy. Ze strachu před konkurencí využívaly francouzské hospodářské kruhy každé příležitosti, jak  

zkomplikovat snahy vzájemně zprůchodnit obě ekonomiky.144 V takových případech bylo k 

překonání podobných překážek zapotřebí značného politického vlivu, osobních vazeb na vysoce 

postavené politiky a intimní znalosti poměrů a vztahů v pařížské byrokracii. Jinými slovy – řada 

problémů vyžadovala časté Grandvalovy intervence v Paříži. Pracovníci Vysokého komisariátu 

hovořili stejným jazykem jako pařížští úředníci, vyznali se v komplikované a proměnlivé hierarchii 

francouzské poválečné politiky a při vyjednávání uměli použít přesvědčivé argumenty. Podle 

Heinena však z této konstelace Sársko spíše profitovalo, neboť širší autonomie by za této situace 

znamenala nejen větší zodpovědnost, ale také menší šanci prosadit sárské zájmy.145  

 Paralýzu francouzské politiky vůči Sársku umocňoval nezájem pařížské administrativy o 

sárské problémy a neochota je řešit. Gilbert Grandval v pozdějších vzpomínkách popisoval, jak 

často se jako Vysoký komisař v Sársku na Paříž v mnoha záležitostech obracel s neúspěšnou žádostí 

o rozhodnutí. Ministři se rozhovorům, které měly jednotlivé problémy vyjasnit, zásadně vyhýbali. 

Grandval v roce 1957 zmínil historku, která ovzduší let hospodářské unie s Francií dobře vystihuje. 

V roce 1955 se Antoine Pinay (tehdejší ministr zahraničí v kabinetu Edgara Faure, dříve premiér a 

ministr hospodářství) Vysokého komisaře údajně zeptal: „Řekněte mi, drahý Grandvale, jakou 

                                                
142 17. 1. 1948, bez autora, Projet d‘instructions au Haut-Commissaire Français en Sarre, in: Heinen, Saarjahre, 294. 
143 20. 5. 1950, Grandval Debrému, in: Heinen, Saarjahre, 295. 
144 6. 3. 1951, Ministerstvo zahraničních věcí, Remarques concernant l‘organisation de la future représentation 

diplomatique de la France en Sarre, In: Hudemann, Poidevin, eds., Das Saarland zwischen Frankreich, Deutschland 
und Europa, 319. 

145 Heinen, Saarjahre, 298. 
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vlastně mají v Sársku měnu?“146 

 Pokud se ani zodpovědný ministr v sárských záležitostech neorientoval, není překvapením, 

že úředníci technických ministerstev byli v této věci informováni pouze velmi spoře. Podle 

Jacquese Freymonda úředníci v Saarbrückenu při komunikaci se svými francouzskými protějšky 

neustále naráželi na to, že pařížští úředníci byli buď zcela neznalí situace v Sársku, nebo se 

jakýmkoliv rozhodnutím vyhýbali. Nevědomost a nezájem navíc komplikovala i komunikaci mezi 

jednotlivými resorty, či dokonce mezi jednotlivými odbory v rámci jednoho ministerstva.147 

 Grandval a Debré, respektive Vysoký komisariát a „sárský odbor“ ministerstva zahraničních 

věcí, vedli neustálý a bezvýchodný boj s jednotlivými ministerstvy.  „Musím se opět pokusit obrátit 

Vaši pozornost k systematické opozici vůči [zodpovězení] finančních a ekonomických otázek 

týkajících se Sárska, se kterou se setkáváme u různých částí administrativy,“ naráží Grandval 

počátkem roku 1949 v nótě Schumanovi, nyní již ministrovi zahraničních věcí, na neustálé 

byrokratické obstrukce. A pokračuje: „je zřejmé, že v naší administrativě je přítomný jistý 

defétismus, prokazovaný ve vztahu k cílům francouzské politiky v Sársku. Je nejvyšší čas, aby vláda 

kategorickými instrukcemi ukončila situaci, která je nepřípustná a která totálním způsobem 

paralyzuje činnost Vysokého komisariátu. Hospodářské připojení nám dává nejen práva, ale i 

povinnost. Není možné obyvatele Sárska neustále nutit k respektování francouzských práv, aniž 

bychom plnili také naše povinnosti.“148  

 

6) Shrnutí 
 

 Sárští obyvatelé se po stvrzení hospodářské unie s Francií doslova ze dne na den stali 

součástí ekonomiky, velmi vzdálené státem byrokraticky řízenému systému předešlých let. Realita 

ekonomiky, která se i přes řadu centralizovaných prvků blížila tržnímu hospodářství, byla hořká a 

vyžadovala rychlé přeorientování v nových podmínkách. Ve vnitřně politicky slabém Sársku o 

blížícím se ekonomickém svazku neproběhla žádná širší diskuse, a tak nástup hospodářské unie s 

Francií zastihl obyvatele Sárska nepřipravené. 

 Na této situaci měla značný podíl viny francouzská politika. Sama neměla o budoucích 

krocích vůči Sársku jasnou představu, a sárské politiky k rozhodovacímu procesu nepustila ani ve 

                                                
146 23. 10. 1957, Dopis Grandvala Jacquesovi Freymondovi, in: Heinen, Saarjahre, s. 280. Freymond sbíral materiál na 

svou studii o Sársku a byl s Grandvalem v intenzivním kontaktu. Není bez zajímavosti, že Freymond ve své práci 
tuto anekdotu na rozdíl od o čtyři dekády let mladšího textu Armina Heinena nezmiňuje.  

147 Jacques Freymond, The Saar Conflict, 243. 
148 19. 2. 1949, Grandval Schumanovi, in: Heinen, Saarjahre, 268. 
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formě konzultací. Pařížský úřednický aparát chtěl svůj sárský protějšek reorganizovat tak, aby 

odpovídal francouzskému právnímu, hospodářskému a daňovému systému. Z úředního pohledu tato  

cesta byla logická, ale nahlíženo politickou optikou se jednalo o obrovský hazard. Ze zpětného 

pohledu byla snaha o asimilaci Sárska riskantní vzhledem k nevoli Spojenců a těžko obhajitelná u 

obyvatel Sárska.  Michel Debré si byl tohoto rizika vědom, a navrhoval proto uspořádání v Sársku 

podle vzoru moderního protektorátu, silného uvnitř a slabého odporovat vůli Francie. Gilbert 

Grandval podobné plány neschvaloval a hájil maximální možnou autonomii Sárska. 

 Vývoj vztahů mezi Saarbrückenem byl poznamenán přístupem pařížské administrativy, ve 

které převládal nezájem o sárské záležitosti. Úředníci jednotlivých ministerstev a dalších klíčových 

institucí byli špatně informováni a jejich nadřízení často měnily priority. Tím se komplikovalo 

uvádění politiky vůči Sársku v praxi. Francouzskou politiku také paralyzovala řada osobních 

konfliktů, především mezi Vysokým komisařem Grandvalem a ministrem zahraničních věcí 

Schumanem.   

 Sárská ústava, která vstoupila v platnost v prosinci 1947, byla kompromisem mezi 

jednotlivými koncepcemi francouzské administrativy a názory ústavní komise v Saarbrückenu. Již v 

samotné preambuli však byl zakotven silný vliv Francie v Sársku. Míru francouzské kontroly nad 

Sárskem dále zvyšovala řada dekretů, vydaných v lednu 1948. Jeden z nich, podle kterého se 

Grandval z nejvyššího zmocněnce stal Vysokým komisařem v Sársku, zaručoval podřízenost sárské 

politiky v legislativě, hospodářství i personální politice. 

 Francie si také ponechávala kontrolu nad nejdůležitějším sektorem sárské ekonomiky: 

uhelným a ocelářským průmyslem. Odmítala předat Sársku správu uhelných dolů, neboť se obávala 

nebezpečného precedentu pro vyřešení podobného problému v Porúří. Pod tlakem francouzských 

průmyslových kruhů, které se obávaly sárské konkurence, se vláda také rozhodla neobnovovat 

výrobu ve významných hutích v Neunkirchenu. 

 Ačkoliv zavedení hospodářské unie provázela značná nespokojenost na obou stranách 

svazku, léta po propojení obou ekonomik byla pro Sársko velmi úspěšná. Neustálý hospodářský růst 

byl dokonce označován jako „malý hospodářský zázrak“. Plného potenciálu však Sársko nedosáhlo. 

Byrokratická logika centrálního francouzského úřednického aparátu totiž příliš často v Sársku 

plošně aplikovala stejná opatření, která byla koncipována pouze s ohledem na potřeby 

francouzského hospodářství. V sárské ekonomice tak přetrvávala řada strukturálních problémů a 

během první poloviny 50. let začalo Sársko zaostávat za svým ostře sledovaným sousedem – 

mladou Spolkovou republikou. 

 Jako falešné se ukázaly také některé hospodářské předpoklady, kterými Francie od konce 
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druhé světové války ospravedlňovala hospodářskou anexi Sárska. Hlavním argumentem pro 

ovládnutí sárského hospodářského prostoru bylo pro Paříž sárské uhlí, které mělo Francii zajistit 

trvalý růst, obnovu průmyslu a převahu nad Německem. Nejpozději v létě 1948 však sárské uhlí 

kvůli nedomyšlené politice Francie a intrikám francouzského uhelného průmyslu zažívalo 

ohromnou odbytovou krizi a zůstávalo v tisících tun ležet na haldách. 

 Francouzská politika vůči Sársku zůstávala zájmovou činností několika významných, leč 

nepočetných osobností veřejného života. V politických debatách bylo Sársko zmiňováno téměř 

výlučně jako součást širších problémů zahraniční politiky, především francouzské politiky vůči 

Německu. Zahraničněpolitická témata přitom byla na půdě parlamentu v turbulentním politickém 

životě Čtvrté republiky pouhou okrajovou záležitostí. Problémy a potřeby Sárska, nejnovější 

francouzské „kolonie“, stály zcela stranou veřejného zájmu. 
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IV. Sársko mezi Francií, Německem a Evropou (1950-1955) 

 

1)  Koncepce reformy francouzské politiky v letech 1949-1950 
 

 Situace v Sársku v letech 1948/49 by se dala zjednodušeně vystihnout dvěma pocity: 

nervozitou a nejistotou. Tato atmosféra byla způsobena řadou vnitřních i vnějších faktorů. 

Nervozita panovala ve vládní koalici CVP a SPS, neboť část křesťanské lidové strany, která 

v parlamentních volbách v roce 1947 získala více než 51 % hlasů, byla proti tomu, aby se strana 

dělila o moc se sociálními demokraty. Koalice byla několikrát blízko rozpadu, zejména během tvrdé 

kampaně před obecními volbami na jaře 1949.149 O řadě vládních politiků se nadto začaly šířit 

pomluvy a spekulace, aniž by byl známý jejich zdroj. Na Vysokém komisariátu vládlo přesvědčení, 

že za šíření pomluv je zodpovědná německá opozice v Sársku.150 Od léta 1949 se začaly množit 

útočné hlasy z mladé Spolkové republiky, které již dopředu zpochybňovaly oprávněnost existence 

případného sárského státu. Saarbrückenská vláda zasahovala autoritářskými prostředky – 

odebíráním tiskových licencí a přijetím tvrdého zákona na ochranu státu.151 

 K nejistotě ohledně budoucnosti Sárska přispívalo především rozčarování z francouzské 

politiky. V červenci 1949 hodnotila křesťansky orientovaná rozhlasová stanice Gewerkschaftliche 

Rundschau, blízká sárské vládě, politickou situaci v Sársku. Pořad kritizoval politiku Paříže, jejíž 

nezájem, váhavost a nerozhodnost prý v předchozím roce a půl způsobila patovou situaci. Ta podle 

redakce nebyla dále únosná.152 Kompetence jednotlivých aktérů zůstávaly nevyjasněné a vzájemně 

se překrývaly. Vyjednávací prostor sárské vlády byl stále velmi omezený, zatímco její úkoly, 

vyžádané poválečnou obnovou Sárska, byly gigantické. Zdálo se, že se pařížská administrativa chce 

vyhýbat zodpovědnosti, zejména v hospodářských otázkách. Namísto slibovaného dlouhodobého 

růstu však krátké období hospodářského zázraku vystřídala stagnace. Koncem roku 1947 bylo 

Sársko oproti západoněmeckým okupačním zónám privilegované a těšilo se mimořádné autonomii. 

