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ABSTRAKT 

 

 Hlavnìm cìlem této diplomové práce je analyzovat vznik a vývoj Evropského 

obranného společenstvì (EOS) mezi lety 1950-1954 a charakterizovat jeho roli v 

bezpečnostnì politice západoevropských mocnostì a Spojených států v době vrcholìcì studené 

války. 

 Práce je rozdělena do několika částì, jeţ tvořì tématicky uzavřené kapitoly. Úvodnì 

kapitoly se zabývajì důsledky války v Koreji na úvahy o znovuvyzbrojenì Spolkové 

republiky Německo a okolnostmi, jeţ vedly k vypracovánì tzv. Plevenova plánu. Následujìcì 

kapitoly sledujì jeho postupný vývoj v projekt Evropského obranného společenstvì, který 

vyvrcholil podpisem smlouvy v Pařìţi 27. května 1952. Zbývajìcì kapitoly se zaměřujì na 

proces ratifikace smlouvy v jednotlivých účastnických státech a problémy které tento vývoj 

doprovázely. 

 Přestoţe je důraz poloţen předevšìm na vlastnì evoluci plánované organizace,  nejsou 

ve sledovaném obdobì opomenuty ani vzájemné vztahy a měnìcì se zájmy klìčových 

účastnìků, společně se širšìmi souvislostmi mezinárodnìho a vnitropolitického vývoje. 

 

Klíčová slova: Evropské obranné společenstvì, německé znovuvyzbrojenì, studená válka, 

evropská integrace, Evropské politické společenstvì, mezinárodnì vztahy, 1950-1954, 

Francie, Spojené státy Americké, Velká Británie, Spolková republika Německo 
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ABSTRACT 

 

 The main objective of this thesis is to analyze the origin and evolution of the 

European Defence Community (EDC) between 1950-1954 and to characterize its role in the 

security policy of Western powers and the United States at the height of the Cold War. The 

thesis is divided into several parts, which are thematically closed chapter.  

Introductory chapters deal with the consequences of war in Korea on consideration of 

the rearmament of the Federal Republic of Germany and the circumstances that led to the 

evolvement of so-called Pleven plan. Subsequent chapters follow the gradual development of 

the European Defence Community project, which culminated in the signing of the Treaty in 

Paris 27th May 1952. The remaining chapters focus on the process of ratification of the treaty 

in various participating countries and the problems that accompanied this trend.  

Although accent is put primarily on its own evolution of the planned organization, 

neither the period nor relationships and changing interests of key participants together with 

the wider context of international and internal development are omitted. 

 

Keywords: European Defence Community, German Rearmament, Cold War, European 

Integration, European Political Community, Interanational Relations, 1950-1954, France, 

United States, Great Britain, United States, Federal Republic of Germany 
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1. ÚVOD 

 

 Projekt Evropského obranného společenstvì představoval v letech 1950-1954 jeden 

z klìčových problémů evropské politiky. Tento jeho význam nebyl náhodný a byl diktován 

celou řadou mezinárodněpolitických a vnitropolitických událostì v podmìnkách vrcholìcì 

studené války. Analýza jeho vzniku, následného vývoje a okolnostì, které měly přìmý a 

v mnoha přìpadech i nepřìmý dopad na tento projekt, se proto stává základnìm východiskem 

pro tuto diplomovou práci.  

 Vnitřnì členěnì textu odpovìdá tématicky a časově uzavřeným kapitolám s určitými 

přesahy v přìpadě některých podkapitol, které tvořì logické a časový rámec hlavnìch kapitol 

překračujìcì celky. V přìpadě těchto výjimek se jedná převáţně o problémy dlouhodobějšì 

povahy, které, přestoţe souvisejì s hlavnìm tématem této práce, v určitých směrech 

reprezentujì samostatný problém (např. podkapitola 8.3. týkajìcì se Evropského politického 

společenstvì). 

 Ačkoliv Evropské obranné společenstvì bývá obecně spojováno s roky 1950-1954, 

nenì toto časové určenì zcela relevantnì. Prvnì zmìnky o EOS se totiţ objevujì aţ v létě roku 

1951 (do té doby se hovořì spìše o Evropské armádě). To však neznamená, ţe by jeho cesta 

v roce 1950 skutečně (v podobě Plevenova plánu) nezapočala. Jaké tedy byly přìčiny 

Plevenova plánu a z jakých pohnutek vycházel? Jaký byl jeho obsah a přijetì na mezinárodnì 

a vnitropolitické scéně? Na jakém základě a za jakých okolnostì se z Plevenova plánu stal 

projekt Evropského obranného společenstvì? Lišil se Plevenův plán od EOS? A pokud ano, 

jakým způsobem? Jak probìhala jednánì? Proč se tohoto projektu účastnilo pouze šest 

západoevropských zemì? Jaký byl postoj Velké Británie vůči EOS a jaké byly přìčiny pro jejì 

neúčast v něm? Jakou roli při realizaci plánu sehrály Spojené státy? A z jakého důvodu byl 

původně francouzský plán nakonec odmìtnut samotnou Franciì? 

Snahy zodpovědět tyto, dle mého soudu, základnì otázky a jejich postupné odkrývánì 

sebou samozřejmě přinášejì celou řadu dalšìch otázek a problémů. Jaká byla povaha 

vzájemných vztahů mezi klìčovými hráči (USA, VB, SRN, Francie, SSSR)? Jaký byl 

charakter vnitropolitické situace v dotčených západoevropských státech (předevšìm ve 

Francii a SRN)? Jaké sìly projekt EOS podporovaly a z jakých důvodů? A naopak, jaké sìly 

se proti němu postavily a přivodily v létě roku 1954 jeho pád? 

Jelikoţ studované problémy zdaleka přesahujì hranice nejen západnì, ale i východnì 

Evropy, bylo třeba v práci zohlednit i řadu dalšìch mezinárodnìch souvislostì. Cìlem prvnì 

kapitoly se proto stala analýza dopadu války v Koreji na přehodnocenì obranných plánů 
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západnìch mocnostì a kroků, které byly v tomto směru předevšìm Spojené státy připraveny 

podniknout (včetně urychlenì úvah o znovuvyzbrojenì Spolkové republiky Německo). Na 

základě tohoto amerického poţadavku bylo rovněţ nezbytné rozebrat problémy, které 

vyhlìdka na moţné oţivenì německé armády vyvolala, a charakterizovat zvláštnì evropskou 

cestu v podmìnkách počìnajìcìho procesu evropské integrace, na nìţ pozdějšì Plevenův plán 

do značné mìry navazoval. 

Obsah druhé kapitoly zohledňuje kontexty vzniku francouzského návrhu na vytvořenì 

Evropské armády, jakoţto „francouzské protiofenzìvy“ vůči americkým návrhům, dále jeho 

obsah a přijetì nejen ve Francii a Spolkové republice, ale i v ostatnìch státech atlantického 

společenstvì. V tomto směru bylo nezbytné analyzovat podstatu americko-francouzských 

sporů, snahy o dosaţenì vzájemně přijatelného „kompromisu“ a jeho konečnou podobu (z 

prosince 1950), který umoţnil dvojkolejný přìstup k řešenì otázky německého obranného 

přìspěvku. Důleţitou součástì obou úvodnìch kapitol se stalo i definovánì moţnostì 

vzájemného vztahu francouzské a německé zahraničnì politiky a vnitropolitického klimatu 

v těchto státech. 

Třetì kapitola sleduje vývoj jednánì o „americkém“ a „evropském“ plánu 

v Petersbergu a Pařìţi v prvnì polovině roku 1951. V této souvislosti se pokusì definovat 

základnì sporné body, analyzovat základnì cìle zahraničnì politiky jednotlivých účastnìků 

(přičemţ je zvláštnì pozornost věnována francouzsko-německým rozporům), stejně jako 

přìčiny a důsledky postupné změny stanoviska Washingtonu k projektu Evropské armády. 

Zároveň nenì opomenut vnitropolitický vývoj – předevšìm ve Francii, kde výsledky 

parlamentnìch voleb v červnu 1951 a výrazné posìlenì nacionalistických sil v mnoha 

ohledech předznamenaly pozdějšì komplikované postavenì EOS v této zemi. Závěrečná 

podkapitola se zabývá rozborem důsledků amerického přìklonu k projektu Evropské armády 

jako jedinému řešenì německého znovuvyzbrojenì, jehoţ vyjádřenìm se na základě 

rostoucìho tlaku Washingtonu stala zvýšená ochota účastnìků pařìţských jednánì dosáhnout 

kompromisnìho řešenì doposud „neřešitelných“ problémů. 

Úkolem čtvrté kapitoly je zmapovánì vývoje událostì od vydánì prozatìmnì 

červencové zprávy z léta 1951 do podpisu smlouvy v květnu 1952. Vzhledem ke značně 

rozsáhlému spektru problémů, nenì moţné omezit se v analýze tohoto obdobì pouze na vývoj 

vlastnìch jednánì v Pařìţi. Předmětem zájmu se tak vedle nedořešených otázek vlastnì 

smlouvy (předevšìm politické kontroly Evropské armády, atd.), stává předevšìm rozbor 

vztahu nové konzervativnì britské vlády k EOS a snah západoevropských kontinentálnìch 

států o dosaţenì  dostatečných angloamerických garancìch v situaci, kdy se členstvì Velké 
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Británie v EOS ukázalo jako nerealizovatelné. V této souvislosti se zvláštnì podkapitola 

zaměřuje na stanoviska jednotlivých národnìch parlamentů, které tyto „pojistky“ z různých 

důvodů povaţovaly nejen za podmìnku podpisu smlouvy, ale rovněţ i jejì pozdějšì ratifikace. 

Stejně jako nezůstává opomenut postoj zástupců lidu, nezůstává opomenuta ani březnová 

iniciativa zástupců Moskvy (tzv. Stalinova nóta), jejìţ dopad v předvečer podpisu smlouvy o 

EOS a tzv. bonnských konvencì, kterým je v této kapitole rovněţ věnována pozornost, váţně 

ohrozil stávajìcì vývoj obranných plánů Západu. 

Následujìcì pátá kapitola, v mnoha směrech vybočujìcì z dosavadnì struktury 

diplomové práce, předkládá rozbor nejdůleţitějšìch ustanovenì smlouvy, souvisejìcìch 

protokolů a dokumentů a poskytuje rámcový vhled na podobu plánovaného Evropského 

obranného společenstvì. 

Šestá kapitola, která pokrývá s určitými přesahy obdobì od podpisu smlouvy do ledna 

1953, se na jedné straně zabývá reakcemi na podpis smlouvy ve Francii a Spolkové republice 

Německo, na straně druhé vývojem v těchto zemìch, směřujìcìm k ratifikaci v Bonnu a Pařìţi 

uzavřených smluv. Vzhledem k odlišnému průběhu se tak v přìpadě Francie se jedná o 

analýzu přìčin, které vedly francouzskou vládu k odloţenì ratifikačnìho procesu, v přìpadě 

SRN o rozbor obtìţì, kterým spolková vláda musela čelit nejen na půdě Bundestagu (popř. 

Bundesratu), ale i v otázce slučitelnosti smlouvy EOS se základnìm zákonem. Zvláštnì 

podkapitola je věnována pokračujìcì činnosti staronového Prozatìmnìho výboru při 

dopracovávánì nedořešených ustanovenì smlouvy a činnosti rozšìřeného shromáţděnì ESUO 

na plánu Evropského politického společenstvì (na základě článku 38 smlouvy o EOS). 

 Cìlem sedmé kapitoly je zachytit sìlìcì francouzsko-americké rozpory a rostoucì 

neschopnost a neochotu francouzských vlád smlouvu o EOS předloţit k ratifikaci. Pro 

pochopenì tohoto rozporu je nezbytné analyzovat důsledky nástupu nové americké 

administrativy D. Eisenhowera a přehodnocenì politických priorit Francie, vyplývajìcì ze 

zvyšujìcì se závislosti jednotlivých francouzských vlád na gaullistické podpoře. Rovněţ je 

nutné přehodnotit vzájemné americko-francouzské vztahy v době sniţujìcìho se napětì mezi 

Východem a Západem v důsledku březnové smrti J. V. Stalina, podpořené podpisem přìměřì 

v Koreji. V této souvislosti je kritickému rozboru podrobena snaha Mayerovy vlády o 

vypracovánì tzv. „dodatkových“ protokolů, vnitropolitické tlaky ze strany Kongresu na 

realizaci EOS a diplomatické důsledky opětovně oţivené moţnosti détente, společně 

s vyhlìdkami na uspořádánì konference čtyř velmocì. Cìlem je posoudit tyto události 

s ohledem na jejich dopad na ratifikačnì proces EOS v jednotlivých signatářských zemìch 

(předevšìm ve Francii). 
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 Osmá kapitola představuje závěrečnou fázi dramatu Evropského obranného 

společenstvì. Chronologicky je na jedné straně ohraničena konferencì na Bermudách a 

slavným Dullesovým prohlášenìm o „bolestném přehodnocenì“ americké zahraničnì politiky, 

na straně druhé definitivnìm odmìtnutìm francouzského Národnìho shromáţděnì o smlouvě 

EOS vůbec jednat. Cìlem této kapitoly je analyzovat nejen zhoršujìcì se americko-

francouzské vztahy, vnitropolitickou situaci ve Francii (ovlivněnou narůstajìcì vlnou 

nacionalismu), ale předevšìm roli, kterou sehrála vláda (a koneckonců i vlastnì osoba) P. 

Mendès-France v tomto klìčovém okamţiku vrcholìcìho dramatu EOS.  

 Závěr práce tvořì rovněţ zhodnocenì celého zkoumánì, jeho předpokladů, východisek 

a moţnostì dalšìho rozpracovánì. 
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2. BIBLIOGRAFICKÁ POZNÁMKA 

 

 Fenoménu Evropského obranného společenstvì byla jiţ v době jeho vniku a během 

jeho následné několikaleté „existence“ věnována celá řada politologických a sociologických 

studiì. Rozsah zájmu beze sporu nebyl náhodný a pramenil ze značné mediálnì pozornosti, jìţ 

se tato problematika v důsledku šìře rozporuplných reakcì jak laické tak i odborné veřejnosti 

těšila. Tyto reakce samozřejmě nevyvolával projekt EOS sám o sobě, ale rovněţ  širšì 

souvislosti problémů, jeţ v důsledku tvořily jeho integrálnì součást. 