Na začátku roku 1949 začínalo být zřejmé, že budoucímu západoněmeckému státu Spojenci brzy 

dovolí značnou míru samosprávy. Pohled obyvatel Sárska se začal povážlivě stáčet na východ a 

Francie na tuto situaci musela zareagovat.153      
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 Podobně jako v předchozích případech byl Grandval prvním, kdo poukázal na nutnost změn 

a energeticky se pokoušel o jejich uskutečnění. V polovině roku 1948 hodnotil uplynulé měsíce 

hospodářské unie se Sárskem a analyzoval perspektivy možného budoucího vývoje. Jádro analýzy 

Vysokého komisaře se opíralo o radikální změnu postavení Německa. Poválečná očekávání, že 

Německo bude dlouhodobě pod přímou kontrolou Spojenců, se ukázala jako lichá. Již nyní byly 

možnosti francouzského zásahu v Sársku omezené, neboť přijetí sárské ústavy předurčilo model 

francouzského angažmá v Saarbrückenu. K tomu, aby si  Francie Sársko k sobě přivázala 

dlouhodobě, Paříži podle Grandvala zbývalo namísto represí a kontroly nabídnout výpomoc a 

konstruktivní politiku.154 

 Pierre Laurent, Grandvalův právní poradce, prezentoval v prosinci 1948 několik důkladných 

studií k reformě státoprávního uspořádání Sárska. Mimo jiné uvedl, že je Sársko z pohledu 

ústavního práva oproti budoucím západnímu Německu znevýhodněné, zejména kompetencemi 

sárské samosprávy. Kromě toho Laurent tvrdil, že jednostranná francouzská nařízení o vzniku 

Francií ovládaného správního podniku sárských dolů (Régie des Mines) a dekret o právech 

Vysokého komisaře jsou jen těžko ospravedlnitelné. Vzhledem k téměř každodenním konfliktům 

mezi Vysokým komisariátem a sárskou vládou, stejně jako neustálým střetům mezi báňským 

úřadem a Régie des Mines, podle Laurenta potřebovala hospodářská unie nové základy.155 

 Změny v postavení Sárska byly nutné také s ohledem na zahraniční politiku. Pokud by se 

totiž Francii podařilo vztah k Sársku postavit na základech mezinárodního práva, pádně by tím 

odpověděla na závažné výhrady Spojenců vůči „protektorátní“ politice Paříže v Sársku. Důležitým 

krokem v tomto směru by bylo přijetí Sárska do Rady Evropy, založené 5. května 1949. K tomu 

bylo zapotřebí posílit mezinárodní status Sárska. „Politické a právní obtíže, které jsou vyvolány 

[procesem vstupu Sárska do Rady Evropy], nám poskytují příležitost ve vhodný čas zásadně 

revidovat naší politiku vůči Sársku,“ charakterizoval referent ministerstva zahraničních věcí Etienne 

Burin des Roziers nutnost změny francouzské politiky.156 

 Na nutnosti reformovat francouzskou politiku v Sársku se shodla většina jejích aktérů.  Co 

se týče konkrétní podoby těchto změn ovšem přetrvávaly staré rozpory uvnitř francouzské 

administrativy. Pokud by způsob reformy určovala technická ministerstva, vztahy mezi Francií a 

Sárskem by bývaly byly postaveny na smluvních základech, aniž by se příliš změnila stávající míra 

sárské autonomie. Ministr průmyslu a obchodu Robert Lacoste v nótě ministerstvu zahraničních 
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156 25. 3. 1949, Burin des Roziers, L‘admission de la Sarre au Conseil d‘Europe et ses conésquences sur la politique 
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věcí uvedl, že francouzský „přímý dohled“ nad Sárskými záležitostmi bude i v následujících letech 

nezbytný. Pokud by se francouzský vliv měl zmenšit, bylo třeba se Spojenci vyjednat smlouvu o 

mezinárodním statutu Sárska. Podle Lacosta mělo Sársko při vyjednávání sehrát jakousi poradní 

roli.157 

 Ministerstvo zahraničních věcí mělo na ochotu Spojenců vyjít vstříc francouzským 

požadavkům pochopitelně realističtější názor. Bylo zřejmé, že smlouva o Sársku, která by brala 

ohledy pouze na francouzské zájmy, je vyloučená. Prodlužování současného stavu bylo vzhledem k 

napětí uvnitř Sárska a nelibosti Spojenců nemyslitelné.158 „Na rozdíl od některých francouzských 

kolonií není možné Sársko udržovat ve stádiu mezi protektorátem a autonomním územím. Francie 

by v Sársku měla praktikovat buď politiku úplné asimilace, nebo úplné emancipace,“ zdůrazňuje 

Burin des Roziers v analýze možnostech vstupu Sárska do Rady Evropy. „Region s 900 000 

obyvateli,159 situovaný v srdci západní Evropy, se nesmíří se životem v režimu omezené suverenity. 

Pokud je údělem Sárska, aby se jednou staralo samo o sebe, je nepřípustné na jeho rozhodnutí 

čekat [až do chvíle], kdy Německo získá zpět nezávislost a prosperitu.“160 

 Grandval situaci hodnotil podobně. Vyzdvihoval zejména nutnost souhlasu obyvatel Sárska 

s budoucím uspořádáním. Za klíč ke konsenzu mezi Paříží a Saarbrückenem považoval posílení 

těch, kteří byli v Sársku loajální k Francii. Podle Grandvala bylo také nezbytné zajistit, aby z 

pohledu obyvatel Sárska převažovaly výhody hospodářské unie jasně převažovaly nad jejími 

dílčími nedostatky. Sársko se mělo stát jakýmsi druhým Lucemburskem. Vysoký komisař 

navrhoval zrušení svého úřadu, který by byl nahrazen velvyslanectvím. Sársko mělo mít 

zastupitelství v Paříži a ve Vatikánu. Grandvalův koncept počítal s nutnými investicemi do sárské 

hospodářské infrastruktury. Podle něj měla Paříž počítat s tím, že vynaloží přiměřenou část 

prostředků z Marshallova plánu na rozvoj Sárska. „Při rozvoji sárské autonomie musíme použít 

takové prostředky, které přispějí k vůli obyvatel Sárska k těsnějšímu sepětí s Francií,“ napsal 

Grandval v telegramu ministerstvu zahraničních věcí v září 1948.161 O půl roku později potřebu 

získat Sársko ke spolupráci zdůrazňuje: „Pouze [zohledněním vzájemných očekávání] a ukotvením 

Sárska ve strukturách mezinárodního práva můžeme s jistou bezpečnostní rezervou přistoupit ke 

konečnému cíli naší politiky. [Tímto cílem] je dát Sársku postupně svébytný politický charakter tak, 

                                                
157 3. 8. 1949, Lacoste, Note sur les problèmes posés par l‘élaboration d‘une convention économique entre la France et 
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aby bylo schopné hrát roli v evropském federativním systému.“162 

 Ministr zahraničních věcí Schuman podporoval Vysokého komisaře ve snaze rozšiřovat 

sárskou autonomii. Byl si vědom toho, že vztah Francie se Sárskem bylo třeba nově definovat a 

oblíbil si Grandvalovo přirovnání k nerovnému partnerství sousední Belgie s Lucemburskem. 

Souhlasil s tím, aby se význam Sárska v evropské politice zvýšil. Odmítal jednostrannou orientaci 

Sárska na Paříž. Představa pevných kulturních vazeb Sárska na Francii, kterou prosazoval 

Grandval, mu však přišla podobně utopická, jako částí veřejnosti přijímaná představa Sárska jako 

mostu mezi Francií a Německem.163 

 V dubnu 1949 Grandval navrhl, aby se Sársko ke své budoucnosti vyslovilo v plebiscitu, 

kontrolovaném mezinárodním grémiem. Takový krok by ukončil nejistotu ohledně státoprávního 

uspořádání Sárska, kterému by zároveň umožnil plné členství v Radě Evropy. Vysoký komisař byl 

připraven převzít plnou zodpovědnost za výsledek sárského referenda. „Pokud má dojít k 

neúspěchu, bude lepší, aby se přihodil v roce 1949 na základě referenda, iniciovaného Francií, a v 

situaci, kdy je západní Německo okupováno.“164 Schuman ovšem nebyl připraven pouštět se do 

Grandvalova troufalého plánu, který považoval za zahraničněpolitické dobrodružství. Mimořádný 

status Sárska musel podle něj být výsledkem dohody Francie s Německem. Schuman varoval před 

jakýmkoliv jednostranným aktem, stejně jako před hlubší francouzskou politickou a kulturní 

penetrací Sárska.165 

 Ministerstvo zahraničních věcí se v létě 1949 soustředilo na pokus zajistit Sársku přidružené 

členství v Radě Evropy. Schuman Grandvalovi slíbil, že udělá vše pro to, aby Sársko v Radě 

zasedalo dřív než Spolková republika.166 Vzhledem k dosavadní mlčenlivosti německých 

představitelů v otázce Sárska bylo překvapivé, jak silný rozruch francouzský požadavek vyvolal. 

Aktivitu západoněmeckých politiků navíc posílila předvolební kampaň. Ani na mezinárodní úrovni 

neprocházel francouzský koncept tak hladce, jak by si Schuman býval přál – zejména Velká 

Británie zprvu odmítala navrhovanou změnu statutu Sárska přijmout. Čas hrál ve prospěch stále 

sílícího západoneměckého státu. V prosinci 1949 učinila britská delegace návrh, který považovala 

za smířlivý. Byla ochotná urychlit sárský vstup do Rady, který se měl uskutečnit v létě 

následujícího roku. V kontextu britské politiky udržení silného Německa jako hráze proti 

Sovětskému svazu ovšem začlenění Sárska podmínila tím, že ve stejný čas získá plné členství také 
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Spolková republika.167 Ve výsledku tak Schumanova diplomatická ofenziva přišla vniveč. Po 

dlouhých vyjednáváních se Spojenci dohodli na řešení, které velmi vyhovovalo Adenauerovi: 

Sársko se stalo členem Rady Evropy společně se Spolkovou Republikou v červenci 1950.168 

 

2) Dohody se Sárskem z března 1950: diletantský kompromis 
 

 Začátkem března 1949 informoval Burin des Roziers Debrého o tom, že požádal Grandvala, 

aby zpracoval projekt reformy postavení Sárska v hospodářské unii s Francií. Jako tři hlavní oblasti 

reformy vyznačil tato témata: kompetence francouzského zástupce, vlastnictví a správa sárských 

dolů a status sárských železnic.169 Již 16. března proběhlo první zasedání na úrovni referentů a 

vyjednávání o konkrétní podobě reformy začala v průběhu června. 6. prosince Schuman telegramem 

upozornil ministerského předsedu Sárska Johannese Hoffmanna, že je Paříž připravena začít 

vyjednávat. Podrobnosti jednotlivých návrhů měl Hoffmann zjistit od Grandvala.170 

 Ve skutečnosti však sárští představitelé dostali francouzské podklady až krátce před 

zahájením vyjednávání začátkem února 1950. Důvodem bylo to, že jednotlivé instituce francouzské 

administrativy hledaly společná stanoviska jen velmi obtížně. Během zimy musel opakovaně 

intervenovat Vysoký komisariát, případně ministerstvo zahraničních věcí, aby se podařilo získat 

společná stanoviska kabinetu v jednotlivých oblastech. V některých případech byly nutné zásahy 

proto, aby se návrhem nové smlouvy se Sárskem vůbec zabývali ministři jednotlivých resortů. 

Jediné, co některé členy vlády nakonec donutilo ke spolupráci, byla časová tíseň. Kvalita řady 

výsledných návrhů byla přímo úměrná způsobu, jakým vznikly. Sárská delegace byla tímto 

vývojem pohoršena a v důsledku diletantského přístupu francouzské byrokracie trvala jednání 

namísto očekávaných dvou týdnů dvojnásobek. 171 

 Výsledkem měsíčního intenzivního vyjednávání bylo dvanáct dohod, podepsaných 3. března 

1950 v Paříži. Rámec těmto dokumentům dávala obecná dohoda mezi Francií a Sárskem, 

Convention générale entre la France et la Sarre. Dohoda rušila okupační status Sárska a 

ustanovovala některé prvky jeho politické a právní autonomie. Právo veta a další kompetence 

francouzského zástupce k zásahům do vnitřních sárských záležitostí byly omezeny. Dohoda počítala 
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se zrušením Vysokého komisariátu, který měl být nahrazen francouzským velvyslanectvím. 

Zároveň bylo Sársku přiznáno právo zřídit svůj zastupitelský úřad v Paříži. V mezinárodní politice 

ovšem měla Sársko nadále zastupovat Francie.172 

 Nejspornějšími body vyjednávání byly otázky sárských železnic a dolů. V případě železnic 

se sárské delegaci podařilo prosadit, že nebudou pronajaty SNCF173, ale stanou se oficiální sárskou 

společností. V tomto bodu francouzští představitelé ustoupili poměrně snadno, neboť SNCF již před 

zahájením v otázce převzetí sárských železnic váhala. Bylo totiž zřejmé, že by zodpovědnost za 

železniční infrastrukturu v Sársku znamenala pro SNCF finanční ztrátu.174 Sárské uhelné doly pak 

měly podle konečné podoby dohody zůstat pod kontrolou Francií ovládané Régie des Mines, nově s 

menšinovou sárskou přítomností, na základě padesátileté nájemní smlouvy. Jmenována měla být 

Rada pro sárské doly a smíšená Francouzsko-sárská hospodářská komise.175 

 Dohody z března 1950 byly mírným, ale pozitivním posunem směrem k větší míře sárské 

autonomie. Jedním z problémů dohod bylo to, že nesplnily poněkud nadsazená očekávání sárských 

obyvatel. Sárský tisk se již od podzimu 1949 intenzivně věnoval spekulacím o dalekosáhlých 

změnách v postavení Sárska. Sárští politici se pokoušeli bodovat u voličů, rozčarovaných ze 

stagnace hospodářské unie. Ministr práce a sociálních věcí Richard Kirn v říjnu 1949 prohlásil, že 

Sársko do šesti měsíců dosáhne plné samosprávy.176 Ministerský předseda Hoffmann ve stejné době 

tvrdil, že Paříž řadu sárských návrhů přijala, čímž vzbudil očekávání, která nemohla být splněna.177 

O samotném průběhu vyjednávání přitom na veřejnost nepronikly téměř žádné informace. Bylo 

pochopitelné, že řada sárských obyvatel byla přesvědčena o tom, že se jejich volení zástupci při 

vyjednávání v Paříži nechali ve všem podstatném přemluvit.178 

 Další příčinou sárské nespokojenosti s březnovými dohodami byl přístup francouzské 

administrativy, se nedokázala dohodnout na jednotné koncepci a mnohé důležité otázky tak zůstaly 

zcela nezodpovězeny. Nejasné zůstalo například rozdělení prostředků z Marshallova plánu nebo 

budoucnost těžebních a zpracovatelských komplexů ve Warndtu, Neunkirchenu a Völklingenu, 

které byly stále pod nucenou francouzskou správou.179 Právo Sárska na spolurozhodování v oblasti 

těžby poněkud pragmaticky definoval článek 4 dohody o provozu sárských dolů, Convention entre 
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la France et la Sarre relative à l'exploitation des mines de la Sarre: „Pokud se těžba v některé části 

uhelné pánve [prostřednictvím Régie des Mines] ukáže být příliš obtížnou nebo příliš nákladnou, 

[…] lze ji se souhlasem sárské vlády po dobu trvání dohody částečně nebo v celku vyjmout z 

těžebního práva, určeného touto smlouvou.“180 Ke skutečnému vyjednávání o Warndtu nebo 

Neunkirchenu, v jaké Hoffmann doufal,181 vůbec nedošlo. Vyřešena nebyla ani zásadní otázka, 

jakým způsobem bude Comissariat Géneral du Plan brát poloautonomní Sársko v potaz při tvorbě 

strategií na další roky.182 

 

3) „Sársko se nestane sedmou zemí Schumanova plánu!“ 
 
 Pokud bylo záměrem dohod z jara 1950 posílit francouzské pozice, nebylo dosaženo 

velkého úspěchu. Vnitropoliticky se Francii nanejvýš podařilo posílit aspirace těch, kteří stáli 

v opozici vůči francouzské sárské politice. V zahraniční politice pak „skončily francouzské pokusy, 

jak vyjasnit status Sárska tím, že by Paříž přiměla vládu Spolkové republiky, aby se proti své vůli 

k věci vyjádřila podstatně dříve, než bylo očekáváno.“183 Freymond naráží na to, že Francie 

neuspěla ve snaze zajistit Sársku mezinárodní postavení, čímž by západoněmecký stát mohla 

přinutit k rozhodnutí o formě diplomatického uznání Sárska. 

 Klíčem k budoucnosti Sárska se nově měl stát tzv. Schumanův plán integrace 

západoevropského důlního a hutního průmyslu, který ministr zahraničí prezentoval veřejnosti 9. 

května 1950.184 Nelze tvrdit, že plán, který vedl k založení Evropského společenství uhlí a oceli 

(ESUO), byl produktem dosavadního neúspěchu francouzské politiky vůči Sársku. Otázka Sárska 

ale zajisté hrála při vzniku Schumanova plánu důležitou roli. Podobně jako v předchozích 

konceptech francouzské politiky vůči Německu bylo cílem Spolkovou republiku svázat – změnily 

se pouze prostředky k dosažení francouzských cílů. Francie dosud oproti ostatním Spojencům jen 

stěží plnila roli vítězné mocnosti druhé světové války. Úspěch Schumanova plánu mohl tuto 

skutečnost změnit  a rozhodnout v řadě protikladných zájmů Paříže a Bonnu, v nichž dominovalo 

Sársko. Rozhovory mezi Adenauerem a Schumanem v lednu 1950 ukázaly, jak akutní je potřeba 

řadu otázek nově formulovat tak, aby se politické klima v obou zemích změnilo k lepšímu.185 

 Ústřední otázkou zůstávalo sárské uhlí, které procházelo odbytovou krizí. Vzhledem 
                                                
180 Conventions franco-sarroises du 3 mars 1950, in: Bulletin Officiel de la Sarre, č. 2/1951, www.ena.lu, přístup 1. 1. 

2011. 
181 Heinen, Saarjahre, 358. 
182  Ibid., 360. 
183  Freymond, The Saar Conflict, 90. 
184  Marek Pečenka, Petr Luňák, eds., Encyklopedie moderní historie (Praha: Libri, 1999), 455. 
185  Hüser, Frankreichs doppelte Deutschlandpolitik, 166. 
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k jednostranné orientaci sárské ekonomiky na těžbu tato situace dále prohlubovala sárské 

hospodářské problémy. V únoru 1950 se Schuman informoval u Jeana Monneta, tehdejšího šéfa pro 

plánování hospodářské politiky, o možných způsobech řešení otázky nevyužitého potenciálu 

sárského uhlí.186 Pracovní skupina, která měla na tyto otázky odpovědět, konstatovala, že výhled na 

další léta byl značně pesimistický. Kde se v budoucnosti měla najít nová odbytiště pro sárské uhlí, 

pokud by Sársko získalo mezinárodní postavení? Jak by si Francie zajistila přístup k uhlí? Všechny 

tyto obtíže měla podle závěru zprávy vyřešit hospodářská integrace evropských zemí. Francie 

přitom měla zajistit, aby toto sjednocení sloužilo zájmům Francie, nikoliv k užitku Německa.187 

 Robert Lacoste, někdejší ministr průmyslu, vysvětloval v červnu 1950 v článku pro Le 

Monde pochybení předchozích vlád v otázce sárského uhlí. Podle něj byla reálná potřeba uhlí v roce 

1946 silně nadhodnocena. Podceněna byla také skutečnost, že těžba ve Francii s sebou nesla kvůli 

nevhodně situovaným ložiskům uhlí neobvykle vysoké náklady. Zvýšená cena uhlí pak znamenala 

nižší konkurenceschopnost francouzského průmyslu, který se v poválečných letech musel 

orientovat na dovoz levného uhlí ze zámoří. Schumanův plán nabízel jasný rámec pro nápravu této 

situace. Lacostův text však vůbec nezmiňuje obrovské zásoby uhlí, které byly skladovány 

v Sársku.188 

 Schumanův plán sice reflektoval krizi francouzské politiky vůči Sársku, ale nedokázal na ni 

odpovědět. Iniciátor plánu, Jean Monnet, sledoval jiné cíle. Podle korespondence mezi Monnetem a 

Schumanem během vyjednávání o podobě ESUO je zřejmé, že Monnet sárskou otázku považoval 

za trvalou překážku francouzsko-německému porozumění.189 Francouzské nároky v Sársku Monnet 

hodnotil vzhledem k jednání o ESUO jako redundantní: „Pokud se má západoevropský těžký 

průmysl ocitnout pod jednou střechou, nejsou francouzské nároky v Sársku anachronismem?“190 

 Návrh Schumanova plánu způsobil, že původní francouzské odůvodnění hospodářského 

připojení Sárska ztratilo na přesvědčivosti. Na tento rozpor upozorňoval Konrad Adenauer, který 

v červenci 1950 na půdě Bundestagu objasňoval, proč by přijetím Schumanova plánu sárská otázka 

zčásti ztratila na významu. Pokud by sárské hospodářství bylo skutečně ponecháno svobodnému 

rozvoji v rámci ESUO, budoucí směřování Sárska by podle kancléře jednoznačně určily příští volby 

do saarbrückenského zemského sněmu.191 
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 Krátce po rozčarování z jarních dohod zavládla v Sársku během jednání o sjednocení 

západoevropského těžkého průmyslu euforie. Tisk se předháněl v servírování zaručených zpráv o 

prostředkující roli Sárska nebo o oproštění se od jednostranné vazby na Francii ve prospěch 

mezinárodního uznání. Deník Volksstimme považoval za jednoznačné, že se Sársko vzhledem 

k významu uhlí a oceli pro svou ekonomiku musí účastnit mezinárodních jednání. Ministr 

hospodářství Singer nechal zřídit zvláštní komisi, která měla zodpovídat veškeré dotazy, týkající se 

Schumanova plánu. Hoffmann na půdě zemského sněmu zmínil, že vzhledem k rostoucí sárské 

autonomii bude Sársko brzy potřebovat presidenta. 192 Nadšení z chystaných změn však současně 

doprovázelo další zklamání z francouzského přístupu. Paříž Sársko vůbec o svých plánech 

neinformovala, a Hoffmann se podivoval, proč se Monnet na cestě na jednání v Bonnu nezastavil 

v Saarbrückenu.193 

 Skutečné rozhořčení v Sársku vyvolal způsob, jakým se podle ministerstva zahraničí měli 

sárští zástupci podílet na vyjednávání o ESUO. Hoffmann očekával, že Sársko bude zastoupeno 

podobným způsobem, jako Lucembursko, které mělo mít své představitele v rámci belgické 

delegace. Schuman mu ale během rozhovorů v dubnu 1950 nabídl pouze pravidelný kontakt mezi 

francouzskou delegací a Saarbrückenem. Grandval na ministerstvo zahraničí vyvíjel značný tlak, 

aby Sársku přiznalo právo na účast při vyjednávání. Podle něj bylo Sársko de facto samostatným 

státem, a tento stav bylo třeba ještě před přijetím Sárska do rady ministrů Evropské rady zohlednit 

plnou státní suverenitou a volbou hlavy státu. 194 

 Tlak na Schumana se stupňoval ze všech stran. Sárská vláda od něj žádala vyjasnění situace. 