Z toho důvodu v sobě nezahrnovaly pouze všeobecně akcentované otázky po způsobu 

znovuvyzbrojenì Spolkové republiky Německo, po budoucìm uspořádánì německého 

prostoru  či po vzájemných vztazìch západnìch mocnostì. V mnoha ohledech se pojily rovněţ 

s nastartovaným procesem evropské integrace, reflexì vnitropolitického vývoje v 

jednotlivých státech atlantického společenstvì a s rozpory globálnì politiky velmocì 

v podmìnkách studené války, v nìţ Evropa i nadále sehrávala klìčovou úlohu. Avšak ani 

tento výčet nenì v pravdě úplný. Ve zkoumaném obdobì totiţ nebylo moţné problémy 

evropského kontinentu (a EOS bylo jednìm z nich) izolovat od problémů ve zbývajìcìch 

částech světa, kde doposud přeţìvaly pozůstatky předchozì koloniálnì éry. Ty souvisely jak  

s vnìmánìm velikosti či malosti sebe sama na straně jednotlivých evropských mocnostì, tak 

 s přìmým dopadem mimoevropských problémů na evropskou a světovou politiku dotčených 

metropolì. 

Na základě těchto skutečnostì a ve snaze zachytit vývoj Evropského obranného 

společenstvì v celé šìři jeho souvislostì bylo nezbytné tyto okolnosti zohlednit a přizpůsobit 

jim jak cìle vlastnì práce, tak i výběr materiálů, které by jejich úspěšnou realizaci umoţnily. 

Předkládaný text diplomové práce je tak vzhledem ke snaze o komplexnì zpracovánì dané 

problematiky primárně zaloţena na studiu vydaných pramenů (ať jiţ v tištěné či elektronické 

podobě), memoárů, dobových publikacìch a tisku a odborné literatuře, s výjimkou obecněji 

zaměřených pracì, výlučně zahraničnì provenience.
1
 

Primárnì prameny zastupuje předevšìm edice diplomatických materiálů Foreign 

relations of the United States (FRUS), jejichţ analýza tvořì společně s rozborem dalšìch 

vydaných pramenů a sekundárnì literatury některé z klìčových částì předkládaného textu. 

Důvodů pro vyuţitì této edice bylo hned několik. Na jedné straně stála snaha zodpovědět 

                                                 
1
 V českém prostředì se daného problému okrajově dotýká pouze disertačnì práce V. Piláta Problematika 

"obranného příspěvku" SRN v letech 1949-1951 a postoj západních mocností (Praha: Československá akademie 

věd, 1990) a bakalářská práce I. Gusačenkové Anglosaské mocnosti a Evropské obranné společenství v letech 

1950 – 1952 (Praha: Fakulta sociálnìch věd Univerzity Karlovy, 2004). 
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otázky, na které jednotlivì autoři nedokázali nebo nepovaţovali za nutné odpovědět, na straně 

druhé role, kterou Spojené státy v souvislosti s Evropským obranným společenstvìm 

sehrávaly. S podobným cìlem bylo vyuţito rovněţ The Department of State Bulletin, 

obsahujìcì tisková prohlášenì a projevy převáţně amerických představitelů. Pokud jde o dalšì 

(v tištěné podobě) vydané prameny, lze uvést materiály týkajìcì se procesu evropské 

integrace (Salmon, 1997; Harryvan, 1997), vztahu britské vlády k nì (Gowland, 2000) a 

německé otázky (Documents on Germany, 1944-1959; Hajdu, 1964). Memoárovou literaturu 

zastupujì práce A. Edena, , J. Monneta a denìkové zápisky D. Eisenhowera (Ferrel, 1981), 

v jehoţ přìpadě bylo vyuţito rovněţ výběrové edice vzájemné korespondence mezi nìm a W. 

Churchillem (Boyle, 1990). Rovněţ bylo nezbytné provést i rozbor samotného textu smlouvy 

Evropského obranného společenstvì a souvisejìcìch protokolů. Neocenitelnou pomocì byly 

prameny dostupné v elektronické podobě. Předevšìm se jednalo o databázi European 

Navigator a Archive of European Integration, zahrnujìcì cenné mnoţstvì diplomatických 

materiálů evropské provenience k otázce evropské integrace a EOS, Harry S. Truman 

Library and Museum, vztahujìcì se k činnosti Trumanovy administrativy, a elektronická 

knihovna North Atlantic Treaty Organization, obsahujìcì oficiálnì materiály Severoatlantické 

aliance. 

K pochopenì dobové atmosféry, vnìmánì zpracovávaných problémů a upřesněnì 

datace poslouţily nejen informace z tisku (The Times, Le Figaro, Le Monde, aj.) a jejich 

souhrny vycházejìcì v International Organization, ale předevšìm přìspěvky jednotlivých 

aktérů těchto událostì (Adenauer, 1952; Alphand, 1953, Boothby, 1952; Layton, 1953; 

Mollet, 1954; Pinay, 1954, Schmid, 1951; Schuman, 1953; Soustelle, 1952) a politologické a 

sociologické studie a komentáře vycházejìcì mezi lety 1950-1956. V tomto směru jsem byl 

nucen zohlednit nejen práce zabývajìcì vlastnìm Evropským obranným společenstvìm 

(Dethleffsen, 1952; Kunz, 1953; Lerner, 1956; Onslow, 1951; Walton, 1953) a s nìm 

souvisejìcìm společenstvìm politickým (Briggs, 1954; Karp, 1954), ale rovněţ i evropskou 

integracì (Edelman, 1951; Kover, 1954), jejìm vnìmánìm a vztahem jednotlivých evropských 

států jak k nì (Furniss, 1953; Holcombe, 1953; Hovey, 1955), tak k atlantickému společenstvì 

(Aron, 1951). Nemenšì pozornosti se těšily některé vnitropolitické problémy v přìpadě 

klìčových účastnìků probìhajìcìho děnì (Jenkins, 1951; Pierce, 1954, Plishke, 1954; Vigers, 

1951). 

Odborná literatura, která by se na projekt Evropského obranného společenstvì 

zaměřila jako na předmět svého primárnìho zájmu a zmapovala celý jeho vývoj, nenì přìliš 

široká a vzhledem k omezenému zájmu o tuto tématiku ani přìliš dobře dostupná. Mezi 
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nejznámějšì a v mnoha ohledech průkopnický počin patřì dìlo E. Fursdona (Fursdon, 1980), 

jeţ mi poskytlo komplexnì pohled na celou tuto problematiku. Poctivě zpracovaná studie 

ovšem nedokáţe, s ohledem na dobu svého vzniku a omezenou pramennou základnu 

(předevšìm diplomatické povahy), dosáhnout hlubšì analýzy konkrétnìch událostì. 

K překonánì tohoto problému poslouţily výše uvedené prameny a práce dalšìch autorů, které 

lze rozčlenit do dvou skupin: 1) rámcové studie, zabývajìcì určitým aspektem EOS a 2) práce 

souvisejìcì s danou problematikou, jeţ poskytujì a specifikujì širšì souvislosti celého 

problému, popř. zprostředkovávajì poznatky rámcových studiì, jeţ jsem neměl moţnost 

prostudovat. 

Zcela přirozeně v prvnì skupině převaţujì studie uveřejněné v časopisech a 

sbornìcìch. Mezi kniţnì tituly lze na základě výše uvedené definice zařadit pouze práci K. 

Ruanea (Ruane, 2000). Ta, přestoţe se v omezené mìře snaţì poskytnout celkový obraz 

vývoje, je zaměřena primárně na obdobì mezi prosincem 1953 a 1954, přičemţ akcentuje 

angloamerické postoje a vztahy. Podobný záběr, tentokráte s ohledem na vnitropolitické 

okolnosti ve Francii v letech 1950-1954 (ovšem s důrazem na prvnì polovinu roku 1954), 

představuje studie J. Barietyho (Bariety, 1993), uveřejněná v Revue belge de philologie et 

d’histoire. Ta nepřinášì pouze běţný výčet argumentů hovořìcìch proti Evropskému 

obrannému společenstvì (Poidevin, 1983), ale rovněţ nový názor, jenţ stavì do vzájemně 

neslučitelného vztahu francouzský jaderný program a ustanovenì smlouvy o EOS. Poněkud 

jiným vlivem na francouzský postoj k Evropské armádě se na stránkách Journal of European 

Integration History zabývá práce P. Guillena (Guillen, 1996). V nì je poloţeno rovnìtko mezi 

ochotu (či neochotu) Pařìţe tento projekt realizovat v souvislosti s rostoucì (či klesajìcì) 

mìrou sovětské hrozby během prvnì poloviny 50. let. Problematice EOS a EPS s ohledem na 

postavenì Francie jako světové mocnosti a úvahami nad jejich dopadem na integritu 

Francouzské unie se věnuje práce S.-R. Kima (Kim, 2002).  

Teorii o tzv. trojìm zadrţovánì, tedy Evropském obranném společenstvì nejen jako 

nástroji úspěšné obrany Evropy a dostatečné kontroly Spolkové republiky, ale rovněţ jako 

prostředku, který umoţnil Washingtonu „kultivovat“ postoje svých evropských partnerů, 

přinášì práce R. W. Preussena (Preussen, 1996). Na stánkách Revue d’histoire deuxieme 

guerre mondiale vyšlo v 80. letech hned několik studiìch zabývajìcìch se EOS. Nejen jiţ 

zmìněná práce R. Poidevina (Poidevin, 1983), mapujìcì vývoj problému EOS mezi lety 1951 

aţ 1953 ve Francii, ale rovněţ analýza postoje francouzské armády k projektu Evropské 

armády (Guillen, 1983) a úvah o moţném německém přìspěvku ještě před zveřejněnìm 

Plevenova plánu (Guillen, 1986). Tyto úvahy nebyly ovšem vlastnì pouze Pařìţi, ale rovněţ 
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Washingtonu (Trachtenberg, Gehrz, 2000) a Londýnu (Dockrill, 1992), přičemţ následné 

reakce nebyly jednoznačně negativnì (Creswell, Trachtenberg, 2003) jak se v dřìvějšì 

historiografii soudilo (Large, 1996).  

Rovněţ samotný proces ratifikace smlouvy Evropského obranného společenstvì se 

stal předmětem zájmu historiků. Na počátku 90. let vyšel sbornìk studiì německých autorů 

(Koppelmann, Lemke, Scholz, 1990), jenţ se vedle rozboru parlamentnìch debat ve Francii, 

SRN a Velké Británii ve vztahu k EOS, zabýval rovněţ rozloţenìm vnitropolitických sil a 

jejich vzájemnými protiargumenty. Ačkoliv se nejedná o práci nezatìţenou marxistickými 

východisky, spočìvá jejì význam i dnes předevšìm ve vyuţitelnosti faktografických údajů. 

Zajìmavý pohled na přìčiny úspěšné ratifikace smlouvy EOS v Belgii a Nizozemsku přinášì 

studie (Van der Veen, 2009), která představuje nizozemské a belgické „ano“ předevšìm jako 

volbu menšìho zla. Vztahem Jeana Monneta k EOS se zabývá studie R. Dwan (Dwan, 2001), 

podle nìţ důvody k vypracovánì Plevenova plánu a pozdějšì podpora tohoto projektu 

vyplývala primárně ze snah dosáhnout politického sjednocenì západnì Evropy. Vyjádřenìm 

těchto snah se stalo Evropské politické společenstvì, jehoţ osud úzce souvisel s existencì 

EOS a jehoţ problémem se zabývalo hned několik autorů (Griffiths, 2000; Fischer, 1990; 

Rittberger, 2006). 

Druhá skupina historických pracì je do značné mìry členitějšì a zahrnuje mnoţstvì 

textů vztahujìcìch se nejen k zahraničnì i vnitřnì politice Francie (Luethy, 1954; Grosser, 

1984; Hitchcock,1998; Guillen, 1990), Spojených států (Beisner, 2006; Dockrill, 1996; 

Guhin, 1972; Wall, 1991; Winand, 1996), Velké Británie (Frankel, 1975; Larres, 1996; 

Ruane 1994, 1995; Young, 1986) a Spolkové republiky Německo (Guillen, 1996; Schwarz, 

1995 a 1997; Williams, 2002, Patton, 1999), ale rovněţ k procesu vlastnì evropské integrace, 

jejìţ neoddělitelnou součástì Evropské obranné společenstvì bylo (Milward, 1992; Willis, 

1968; Hörber, 2006). Bez povšimnutì nebylo moţné ponechat ani vztahy mezi Východem a 

Západem (Mastný, 2001 a 2002; Ostermann, 1994; Van Dijk, 1996).  

Výše uvedený přehled poskytuje pouhý nástin materiálů pouţitých při zpracovánì 

předkládané diplomové práce. Jejich kompletnì výčet obsahuje závěrečný seznam pramenů a 

literatury. 

 

 

 

 



 18 

3.  ROK „NULA“ 

 

 Pokud má být náplnì této práce snaha co nejpřesněji pochopit sloţitý vývoj 

Evropského obranného společenstvì, je nezbytné popsat nejenom události, které mu 

bezprostředně v podobě Plevenova plánu předcházely, ale rovněţ nastìnit i přìčiny, které 

vedly k tomu, ţe byl tento plán vypracován a předloţen jako oficiálnì linie francouzské 

politiky. Cìlem této kapitoly proto bude zmapovat vývoj od vypuknutì korejské války, která 

z vojenskopolitického hlediska akcelerovala úvahy o znovuvyzbrojenì Spolkové republiky, 

přes americké úvahy o jeho moţné podobě a spory, které návrhy Washingtonu vyvolaly, po 

francouzskou „protiofenzìvu“ v podobě jiţ zmìněného Plevenova plánu. Ačkoliv bude 

v následujìcìm textu do značné mìry akcentována úroveň mezivládnì, nezůstanou v přìpadě 

klìčových hráčů zcela opomenuty ani vnitropolitické okolnosti a tlaky, které budou hrát – 

předevšìm v přìpadě Francie a Německa – zásadnì roli. Pozornost bude rovněţ věnována i 

nastartovanému procesu evropské integrace. Koneckonců bude to právě projekt Evropského 

obranného společenstvì, který se stane, společně s projektem společenstvì politického, na 

dlouhou dobu nejodváţnějšìm pokusem o skutečnou evropskou federaci. 