Monnet v prosinci 1950 hlásil možné komplikace při vyjednávání se šesti budoucími členy ESUO – 

holandská delegace neoficiálně tématizovala sárskou otázku ve chvíli, která byla pro Francii 

nanejvýš nevhodná. „Není pochyb o tom,“ pokračuje Monnet, „že pokud bude podobná otázka za 

stávající situace položena, bude to konec Schumanova plánu.“195 Ministr zahraničí byl nejen pod 

tlakem sárské vlády, ale také francouzského parlamentu, na jehož půdě musel vysvětlovat vládní 

politiku. Schuman se rozhodl přejít do ofenzivy. Počátkem roku 1951 začal intenzivně pracovat na 

rychlém začlenění Sárska do mezinárodních struktur. Francie přitom měla oproti doporučením 

Grandvala a očekávání sárské vlády zastupovat Sársko navenek v duchu dohod z března 1950. 

„Vystupujeme jménem dvou přidružených států. […] Sársko se nestane sedmou zemí Schumanova 
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plánu!“, obhajoval Schuman v Národním shromáždění své rozhodnutí.196 Šéfem sárské 

diplomatické mise v Paříži byl jmenován Erwin Müller a Grandval informoval tisk o tom, že 

Vysoký komisariát bude zrušen.197 

 Reakce v Německu byla velmi prudká. Tisk nepromarnil příležitost kriticky zhodnotit 

Schumanovu politiku. Snahy francouzského ministerstva zahraničních věcí o rychlou integraci 

Sárska do mezinárodních struktur byly vnímány jako pokus zajistit sárský vděk vůči francouzským 

partnerům a tím zachránit orientaci Sárska na Francii.198 Více než kritika německého tisku 

Schumana zasáhla další Monnetova zpráva z vyjednávání o ESUO. Velvyslanec Spojených států 

v Paříži, David Bruce, Schumanovi přes Monneta vzkázal námitky proti francouzskému spěchu: 

„Pan Bruce mne pověřil, abych Vám sdělil, že nedokáže pochopit, proč by sárská otázka měla 

způsobit těžkosti, neboť mezi Spojenci bylo dohodnuto, že bude vyřešena mírovou smlouvou 

s Německem.“199 Zároveň Washington zpravil Paříž o tom, že Spojené státy nevyhověly 

francouzské žádosti o plné členství Sárska v Mezinárodní organizaci práce (ILO) při OSN.200 

Schumanova vysoce riskantní hra nevyšla. 

 Sárská vláda považovala za politováníhodné, že Francie vyjednávala podmínky vzniku 

ESUO, aniž by Saarbrücken konzultovala. Smlouvu však paradoxně musel schválit sárský 

parlament, aby mohla vstoupit v platnost. Francouzský vstup do Společenství by neznamenal 

automatické začlenění Sárska, jinými slovy třetiny francouzské těžby uhlí a pětiny  produkce oceli. 

Názory sárských ministrů na francouzskou politiku vůči Sársku s chutí reprodukoval německý 

tisk.201 Francouzské ministerstvo zahraničních věcí, zajisté z obav z možných komplikací při 

poslední fázi vyjednávaní 12. dubna 1951 v Paříži, Hoffmanna požádalo, aby se pokusil utlumit 

polemická vystoupení svých rozhořčených vládních kolegů v tisku a v rozhlase. Pouze krátce před 

podpisem smluv se Hoffmann od Schumana dozvěděl, že ministr zahraničí nebude trvat na dvojím 

podpisu smlouvy o vstupu do ESUO. Paříž se s Bonnem dohodla, že smlouvu o ESUO podepíše, 

aniž by se Spolková republika zavázala k uznání budoucího statutu Sárska. Obě země se dohodly 

pouze na možnosti vyřešení sárské otázky ještě před podpisem mírové smlouvy. Ministerský 

předseda Hoffmann ve svých memoárech tvrdí, že ho Schuman postavil před jasnou volbu: buď 

přijme francouzský návrh, ve kterém zůstane Sársko de iure francouzským protektorátem, anebo 

odmítne a ohrozí vyjednávání o ESUO. Hoffmann zdůrazňuje, že upřednostňoval úspěch 
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Schumanovy evropské politiky před zájmy vlastní kariéry, a francouzský návrh přijal.202 

 Grandval byl konsternován. Celá jeho politika v Sársku byla zpochybněna. „Podpis 

smlouvy, která byla podepsána, aniž by byl konzultován kterýkoliv z kompetentních úředníků, se mi 

jeví jako dosti rozhodný krok“, kritizoval Vysoký komisař svého ministra zahraničních věcí. Již 

poněkolikáté nabízel svou demisi.203 Také Hoffmann při komunikaci se Schumanem dával najevo 

ztrátu důvěry k Francii. „Je nezbytné se v budoucnosti vyhnout tomu, aby sárská vláda byla 

informována až na poslední chvíli či dokonce zpětně o deklaracích nebo činech francouzské vlády, 

které se Sárska bezprostředně týkají.“ Hoffmann Schumana varoval před odvoláním Grandvala, 

neboť by ještě přiostřilo evidentní krizi vztahu Saarbrückenu k Paříži.204 

 Spolková republika se na rozdíl od Sárska stala jednou ze zakládajících zemí Evropského 

sdružení uhlí a oceli. Zatímco Spolková republika v květnu 1951 dosáhla plného členství v Radě 

Evropy, Sársko zůstávalo odstrčeno do podřadné pozice. Namísto zrovnoprávnění, které Sársko 

očekávalo, zajistila smlouva o ESUO Spolkové republice právo spolurozhodování. Schumanův plán 

popřel ekonomická odůvodnění francouzského hospodářského připojení Sárska – to posloužilo 

pouze jako nástroj k vyvažování francouzské mocenské politiky. 

 

4) Politický neklid a hospodářské změny let 1951-1952 
 

 Pro Sársko byla hospodářská unie s Francií v období po přijetí dohod na jaře 1950 zatím 

stále ekonomicky výhodnější než návrat do Německa, a to i přes problémy sárské ekonomiky. 

Hospodářskou stagnaci let 1949-1950 vystřídala v následujících dvou letech konjunktura a 

dramatický hospodářský vzestup. Ten však způsobil přehřátí sárské ekonomiky, které vedlo 

k vysoké míře inflace a poklesu reálných mezd. Sárská vláda reagovala omezením importu a 

pokoušela se zachovat klid vyjednáváním se zástupci odborů a obchodních komor. Ceny zboží však 

v roce 1952 ještě stále stoupaly, a obyvatelé Sárska z propadu své životní úrovně vinili své volené 

zástupce.205  

 Léta 1951-1952 se v Sársku odehrála ve znamení společenského nepokoje a nespokojenosti. 

Zejména po skokovém zvýšení cen v lednu 1952 došlo k silné konfrontaci mezi voliči a vládou. 

Mezi horníky došlo k řadě ilegálních stávek, především tam, kde měli vliv komunisté, kteří dokázali  
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své kolegy nadchnout pro vzpouru.206 Sárský ekonomický model se opíral o sociálně-politický 

konsenzus obyvatel a vlády, a tak stávky vzbuzovaly značné obavy sárských představitelů. Vláda 

soustředila síly na daňová opatření, která měla vyrovnat alokaci finančních prostředků, narušenou 

prudkým růstem cen. Nově založená investiční kreditní banka poskytovala dlouhodobé úvěry 

malým a středním podnikům. Ačkoliv reformy neměly takový dopad, jaký si od nich sárská vláda 

slibovala, podařilo se jí udržet konjunkturu.207  

 Volby do zemského parlamentu v listopadu 1952 skončily značným překvapením. I přes 

volební kampaň plnou mediálních a politických útoků ze Spolkové republiky, přes hospodářské 

problémy Sárska a přes značný nesouhlas veřejnosti s velkomocenskou francouzskou politikou  

získaly ve volbách více než 60 % hlasů dosud vládnoucí strany CVP a SPS.208 Vítězstvím stran, 

které upřednostňovaly sárskou autonomii v rámci hospodářské unie s Francií před začleněním do 

Spolkové republiky, skončilo několikaměsíční období společenského neklidu. Paříž výsledky voleb 

interpretovala jako ocenění svých vlastních snah postavit status Sárska na nových základech. 

Známky roztržky mezi Francií a Sárskem však byly zřetelné.  

 Výsledky parlamentních voleb by byly méně překvapivé, pokud bychom sledovali některé 

kroky sárské vlády v předcházejícím roce. V květnu 1951 byla zakázána Sárská demokratická 

strana (DPS). Začátkem roku vyhlásilo nové vedení DPS, která po volbách v roce 1947 získala tři 

křesla v zemském sněmu, silně německy nacionální kurs. Strana, která měla přibližně 500 členů, 

hlasitě protestovala především proti demokratickému deficitu v Sársku a znevýhodňování 

francouzskou politikou. Její zákaz vláda načasovala tak, aby strana nestihla zveřejnit své plány na 

chystaném velkolepém kongresu.209 Bylo s podivem, že tento autoritativní krok sárské vlády 

nevyvolal téměř žádné reakce, jak Grandval informoval Paříž v červnu 1951. Nařčení zakázané 

strany, že v Sársku jsou nedemokratické podmínky, podle Grandvala v sárské společnosti 

rezonovalo podstatně méně než otázky hospodářské politiky.210 

 Skutečnou opozicí vůči CVP se však v předvolebním roce stala sociální demokracie. Staré 

neshody ve vládní koalici po podpisu dohod s Francií na jaře 1950 eskalovaly do té míry, že 14. 

dubna 1951 podali demisi oba ministři SPS. Strana oznámila odchod z vládní koalice. Jednou 

z prvních povinností nového jednobarevného Hofmannova kabinetu byla ratifikace smlouvy ESUO 

sárským parlamentem. Ačkoliv se SPS brzy ujala role aktivní opozice, proti většině CVP 
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v parlamentu neměla mnoho nástrojů k prosazení vlastní politiky.211   

 V únoru 1952 požádaly o registraci dvě nové proněmecké strany – odnož německých 

křesťanských demokratů, CDU-Saar, a Německá sociálnědemokratická strana (DSP). Cíle těchto 

stran byly jednoznačné: připojení Sárska zpět k Německu a konec mimořádného statusu Sárska.212 

Podle Grandvala byl vznik těchto stran součástí nové Adenauerovy taktiky – Spolková republika 

chtěla francouzskou převahu v Sársku podrýt na vnitropolitické úrovni.213 Německý tisk byl 

v otázce rozšíření plurality sárské demokracie o jasně proněmecké strany optimistický: „Sárská 

vláda již nemá nástroje na udržení vlastního mocenského monopolu. Opozice se již navíc nenechá 

zastrašit“, soudil sárský korespondent Deutsche Zeitung.214  

 Sárská vláda si nemohla dovolit další přímý zákaz stran, a tak požadavek na registraci stran 

zamítla méně explicitně. Prosadila zákon, podle kterého se registrace nových stran měla odložit do 

té doby, než bude rozhodnuto o vládou očekávané europeizaci Sárska. Ani tento kontroverzní krok 

však před volbami nevyvolal výraznější reakci veřejnosti. Pro její velkou část byly nové strany 

nežádanou alternativou, která v sárské politice působila komplikace a prodlužování klíčových 

rozhodnutí.215 Přesto měly proněmecké strany v Sársku přízeň nemalé části veřejnosti, ač se jednalo 

spíše o pasivní podporu. V listopadových volbách na protest proti znemožnění politikům CDU-Saar 

a DSP kandidovat vhodilo téměř 24 % voličů do uren nevyplněné hlasovací lístky.216 

 Pro francouzskou politiku vůči Sársku byl rok 1951 nepříznivý. Pokus zajistit postavení 

Sárska v zahraniční politice ztroskotal již před podpisem dohod o ESUO. Ani výhled Paříže na 

budoucnost francouzsko-sárských vztahů nebyl příliš optimistický, neboť Francii se nedařilo 

realizovat ani dílčí elementy její sárské politiky. Francouzská byrokracie pracovala příliš pomalu a 

nedařilo se jí uskutečňovat to, k čemu se v dohodách z března 1950 zavázala. Grandval v září 1951 

Schumana varoval, že se pařížskému úřednickému aparátu alarmujícím způsobem neustále 

prodlužuje seznam nesplněných úkolů v Sársku: chyběla francouzská diplomatická mise 

v Saarbrückenu, v otázce prostředků z Marshallova plánu se stále nenašel kompromis a ani členové 