 

3.1.  „Korejská nehoda“ 

Důsledky korejské války a její dopad na bezpečnostní situaci v Evropě  

 

 Kdyţ 25. června severokorejské jednotky překročily 38. rovnoběţku a zaútočily na 

svého jiţnìho souseda, zdálo se, ţe mezinárodnì komunismus nadále nebude pro své cìle 

vyţìvat pouze metody vnitřnìch převratů, ale nově i „ozbrojené invaze a války“.
2
 

Psychologický dopad byl značný a to nejenom ve Spojených státech. Konflikt jako takový 

totiţ vdechl studené válce nový prvek – a to jistou mìru nepředvìdatelnosti.
3
 I Evropa měla 

svou „Koreu“ a obavy z obdobného scénáře v Německu teď posilovalo nejen dlouhodobě 

pociťované vědomì Západu o naprosté převaze sovětského bloku v konvečnìch silách, ale 

rovněţ i zprávy o sìle a charakteru vytvářené východoněmecké Volkspolizei
4
. Na základě 

                                                 
2
 Statement, dated June 27, 1950, by President Harry S. Truman. Dostupné na World Wide Web: 

<http://www.trumanlibrary.org>.  
3
 MASTNÝ, V.: Studená válka a sovětský pocit nejistoty 1947-1953. Stalinova léta. Praha: Aurora, 2001. s. 

113. 
4
 V rámci struktur lidové policie (Volkspolizei či zkráceně VoPo), budované od roku 1946, byly od roku 1948 

postupně vytvářeny tzv. pohotovostnì jednotky (Bereitschaftspolizei), které se svým výcvikem, výzbojì a 

počtem (v roce 1950 se jejich počet blìţil 70.000 muţů) relativně rychle začaly podobat pravidelné armádě. 

V roce 1952 byla z těchto jednotek vytvořena lidová policie, umìstěná v kasárnách (Kasernierte Volkspolizei – 

KVP), jeţ se o několik let později, oficiálně 1. března 1956, stala základem pro vytvořenì východoněmecké 



 19 

nejnovějšìho bádánì je zřejmé, ţe sovětštì vůdci podobné záměry v polovině roku 1950 

nechovali,
5
 avšak v oněch horkých červnových dnech hrály tyto úvahy zásadnì úlohu. 

 Disproporce v ozbrojených silách byla v létě 1950 skutečně alarmujìcì. Proti 

jednotkám v sìle zhruba 12 aţ 14 divizì států Severoatlantické smlouvy, rozmìstěných 

v západnì Evropě (osm z nich se nacházelo na územì SRN), stálo, jen na územì Sověty 

kontrolované části Německa, 22 dobře vyzbrojených divizì (dalšìch 8 se nacházelo 

v Rakousku, Polsku a Československu, 130 pak v Sovětském svazu).
6
 Z této situace 

vyplývaly i návrhy předloţené na londýnském zasedánì Severoatlantické rady v květnu 1950. 

Podle jejìch závěrů byla v krátkodobém horizontu obrana Evropy de facto nerealizovatelná, 

ve střednědobém (asi 4 let) se pak liniì obrany měl stát Rýn a v dlouhodobém (aţ po 10 

letech!) měla aliance zastavit sovětský postup „jiţ“ na územì Německa. Krátkodobý a 

střednědobý plán byly nicméně brzy na nátlak evropských spojenců – předevšìm Francie – 

opuštěny. Pro téměř všechny západoevropské země byla nepřijatelná předevšìm představa 

opětovné okupace jejich územì a spoléhánì se výhradně na strategii jaderného odstrašenì.
7
 

Avšak otázku, jakým způsobem minimalizovat rizika moţného konfliktu v Evropě, nebylo 

lehké zodpovědět.    

 Jediným řešenìm této nepřìznivé situace bylo, zcela v duchu NSC-68
8
, masivnì 

navýšenì vojenského potenciálu Spojených států a ostatnìch členských zemì Severoatlantické 

smlouvy.
9
 A to pokud moţno co nejrychleji. Všechny tyto plány na podstatné zvýšenì 

vojenských výdajů nicméně naráţely na ekonomické moţnosti západoevropských zemì. 

Nebylo totiţ moţné, z důvodu zachovánì jejich vnitřnì stability, připustit militarizaci 

ekonomiky v takovém rozsahu, v jakém se odehrávala na východ od ţelezné opony.  

                                                                                                                                                       
Národnì lidové armády (Nationale Volksarmee – NVA). K problematice blìţe: TORSTEN, D.-RÜDIGER, W.: 

Die getarnte Armee. Geschichte der Kasernierten Volkspolizei der DDR, 1952-1956, Berlin: Ch. Links, 2003.   
5
 Např. MASTNÝ, V.: NATO in the Beholder’s Eye: Soviet Perceptions and Policies, 1949-56. Working Paper 

No. 35, Washington: Cold War International History Project, Woodrow Wilson International Center of 

Scholars, 2002. Problematikou sovětského přìstupu ke korejskému konfliktu v předvečer konfliktu blìţe: 

WEATHERSBY, K.: Soviet Aims and the Origins of the Korean War, 1945-1950: New Evidence from Russian 

Archives, in: Working Paper No. 8, Washington: Cold War International History Project, Woodrow Wilson 

International Center of Scholars, 1993. 
6
 PATTON, D. F.: Cold War Politics in Postwar Germany, Basingstoke: Macmillan, 1999, s. 18. Srovnej: 

HEAD, A. H.: European Defence, in: International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol, 

28, 1951, No. 1, s. 2. 
7
 FIDLER, J.-MAREŠ, P.: Dějiny NATO, Praha-Litomyšl: Paseka, 1997, s. 63-64. 

8
 NSC-68 (National Security Council Report 68) byla tajná zpráva vypracovaná Radou národnì bezpečnosti 

(National Security Council – NSC) v dubnu 1950 pod předsednictvìm Paula Nitzeho. Dokumet definoval 

strategické plány USA v propuknuvšì studené válce a během roku 1950 prošel podstatnými změnami. Vedle 

strategického letectva s atomovými zbraněmi byl nakonec, předevšìm v důsledku války v Koreji, dán zvýšený 

důraz i na výstavbu konvenčnìch sil. Blìţe: NSC-68: Forging the Strategy of Containment, ed. S. N. Drew, 

Washington DC: National Defence University, 1994.  
9
 RUANE, K.: The Rise and Fall of European Defense Community: Anglo-American Relations and the Crisis of 

European Defense, 1950-1955, New York: Palgrave, 2000, s. 3. 
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V srpnu 1950 sice Spojené královstvì zveřejnilo nový obranný plán, který počìtal 

s částkou 3,4 miliardy liber pro následujìcì tři roky, a Francie
10

 se pak ve stejném obdobì 

zavázala poskytnout pro účely obrany vìce neţ 2 miliardy liber a postavit 15 nových divizì, 

jeţ měly posìlit vojenský potenciál Evropy.
11

 Avšak ani tyto závazky, brzy následované 

vojenskými programy ostatnìch západoevropských zemì, nebyly, předevšìm z pohledu 

amerických plánovačů, dostatečné.
12

  

 

Tabulka č. 1: Výdaje na obranu členských států NATO 

během fiskálnìho roku od 1. července do 30. června (v milionech dolarů)
13 

 
Stát 1949-1950 1950-1951 1951-1952 1952-1953 

Belgie 155.04 196.95 346.56 483.82 

Kanada 441.20 763.30 1,643.40 
a
 2,125.70 

Dánsko 53.00 56.04 87.75 131.33 

Francie 1,458.20 2,041.00 3,219.88 4,047.02 

Itálie 520.29 613.33 813.06 996.51 

Lucembursko 2.79 4.15 8.16 9.82 

Nizozemsko 230.83 228.45 309.80 423.75 

Norsko 49.59 67.07 96.22 146.13 

Portugalsko 45.66 48.06 50.91 75.83 

VB 2,450.00 2,750.00 4,095.00 
a
 4,995.00 

USA 12,809.00 21,947.00 43,374.00  
b
 49,500.00 

NATO (Evropa) 4,965.40 6,005.24 9,027.34 11,309.21 

NATO (celkově) 18,215.60 28,715.54 54,044.74 62,934.91 

 

 

 

S cìlem poskytnout dalšì stimul obrannému úsilì Severoatlantické aliance, předstoupil 

jiţ 1. srpna prezident Truman před Kongres a poţadoval po něm dalšì 4 miliardy dolarů, jeţ 

měly být v rámci Mutual Defense Assistance Program (MDAP) v roce 1951 poskytnuty 

spojencům (částka překračujìcì 3,5 miliardy byla určena pro posìlenì severoatlantické 

oblasti).
14

 Přes všechna tato opatřenì nicméně zůstávala – a na dlouhou dobu měla zůstat – 
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13

 Zpracováno podle: NATO Defense Expenditures, in: The Department of State Bulletin, Vol. XXVIII, 1953, 

No. 717, s. 430. Do výdajů NATO nejsou zahrnuty výdaje Řecka a Turecka, tedy zemì, které vstoupily do 
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August 1, 1950. Dostupné na World Wide Web: <http://www.trumanlibrary.org>. 

Pozn. (a) fiskálnì rok (duben-březen), (b) výdaje USA nezahrnujì hospodářskou 

a obrannou pomoc, tedy částku, která v roce 1952-1953 měla činit 1 miliardu 

dolarů. 
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převaha konvenčnìch sil sovětského bloku nad silami USA a jejich spojenců v Evropě 

alarmujìcì. Bylo zřejmé, ţe zdroje k dalšìmu posìlenì musì přijìt odjinud. 

 

3.2.  Americká cesta 

 Úvahy americké administrativy o podobě německého znovuvyzbrojení 

 

 Nenašel by se snad dnes mezi autory, zabývajìcìmi se transatlantickými vztahy po 2. 

světové válce, takový, který by neuznával zásadnì roli dopadu korejské války na, do té doby 

ostrakizovanou, otázku německého znovuvyzbrojenì.
15

 Nedá se samozřejmě řìci, ţe by 

samotný konflikt a důsledky z něho vyplývajìcì nějakým zásadnìm způsobem změnily 

směřovánì úvah o západoněmeckém obranném přìspěvku. Čeho však dosáhly, bylo jejich 

urychlenì.
16

 Původnì představy o „pouhém“ finančnìm a hospodářském přìspěvku západnìho 

Německa, byly brzy překonány a jiţ od roku 1947 zaznìvaly ve vojenských kruzìch v USA 

hlasy volajìcì po vyuţitì německého vojenského potenciálu.
17

 Prvnì oficiálnì poţadavky však 

byly předloţeny aţ 2. května 1950. V nich vedoucì armádnì představitelé, přesněji Společný 

výbor náčelníků štábů (Joint Chiefs of Staff - JCS), vyjádřili své pevné přesvědčenì, ţe „z 

vojenského úhlu pohledu, náležité a brzké znovuvyzbrojení Západního Německa má zásadní 

význam pro obranu západní Evropy před SSSR“.
18

  

Vojenský pohled ovšem nebyl jediný, který bylo třeba brát v úvahu. Existoval i 

pohled zahraničněpolitický a obecně sociálnì. Ten se úzce dotýkal všeobecně rozšìřených 

nálad v řadě evropských států – předevšìm pak ve Francii. Od války uběhlo pouhých pět let a 

protiněmecká rétorika, předevšìm pokud šlo o moţnou remilitarizaci Německa, stále 

představovala a rovněţ i do budoucna představovat měla značný politický kapitál. Jen pouhá 

zmìnka v Adenauerově interview z 3. prosince předcházejìcìho roku (pro clevelandský Plain 

Dealer) o moţnosti německého přìspěvku k obraně Evropy v rámci Evropské armády, 
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vyvolala bouři nevole.
19

 Robert Schuman,
20

 francouzský ministr zahraničì, vystoupil 13. 

prosince před Radou republiky a prohlásil, ţe Evropská armáda s německými kontingenty 

nenì rozumná a ţe francouzská vláda nebude nikdy souhlasit se vstupem SRN do NATO.
21

 

Jak by pak asi reagovaly evropské vlády, pokud by tento návrh vznesla americká 

administrativa ve všì váţnosti? A jelikoţ státnì department (State Department) nechtěl vìce 

ztratit neţ zìskat, zachovával aţ do léta 1950 značnou  zdrţenlivost. A to i přesto, ţe sám 

Dean Acheson,
22

 státnì tajemnìk, poznamenal, dokonce jiţ v roce 1949, ţe nikdo „nemůže 

zajistit bezpečnost v západní Evropě bez využití německé síly“.
23

 Oficiálnì linie politiky je 

ovšem jedna věc a prohlášenì „nezodpovědných“ politiků a generálů pro tisk věc druhá. A 

tak přìleţitostně do Evropy, kromě americké finančnì pomoci, zavìtaly i „soukromé“ návrhy 

na moţné německé znovuvyzbrojenì.
24

  

 Teprve válka v Koreji se svým hlubokým psychologickým dopadem na západnì – a 

předevšìm americké – veřejné mìněnì, umoţnila chopit se iniciativy hlasům, které volaly po 

vyuţitì německého obranného potenciálu. 

Jak jiţ bylo řečeno, byli to předevšìm vojenštì představitelé, kteřì dlouhodobě naléhali 

na vyuţitì německých materiálnìch i lidských zdrojů  pro účely obrany evropského prostoru. 

A byl to State Department, který se těmto snahám aţ do července 1950 bránil. Klasická 

interpretace tvrdì, ţe Acheson nakonec tlaku Pentagonu, ať jiţ šlo o samotné německé 

vyzbrojenì či jeho podobu, podlehl, přestoţe se mu částečně podařilo jeho návrhy zmìrnit.
25
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Studie Marca Trachtenberga a Christophera Gehrze nicméně dokládá, ţe rozdìly, ačkoli 

existovaly, nebyly nepřekonatelné a do zářijové konference 1950 v New Yorku ve 

skutečnosti vymizely.
26

 

 Pokud ještě 3. července odmìtal State Department poţadavky Pentagonu, pak 31. 

července Acheson při setkánì s Trumanem prohlásil, ţe otázka nestojì tak „zda Německo má 

či nemá být začleněno do celkového obranného plánu,“ ale spìše, jak toho dosáhnout bez 

toho, aby došlo k narušenì ostatnìch amerických plánů a aby se Německo stalo v Evropě 

pomyslným jazýčkem na vahách. Zároveň představil prezidentovi rámcovou vizi německých 

kontingentů, vytvořených v rámci „evropské ... či severoatlantické armády“, jeţ by nebyly 

podřìzeny pravomoci Bonnu.
27

 Tento posun v úvahách ministerstva zahraničì nelze ovšem 

vykládat tak, ţe by State Department rezignoval před poţadavky armády, ale spìše tak, ţe 

korespondoval s nově vytvořenou mezinárodnì situacì.
28

 

  Zmìnil jsem se jiţ, ţe existovaly rozdìly v pojetì ministerstva zahraničì a obrany. Ve 

skutečnosti připravovala obě ministerstva vlastnì plány německého znovuvyzbrojenì. Plán 

ministerstva zahraničì Establishment of a European Defence Force vypracoval Henry 

Byroade,
29

 vedoucì úřadu pro německé záleţitosti, na počátku srpna 1950 a samotný název 

naznačoval mnohé.
30

 Podstatou tohoto plánu bylo vytvořenì Evropských obranných sil, jeţ 

by zahrnuly americké, britské a dalšì západoevropské kontingenty, včetně těch německých, 

jeţ by byly podřìzeny vrchnìmu veliteli a plně integrovanému generálnìmu štábu. Vzhledem 

k tomu, ţe tyto sìly měly být podřìzeny na strategické a politické úrovni institucìm 

Severoatlantické smlouvy, plán počìtal s eventuálnìm vstupem Spolkové republiky do 

NATO.
31

 Cìlem tedy bylo zìskat nezbytný německý přìspěvek, zabezpečit nad nìm 

dostatečný dohled a rovněţ – aplikacì konceptu Schumanova plánu na vojenskou oblast – 

podpořit dalšì integraci evropských států. 

 Vojenštì představitelé se stavěli negativně vůči vytvořenì nové, vysoce integrované 

Evropské armády a naproti tomu se přikláněli k začleněnì německých sil do některé z jiţ 
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existujìcìch struktur – nejlépe do struktur Severoatlantické aliance. Obecně se dá řìci, ţe 

mìsto toho, aby vojenský status evropských zemì byl snìţen na úroveň SRN, jak navrhovalo 

ministerstvo zahraničì, poţadoval Pentagon zvýšit postavenì Německa na úroveň ostatnìch 

spojenců v NATO. Ačkoli se tento návrh mohl zdát na prvnì pohled radikálnì, nelišil se 

v zásadě od plánu, který předloţil Byroade. Důsledky omezenì, které armádnì představitelé 

hodlali uvalit na Německo a německé kontingenty, měly téměř identický dopad na kontrolu 

německého znovuvyzbrojenì, jaký měl v plánu realizovat, za pomoci poněkud odlišných 

prostředků, i státnì department.
32

 Bohuţel dìlem vágnì formulace těchto omezenì a částečně i 

dìky nedorozuměnì, trvalo téměř měsìc, neţ-li se podařilo vzájemné rozpory urovnat a 

dohodnout se na společném postupu. Nemalou měrou k urychlenì těchto diskusì přispěla i 

prezidentova iniciativa, kdyţ 26. srpna v „osmibodovém“ memorandu, určenému ministrům 

obrany a zahraničì, poţadoval brzké vyřešenì tohoto problému a objasněnì postoje Spojených 

států na chystané konferenci v New Yorku.
33

 

  Společný dokument, vypracovaný ministerstvem obrany a zahraničì, byl předloţen 

Trumanovi 8. zářì 1950. Závěry, které tvořily obsah jeho doporučenì, vycházely v mnoha 

ohledech vstřìc obavám Evropanů, jelikoţ schvalovaly dalšì posìlenì americké vojenské 

přìtomnosti v Evropě, vytvořenì integrovaných sil NATO, podřìzených americkému 

generálovi jakoţto vrchnìmu veliteli, a ustavenì mezinárodnìho generálnìho štábu. Na straně 

druhé, však americké návrhy obsahovaly rovněţ poţadavek, aby západoevropské státy 

poskytly dostatečné sìly a to „včetně přiměřených německých jednotek“.
34

 Oficiálnì linie 

americké politiky, která byla Achesonem v rámci tzv. „package plan“ předloţena ministrům 

zahraničì Severoatlantické smlouvy na zářijovém zasedánì v New Yorku, nabyla konečné 

podoby. 

 Neţ-li se začneme zabývat vlastnìm přijetìm amerického plánu a jeho důsledky na 

dalšì vývoj problému německého znovuvyzbrojenì obecně a projektu Evropského obranného 

společenstvì konkrétně, bude nezbytné věnovat se dopadu korejské války na evropské 

spojence a jejich vizi řešenì bezpečnosti kontinentu. Jak ve vztahu k sovětské, tak i 

potenciálnì německé hrozbě. Úvahy a rozhodnutì americké administrativy totiţ v tomto 

směru představovaly pouze jeden, ač značně důleţitý, aspekt. Ten ovšem nelze izolovat od 

děnì, které, ačkoliv se těšilo plné podpoře vlády USA, bylo problémem ryze evropským a 
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souviselo s dlouhodobou vizì uspořádánì poválečné Evropy. Bez jejìho nástinu, nelze  

pochopit přìčiny a důsledky událostì, jeţ později vedly k úvahám o řešenì německého 

problému v rámci Evropského obranného společenstvì. 

 

3.3.  Evropská cesta 

 Evropská integrace jako prostředek k německému znovuvyzbrojení 

 

 Vedle principu čistě mezinárodnì spolupráce, existovala na kontinentě jiţ od 

meziválečného obdobì celá řada federalistických hnutì, které měly za cìl vytvořit určitý druh 

evropské jednoty.
35

 Ačkoliv 2. světová válka negativně ovlivnila dalšì vývoj těchto úvah a 

poválečné rozdělenì Evropy omezilo pole jejich působnosti pouze na západnì část Evropy, 

myšlenka jako taková nezapadla. Vytvořenì Rady Evropy (Council of Europe), která měla 

symbolizovat nové směřovánì kontinentu, a ani instituce, které vytvořila, však nedokázaly 

naplnit naděje evropských federalistů. Poradnì shromáţděnì se sice stalo řečnickou tribunou 

pro řadu zastánců hlubšì evropské integrace, avšak jeho význam byl zcela zastìněn Výborem 

ministrů a rozhodovánìm na mezivládnì úrovni.  

Odrazovým můstkem pro skutečnou nadnárodnì integraci západoevropských států se 

tak stal teprve Schumanův plán, a z něj vyplývajìcì Evropské společenstvì uhlì a oceli 

(ESUO). Ačkoli přìčiny pro tento projekt vycházely ze snahy čelit aktuálnìmu britskému a 

americkému tlaku na zrušenì veškerých omezenì uvalených na německý průmysl,
36

 dosáhl 

tento projekt z dlouhodobého hlediska mnohem vyššìch cìlů, neţ-li těch, jeţ vycházely 

z původnìch pohnutek francouzské vlády.  

Nesmazatelnou roli při formulaci jeho celkového pojetì sehrál „velký inspirátor“, jak 

Jeana Monneta posměšně pojmenoval Charles de Gaulle. Monnet, oproštěn od radikálnìho 

přìstupu některých stoupenců evropského sjednocenì, razil čistě funkcionalistický – či lépe 

řečeno sektorový – přìstup. Ten vycházel z principu omezené integrace (v dané chvìli uhlì a 

oceli) s cìlem postupného zahrnutì i dalšìch oblastì.
37

 Schumanův plán měl být v tomto směru 

prvnìm, nikoli však poslednìm krokem. Podstatou Schumanovy deklarace z 9. května 1950 

tak byl návrh na zřìzenì nadnárodnì organizace (Haute Autorité), v nìţ měla být sloučena 

francouzsko-německá produkce uhlì a oceli společně s produkcì dalšìch evropských států, jeţ 
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by si přály stát se jejìmi členy. Hlavnìmi cìli Schumanova návrhu tak bylo zajistit, ţe 

„jakákoli válka mezi Francií a Německem bude nejenom nemyslitelná, nýbrž i prakticky 

nemožná“ a pomocì nově vytvořeného úřadu poloţit „konkrétní základ Evropské federace, 

jež je nezbytná pro udržení míru.“
38

  

Toto pojetì evropské integrace, jakoţto nástroje k řešenì nejen francouzsko-

německých problémů, nehrálo aţ do vypracovánì druhého Monnetova plánu (později 

známého Plevenova) v oblasti německého znovuvyzbrojenì zásadnějšì roli. Přìčina byla 

zřejmá. Francie se v jakémkoli přìpadě stavěla proti moţnosti německé remilitarizace a 

pokud byla ochotna připustit finančnì a hospodářský přìspěvek SRN k obraně Západu a jisté 

navýšenì německých policejnìch sil – určených ovšem pouze pro potřeby vnitřnì bezpečnosti 

– byla limita, jìţ nehodlala překročit. A dokud podobné hlasy zaznìvaly i ze Spojených států, 

zdálo se, ţe francouzský postoj je pevně zajištěn. Korejská válka však i v tomto ohledu 

přinesla nejedno překvapenì. 

Byla to paradoxně Pařìţ, která v očekávánì nevyhnutelného, předloţila na druhém 

zasedánì Poradnìho shromáţděnì ve Štrasburku ústy Paula Reynauda a Françoise de 

Menthon
39

 10. srpna 1950 návrhy na vytvořenì západoevropské armády s evropským 

Vysokým komisařem pro obranu,
40

 prezentujìce tak Adenaureovu myšlenku z předchozìho 

roku. Nelze pochybovat o tom, ţe jednìm z důvodů této iniciativy byla mimo jiné i obava 

moţných amerických plánů na znovuvyzbrojenì Německa. Ty podpořilo nedávné prohlášenì 

amerického vysokého komisaře v Německu Johna McCloye,
41

 kdyţ v rozhlasovém interview 

22. července prohlásil: „vždy jsem byl proti znovuvytvoření německé armády, avšak 

v případě takového útoku, jaký se odehrál v Koreji, věřím, že bude značně obtížné odmítat 

Němcům právo a prostředky k obraně své vlastní země“.
42

 Dalšìm důvodem k předloţenì 

tohoto francouzského návrhu byla skutečnost, ţe ve vypjatém obdobì strachu ze sovětského 

postupu na západ převáţil strach z Rusů nad strachem z Němců. Toto byla koneckonců jedna 
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z konstant zahraničněpolitických úvah francouzské vlády po celé obdobì debat o německém 

obranném přìspěvku.
43

 

Nejsilnějšì zamìtavá reakce přišla zcela podle očekávánì ze strany britských 

labouristů, pro něţ byla myšlenka účasti VB v jakémkoliv druhu evropské federace naprosto 

nepřijatelná, a z tábora německých sociálnìch demokratů, jejichţ jménem vystoupil Carlo 

Schmid.
44

 Ten odmìtl úvahy o německých kontingentech před tìm, neţ bude vytvořen 

evropský politický orgán a obranný potenciál Západu posìlen natolik, aby se nejen 

minimalizovalo riziko sovětského útoku, ale i obava západnìch států z Německa.
45

 Ve 

Schmidově argumentaci se objevil ještě jeden prvek, jenţ byl totoţný i s Adenauerovým 

postojem, a tìm byla obava, aby vliv nově vytvořené německé armády negativně neovlivnil 

demokratický vývoj v zemi, jak tomu bylo v minulosti. Velmi přesně tento pocit nejistoty 

později definoval Harold Macmillan: „Francouzi se bojí Němců, Němci se bojí sami sebe.“
46

 

Schmidův projev byl zajisté velmi dobře připraven a zanechal na zúčastněné hluboký 

dojem, avšak pouze do té doby, neţ následujìcì den (11. srpna) před shromáţděnìm vystoupil 

Winston Churchill. V jednom ze svých nejzáhadnějšìch projevů odmìtl Schmidovu tezi, ţe 

znovuvyzbrojenì Německa bude znamenat preventivnì válku ze strany Ruska, jelikoţ plány 

sovětské vlády jsou dlouhodobě dané. Varoval před váţným nebezpečìm, v němţ se Západ 

nacházì a apeloval na přìtomné delegáty, aby schválenìm, jìm předkládané deklarace, 

vyjádřili svůj společný postoj a tlak na dotyčné evropské vlády.
47

 Churchillův návrh byl 

během necelé hodiny přepracován a de facto s jedinou obměnou – zmìnkou o evropském 

ministru obrany (v textu podtrţeno) – předloţen ke schválenì v této podobě: 
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„Shromáždění ve snaze vyjádřit své odhodlání k podpoře míru a své rozhodnutí 

podpořit akce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů při obraně 

mírumilovných národů před agresí, požaduje okamžité vytvoření Evropské armády, 

pod pravomocí evropského ministra obrany, podřízené patřičně sjednocené 

demokratické kontrole a jednající v plné spolupráci se Spojenými státy a Kanadou.“
48

 

 

Návrh podpořilo 89 delegátu, 5 bylo proti a 27 se zdrţelo hlasovánì. Většina absencì 

pocházela ze Skandinávie, od britských labouristů a od německých sociálnìch demokratů, 

kterým, podle Schmida, stávajìcì postavenì Spolkové republiky neumoţňovalo vyslovit se 

kladně.
49

 

 V daném okamţiku tento návrh znamenal značně odlišný přìstup k problému 

německého znovuvyzbrojenì na rozdìl od toho, který v oné době zastávala americká 

administrativa v rámci jiţ zmìněných internìch diskusì. Zároveň, a to předevšìm v očìch 

evropských federalistů, znamenala Churchillova iniciativa jasný, ač s velkou 

pravděpodobnostì špatně pochopený signál, ţe Velká Británie, respektive konzervativnì 

strana na rozdìl od labouristické, je nakloněna aktivnì účasti v procesu evropské integrace. 

Jak ukáţe pozdějšì vývoj, budou tyto naděje zklamány a politika Churchillovy vlády se 

nebude přìliš lišit od té, kterou prováděla vláda Clementa Attleeho. Koneckonců, podle slov 

Anthonyho Nuttinga, od roku 1951 náměstka na britském ministerstvu zahraničì, měl 

Churchill v úmyslu zřìdit Evropskou armádu pro Evropany, nikoli pro Brity.
50

 

Přestoţe dopad Churchillova plánu byl v evropském měřìtku značný a pozitivně byl 

přijat i ve Spojených státech, byl jeho úspěch zdánlivě přechodný. Britská vláda se brzy 

k projektu Evropské armády postavila stejně zdrţenlivě jako k projektu ESUO a teprve 

události, které nastaly po konferenci v New Yorku, jej, dìky následnému „protiútoku“ 

francouzské vlády, posunuly do centra děnì, i kdyţ částečně na kvalitativně jiném základě. 

Na rozdìl od britské, reakce německé vlády na události ve Štrasburku byla vstřìcná. 