Rady pro sárské doly, ani zástupci ve Francouzsko-sárské hospodářské radě dosud nebyli 

jmenováni.217 Příčinou neschopnosti francouzské administrativy dostát svým závazkům byla řada 

starých neduhů. Často se stávalo, že se zástupci jednotlivých resortů nebyli schopní dohodnout na 

společném stanovisku. Také časté vládní krize v březnu a v červenci 1951, které přinášely změny 
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klíčových úředníků, komplikovaly realizaci francouzské politiky – dopisy a depeše zůstávaly 

nezodpovězené, neboť v řadě institucí pravidelně chyběly osoby oprávněné k rozhodnutím. Protože 

chyběly lidské zdroje i nástroje k propojení francouzské administrativy se sárskými úřady, oba 

úřednické aparáty pracovaly de facto zcela nezávisle na sobě.218 

 Na přelomu let 1951/52 se začalo ministerstvo zahraničních věcí pod trvalým tlakem 

Vysokého komisaře v Saarbrückenu energicky věnovat řešení nejakutnějších problémů politiky vůči 

Sársku. Lékem proti ochromení francouzské politiky mělo být jmenování Grandvala do funkce 

francouzského velvyslance v Saarbrückenu. Pověřovací listiny, které francouzská vláda potvrdila 

v lednu 1952, měly být donucovacím prostředkem pro urychlení rozhodovacího procesu v Paříži i 

v Saarbrückenu. Schuman také schválil ustanovení pracovních skupin pro jednotlivá témata, která 

Grandval vyzdvihoval.219  

3. dubna 1952 poprvé zasedla Francouzsko-sárská hospodářská komise. První seance ovšem 

trvala pouze několik minut, neboť kvůli výstražné stávce horníků byla jednání přesunuta na další 

den. Tato iniciativa však záhy skončila další frustrací, neboť komise již po několika sezeních 

konstatovala, že například v otázce celních tarifů je vyloučené najít kompromis. V květnu se komise 

sešla podruhé, tentokrát s cílem najít způsob, jakým rozdělit prostředky z Marshallova fondu. Ani 

tentokrát, po téměř čtyřech letech vyjednávání, nebyla Francie se Sárskem schopna najít řešení, 

přijatelné pro obě strany.220 

 V červnu 1952 se Schumanovi podařilo přimět technická ministerstva k tomu, aby ve věci 

Marshallova plánu dospěla k dohodě se Sárskem, i kdyby měl výsledný kompromis zaostat za 

francouzským očekáváním. Argumentem, kterým ministerstvo zahraničí donutilo zástupce ostatních 

resortů ve francouzsko-sárské hospodářské komisi ke spolupráci, byly nadcházející parlamentní 

volby v Sársku. Pokud by nebylo nalezeno řešení, mohlo Sársko přijít o dosud nevyplacené 

prostředky. To by znamenalo nejen hospodářské obtíže a zpomalení poválečné obnovy pro Sársko, 

ale především politickou katastrofu pro Francii.221 Výsledkem dalších kol jednání komise byla 

dohoda, podle které mělo Sársko získat jednu šestačtyřicetinu z prostředků za Marshallova plánu, 

určených Francii. Jednalo o podíl financí silně disproporcionální k počtu obyvatel i hospodářskému 

významu Sárska. Sárský těžký průmysl však byl projednáván zvlášť a byl oproti jiným regionům 

podstatně zvýhodněn. Podle Ludwiga Linsmayera bylo rozhodnutí komise významným posunem 

směrem k hospodářskému vyrovnání Sárska s Francií, ale politicky zůstalo za nadsazeným 
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očekáváním sárských představitelů. Tamějším politikům nevyhovoval především stav, ve kterém 

ocelářský průmysl zůstával závislý na ochotě Francie vyjít Sársku vstříc. Také otázka vyrovnání 

různé míry inflace v Sársku a ve Francii, která mohl změnit objem financí na investice, zůstala 

nezodpovězena.222 Podle Armina Heinena však tato dohoda přes všechny nedostatky Sársko 

osvobodila od dosavadní výlučné orientace na financování investic prostřednictvím  francouzských 

státních doplňkových fondů.223    

 

5) Příčiny odcizení mezi Sárskem a Francií 
 
 Začátkem roku 1953 se zdálo, že Sársko zůstane v klidných vodách relativní prosperity. 

Vnitropolitický neklid předchozích let se v Sársku utišil. SPS se po své předvolební opoziční 

epizodě ochotně vrátila do vládní koalice a opoziční hlasy proněmeckých stran téměř nebylo slyšet. 

Protestní nálada části zaměstnanců v průmyslu byla zpacifikována. Sársko budilo dojem, že ve 

společnosti byla přijata politická situace a hospodářská unie s Francií, které předtím vzbuzovaly 

velké emoce.224 

 Ve vztahu Sárska k Francii byla patrná mírná změna k lepšímu. 20. května 1953 byly 

v Paříži dojednány nové dohody mezi oběma zeměmi, které dále posílily sárskou autonomii. Sársko 

získalo právo na zřízení konzulátu v Paříži. Francouzské hospodářské zákony již Sársko nepřijímalo 

automaticky, nýbrž vstupovaly v platnost nařízením sárské vlády. V případě sporů měl rozhodnout 

neutrální arbitrážní soud. Článek 2 smlouvy o hospodářských záležitostech Francii zavazoval 

v otázkách importu a exportu brát v potaz „zvláštní hospodářské zájmy Sárska“. Sársko smělo 

vyslat svého zástupce na veškerá jednání zahraničního obchodu. Při vydávání dluhopisů měla státní 

Banque de France Sársko zohlednit proporcionálně vůči počtu obyvatel.225 

 Důležité změny byly provedeny také v oblasti průmyslu, justice a financí. Régie des Mines, 

která se příliš neosvědčila a dostala se do vysokých dluhů, byla nahrazena paritně spravovaným 

podnikem Saarbergwerke. Justiční smlouva ustanovila zřízení dvou nových francouzsko-sárských 

soudů nižší a vyšší instance. Kasační soud v Paříži ztratil pravomoc rozhodovat o sárských právních 

stížnostech, neboť Sársku byla umožněna samostatná jurisdikce. Sársko také získalo právo razit 

vlastní mince. 226 Ačkoliv vlastní ražba nemohla být nijak výhodná pro sárskou státní kasu, jednalo 
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se společně s vlastními poštovními známkami, zavedenými v roce 1947,227 o symbolický krok 

směrem k autonomii. 

 Sárská reakce na květnové smlouvy byla v Sársku výrazně klidnější než v případě dohod 

z roku 1950. Sárské uspokojení s výsledkem jednání nelze přičíst pouze absenci skutečné opozice 

na sárské politické scéně. Některé důležité otázky sice opět zůstaly bez odpovědí, především 

budoucnost hutních komplexů v Neunkirchenu a Völklingenu nebo úvahy o zřízení sárské státní 

banky, avšak sárská delegace dokázala prosadit řadu důležitých bodů. Zásadní byl také rozdíl 

v tom, jak vznikl text smluv. Zatímco během jednání v zimě 1950 se sárští zástupci pokoušeli 

dílčím způsobem změnit znění dohod, navržených francouzskou administrativou, v roce 1953 se 

v Paříži projednávaly francouzské úpravy sárských požadavků.228  

 Německá reakce na smlouvy byla velmi ostrá. Francouzské snahy posílit sárskou autonomii 

s výhledem na europeizaci Sárska byly podle tisku pouhým zastíracím manévrem pro pozdější „de 

facto anexi“ Sárska. Záležitost dokonce vyprovokovala mimořádné zasedání Bundestagu, na kterém 

byla přijata tvrdá rezoluce proti francouzskému postupu. Rozhořčení německých politiků je však 

třeba brát s rezervou, neboť ve Spolkové republice vládl předvolební boj.229 Na politické úrovni se 

francouzsko-sárské vztahy zdály být stabilizované a dosud vzájemně výhodné partnerství se jevilo 

pevným.  

 Příčiny roztržky mezi Francií a Sárskem je třeba hledat v hospodářské oblasti. Změna 

ovzduší ve francouzsko-sárských vztazích začala být pozvolna evidentní v důsledku hlubokého 

ekonomické recese, která postihla Francii v letech 1953-1954. Po konjunktuře, která nastoupila 

koncem roku 1950 mimo jiné díky vysoké poptávce po zboží způsobené válkou v Koreji, se 

francouzské hospodářství drasticky propadalo.230  

 V Sársku byl zasažen především těžký průmysl. Propad produkce nedokázala kompenzovat 

ani silná poptávka po spotřebním zboží. Hospodářská recese otřásla sárskou vírou ve Francii coby 

silného partnera a přesvědčením, že pouze spolupráce se západním sousedem může Sársku zajistit 

trvalý hospodářský růst. Nyní bylo zřejmé, že politicky labilní a hospodářsky slabá Francie není 

schopna sama provést nezbytné strukturální přeměny sárské ekonomiky. Francouzské problémy 

ostře kontrastovaly s německou stabilitou a růstem. Sársko pro oživení hospodářství nutně 

potřebovalo intenzivní výměnu se Spolkovou republikou. Sárské obchodní kruhy sledovaly, že stále 

více a více zboží ze Sárska nachází uplatnění na německém trhu, zatímco se poptávka ve Francii 
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propadala. Sárská spolupráce s Francií se zrodila z poválečné nutnosti a z příležitosti podílet se na 

důležité roli francouzské politiky a ekonomiky v Evropě. Když Spolková republika začala Francii 

mílovými kroky dohánět, hospodářská unie s Francií ze sárského pohledu ztratila opodstatnění. 

Armin Heinen spojení Sárska s Francií označuje za účelové partnerství, které neustálo komplikace 

(Schönwetterunion).231 

 K odcizení mezi Francií a Sárskem přispěly také další faktory. Podpis smlouvy o ESUO 

oslabil sárské vazby na Paříž, neboť značnou část agendy, kterou dříve zajišťovala francouzská 

metropole, se přesunula na úřady v Lucemburku. Ty rozhodovaly o úvěrech, programech 

regionálního rozvoje nebo o dopravních tarifech. Přesto měla Paříž zastupovat sárské zájmy 

navenek. Francie se navíc v hospodářské rovině k Sársku často chovala jako ke konkurenci.232 Co 

jiného mohla tato konstelace přinést, než sárskou nedůvěru vůči protektorátní politice Francie?  

 Dosud spíše okrajové hlasy, které v Sársku varovaly před vnitřní slabostí Francie a 

poukazovaly na paradoxy hospodářské unie, nyní získávaly na síle. Začátkem 50. let začala 

v Sársku dozrávat mladá generace vysokoškolské společenské elity, která pochyby o orientaci na 

Francii uměla opřít o pádné argumenty, ať už v politice, v žurnalistice nebo na akademické půdě. 