Podle slov Heinricha von Bretano
51

 předsedy parlamentnì frakce CDU/CSU v Bundestagu, 

postoj německých zástupců v Radě Evropy odpovìdal postoji Německa, které je „nadále 

proti jakékoli formě národního znovuvyzbrojení, jež považuje za protichůdné k zájmům svým 

i světového míru“. Zároveň však dodal, ţe Německo „považuje za své právo a povinnost 
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přispět k obraně evropských svobod“ a ţe i přes zásadnì odpor ke znovuoţivenì německé 

armády „je připraveno přispět svou produkcí a silou svého lidu k Evropské armádě“.
52

 

 

3.4. Kostlivec v německé helmě 

 Konference v New Yorku a otázka německého znovuvyzbrojení 

 

 Takto byly tedy rozdány karty, kdyţ se na počátku zářì 1950 v New Yorku sešli 

představitelé západnìch vlád, aby projednaly otázky, jejichţ zodpovězenì pak zásadnìm 

způsobem ovlivnilo nejen dlouhodobé směřovánì Severoatlantické aliance, ale v konečném 

důsledku i celkový proces evropské integrace. Na jedné straně tak stály doposud oficiálně 

nezveřejněné plány americké administrativy, na straně druhé deklarovaný princip Evropské 

armády, který – ač halasně oznámen do světa – byl spìše hudbou vzdálené budoucnosti neţ-li 

odpovědì na aktuálnì problémy. 

 Celá série jednánì byla zahájena 12. zářì, kdy se setkali ministři zahraničì Spojených 

států, Francie a Velké Británie, následovaná, s jistými přestávkami, zasedánìm 

Severoatlantické rady. Acheson zde představil americké návrhy, jehoţ jednotlivé body 

obsahoval jiţ zmìněný „package plan“. Zatìmco slib dodatečných amerických divizì, obrana 

západnì Evropy, pokud moţno co nejdále na východě, vytvořenì integrovaných struktur 

NATO i vyhlìdka na jmenovánì amerického generála za vrchnìho velitele, byly všemi 

zúčastněnými nadšeně přijaty, poţadavek na vytvořenì a zahrnutì německých národnìch 

divizì do NATO vyvolal skutečný šok a Schuman byl zásadně proti jakémukoliv 

znovuvyzbrojenì Německa.
53

 Toliko alespoň, pokud jde o klasickou interpretaci. Skutečnost 

však byla opět poněkud sloţitějšì. 

 Postoj států Severoatlantické smlouvy obecně a Francie konkrétně se přìliš nelišil od 

toho, který zastávaly Spojené státy. Existovaly sice rozdìly v názorech, pokud šlo o 

načasovánì a přesnou podobu německé účasti, ale společný cìl – obranná linie pokud moţno 

co nejdále na východ a rychlá výstavba skutečně integrovaných struktur aliance – diktoval 

určitou vstřìcnost všech zúčastněných. Nemalou roli pak samozřejmě sehrála nejen váţnost, 

které se Spojené státy v době formovánì bipolárnìho systému těšily, ale i závislost Evropy na 

americké materiálnì, finančnì a vojenské pomoci. 

                                                 
52

 European Army Proposal, in: The Times, 26. 8. 1950, s. 3. Harold Anthony Nutting (1920-1999) – britský 

konzervativnì politik, člen parlamentu, chráněnec A. Edena, v roce 1951 se stal jeho náměstkem na ministerstvu 

zahraničì. V době suezské krize se postavil proti Edenovi a na svůj post rezignoval. 
53

 LARGE, D. C.: Grand Illusion, The United States, Federal Republic of Germany, and the European Defence 

Community, 1950-1954, in: American policy and the reconstruction of West Germany, 1945-1955, ed. Jeffry M. 

Diefendorf, Axel Frohn, Hermann-Josef Rupieper, Cambridge: Cambridge University Press 1996, s. 375. 



 30 

 V podstatě nelze podceňovat přìspěvek ţádného z ministrů zahraničì, který se jednánì 

Severoatlantické rady a paralelně probìhajìcìch soukromých jednánì zúčastnil. Napřìklad 

iniciativa nizozemského ministra zahraničì Dirka Stikkera,
54

 skutečně vyděšeného obrannou 

situacì Západu a s nì souvisejìcìmi evakuačnìmi plány, sehrála významnou roli v podpoře 

amerického stanoviska.
55

 Avšak pozornost bude věnována pouze těm nejzásadnějšìm – a to 

postoji vlád Velké Británie a Francie.  

Pokud při přìjezdu do New Yorku Ernest Bevin
56

 na otázku tisku, zda jediným 

moţným způsobem, jak lze vyzbrojit Německo, je integrovat jeho vojáky do NATO, 

odpovìdal záporně,
57

 pak jeho postoj došel během následujìcìch dnì určité změny. Tento 

vývoj však nebyl ničìm překvapivý. Jak dokládajì dokumenty State Departmentu, byla 

britská vláda, či spìše jejì většina, připravena náleţitě reagovat na poţadavek vytvořenì 

„německých vojenských uskupení v rámci spojenecké armády“.
58

 Bevinův postoj, během 

soukromé schůzky s Achesonem a Schumanem 12. zářì, tak nebyl v zásadě odmìtavý – pouze 

zdrţenlivý. Vyjádřil ochotu Velké Británie k jednánì o německém problému, které by se 

neomezoval pouze na vojenskou oblast, avšak apeloval na to, aby Německo nebylo 

postaveno do pozice, v nìţ by mu bylo umoţněno vyjednávat, jelikoţ by to situaci pouze 

ztìţilo. Mìsto toho mělo být Němcům „poskytnuto to, oč prosí, než-li po nich něco žádat“.
59

 

V dané situaci se tento názor dotýkal jak dlouhodobého poţadavku spolkové vlády na 

posìlenì policejnìch sil, tak i nedávného Adenauerova návrhu na aktivnì účast SRN při 

obraně Západu.
60

 Zároveň ovšem Bevin zastával názor, ţe z hlediska veřejného mìněnì a to 

nejen v Německu či ve Francii, ale i v ostatnìch evropských státech, vyvolajì tato rozhodnutì 

značnou nelibost.
61

 

Postoj Francie představuje sloţitý a pro budoucì vývoj řešenì otázky podoby německé 

účasti v obranných strukturách Západu zásadnì prvek. Dlouhodobý názor francouzských vlád 

byl přitom takový, ţe jistý podìl Spolkové republiky Německo je nezbytný, avšak většina 
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úvah se omezovala „pouze na ekonomický příspěvek“.
62

 Přesto se jiţ od roku 1948 ve 

francouzských vojenských kruzìch ozývaly hlasy, volajìcì po znovuvyzbrojenì Německa. 

V době jednánì o Bruselském paktu napřìklad generál Ely a plukovnìk Stehlin zdůrazňovali 

nezbytnost německého vyzbrojenì, jelikoţ by bylo „nepochopitelné, aby rovněž Němci 

nezaplatili za své bezpečí krvavou daň“.
63

  

Podle zpráv Davida Bruce,
64

 amerického velvyslance v Pařìţi, byl tento názor značně 

rozšìřen mezi vysokými státnìmi úřednìky, ačkoliv chápali, ţe tento poţadavek bude 

politicky nepřijatelný. Jejich hlavnìm argumentem pak mělo být tvrzenì, ţe „by bylo skutečně 

směšné“, aby ostatnì evropské státy vynakládaly značné obranné úsilì, zatìmco by se 

Německo těšilo mìrové ekonomice.
65

 Na základě vzájemných rozhovorů, došel Bruce 

k závěru, ţe jediným způsobem, který by podle Francie umoţnil vytvořenì německých 

jednotek, by bylo jejich začleněnì do co nejširšìho Atlantického společenstvì či Evropské 

armády. A byla to koneckonců přesně tato linie „kontrolovaného znovuvyzbrojenì Západnìho 

Německa“,
66

 jeţ se stala předmětem jiţ zmìněných diskusì mezi státnìm departmentem a 

ministerstvem obrany v létě 1950.
67

 Podobně i vývoj v Radě Evropy, tak jak byl popsán 

v předcházejì kapitole, signalizoval ochotu některých francouzských představitelů jednat o 

německém znovuvyzbrojenì v rámci vyššì integrované struktury. 

Zásadnìm problémem bylo pouze načasovánì a to, jak se domnìvám, bylo podstatou 

váţného nedorozuměnì mezi Achesonovým a Schumanovým přìstupem k této otázce, ačkoliv 

v rámci rodìcì se forward strategy, oba dva uznávali nutnost německého přìspěvku. Ještě 

před svým odjezdem do Spojených států se Schuman sešel s Monnetem, jenţ ho varoval před 

moţnostì, ţe by se otázka německého znovuvyzbrojenì mohla stát předmětem jednánì, a 

apeloval na něj, aby nebylo v New Yorku rozhodnuto nic, co by mohlo nějakým způsobem 
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ohrozit existenci plánu na vytvořenì ESUO. Pokud by podle Monneta „Němci dostali to, co 

jim Schumanův plán nabízí, bez plánu samotného, riskovali bychom, že se k nám otočí zády“. 

Schuman Monneta ujistil, ţe francouzská vláda je zásadně proti znovuvyzbrojenì Německa, a 

poté prohlásil: „Raději věřím, že tato otázka nebude nadnesena. Kromě toho, Jules Moch 

cestuje se mnou, a můžete si být jist, že na to dohlédne.“
68

 

V amerických návrzìch nešlo sice o opětovné vybudovánì německé národnì armády 

ani vytvořenì generálnìho štábu, avšak jen pouhá představa vytvořenì německých divizì, 

jejich integrace do plánovaných sil NATO a moţný vstup SRN do Aliance, byla pro 

Schumana skutečně „studenou sprchou“. Nicméně jeho reakce nebyla v principu zamìtavá. 

V soukromém rozhovoru s Achesonem, který se odehrál ráno 12. zářì, prohlásil, ţe „není 

proti takovému plánu“ – tedy i začleněnì německých jednotek – za podmìnky, ţe tyto 

vzniknou aţ po vytvořenì integrovaných sil. Zároveň ţádal o značnou mìru utajenì, pokud by 

francouzská vláda s americkým postojem vyjádřila souhlas, a to předevšìm s ohledem na 

nálady francouzského veřejného mìněnì.
69

  

V podobném duchu se nesla jeho odpověď i při třìstranných jednánìch s Bevinem a 

Achesonem toho odpoledne. Kromě uznánì, ţe by bylo nelogické „bránit západní Evropu, 

včetně Německa,“ bez jeho přìspěvku, vyjádřil obavu z negativnìch dopadů ve Francii, pokud 

by byla francouzská vláda přinucena přijmout jednoznačné stanovisko přìliš brzy, a poukázal 

na to, ţe vzhledem k omezeným zdrojům pro společnou obranu, by mělo nejdřìve dojìt 

k jejich rozdělenì mezi členské státy Severoatlantické smlouvy. Teprve poté, co by došlo k 

dosaţenì minimálnì úrovně jejich obrany, bylo by pro Francii snadné „zaujmout jednoznačný 

postoj v této záležitosti“.
70

 

Celkově lze tedy řìci, ţe postoj Schumana se na počátku jednánì v principu přìliš 

nelišil od postoje Bevinova. A tak ještě 15. zářì si Acheson v dopise Trumanovi postěţoval, 

ţe jeho kolegové „jsou připraveni přijmout to, co nabízíme, avšak nejsou připraveni 

přijmout to, co požadujeme“.
71

 Základnìm rozdìlem ovšem bylo, ţe zatìmco se britský názor 

postupně přibliţoval americkému, francouzský se mu naopak vzdaloval. Nejvýznamnějšì roli 

v tomto vývoji bezesporu sehrál Achesonův tlak na to, aby byl princip znovuvyzbrojenì 

Německa přijat okamţitě – a předevšìm veřejně. To však bylo v zásadnìm rozporu 
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s dlouhodobou politikou francouzské vlády vůči Spolkové republice. Jean Monnet v této 

souvislosti napsal: 

 

„Ve skutečnosti z této strany Atlantiku se jeden nemohl ubránit údivu, proč 

Američané veřejně nadnesli problém, jenž se mohl po celé měsíce vyvíjet neveřejně. 

Avšak americká armáda neviděla žádný smysl v  utajování toho, co se stalo 

nevyhnutelným.“
72

 

 

Následná Schumanova neústupnost, zvýrazněná jistou mìrou vstřìcnosti ze strany 

některých západoevropských států (předevšìm Nizozemska a Itálie) vůči vyuţitì německého 

obranného potenciálu, přispěla ke značné izolaci francouzského postoje. Jednánì 

Severoatlantické rady trvala aţ do 18. zářì, kdy byla přerušena, aby jednotlivì ministři mohli 

konzultovat své vlády. Schuman prohlásil, ţe poţádá francouzskou vládu, aby rozhodla o 

principu vyuţitì Němců v obranných silách, avšak zopakoval, ţe za stávajìcì situace pro ni 

bude sloţité přijmout kladné stanovisko.
73

 

 Téhoţ dne se k třìstranné Schůzce sešli ministři zahraničì Spojených států, Francie a 

Velké Británie. Hlavnìm obsahem jejich jednánì byl problém Německa. V závěrečném 

komuniké, které bylo následujìcì den předloţeno tisku, souhlasili s ukončenìm válečného 

stavu se Spolkovou republikou Německo a zmìrněnìm celé řady opatřenì okupačnìho reţimu. 

Zároveň uznali vládu Spolkové republiky jako jedinou svobodně a demokraticky zvolenou a 

vyslovili souhlas s vytvořenìm ministerstva zahraničì a navázánìm diplomatických vztahů 

s ostatnìmi zeměmi.
74

 Pokud šlo o problematiku bezpečnosti Německa, kromě posìlenì 

německých zemských policejnìch sil (s omezenými pravomocemi spolkové vlády), se 

spojenecké vlády zavázaly posìlit své jednotky na jeho územì a prohlásily, ţe „budou 

jakýkoliv útok vůči Spolkové republice či Berlínu ... považovat za útok na ně samotné“. 