Veřejnost v Sársku si stále intenzivněji uvědomovala některé aspekty francouzské sárské politiky, 

kterým dosud věnovala pozornost spíše administrativa. Převládal názor, že Sársko již nesmí 

přenechávat iniciativu Francii a musí si samo stanovit priority a soustředit vůli k jejich dosažení.233 

 „Francie je zdravá, ale francouzský stát je nemocný.“ Bulletin saarbrückenské obchodní 

komory v květnu 1953 formuloval pocit, který byl stále rozšířenější.234 Francií zmítal vážný vnitřní 

konflikt. Zaměstnanci stávkovali, zemědělci stavěli na ulicích barikády. V červenci začal ve střední 

Francii nástup poujadistického hnutí. Během tří let od konce roku 1952 se ve Francii vystřídalo šest 

vlád, přičemž vládní krize roku 1953 trvala celých 66 dní.  „Náš stranický a politický život je díky 

šťastněji zvolenému politickému vzdělávání vyrovnanější. Za těchto podmínek je naší povinností 

dovést Sársko k hospodářské a společenské dospělosti“, komentuje Die Handelskammer.235 

K vnitropolitickým problémům se přidala také řada obtíží v zahraniční politice: v květnu 

1954 skončila hořkou porážkou francouzská kampaň ve vietnamské válce a v severní Africe se 

schylovalo k pohromě. „Osud kabinetu [Josepha] Laniela visel na vlásku a vláda přežívala jen díky 

tomu, že se vyhýbala jakékoliv aktivitě a nechala se vést okolnostmi“, popsal Jacques Freymond 
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politickou atmosféru přelomu let 1953/54.236 

Francie si byla dobře vědoma kontrastu vlastní problematické situace s rostoucími úspěchy 

mladé Spolkové republiky. Adenauer svou pozici upevnil triumfem v parlamentních volbách v září 

1953. Již v květnu 1952 SRN podepsala generální smlouvu se západními Spojenci, která měla 

ukončit jeho okupaci. „Rozmach Německa, který se zdá být každý den zřetelnější, a stále důležitější 

místo, které zaujímá na mezinárodní scéně, ze Spolkové republiky činí mocnost, které Francie, 

zmítána častými ministerskými krizemi a finanční krizí, nemůže dlouhodobě čelit“, svěřil 

Grandvalovu podřízenému své pocity sárský ministr financí Erwin Müller.237 O nastávající změně 

orientace sárských obyvatel na Německo informuje také zpráva Marca Bambergera z ministerstva 

hospodářství, zodpovědného za koordinaci sárských a lotrinských záležitostí: „obyvatelé Sárska 

jsou mimořádně vnímaví k [francouzské] stagnaci, která se promítá i do jejich ekonomiky, zatímco 

německá průmyslová produkce zažívá ohromnou dynamiku.“238 

 Počátkem roku 1953 také došlo k prvním oficiálním kontaktům mezi sárskou vládou a 

ministerstvem zahraničních věcí v Bonnu. „Tyto kontakty umožnily, aby Bonn znal názory Sárska v 

jednotlivých záležitostech, a zároveň nám pomohly v tom, abychom byli informováni o průběhu 

vyjednávání [o sárské otázce mezi Paříží a Bonnem] nejen francouzským velvyslancem, ale také 

německou stranou“, vzpomíná Hoffmann.239 Sársko dávno opustilo roli francouzského vazala a 

aktivně hledalo nové možnosti budoucího směřování. V kontaktu s Francií začalo vystupovat 

sebevědomě a s pocitem sárské národní identity. „Hořké historické zkušenosti obyvatel Sárska coby 

pohraničního regionu z nás udělaly střízlivě uvažující lidi“, komentoval Hoffmann sárský 

pragmatismus v projevu na kongresu Svazu majitelů pozemků a nemovitostí v říjnu 1953, a 

pokračoval ve vytyčení sárské budoucnosti: „To, co chceme, je jednoduché a jasné: udržení naší 

hospodářské prosperity a sociálního blahobytu v rámci francouzsko-sárské hospodářské unie, 

která, jak doufáme, brzy vyústí v hospodářskou a měnovou integraci Evropy. Předpokladem pro náš 

rozvoj je také péče o naše německé kulturní statky intenzivní výměna s německými kulturními kruhy. 

Proto se jako náš úkol přirozeně nabízí být pojítkem mezi Francií a Německem v nové Evropě.“240       
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6) Pokusy u europeizaci Sárska 
 
 Vyjednávání mezi Francií a Spolkovou republikou o budoucnosti Sárska začala již koncem 

roku 1952. Francie se během roku 1953 opět pustila do vysoké hry, ve které mělo Sársko být 

pouhým nástrojem. Nově jmenovaný premiér René Mayer v lednu 1953 vyjádřil přesvědčení, že 

podpis Spolkové republiky na smlouvě o europeizaci Sárska by měl být podmínkou francouzské 

ratifikace smlouvy o Evropském obranném sdružení (EOS). Jinými slovy: Paříž Bonnu jasně 

naznačila, že za svůj souhlas s mírovou smlouvou západních Spojenců se Spolkovou republikou 

očekává v sárských záležitostech protislužbu v podobě německé ochoty ke kompromisu.241 

 Adenauer se po úspěšných volbách v září 1953 mohl namísto předvolební kampaně věnovat 

zahraniční politice. S rozhodnutím o francouzském návrhu nespěchal, neboť čas hrál ve prospěch 

Německa. V Paříži panovaly obavy z brzkého návratu většiny státní suverenity Spolkové republice 

a z jejího rostoucího ekonomického vlivu. Zisk garancí v otázce budoucnosti hospodářské unie se 

Sárskem byly nanejvýš aktuálním úkolem. Francouzský návrh na vytvoření EOS, v předchozím 

roce v západní Evropě kladně přijatý, nyní v ovzduší uvolňování napětí mezi Východem a Západem 

rychle ztrácel svou hodnotu.242 

 Do německého vyčkávání a francouzského tlaku přišla intervence Rady Evropy. Marinus 

van der Goes van Naters, jeden z předních politiků nizozemských socialistů a poslanec ve 

Štrasburku, předložil koncem roku 1953 Radě zprávu o možných variantách urovnání sporů o 

Sársko. Rezoluce Rady odmítla přímou intervenci a na začátek roku 1954 naplánovala konferenci, 

ze které mělo vzejít řešení. Van Naters také vypracoval doporučující plán, podle kterého se Sársko 

mělo stát „evropským teritoriem“, jehož zahraniční a obrannou politiku by určoval evropský 

komisař. 243 Podle Freymonda sice van Naters tvrdil, že plán kompiloval objektivně a nestranně, ale 

některé pasáže prozrazovaly jeho silně frankofilní názory. „Byl přesvědčen, že Německo má za 

evropskou integraci zaplatit vysokou cenu. Sársko se mělo pro Francii stát symbolem upřímnosti 

Spolkové republiky v projektu konfederace Evropy.“244   

 Francie návrh Rady vnímala jako potvrzení dosavadní politiky europeizace Sárska. Van 

Natersův plán také počítal se zachováním hospodářské unie a zároveň s trvalým oddělením Sárska 

od Spolkové republiky. Reakce Bonnu byla odpovídajícím způsobem chladná. Adenauer považoval 

pokus europeizovat Sársko ještě předtím, než bylo vytvořeno evropské politické společenství, za 

                                                
241  Kerkhoff, Grossbritanien, die Vereinigten Staaten und die Saarfrage, 248. 
242  Zejména smrt Stalina 5. března a příměří v Koreji 27. července 1953. Ibid., 248-249. 
243  Leuvrey, La Sarre et l‘Conseil d’Europe, 101. 
244  Freymond, The Saar Conflict, 241. 
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kontradikci. Přesto van Natersův plán přiměl Německo s Francií zasednout k jednacímu stolu.245      

 Jednání na půdě Rady Evropy v květnu 1954 však skončilo pro Francii nešťastně. Ministr 

zahraničních věcí Bidault se v době jednání ve Štrasburku účastnil konference o Indočíně v Ženevě. 

Francii zastupoval vicepremiér Paul-Henri Teitgen. Vzhledem k tomu, že francouzská vláda měla 

tři vicepremiéry a Teitgen nebyl v tomto období ani ministrem, nebylo možné ho považovat za 

politickou těžkou váhu. Pracovní skupina pro Sársko během nočního jednání vypracovala návrh na 

třífázové řešení sárské otázky. Teprve v poslední fázi se Sársko mělo stát evropským teritoriem. 

Adenauerův diplomatický tým Teitgenovi učinil několik ústupků v hospodářských záležitostech a 

francouzská delegace na oplátku potvrdila důležité klauzule dohody s Bonnem.246  

 Dohoda, která mohla být průlomem ve francouzsko-německých vztazích, se obrátila 

v hořkou lekci z Teitgenovy naivní ochoty. Bidault po podpisu smlouvy zuřil. Po řadě 

francouzských neúspěchů v zahraniční politice se europeizace Sárska měla stát vzpruhou 

francouzské národní prestiže. Ministerstvo zahraničí navíc ani jednou nebylo zpraveno o průběhu 

jednání. Ministerstvo zahraničí následující den po jednání dementovalo, že by došlo k formální 

dohodě se Spolkovou republikou;  připustilo pouze pokus najít řešení. Reakce Bonnu na 

francouzské dementi byla zdrcující. „V té době v Německu nic nezdiskreditovalo evropskou 

myšlenku tak, jako tato průhledná hra francouzské diplomacie“, hodnotí Armin Heinen trapný 

francouzský pokus Německo vydírat.247 Poslední část iluze konstruktivní evropské politiky Francie  

rozbila v srpnu 1954. V reakci na neúspěšný návrh premiéra Pierra Mendès-France, aby evropskou 

armádu měla pouze Spolková republika a ostatní členové EOS si zachovali národní armády, 

francouzský parlament rozhodl přerušit debatu o EOS bez stanovení termínu jejího pokračování.248 

 Během krátké doby od skandálu s podpisem tzv. Teitgenova protokolu se západním 

Spojencům a Německu podařilo najít nové řešení. Spolková republika se rozhodnutím londýnské 

konference na přelomu září a října 1954 stala členem Západoevropské unie a bylo jí umožněno plné 

členství v NATO. Otázka Sárska však stále zůstávala otevřená. Podpis smluv o vstupu Německa do 

ZEU byl stanoven na 23. října a Adenauer byl rozhodnut sárskou otázku do té doby vyřešit. 19. 

října přijel do Paříže jednat s Mendés-Francem a následující den telegramem vyzval předsedu 

poslanecké frakce CDU, aby se k němu v Paříži připojil. Kancléř nechtěl za rozhodnutí v Sársku 

nést odpovědnost sám, obzvlášť za situace, kdy Německo na londýnské konferenci dosáhlo všech 

                                                
245  Kerkhoff, Grossbritanien, die Vereinigten Staaten und die Saarfrage, 253. 
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247  Heinen, Saarjahre, 454. 
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svých požadavků a nedrželo v ruce žádné trumfy.249  

 Výsledek jednání, který se jako tzv. Sárský statut stal součástí Pařížských dohod z 23. října 

1954, odpovídal nelehké pozici německé delegace. V duchu van Natersova plánu Sársko mělo 

v rámci ZEU získat evropský status a navenek ho měl zastupovat evropský komisař. Politické 

strany, spolky a média nemusely žádat o schválení. Francie a Německo se zavázaly ke spolupráci 

v rozvoji sárského hospodářství. Smluvní strany si daly závazek prosadit, aby se Saarbrücken stal 

sídlem vedení ESUO. Adenauer vyšel vstříc také požadavku Mendés-France, aby smlouvy 

vstoupily v platnost na základě plebiscitu v Sársku. Německý kancléř upřednostňoval ratifikaci 

Sárského statutu zemským sněmem, zvoleným ve svobodných volbách, neboť věřil v úspěch 

proněmeckých stran, které by dokázaly pro Německo nežádoucí ratifikaci zabránit.250 

 

7) Odmítnutí Sárského statutu 
 

 Podpis Sárského statutu vzbudil v Saarbrückenu naděje, že by Sársko mohlo skutečně hrát 

samostatnou roli mezi Paříží a Bonnem. Tento předpoklad však ztroskotal na názoru německé 

politiky a veřejnosti, které nepovažovaly sárskou vládu za legitimního mluvčího sárských zájmů. 

Sársko bylo vnímáno jako německé území, které bylo po druhé světové válce od Německa 

odtrženo. Namísto prostředníka evropského sjednocení se Sársko počátkem 50. let stalo pro Bonn i 

pro Paříž zdrojem napětí. Sárským statutem se však nyní Sársko mělo odpoutat od Francie a 

spolková vláda identifikovala možnost rychle provést jeho návrat do německých rukou.251  

 Sárská vláda se po změně vedení SPS v únoru 1955 ocitla v situaci, kdy osamocená 

obhajovala orientaci na západ, aniž by zůstávalo mnoho z její důvěry ve Francii. Tímto zbytkem 

dále otřásla hospodářská smlouva s Francií z května téhož roku, která opět zklamala sárská 

očekávání větší míry autonomie. Smlouva ponechala Francii velké rozhodovací pravomoci 

v záležitostech měnové a úvěrové politiky, jakožto i zahraničního obchodu. Výsledek vyjednávání 

se v důsledku stal příčinou roztržky mezi CVP a novým vedením SPS, vedoucí k pádu třetí 

Hoffmannovy vlády.252  

 V červenci 1955 začala politická kampaň před referendem o Sárském statutu, které bylo 

stanoveno na 23. října, přesně rok po podpisu Pařížských dohod. Atmosféra v Sársku byla značně 

neklidná. K vládní krizi se přidal neúspěšný pokus o atentát na Hoffmanna. Proněmecký tisk 
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informoval o nikdy neprokázaných odposleších telefonů. Poprvé bylo umožněno se do kampaně 

zapojit stranám CDU-Saar, DSP a od května 1951 zakázané DPS. Na happeningu DPS 30. července 

1955 se sešly tři tisíce příznivců strany. Zpívalo se „Deutschland, Deutschland über alles“ a další 

šlágry, které dokreslovaly atmosféru, připomínající nezaujatým přítomným sárské připojení k Třetí 

říši v roce 1935.253  

 Hoffmannova vláda kampaň před referendem z několika důvodů podcenila. Síly 

soustřeďovala především na parlamentní volby, které měly referendum následovat. V paměti měla 

volby z roku 1952, ve kterých necelá čtvrtina voličů vyjádřila prázdnými hlasovacím lístky podporu 

„německým“ stranám, a v referendu očekávala podobný výsledek. Vláda také podcenila sílu 

populistické kampaně opozice a přecenila schopnost vlastních argumentů přesvědčit voliče, aby 

Statut přijali. Hoffmann byl přesvědčený, že proněmecké strany svou kampaň zdiskreditují 

vlastními nacionalistickými excesy.254 

 Ochotu sárských voličů naslouchat proněmeckým stranám zvyšoval stále narůstající pocit 

odcizení mezi Sárskem a Francií. Ve francouzském tisku byla vydána řada článků, které 

zpochybňovaly přínos hospodářské unie pro Francii,255 a smlouva z května 1955 ukazovala nezájem 

Francie v sárských záležitostech udělat skutečný pokrok. Nové politické klima francouzské politiky 

vůči Sársku symbolizovala důležitá personální změna. V lednu 1955 kabinet premiéra Mendés-

France krátce před vlastním pádem rozhodl o odvolání Grandvala z postu velvyslance v Sársku. 

V červnu Grandvala nahradil Eric de Carbonnel, pozdější stálý zástupce Francie při EHS. 256 

 Podle Ludwiga Linsmayera k pocitu odcizení u části společnosti přispěla jazyková bariéra, 

neboť kulturní nedorozumění byla na denním pořádku. Plebiscit o přijetí Sárského statutu mohla 

veřejnost, která v předchozích deseti letech neměla možnost se k vztahu se svým západním 

sousedem podobným způsobem vyjádřit, vnímat spíše jako otázku: „Ano či ne Francii?“257 Judith 

Hüserová poznamenává, že v rozhodování voličů hrály důležitou roli také obavy z nejisté 

budoucnosti Sárska v unii se slabou Francií, která o Sársko ztrácela zájem. K nesrovnatelně 

větší atraktivitě německé hospodářské stability se nyní přidala i částečná státní suverenita Spolkové 

republiky. Voliče, kteří k Německu s živou vzpomínkou na desetiletý teror Hitlerovy „tisícileté 

říše“ nijak zvlášť netíhli a necítili se být osloveni nacionalistickou kampaní, ke Spolkové republice 

                                                
253  Linsmayer, Die Geburt des Saarlandes, 517. 
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přesto přitahoval étos obrozeného, moderního, úspěšného a demokratického státu.258 

 Výsledky referenda z 23. září 1955 překonaly nejtemnější obavy Hoffmannovy vlády a 

nejoptimističtější odhady Adenauera. Obyvatelé Sárska odmítli Sárský statut 67,7 % hlasů při 

volební účasti 97,5 % oprávněných voličů.259 Premiér Hoffmann bezprostředně po zveřejnění 

překvapivě jednoznačného výsledku plebiscitu oznámil svou demisi, následován odstoupením 

celého kabinetu. Prozatímní úřednická vláda zajistila konání prosincových parlamentních voleb, ve 

kterých triumfovaly proněmecké strany CDU-Saar, DPS a DSP, které dohromady získaly 63,9 % 

hlasů. CVP oproti volbám v roce 1952 ztratila více než polovinu voličů.260 Z odmítnutí politiky 

CVP bylo zřejmé, že důvěru rozhodující většiny obyvatel Sárska definitivně ztratila také Francie.  

 Po odmítnutí Sárského statutu v referendu a odstoupení Hoffmannovy vlády v říjnu 1955 

nabraly události rychlý spád. Francouzský ministr zahraničních věcí Edgar Faure a Konrad 

Adenauer si vyměnili telegram, ve kterých zdůraznili, že výsledek referenda nesmí negativně 

ovlivnit vztahy obou zemí. Během dalšího roku byly mezi Paříží dohodnuty detaily připojení Sárska 

ke Spolkové republice. Přesně rok po konání referenda v Sársku byly podepsány dohody mezi 

Francií a SRN, podle kterých se od 1. ledna 1957 mělo Sársko stát desátou spolkovou zemí.261 

 Co umožnilo takto rychlé uskutečnění německých cílů? V popředí důvodů, kvůli kterým 

mohl Bonn připojit sárské území, stála francouzská rezignace. Paříž porážku přijala věcně a viníky 

neúspěchu referenda nehledala v zahraničí. Jak mohlo být možné očekávat, ptali se někteří 

francouzští poslanci, že Sársko bude souhlasit s francouzským návrhem na jeho europeizaci, pokud 

sama Francie odmítla vlastní návrh na vytvoření EOS?262 

 Porážka roku 1955 mohla ve Francii jen těžko zanechat hořkost. Za daných okolností bylo 

dokonce možné třetinu voličů, hlasujících pro Sárský statut, považovat za francouzský úspěch. 

Sárská otázka nikdy nebyla tématem, které by se vztahovalo k francouzské národní hrdosti. Tu 

v polovině padesátých let podněcovalo spíše dění v severní Africe. Odmítnutí Sárského statutu 

nemohlo být považováno ani za neúspěch velkolepých francouzských ambicí v evropské politice – 

v červnu 1955 byly na konferenci ministrů zahraničí států ESUO v Messině položeny základy 

pozdějších Římských smluv. Francie boj o Sársko vzdala již řadu měsíců předtím, a referendum 

z října 1955 v důsledku pomohlo rázně vyřešit francouzské tápání v sárských záležitostech. 
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8) Shrnutí 
 

 Sárský optimismus v otázce budoucnosti francouzsko-sárské hospodářské unie, vytvořené 

na konci roku 1947, se v následujících dvou letech změnil v nervozitu a nejistotu, způsobenou 

rozčarováním z hospodářské stagnace Sárska a neochotou francouzské administrativy pokročit v 

rozvoji sárské autonomie. Vysoký komisař Grandval inicioval francouzskou reformu, která měla 

francouzsko-sárské vztahy postavit na nových základech. Sársko zůstávalo v evropském kontextu 

na neudržitelné pozici napůl cesty mezi francouzským protektorátem a autonomním územím. 

 V březnu 1950 podepsala sárská delegace v Paříži balík dohod, které se dotýkaly všech 

důležitých oblastí hospodářské unie. Průběh a okolnosti vyjednávání, stejně jako jeho výsledky, 

však na obou stranách zanechaly pachuť. Francouzská administrativa, ovlivněná nekončícími 

vládními krizemi a personálními změnami, demonstrovala neschopnost koordinace mezi 

jednotlivými resorty a laxní přístup k sárské otázce. Sárská delegace byla postavena před 

nepromyšlené, hotové návrhy Paříže. Řada závažných problémů zůstala zcela nedotčena. Sárské 

zklamání bylo značné i v důsledku očekávání dalekosáhlých změn.  

 Rok 1950 přinesl také francouzský pokus o urovnání sporu o Sársko prostřednictvím jeho 

začlenění do ESUO. V důsledku krátkozrakého plánování ale Schumanův plán namísto vyřešení 

sárské otázky za současného posílení francouzské prestiže spíše zdiskreditoval francouzskou 

politiku vůči Sársku. Plán na integraci západoevropských zdrojů uhlí popíral francouzské nároky na 

kontrolu nad sárským hospodářstvím. Schumanův pokus zajistit Sársku ukotvení v mezinárodních 

strukturách pod francouzským patronátem ukázal, že namísto prosazování sárských zájmů Francie 

neváhala sárskou otázku použít jako nástroj zahraniční politiky. Vyjednávání o ESUO navíc 

v důsledku posílilo pozici Spolkové republiky. 

 V Sársku v letech 1951-1952 převládala nespokojenost s tím, že se Francii nedařilo zavádět 

ani ty dílčí změny, které obsahovaly dohody z jara 1950. Sárské vládě se však díky minimalizování 

vlivu opozice podařilo obhájit svou většinu a udržet profrancouzský kurz. Ke konsenzu obyvatel 

Sárska s francouzskou politikou přispělo také období vysoké konjunktury počátku padesátých let.  

 Uklidnění situace, které přinesl jednoznačný výsledek voleb v roce 1952, nemělo dlouhého 

trvání. Přetrvával nezájem většiny francouzské administrativy uskutečňovat změny, ke kterým se 

Francie zavázala. K odcizení mezi Francií a Sárskem přispěl i fakt, že značnou část hospodářské 

agendy přebralo vedení ESUO v Lucemburku. Neustále změny politických garnitur v Paříži 

znemožňovaly kontinuitu ve francouzské politice vůči Sársku. Již předtím dysfunkční komunikace 

mezi Paříží a Saarbrückenem se ještě zhoršila. K neuspokojivé politické situaci se připojila 
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hospodářská recese let 1953-1954, která Sársko zasáhla stejně těžce jako Francii. Problémy 

s poklesem reálných mezd, inflací a nezaměstnaností vyprovokovaly sociální nepokoje, zejména 

v klíčovém těžebním sektoru. Hlasy v Sársku, které odrazovaly od partnerství s politicky labilní a 

hospodářsky tápající Francií, nabývaly na síle. Jako neustále silnější se jevil kontrast mezi 

stagnující Francií a dynamickou Spolkovou republikou. 

 Od roku 1952 se Francie se Spolkovou republikou ve spolupráci s rodící se evropskou 

administrativou pokoušely najít vyhovující řešení sárské otázky. Ta se namísto prostředku 

k francouzsko-německému smíření a evropské spolupráce stala trvalou zátěží pro vztahy mezi 

Paříží a Bonnem. Van Natersův plán na vyřešení sárské otázky z roku 1953 byl pro Německo krajně 

nevýhodný. Francie však sama přispěla k neúspěchu van Natersova plánu svou vysoce riskantní 

hrou. Dohodu v sárské otázce spojila s podpisem smlouvy o EOS. Německá vyčkávací taktika a 

nedůvěra Spojenců společně s uvolněním mezinárodní situace způsobily, že se EOS stalo 

bezpředmětným. Neúspěšná vysoká hra Francie také potvrdila, že evropská rétorika Paříže v sárské 

otázce byla neupřímná. 

 V roce 1954 byl mezi Francií a Spolkovou republikou nalezen kompromis o budoucím 

uspořádání Sárska v podobě tzv. Sárského statutu. Adenauer, který dosáhl začlenění Spolkové 

republiky do NATO i do Západoevropské unie, musel Francii vyjít vstříc. Dohoda navrhovala 

europeizaci Sárska víceméně podle francouzských představ. Ratifikaci Sárského statutu však měl 

v Sársku předcházet plebiscit. 

 Sárská vláda podcenila kampaň před referendem. Německé strany, které se do kampaně 

mohly nově zapojit, vedly intenzivní boj všemi prostředky za odmítnutí Sárského statutu. 