V otázce německého znovuvyzbrojenì pak ministři konstatovali, ţe jsou plně toho názoru, ţe 

„opětovné vytvoření německé národní armády neposlouží nejlepším zájmům Německa či 

Evropy“, avšak ţe „problém účasti Spolkové republiky Německo při společné  obraně 

Evropy“ je v současné době předmětem jednánì.
75

 Adenauer mohl být spokojen. Během 
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prvnìch několika měsìců korejské války dosáhl vìce neţ poloviny z poţadovaných změn a to 

i přesto, ţe rozhodnutì o vytvořenì německých obranných sil bylo v dané chvìli odloţeno.
76

 

 K důleţitému jednánì došlo mezi ministry zahraničì (Acheson, Bevin, Schuman) a 

obrany (Marshall, Shniwell, Moch) odpoledne 22. zářì.
77

 Britský postoj v této chvìli jiţ de 

facto odpovìdal americkému. Marshall, ve snaze vyvinout jistý tlak na Francouze, naznačil, 

ţe podobně jako francouzská vláda čelì v otázce německých jednotek problémům 

v parlamentu, tak i americká vláda můţe v Kongesu čelit váţným problémům při schvalovánì 

částky určené pro západnì obranu. Podmìnkou úspěchu, podle něj, bylo přesvědčit 

zastupitele, ţe budou vyuţity všechny dostupné prostředky v Německu pro realizaci 

účinných obranných sil. Zatìmco Moch, v reakci na toto prohlášenì, opětovně vyjádřil 

jednomyslný odpor francouzského Národnìho shromáţděnì k vytvořenì německých divizì, 

pak Schuman navrhoval odloţenì tohoto problému po dobu devìti měsìců. Během nich by 

francouzská vláda zváţila problém, došlo by k diskusìm v rámci parlamentu a zjistil by se 

postoj veřejného mìněnì. V tomto směru ovšem povaţoval za nutné zdůraznit, ţe přìstup 

Francie neznamená ani odmìtnutì této myšlenky, avšak ani jejì přijetì.
78

  

Američané, vědomi si sloţitosti francouzského postavenì, během následujìcìho 

jednánì akceptovali poţadavek na odloţenì dalšìch diskusì v tomto směru. Cìlem bylo vyčkat 

na řìjnové zasedánì Národnìho shromáţděnì a problém poté řešit na – rovněţ odloţeném – 

setkánì ministrů obrany 28. řìjna. Na rozdìl od Bevina, který byl, pokud šlo o moţnou změnu 

francouzského postoje, značně skeptický, Acheson cìtil, ţe tentokráte k jistému posunu 

dojde. Neopomněl však zdůraznit, ţe pokud by nedošlo v řìjnu v otázce německé účasti 

k nějakému rozuzlenì ze strany Evropanů či Francie, USA by byly nuceny přehodnotit celý 

problém.
79

 Toto bylo varovánì, které nebylo moţné ignorovat. 

 Výsledky opětovně svolaného zasedánì Severoatlantické rady z 26. zářì 1950 tak 

samozřejmě v německé otázce nepřinesly a ani nemohly přinést nic nového. Byl vyjádřen 

jednoznačný souhlas s americkými návrhy obsaţenými v rámci „package plan“. Pokud šlo o 

americký poţadavek na německý přìspěvek, všechny státy – samozřejmě s výjimkou Francie 

– vyjádřily vìceméně vstřìcný postoj. Závěrečné komuniké, značně opatrné, se omezilo na 

popis stávajìcì situace: 
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„Rada se shodla na tom, že Německu by mělo být umožněno přispět k výstavbě 

obrany Západní Evropy, a s vědomím toho, že okupační mocnosti tuto záležitost 

studovaly, požádala Výbor pro obranu, aby vypracoval v co nejkratší době 

doporučení, pokud jde o metody pomocí nichž by Německo mohlo co nejprospěšněji 

svůj příspěvek realizovat.“
80

 

 

Bylo nynì na francouzské vládě, aby přijala a předloţila taková opatřenì, která by co 

nejlépe odpovìdala jejìm cìlům i moţnostem a zároveň, aby se na nadcházejìcìm setkánì 

vyhnula naprosté izolaci.  

 

3.5.   Problematická Francie 

 „Hlas lidu“ a politické klima ve Francii 

 

 Neţ-li se stane předmětem našeho zájmu podstata Plevenova plánu a myšlenkové 

pozadì, z kterého vyrůstal, ač mnohé jiţ bylo částečně poodkryto, bude nezbytné zmìnit se 

krátce o přìčinách, které vedly francouzskou vládu k tomu, ţe zastávala výše uvedený postoj. 

Váhu Schumanových argumentů, jeţ se týkaly negativnìho postoje francouzského veřejného 

mìněnì (a samozřejmě na jeho základě zvoleného Národnìho shromáţděnì), nelze v ţádném 

přìpadě zpochybňovat. Lidské a materiálnì oběti dvou světových válek, nacistická okupace, 

pocit ponìţenì francouzské národnì hrdosti a z toho vyplývajìcì nedůvěra a strach z Německa 

– to byly motivy, které předem determinovaly přìstup většinové francouzské společnosti 

v jakýchkoliv úvahách o všem německém. Pokud „pouhá“ obava z reakcì veřejnosti na 

znovuoţivenì německé průmyslové sìly byla schopna vyústit ve snahu spoutat ji, i za cenu 

ztráty části národnì suverenity, v rámci Schumanova plánu, pak bylo jasné, ţe tato reakce by 

byla jen pouhou bouřì ve sklenici vody v porovnánì s tìm, co by nastalo (a později skutečně i 

nastane), pokud by mělo dojìt ke znovuoţivenì německé vojenské sìly.  

 S problémem „veřejného mìněnì“ úzce souvisel celkovým politickým systémem 

čtvrté republiky.
81

 Většinový volebnì systém třetì republiky byl nahrazen poměrným, coţ 

přispělo ke značné roztřìštěnosti politické scény a k tomu, ţe se do sněmovny dostaly strany 

vzájemně znepřátelené (gaullisté a komunisté).
82

 Vzájemný koaličnì potenciál jednotlivých 
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stran a sìla „nepouţitelných“ hlasů komunistické strany
83

 v Národnìm shromáţděnì, které 

ovšem samozřejmě při kaţdém hlasovánì měly svoji váhu, byly jednìm z hlavnìch důvodů 

obtìţného hledánì většinové podpory pro kaţdou vládnì koalici a tìm i pro realizaci jejì 

politiky.
84

 Toto vědomì nejistého postavenì Plevenovy vlády (koneckonců ona samotná byla 

u moci teprve od 12. července 1950),  proto vyzývalo v otázce amerického návrhu, podobně 

jako i v jiných citlivých politických otázkách,  nejen ke značné opatrnosti, ale – jak ţádal 

Schuman – předevšìm k diskrétnosti. 

 Veřejné mìněnì ve Francii, obava z Německa a nejistá politická situace však nebyly 

jedinými aspekty ovlivňujìcìmi postoj francouzské vlády. Kromě jiţ zmìněných moţných 

negativnìch dopadů německého znovuvyzbrojenì v rámci NATO na probìhajìcì jednánì o 

Schumanově plánu a celkový proces evropské integrace jako takový, hrály důleţitou roli 

ve francouzských úvahách i obavy z reakce Sovětského svazu.
85

 Jejich dopad ovšem nebyl 

jednoznačný. Na pomyslných miskách vah tak proti sobě stály dva názory, přičemţ ani jeden 

nebylo moţné za stávajìcì situace zcela ignorovat. Prvnì z nich vnìmal německé 

znovuvyzbrojenì jako bianco šek poskytnutý sovětské vládě k taţenì na západ, druhý se 

ztotoţňoval s Churchillem prezentovaným postojem, ţe toto rozhodnutì zásadně neovlivnì 

dlouhodobé plány Moskvy
86

 a naopak posìlì postavenì Západu. Jak se ukáţe bude to sice 

stanovisko druhé, které v dané chvìli nabude převahy, avšak nestane se tak definitivně. 

 Výše popsané determinanty francouzských politických úvah byly tedy ty, které tlačily 

postoj francouzské vlády k odmìtavému stanovisku vůči německého znovuvyzbrojenì. 

Existovaly ovšem i takové, které hovořily ve prospěch vstřìcnosti vůči americkým 

poţadavkům a hledánì moţného kompromisu. Vedle argumentů čistě vojenských, zvýšeného 

pocitu ohroţenì ze strany Sovětského svazu a tlaku americké administrativy, šlo předevšìm o 

zvyšujìcì se závislost Francie na americké pomoci a obava z přehodnocenì celkové politiky 

Spojených států vůči Evropě. Jiţ v únoru 1950 Výbor národnì obrany (Comité de défense 

national) konstatoval, ţe Francie nenì schopna vést samostatně válku v Indočìně a ţe musì 
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volit mezi nì a obranou  Evropy. Vzhledem k tomu, ţe na konci května byla dána přednost 

evropskému znovuvyzbrojenì, byly zdroje pro Indočìnu poţadovány v USA.
87

 

Omezený manévrovacì prostor francouzské vlády vyţadoval elegantnì řešenì 

německého problému, které nevyvolá ve Francii bouři nevole, nezpůsobì pád vlády a zároveň 

bude v dostatečné mìře atraktivnì pro Američany a přijatelné pro Němce. 
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4.   PLEVENŮV PLÁN: PŘÍLIŠ MNOHO „ALE“ 

 

 Obdobì od vypuknutì korejské války do ukončenì diplomatických jednánì v New 

Yorku, jak bylo nastìněno v předcházejìcì kapitole, neznamenalo zásadnì změnu v řešenì 

německého problému, ale pouze urychlenì dřìvějšìch úvah o něm. V důsledku internìch 

diskusì americké administrativy tak vykrystalizoval plán, který nebylo na jedné straně snadné 

přijmout, avšak na straně druhé ani odmìtnout. Značně problematickým se ukázal předevšìm 

postoj Francie, která, ač byla v dlouhodobém výhledu ochotna americké poţadavky podpořit, 

nemohla v dané chvìli jednoduše souhlasit. Ve snaze vyhnout se diplomatické izolaci 

předloţila plán, jenţ vycházel nejenom z potřeby čelit americkým návrhům, ale i z nového 

přìstupu francouzské vlády k řešenì německé otázky, jak jej ztělesňovala Schumanova 

iniciativa, a k budoucìmu uspořádánì „svobodné části“ Evropy. Předmětem následujìcì 

kapitoly proto bude analyzovat vznik, obsah a důsledky Plevenova plánu, který reprezentoval 

francouzskou alternativu, a zasadit jej do celkových vojenskopolitických úvah nejen 

v transatlantické aréně názorů, ale i v prostředì jednotlivých států, kterých se přìmo či 

nepřìmo dotýkal.  

 

4.1. Monnet a ti druzí ... 

 Pozadí vzniku Plevenova plánu a jeho obsah  

 

 Při vypracovánì diplomatické ofensivy, podobně jako na jaře roku 1950, sehrál 

zásadnì úlohu opět Jean Monnet. Podstatu toho, jakým směrem se jeho úvahy budou ubìrat 

naznačil v dopise Schumanovi, jiţ v polovině zářì, kdy napsal: 

 

„Zdá se, že existují tři možné směry. Nedělat nic – avšak je toto možné? Jednat 

s Německem na národním základě – avšak to by zastavilo Schumanův plán a 

budování Evropy. Nebo integrovat Německo do Evropy v rámci širšího Schumanova 

plánu, přijímajíc nezbytná rozhodnutí v rámci evropské soustavy.“
88

 

 

A byla to ona třetì moţnost – tedy, podobně jako v přìpadě uhlì a oceli, integrace Německa 

do evropských struktur, která byla Monnetem zvolena jako jediný způsob řešenì německého 

znovuvyzbrojenì. Plán rozšìřit principy stávajìcìho Schumanova plánu na oblast vojenstvì byl 
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samozřejmě značně sloţitý a představoval by pravděpodobně značný problém i tehdy, pokud 

by v sobě zároveň nezahrnoval otázku německou. Delikátnost situace nejlépe vystihnou 

Monnetova vlastnì slova: „Uhlí a ocel byly nejdůležitější pouze po jedno století: armáda, na 

druhé straně, měla nezapomenutelnou tradici. Jejími symboly byly vlajka a uniforma: oba 

dva byly spatřovány jako svátost.“
89

  

Přes toto vědomì se Monnetův tým, zahrnujìcì jeho spolupracovnìky na Schumanově 

plánu (Étienne Hirsch, Pierre Uri, Bernard Clappier, Paul Reuter, Hervé Alphand, Jacques 

van Helmont),
90

 pustil do práce v naznačených liniìch. Zcela záměrně nebyli při diskuzìch 

přìtomni ţádnì vojenštì odbornìci, jelikoţ plán byl Monnetem chápán předevšìm jako 

politické řešenì aktuálnìch politických problémů. Otázka obrany v jeho pojetì nebyla, 

z dlouhodobého pohledu, tìm nejdůleţitějšìm aspektem celého plánu, tìm byla cesta, kterou 

jejì plánované řešenì v rámci evropského společenstvì muselo nevyhnutelně vyvolat – cesta 

vedoucì k politickým institucìm a politické integraci Evropy.
91

 

V dané chvìli však samozřejmě existovaly potřeby poněkud naléhavějšì povahy. 

Výbor pro obranu se měl sejìt za necelý měsìc a ještě před jeho setkánìm bylo potřebné 

zajistit souhlas Národnìho shromáţděnì pro doposud nejasný plán francouzské vlády. Dalšì 

problém vyvstal při jednánìch o smlouvě Evropského společenstvì uhlì a oceli, kdy dìky 

postoji některých členů německé delegace hrozilo váţné zpomalenì a dokonce snad, jak se 

obával Monnet, moţné zastavenì konference o ESUO. Během několika týdnů proto byly 

vypracovány základnì principy pozdějšìho Plevenova plánu. V dopise René Plevenovi
92

 ze 

14. řìjna je Monnet shrnul následujìcìm způsobem. Francouzská vláda měla opětovně 

vyjádřit zásadnì odpor vůči znovuvytvořenì německé armády, navrhnout řešenì německé 

otázky ve stejném duchu jako v přìpadě uhlì a oceli (tedy vytvořenì Evropské armády 

s jednotným velenì, společným rozpočtem a nadnárodnì autoritou) a poţadovat, aby toto 

řešenì nebylo přijato před podpisem smlouvy o Schumanově plánu.
93

 

O dva dny později, v předvečer zahájenì zasedánì parlamentu, se Monnet sešel osobně 

s Plevenem a Schumanem a předloţil jim návrh vládnìho prohlášenì. Tento návrh pak byl 

následován, jak prohlásil Pleven o mnoho let později, mnoha dalšìmi návrhy, jeţ byly 
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postupně upřesněny na základě diskusì mezi Monnetem, Mochem a Molletem.
94

 V návrhu 

vládnìho memoranda z 20. řìjna, které Monnet zaslal Plevenovi, se tak hovořilo o nezbytnosti 

„vytvoření Evropské armády integrující německé kontingenty do velkých, spojených 

jednotek,“ která by samozřejmě „nemohla být vytvořena pouhým sloučením vojenských 

jednotek, založených na nejasných ustanoveních, jež by pouze slabě zakrývaly další druh 

staré koalice“.
95

 Vedle tohoto principu pak byly do návrhu postupně přidány i dalšì prvky – 

mj. funkce evropského ministra obrany a předevšìm poţadavek na integraci co nejmenšìch 

národnìch jednotek. Závěry pak byly ve formě vládnì deklarace předloţeny ke schválenì na 

zasedánì kabinetu 23. řìjna, který je i přes váţné výhrady Julese Mocha a Guye Molleta 

nakonec přijal. 

Sloţitějšì problém měl ovšem nastat následujìcì den při jejìm předloţenì Národnìmu 

shromáţděnì, jehoţ souhlas byl nezbytný pro dalšì jednánì v tomto směru. Situace byla 

značně napjatá a vzhledem k nedostatečné disciplìně, jeţ panovala v jednotlivých stranách, a 

rozloţenì sil v parlamentu nebyl výsledek zcela jistý. Neţ-li ovšem přikročìme k reakcìm, 

které vládnì deklarace u členů jednotlivých stran vyvolala, bude nezbytné detailněji popsat 

základnì principy plánu, tak jak byl předloţen parlamentu a později i ve Výboru pro obranu. 

Po krátkém úvodu, v němţ René Pleven shrnul události, jeţ nastaly po vypuknutì 

korejské války, poukázal na pokrok, který byl dosaţen v rámci Schumanova plánu, a ve 

světle současné bezpečnostnì situace Evropy prohlásil, ţe by bylo „pouze správné, aby 

Německo přispělo k obraně západní Evropy“. Zároveň ovšem neopomněl varovat před 

faktem, ţe vytvořenì německých divizì a německého ministerstva obrany by dřìve či později 

vedlo ke znovuvytvořenì německé armády a tìm i ke znovuoţivenì německého militarismu. 

Francouzská vláda, vědoma si dvojìho bezpečnostnìho rizika, proto navrhla, aby – ihned po 

podpisu smlouvy o Schumanově plánu – byla projednána otázka německého přìspěvku a to 

na základě společné obrany, tedy Evropské armády, která by byla úzce napojena na politické 

orgány sjednocené Evropy. „Tento návrh,“ prohlásil premiér, „přímo vyplývá z doporučení, 

které přijalo shromáždění Rady Evropy 11. srpna 1950, požadující okamžité vytvoření 
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sjednocené Evropské armády, jež má spolupracovat s americkými a kanadskými silami při 

obraně míru“.
96

  

Evropská armáda tak měla být vytvořena na základě fusion complète všech 

materiálnìch a lidských zdrojů, přičemţ jednotlivé kontingenty členských států měly být 

začleněny na „úrovni co nejmenších možných jednotek“. Dále měla být podřìzena 

evropskému ministru obrany, jenţ by měl nad evropskými silami pravomoci podobné těm, 

jeţ majì jednotlivý ministři obrany nad silami národnìmi. Vedle tohoto ministra, 

jmenovaného členskými vládami, mělo existovat Evropské shromáţděnì, totoţné s tìm ve 

Štrasburku, a Rada ministrů, jejichţ direktivami by se evropský ministr obrany řìdil. 

Evropská armáda pak měla mìt společný rozpočet, zbrojnì a výcvikové programy a měla být 

podřìzena sjednocenému velenì Severoatlantické aliance. Státy, které měly v dané době 

národnì ozbrojené sìly, si mohly podrţet pravomoc nad těmi z jejìch částì, které by nebyly 

začleněny do Evropské armády. Zároveň mohl evropský ministr obrany, se souhlasem Rady 

ministrů, poskytnout členské vládě část jejìch národnìch kontingentů tvořìcìch evropské sìly, 

pokud by byly nezbytné k účelům jiným, neţ-li byla společná obrana. V závěru francouzská 

vláda navrhovala přechodné obdobì pro postupné vybudování evropských sil a apelovala na 

Velkou Británii a ostatnì svobodné evropské státy, aby se připojily k navrhované Evropské 

armádě. 
97

 

Jak je patrné, byl Plevenův plán – jak byl nadále označován – skutečně mistrovským 

kouskem. Na jedné straně umoţňoval francouzské vládě podrţet si de facto nezávislou 

armádu (a volně přelévat jednotky s ohledem na mimoevropské závazky Francie), přičemţ to 

samé znemoţňoval vládě německé, a na straně druhé bránil vytvořenì operativnìch 

německých jednotek (divizì) a přìmému vstupu Spolkové republiky do NATO. Pokud šlo o 

funkci evropského ministra obrany, pak byla zcela očividně plánována pro Francouze (v 

ţádném přìpadě pro Němce!). Nejasně definované přechodné obdobì, během něhoţ veškeré 

aspekty německého vyzbrojenì měly být podřìzeny jeho rozhodnutì, zase odpovìdaly 

Monnetovu slibu, ţe prvnì voják, který bude zrekrutován v Německu, bude evropský voják.
98

   

Navìc byla jakákoliv diskuse o německém přìspěvku jasně podmìněna přijetìm a realizacì 

Schumanova plánu. Oba tyto aspekty – jak prvek diskriminace, tak vojenské neefektivity – se 
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později stanou předmětem váţných německo-francouzských a americko-francouzských 

rozepřì.  

 

4.2.   Jedna, dvě nebo tři Francie? 

Francouzské politické strany a přijetí Plevenova plánu v Národním shromáždění 

 

Přestoţe byl tedy Plevenův plán v mnoha ohledech ušit na tělo francouzským zájmům 

a navìc spojoval nepopulárnì německé vyzbrojenì s populárnìm procesem evropského 

sjednocenì,
99

 nebylo jeho přijetì v Assemblée nationale jednoduché.  

Jednoznačná podpora přišla pouze ze strany křesťanských demokratů (Mouvement 

Républicain Populaire – MRP) a bude to právě tato strana, která se v následném sporu 

ohledně Evropského obranného společenstvì nerozštěpì, ale zůstane aţ do konce jeho 

neochvějným stoupencem. Jejì postoj vyplýval ze třì základnìch předpokladů. Za prvé, to byl 

principiálnì protikomunistický a protisovětský postoj, z něhoţ pramenil poţadavek společné 

obrany západnì Evropy. Za druhé, se jednalo o pochopenì nezbytnosti německého přìspěvku 

pro posìlenì Atlantického společenstvì, avšak v nezávislé německé armádě spatřovali politici 

MRP předehru k nezávislé německé politice.
100

 Obě tato rizika měl Plevenův plán za cìl 

odstranit, či alespoň v dohledné budoucnosti minimalizovat. A konečně za třetì, pro poslance 

MRP byla nadnárodně integrovaná Evropa (a do jejìho rámce samozřejmě tento plán spadal) 

nejen dlouhodobou vizì sjednoceného kontinentu, ale rovněţ řešenìm aktuálnìch 

bezpečnostnìch, politických a hospodářských problémů Francie.
101

 

Hlasy francouzských socialistů (Section française de l'Internationale ouvrière – 

SFIO) sehrály rovněţ při schválenì Plevenova plánu nemalou roli, ačkoliv motivy stojìcì za 

jejich podporou nehovořily jednoznačně v jeho prospěch. Hlavnìm důvodem pro vstřìcnost, 

alespoň z pohledu Guye Molleta, Paula Ramadiera a André Philipa,
102

 byla nezbytnost volby 

mezi vytvořenìm čistě německé či evropské armády s německým podìlem. Posledně 

jmenovaný toto dilema vyjádřil o měsìc později ve Štrasburku: 
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„Volba je jednoduchá. Je to volba mezi dvěma řešeními: buď národní 

znovuvyzbrojení s jeho akutním nebezpečím nových nacionalistických nálad a tak 

ohrožením demokracie nejenom v Německu, ale ve všech zemích, či vytvoření 

skutečně sjednoceného zárodku Evropské armády.“
103

 

 

Dalšìm důvodem, jenţ v podstatné mìře přispěl ke kladnému stanovisku většiny poslanců 

SFIO při hlasovánì o Plevenově plánu, byla skutečnost, ţe s ohledem na nezbytnost 

vytvořenì politické autority před obrannou organizacì, plán obsahoval významný prvek 

zpoţděnì celého procesu německého znovuvyzbrojenì. Otevřeně se k této zdrţovacì taktice 

přihlásil jeden z pozdějšìch odpůrců EOS Daniel Mayer.
104

 Z dlouhodobého pohledu tedy 

nebylo moţné povaţovat socialistickou stranu jako celek za jednoznačného stoupence 

Plevenova plánu. A to i přesto, ţe se vedenì strany, poté co se ukázalo, ţe zdrţovacì taktika 

neuspěje, snaţilo všemoţným způsobem aktivně vystupovat ve prospěch jeho přijetì.
105

 

 Pokud výše uvedené strany, společně s menšìmi stranami (mj. Plevenovou Union 

démocratique et socialiste de la Résistance – UDSR), hlasovaly, ač z poněkud rozličných 

důvodů, pro schválenì Plevenova plánu, pak jednoznačnými odpůrci celého projektu byli 

komunistická strana a gaullisté. Kaţdá z nich ovšem z poněkud odlišných důvodů. 

 Odpor francouzské komunistické strany (Parti communiste français – PCF) nebyl 

apriori zaměřen pouze proti Plevenově plánu, ale dlouhodobě proti jakémukoliv procesu 

evropské či atlantické integrace a spolupráce. Komunisté tak brojili proti podpisu 

Severoatlantické smlouvy stejně, jako proti ustavenì Rady Evropy či projektu ESUO. 

Všechna tato opatřenì chápali jako dlouhodobou přìpravu americké agrese vůči Sovětskému 

svazu. V Plevenově plánu se tento dlouhodobě zastávaný antiamerikanismus navìc pojil 

s bezpečnostnìmi a národnìmi zájmy Francie a obavou z Německa, čehoţ strana dokázala ve 

vztahu k veřejnému mìněnì náleţitě vyuţìt. Vedle této silné obsahové stránky argumentace 

ovšem stála jejì forma, která aţ přìliš připomìnala rétoriku Kominformy. Ta bránila 
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v propagandistickém boji jasně vysvětlit rozdìl mezi prosovětskými silami ve Francii a 

zahraničněpolitickými aktivitami SSSR.
106

 

 Apel na národnì zájmy nebyl samozřejmě výsadou pouze francouzských komunistů, 

ale i dalšìch stran. Nejsilněji se však tento nesouhlas projevil v přìpadě gaullistů. 

Rassemblement du peuple français (RPF) v ţádném přìpadě nebylo stranou, která by se 

zásadně postavila proti znovuvyzbrojenì Německa či proti procesu evropské integrace, tedy 

předpokladům pro dostatečnou obranu před Sovětským svazem. Odpor RPF vůči Plevenově 

návrhu tak nevyplýval, jak tomu bylo u komunistů, z jeho principielnìho odmìtanì, ale ze 

skutečnosti, ţe metody, které navrhoval (podobně jako plán Schumanův), neodpovìdaly 

národnìm zájmům Francie. Hlavnì nebezpečì strana spatřovala v tom, ţe by to bylo rychle 

sìlìcì Německo a nikoliv Francie, kdo by organizoval Evropu a kdo by jì vtiskl jejì charakter. 

Z této obavy, ale i z odporu vůči ztrátě národnì suverenity, vyplýval postoj RPF, který 

odmìtal jakékoliv kroky směřujìcì k převedenì suverénnìch národnìch práv na nadnárodnì 

instituce. Strana upřednostňovala nikoliv federálnì Evropu, stojìcì na nadnárodnìm principu, 

ale, jak napsal o několik let později Jacques Soustelle, Evropu konfederačnì.
107

 Pokud šlo o 

dominantnì prvky národnì suverenity, pak RPF nebyla v ţádném přìpadě ochotna vzdát se 

francouzské armády a svobody v zahraničněpolitické oblasti, pokud by to neměla být právě 

Francie, kdo by „uspořádal Evropu“.
108

 Nemalou roli rovněţ sehrály obavy o jednotu 

Francouzské unie, která v očìch mnoha Francouzů zakládala velmocenský a pouhý rámec 

Evropy překračujìcì status Francie.
109

 

 Vládnì deklarace, i přes výše nastìněné postoje některých hlavnìch aktérů politické 

scény ve Francii, nakonec prošla – pro se vyslovilo 349 poslanců, proti bylo 235. Národnì 

shromáţděnì zároveň schválilo rezoluci (402:168 hlasům), která se stavěla proti vytvořenì 

německé národnì armády a generálnìho štábu. V konečném hlasovánì o Ordre du jour se 

většina 343 poslanců (proti 225) vyslovila ve prospěch předloţené politiky vlády.
110
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4.3.  Francouzská myšlenka bojující 

 Mezinárodní ohlas francouzského plánu a jeho přijetí ve Výboru pro obranu 

 

 Schválenì Plevenova plánu sice poskytlo francouzské vládě nezbytný protinávrh, 

který potřebovala, aby se vyhnula naprosté izolaci, avšak jeho přijetì nebylo jednoznačné a 

mělo trvat několik dlouhých měsìců neţ-li se principy v něm obsaţené staly základem pro 

skutečnou platformu řešenì německého obranného přìspěvku. 

 Ještě předtìm neţ byl francouzský návrh 28. řìjna 1950 oficiálně představen 

francouzským ministrem obrany Mochem ve Výboru pro obranu Severoatlantické smlouvy, 

bylo zněnì Plevenova prohlášenì předloţeno Henri Bonnetem
111

 State Departmentu. 