Atraktivita partnerství s Francií se v předchozích letech dramaticky snížila a Sársko se obávalo o 

svou budoucnost v hospodářské unii. Rozhodnutí více než dvou třetin obyvatel Sárska odmítnout 

v referendu v říjnu 1955 Sárský statut znamenalo konec sárské politiky, založené primárně na 

spolupráci s Francií. 
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V.  Závěr 
 

 Tato práce vycházela z teze, že příčinou neúspěchu francouzské politiky v Sársku byla 

vnitřní slabost Francie. Povaha vývoje francouzské politiky vůči Sársku je však komplexnější, než 

tento prostý, ač vcelku správný, předpoklad. Významným důvodem francouzského neúspěchu byla  

neexistence jasné koncepce politiky vůči Sársku, upřednostňování jiných vládních priorit před 

realizací politiky vůči Sársku nebo absence vnitropolitické kontinuity ve Francii. Spolkové 

republika ve vývoji sárské otázky sehrála taktéž významnou roli, ať už podporou proněmecké 

opozice v Sársku či vytvořením hospodářsky atraktivní alternativy k setrvání v partnerství s Francií 

pro obyvatele Sárska. Zemská vláda v Sársku udržovala po celé sledované období jasný 

profrancouzský kurz, ovšem nebyla pouhou loutkou Paříže. Sársku se podařilo vyjednat v rámci 

hospodářské unie s Francií značnou míru autonomie. Francouzská hospodářská recese poloviny let 

1953-1954, která zasáhla i Sársko, však do jisté míry znehodnotila předchozí sárské hospodářské 

úspěchy a zvýraznila kontrast mezi ekonomicky nejistou Francií a stabilním a Německem, které se 

nově nabytou částečnou suverenitou získávalo také nové sebevědomí.  

 Pokusme se tedy shrnout jednotlivé fáze francouzské politiky vůči Sársku v letech 1945-

1955. Ještě před koncem druhé světové války byli francouzští političtí představitelé, tisk i veřejnost 

přesvědčeni o právu anektovat Sársko a využité jeho průmyslový potenciál k poválečné obnově 

Francie. Tento nárok byl považovaný za samozřejmý vzhledem ke škodám a ztrátám, které Francie 

za nacistického vpádu a okupace utrpěla.  

 V polovině roku 1945 francouzská administrativa přistoupila k vytvoření prvních koncepcí 

na hospodářskou integraci Sárska. Rané koncepce však byly velmi obecné a postrádaly podrobnou 

analýzu nákladů a přínosů. Kritické hlasy, především z Lotrinska, které pochybovaly o schopnosti 

Francie stimulovat sárskou ekonomiku a o významu sárského uhlí, byly potlačovány nebo 

ignorovány. Sársko mělo navíc příliš malý význam na to, aby se mu francouzský úřednický aparát 

věnoval intenzivněji, než jakou pouhému okrajovému tématu. Francouzská politika Sársko vždy 

vnímala jako podkapitolu politiky vůči Německu, a také z tohoto důvodu se v sárských 

záležitostech vyhýbala zásadním rozhodnutím, které by mohly omezit její budoucí možnosti 

vyjednávání. 

 Hospodářské připojení Sárska bylo dílem byrokratického aparátu, který si žil vlastním 

životem. Prokázal mimořádnou neschopnost vzájemné koordinace a spolupráce mezi jednotlivými 

orgány a institucemi. Přes nedostačující přípravu se Francie v druhé půlce roku 1947 rozhodla 

s uskutečněním hospodářské unie se Sárskem neotálet. Větší sepětí se Sárskem mohlo Francii 
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poskytnout lepší výchozí pozici pro vyjednávání o budoucnosti Sárska se západními Spojenci. Také 

proto byla velmi rychle vytvořena měnová unie se Sárskem. 

 Z hospodářského pohledu byla léta 1945-1947 jednoznačným úspěchem francouzské 

politiky v Sársku. Zvýšení celkové životní úrovně v Sársku bylo nesrovnatelné s omezenou 

ekonomikou ostatních částí okupovaného Německa. Nejvyšší zástupce Francie v Saarbrückenu, 

Gilbert Grandval, měl jasné představy a plány pro úspěch Sárska. Soustředil se na materiální 

zajištění obyvatel a nárůst produktivity práce v těžbě uhlí a v ocelářství, klíčových pro Sárskou 

ekonomiku. Tyto úspěchy daly Sársku naději a usnadnily přijetí francouzského vlivu formou 

profrancouzského kabinetu Johannese Hoffmanna a schválení ústavy, která ze Sárska de facto 

vytvořila francouzský protektorát. 

 Ačkoliv široké sárské veřejnosti díky partnerství s Francií stoupala životní úroveň a 

francouzská ekonomika z přístupu na sárský trh, vytvoření hospodářské unie zanechalo na obou 

jejích stranách pachuť. Francouzský průmysl a obchodní kruhy v Lotrinsku se obávali sárské 

konkurence. Problémem ze sárského pohledu bylo to, že nový začátek francouzsko-sárských vztahů 

byl postaven na starých základech. Francie si ponechávala klíčové kompetence a jednostranně 

vydávala dekrety ve svůj prospěch, například posílením pravomocí nově zřízeného Vysokého 

komisariátu. Sársku jako bývalému válečnému nepříteli často demonstrovala nedůvěru. Zavedení 

prvků tržního hospodářství s sebou také pro obyvatele Sárska přineslo řadu obtíží s inflací či 

nezaměstnaností. 

 Období po vytvoření hospodářské unie také popřelo stěžejní argument, kterým Francie své 

nároky v Sársku odůvodňovala: francouzskou potřebu uhlí. Význam sárského uhlí však byl záhy 

zpochybněn, neboť z logistických důvodů a kvůli bojkotu státní společnosti Charbonnages de 

France procházelo sárské uhlí od konce roku 1948 vážnou odbytovou krizí. Francie zcela popřela 

smysl existence hospodářské unie, když namísto snahy o řešení odbytové krize v Sársku přistoupila 

k dovozu amerického uhlí. Silnou orientací na primární sektor se Sársko dostalo do slepé uličky a 

jeho ekonomika počala během roku 1948 stagnovat. 

 Francie se na přelomu let 1949/1950 pokusila o reformu neuspokojivého stavu své politiky 

vůči Sársku. Výsledkem jednání se Sárskem však byl kompromis, který neuspokojil ani jednu 

stranu. Francouzská administrativa k reformě sárské politiky přistupovala ledabyle a nedokázala 

sjednotit návrhy a možnosti jednotlivých resortů. Sárská delegace byla nejen nespokojena 

s mírnými francouzskými ústupky, ale navíc se cítila ponížena způsobem vyjednávání, kdy byla 

postavena doslova před hotovou věc. 

 Významnou roli v neúspěchu francouzské politiky vůči Sársku hrála francouzská 
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vnitropolitická nestabilita. Časté vládní krize, pády kabinetů a politické čistky v jednotlivých 

orgánech exekutivy přispívaly k obtížnému uskutečňování politiky vůči Sársku a komplikovaly 

komunikaci sárských úřadů s odpovídajícími úřady v Paříži. Nadto začalo být evidentní, že Sársko 

je pro Francii často pouhým nástrojem zahraniční politiky, jak ukázalo například vyjednávání o 

Evropském společenství uhlí a oceli. 

 Nespokojenost obyvatel Sárska s profrancouzskou politikou saarbrückenské vlády, která 

v roce 1951 přerostla v sociální nepokoje, se Hoffmannovu kabinetu podařilo zmírnit díky 

postavení opozice mimo zákon. Období hospodářské konjunktury v letech 1950-1952 také pomohlo 

upozadit kritiku hospodářské unie. V příznivé situaci se sárské vládní koalici CVP a SPS podařilo v 

parlamentních volbách na podzim 1952 obhájit svou pozici. Paříž si úspěch profrancouzských 

politických stran mylně vysvětlovala jako výraz souhlasu Sárska s dosavadní francouzskou 

politikou. 

  Odcizení mezi Sárskem a Francií však začalo být zřejmé již počátkem padesátých let. K 

sárskému zklamání z neschopnosti Francie realizovat kroky k posílení sárské autonomie a 

zlepšování jeho ekonomiky, ke kterým se zavázala, nyní doplnily vážné obavy Sárska o 

budoucnost. Konjunktura v Sársku se v letech 1953-1954 změnila v hospodářský propad, do 

kterého bylo Sársko strženo recesí ve Francii. Srovnání se Spolkovou republikou, která nyní Sársko 

rychle ekonomicky dohnala a začala jej předhánět, vyznívalo pro Francii stále hůře. 

 Řada pokusů o europeizaci Sárska, které Francie a Evropská rada iniciovaly od roku 1952, 

měla vyvrcholit ratifikací Sárského statutu, na kterém se Paříž dohodla s Bonnem na podzim 1954. 

Spolková republika v tuto chvíli již dosáhla většiny svých zahraničněpolitických cílů, a tak 

německá delegace přijala řadu francouzských požadavků. Ratifikace však byla znemožněna 

neúspěchem referenda mezi sárskými obyvateli o Sárském statutu v říjnu 1955. Pod vlivem silné 

nacionalistické kampaně proněmeckých stran se dvě třetiny hlasujících rozhodli skoncovat se svými 

stávajícími politickými zástupci a zbavit se jak nepříliš populárního Johannese Hoffmanna, tak 

francouzského vlivu v Sársku. Malé Sársko, které bylo v letech 1945-1955 objektem velkých 

historické události, se v plebiscitu vzdalo také své autonomie. 
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Summary 
 

 Towards the conclusion of World War II France sought to annex the Saar, a region of 

enormous economic significance thanks to its vast coal deposits and proximity to steel works in 

Lorraine. France justified its claims by its suffering during Nazi occupation as well as with the 

daunting prospect of rebuilding a country devastated by the war. Privileged access to the Saar coal 

mines would have been key in securing post-war growth and recovery, France argued, while taking 

a substantial part of economic potential away from Germany was seen as a measure against any 

future threat from France’s eastern neighbour. 

 Early French attempts to create an economic union with the Saar were severely lacking in 

key areas. Most notably the French bureaucracy failed to conceive a common vision or plan 

regarding its policy towards the Saar. An essential and thorough cost-benefit analysis would 

perhaps have shown that success in the Saar would come only at a significant price for France, as 

early criticism of French policy claimed. Such opinions were nonetheless largely ignored, due also 

to the fact that the Saar has always remained only a sub-plot of French policy towards Germany and 

hardly a subject high on anyone’s agenda as such.  

 Despite these shortcomings France managed to form an economic union with the Saar in late 

1947 with strong support from the public. The Saar had been economically privileged, especially 

compared to other provinces of occupied Germany, and partnership with was largely perceived as a 

remedy for Saar’s post-war economic woes. The initial optimism, however, soon turned into 

disillusion with French authoritarian governance and the stagnation of Saar ‘s economy in 1948/49. 

The French need for coal, cited as a major reason for the economic union, was put under scrutiny 

when severe demand constraints from 1948 onwards resulted in enormous deposits of mined coal 

being recumbent and useless in the Saar. 

 France has made several attempts, notably in 1950 and 1953, to grant the Saar a greater 

degree of self-government. The French goal was to gain the support of the Saar in order to be able 

to keep hold of it once Germany regains her sovereignty. These attempts, however, only showcased 

the inability of the French bureaucracy to co-ordinate its efforts effectively and ended in 

disappointment for both France and the Saar.  

 In the meantime Germany rose from the ruin of the aftermath of Nazi dictatorship, perhaps 

too quickly for French taste. The inevitable comparisons between the unstable and fragile French 

Fourth Republic and the stability of the economic juggernaut that the Federal Republic soon became 

the focus of politics and media in the Saar. Germany was becoming a more and more attractive 
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partner for the Saar, a region being forced to think pragmatically by historical experience of 

conquest and oppression. 

 The sense of alienation between France and the Saar was fuelled by French foreign policy. 

On several occasions France demonstrated that rather than aiming to secure the future of the Saar, 

French diplomacy did not hesitate to use it as an instrument in its grandiose schemes. This was 

plain for everyone to see when Robert Schuman unsuccessfully tried to bully the Federal Republic 

by binding the ratification of the European Coal and Steel Community to the settlement of the Saar 

question. 

 The culmination of French attempts to keep the Saar away from the FRG was to be the Saar 

Statute, agreed between Paris and Bonn in 1954. The people of the Saar, with the bleak prospect of 

staying in a partnership with a fragile and economically weak France and under pressure from pro-

German political parties, voted in a referendum in October 1955 against the Statute. Fourteen 

months later Saar became the tenth state of the Federal Republic, ending the project of an 

autonomous Saar. By that time France was no longer seriously interested in the poker game 

concerning the Saar prize. 
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