Francouzský velvyslanec v rozhovoru s Achesonem neopomněl zdůraznit, ţe tato iniciativa 

francouzské vlády nenì v ţádném přìpadě „taktikou jak zpozdit proces znovuvyzbrojení 

Německa“, ale naopak prostředkem, jenţ umoţnì rychle a ve značném rozsahu realizaci 

tohoto cìle.
112

 V podobném duchu se vyjádřil ve svém projevu v Lyonu 29. řìjna i René 

Pleven.
113

 

Přes tiskové prohlášenì, v němţ Acheson zdrţenlivě přivìtal francouzskou iniciativu, 

předevšìm s ohledem na pokračujìcì proces sjednocovánì Evropy, byl postoj americké 

administrativy spìše odmìtavý. Acheson si sice uvědomoval sloţité postavenì francouzské 

vlády, avšak celá řada navrhovaných opatřenì nezbytně vyţadovala dalšì upřesněnì a 

předevšìm – i přes francouzská ujištěnì – značnou dávku času. Pokud byl nicméně State 

Department ochoten vzìt v úvahu vnitropolitické okolnosti ve Francii a pokusit se o dosaţenì 

kompromisu, pak postoj Pentagonu a armády byl, alespoň z vojenského hlediska, 

jednoznačně odmìtavý. Americká armáda, přestoţe před časem navrhovala vytvořenì 

Evropských obranných sil, měla na rozdìl od francouzských partnerů mnohem 

konzervativnějšì představu, pokud šlo o jejich podobu. V důsledku toho se Plevenův plán 

jevil jako vojensky neefektivnì – ať jiţ šlo o velikost národnìch jednotek, stupeň jejich 

integrace či časový horizont vytvořenì německých sil. Napřìklad předseda JCS Omar 
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Bradley
114

 prohlásil, ţe nemohl věřit vlastnìm ušìm, kdyţ poprvé uslyšel o Plevenově 

plánu.
115

 

Postoj Spojeného královstvì se nesl, pokud šlo o veřejná prohlášenì, v podobném 

duchu jako Achesonovo prohlášenì. Francouzský návrh britská vláda přijala „s velkým 

zájmem“ a hodlala jej dále podrobně prostudovat.
116

 Ve skutečnosti jiţ 25. řìjna Sir Oliver 

Franks,
117

 britský velvyslanec v USA, v rozhovoru s Achesonem prezentoval značnou 

zdrţenlivost britské vlády vůči francouzským návrhům. Jeho kritika se týkala předevšìm 

zpoţděnì, které s ohledem na spojitost s podpisem Schumanova plánu nezbytně nastane. 

Zároveň nadnesl celý okruh otázek, na neţ Plevenův plán neposkytoval odpovědi – 

předevšìm pak ustanovenì týkajìcì se nejmenší možné jednotky.
118

 Rovněţ dlouhodobá 

zkušenost s britským odporem vzdát se části své suverenity ve prospěch nadnárodnìch 

orgánů, dávala tušit, jaký postoj Velká Británie k francouzským návrhům nakonec zaujme.
119

 

Závěry britské vlády nebyly ovšem ničìm překvapivým, pokud se vezme v úvahu, ţe např. 

člen francouzské ambasády v Londýně sdělil důvěrně jistému úřednìkovi z Foreign Office, ţe 

tento plán je vojenský nesmysl a ţe jeho skutečným cìlem je čelit parlamentnì krizi a 

sabotovat americkou snahu znovuvyzbrojit SRN.
120

 

Oficiálnì podobu Plevenova plánu představil Jules Moch 28. řìjna na zasedánì Výboru 

pro obranu. Na úvod přečetl vládnì prohlášenì, jeţ konstatovalo, ţe francouzský návrh je 

jediným moţným způsobem jak zajistit německý vojenský přìspěvek, který bude přijatelný 

pro francouzské veřejné mìněnì. Na základě tohoto prohlášenì a s odkazem na jasné instrukce 

francouzské vlády, odmìtal po celou dobu jednánì výboru diskutovat o německém přìspěvku, 

který by byl realizován mimo vytyčené hranice. V následném výkladu osvětlil základy 

navrhovaného plánu, přičemţ rozhodně popřel, ţe by Francie uplatňovala zdrţovacì taktiku a 
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vcelku přesvědčivě zdůraznil, ţe pokud by o nì francouzská  vláda skutečně usilovala, 

podmìnila by počátek jednánì nikoli podpisem Schumanova plánu, ale jeho ratifikacì.
121

 

Během následných diskusì, které se protáhly aţ do 31. řìjna, se de facto všichni ze 

zúčastněných ministrů vyjádřili negativně k francouzským návrhům. Avšak vzhledem ke 

skutečnosti, ţe politické důsledky plánu v mnoha ohledech překračovaly oblast čistě 

vojenskou, bylo rozhodnuto předloţit otázku německého přìspěvku k projednánì Stálému 

výboru zástupců (Council of Deputies) v otázkách politického a Vojenskému výboru 

(Military Committee) v otázkách vojenského charakteru. Skutečnou přìčinou stojìcì v pozadì, 

která se brzy stala veřejným tajemstvìm, ovšem byla zásadnì rozdìlnost amerických a 

francouzských návrhů. 
122

 

Ačkoli se důvody, které vedly jednotlivé ministry obrany ke zdrţenlivému aţ 

zamìtavému stanovisku vůči Plevenově plánu, v jistých ohledech lišily, hlavnì body byly 

společné. Patřila mezi ně vojenská neefektivita integrace jednotek menšìch neţ divize (Moch 

hovořil o praporu v sìle zhruba 1000 muţů) a dlouhý časový horizont s ohledem na 

nezbytnou politickou dohodu.
123

 Vedle těchto prohlášenì, jeţ zaznìvaly sice v odlišné 

podobě, avšak ve stejném duchu od všech zúčastněných, stála očividná neochota Portugalska 

a Velké Británie podìlet se na nadnárodnìch institucìch. Britský ministr obrany Emanuel 

Shinwell dokonce prohlásil, ţe Plevenův plán „pouze vyvolá pobavení a posměch“ 

v Sovětském svazu.
124

 

 

4.4.  Problémy jako řešení 

Spoffordovy návrhy a Bruselský „kompromis“ 

  

Řešenì výše popsaných problémů se stalo předmětem jednánì Stálého výboru 

zástupců a Vojenského výboru, přičemţ prvně jmenovaný se pod předsednictvìm amerického 

zástupce Charlese Spofforda stal hlavnì arénou pro dosaţenì politicky přijatelného 

kompromisu (francouzskou vládu zde reprezentoval Hervé Alphand). K prvnìmu setkánì 

došlo v Londýně 13. listopadu 1950 a od počátku bylo zřejmé, ţe nalezenì řešenì nebude 

snadné a to i přesto, ţe relativně brzy bylo dosaţeno shody v tom, ţe navrhovanou nejmenšì 

jednotkou nebude prapor o sìle zhruba 1000 muţů, jak původně navrhoval Moch, ani divize, 
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jak navrhoval Pentagon, ale tzv. regimental combat team, jehoţ velikost se nakonec ustálila 

na počtu zhruba 5000 aţ 6000 muţů.
125

  

Základnì rozdìl mezi americkým a francouzským stanoviskem však přetrvával nadále. 

Francouzský postoj jednoznačně počìtal s vytvořenìm evropských sil podle následujìcìho 

scénáře: ustavenì Evropské armády, vybudovánì a integrace německých jednotek a postupné 

omezenì diskriminačnìch omezenì vůči Německu.
126

 Alphand, jakoţto osoba úzce spojená 

s realizacì Schumanova plánu, zároveň neopomněl zdůraznit, ţe francouzský návrh odpovìdá 

dlouhodobým americkým snahám o hlubšì integraci Evropy a přispìvá k německo-

francouzskému usmìřenì.
127

 Američané si byli samozřejmě tohoto aspektu velmi dobře 

vědomi a proto i nadále usilovali o nalezenì moţného kompromisu. Jejich postoj však byl, aţ 

na uvedenou změnu ve velikosti jednotek, podobný tomu, který zastávali na zasedánì 

Severoatlantické rady v New Yorku a později při jednánì Výboru pro obranu.
128

 

I ostatnì členské státy NATO byly nadále připraveny podpořit spìše americké 

stanovisko, neţ-li francouzský scénář.
129

 S ohledem na to, ţe Velká Británie jiţ dřìve 

otevřeně deklarovala, ţe se k projektu Evropské armády, jak ji nastìnil francouzský premiér, 

nepřipojì, a s ohledem na skutečnost, ţe francouzská vláda oznámila svou připravenost 

v plánu pokračovat i bez anglické účasti, přibyla tak k jiţ zmìněným argumentům 

(neefektivita, časová náročnost atd.) obava malých západoevropských zemì nejen z německé, 

ale rovněţ i francouzské dominance v navrţené organizaci. Z tohoto důvodu upřednostňovaly 

malé státy a předevšìm Nizozemsko integraci německého přìspěvku do širšìho rámce 

atlantického společenstvì, v němţ by existovaly většì bezpečnostnì záruky.
130

 Nepřekvapì 
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proto, ţe nizozemská vláda přišla s vlastnì – byť neúspěšnou – iniciativou, která si kladla za 

cìl vytvořenì postu Vysokého komisaře NATO, jenţ by byl zodpovědný za všechny 

ozbrojené sìly rozmìstěné na územì Spolkové republiky a dohlìţel by na znovuvyzbrojenì 

Německa pod záštitou Severoatlantické aliance.
131

 

V určitém smyslu byla tato situace částečně úsměvná a pokud jde o budoucì vývoj i 

značně poučná. Jestliţe v dané chvìli vyvolávala pravděpodobná neúčast Spojeného 

královstvì obavu malých západoevropských zemì z poručnìkovánì Francie a Německa (pocit, 

který nikdy zcela nevymizel), pak  to měla být v pokročilých fázìch jednánì o smlouvě EOS 

právě Francie, pro nìţ se neúčast Velké Británie v Evropské armádě a obava z německé 

dominance v nì stala jednìm z důleţitých argumentů hovořìcìch proti uskutečněnì celého 

projektu. A i přesto, ţe je nezbytné připustit, ţe finálnì podoba smlouvy EOS se ve značné 

mìře lišila od původnìch představ Plevenova plánu, vyvolává nastìněný rozpor ve 

francouzské politice váţné pochybnosti o ochotě Pařìţe celý tento plán v dlouhodobém 

horizontu skutečně realizovat.
132

 

Značně komplikovaná jednánì obou výborů, která probìhala odděleně, avšak za 

nepřetrţité výměny informacì, se tak v důsledku ne zcela slučitelných postojů ohledně 

německého přìspěvku, ale i vzhledem k celé šìři problémů, jeţ se dotýkaly utvářené struktury 

Severoatlantické aliance, protáhla aţ do začátku prosince. Tehdy se s konečnou platnostì 

počaly formovat obrysy tzv. Spoffordova plánu, jehoţ závěry, jak se později ukáţe, značnou 

měrou ovlivnì i konečnou podobu Evropského obranného společenstvì. 

Na společném setkánì Stálého výboru zástupců a Vojenského výboru, které se 

odehrálo 13. prosince v Londýně, byly v téměř nezměněné podobě schváleny jiţ dřìve 

konzultované zprávy obou orgánů.
133

 Po jejich projednánì ve Výboru pro obranu byly 

předloţeny Severoatlantické radě na jejìm šestém zasedánì v Bruselu 18. prosince 1950.
134
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Šìře Spoffordových doporučenì byla rozsáhlá a v ţádném přìpadě se netýkala pouze 

problému znovuvyzbrojenì Německa, ačkoliv tento tvořil důleţitou – ač neuzavřenou – 

kapitolu. Podstatou tohoto skutečně delikátnìho „francouzsko-amerického kompromisu“
135

 

bylo určenì základnìch principů, omezenì a rozsahu německého přìspěvku, přestoţe 

konkrétnì podoba vlastnì německé integrace – zda začlenit německé jednotky přìmo do 

integrovaných obranných sil NATO či do Evropských obranných sil – zůstala otevřena 

dalšìmu jednánì.
136

 Jaké byly tedy body v nichţ bylo dosaţeno shody? 

Předevšìm byla s ohledem na zásady forward strategy
137

 uznána jednomyslně 

nezbytnost německého přìspěvku k obraně Západu. Tento přìspěvek měl být v kaţdém 

přìpadě realizován v rámci NATO (pod velenìm vrchnìho velitele) a to v podobě jednoho 

z výše nastìněných scénářů. Jednánì o začleněnì německých jednotek do NATO se mělo stát 

předmětem diskusì mezi okupačnìmi mocnostmi a spolkovou vládou a zároveň byla 

vyjádřena plná podpora plánované konferenci o Evropské armádě, která – pokud by byla 

realizována – měla být rovněţ integrována do struktur NATO.
138

 Německá základnì jednotka 

neměla v ţádném přìpadě překročit sìlu divize a přestoţe Vojenský výbor i nadále s ohledem 

na vojenskou efektivitu jako základnì vojenskou jednotku divizi preferoval, byl v dané 

situaci rozhodnut podpořit jiţ zmìněný „combat team“ na úrovni pluku či brigády. Na rozdìl 

od původnìch návrhů předloţených v New Yorku se počìtalo s vytvořenìm omezených 

německých leteckých a námořnìch sil (určených předevšìm pro účely obrany německého 

územì) a nadále s vyuţitìm německého průmyslu pro zbrojnì účely. Povolené druhy výzbroje 

a výstroje měly podléhat rozhodnutì Standardizačnì agentury NATO. I přes částečná 
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zmìrněnì původnìch francouzských návrhů, nadále neměla být vytvořena německá národnì 

armáda a generálnì štáb.
139

  

Problém německých sil nebyl samozřejmě jediným problémem, kterým se zúčastněnì 

zabývali. Koneckonců bylo to právě zasedánì Severoatlantické rady v Bruselu, kde byly 

upřesněny dřìve konzultované návrhy podoby NATO. Členské státy tak schválily s konečnou 

platnostì princip „předsunuté strategie“, základy nové organizačnì struktury aliance a 

vytvořenì integrovaných ozbrojených sil, pod velenìm vrchnìho velitele sil NATO (na tento 

post byl jednomyslně navrţen Dwight Eisenhower).
140

 

Ačkoliv se zdánlivě změnilo málo a zásadnì rozdìl mezi tìm, zda začlenit Německo do 

NATO přìmo či skrze Evropskou armádu, zůstal i nadále nevyřešen, pomohly Spoffordovy 

návrhy a v nich dosaţený konsensus na jedné straně nastartovat okamţitý proces utvářenì 

integrovaných sil NATO a na straně druhé značnou měrou přispět k vymezenì pravidel, za 

nichţ měl být realizován německý přìspěvek. Spoffordův asistent, Theodore Achilles, 

zhodnotil celý tento plán jako způsob jak zìskat německý vojenský přìspěvek a přitom 

vyhovět francouzskému volánì po pevných politických podmìnkách.
141

 Jednánì o německé 

účasti tedy měla i nadále pokračovat podél dvou liniì (evropské a atlantické), přičemţ měl do 

nich nynì aktivněji vstoupit nový hráč, který značným způsobem zpochybnil některé ze 

základnìch předpokladů.
142

 

 

4.5. Nollens vollens 

Postoj Spolkové republiky Německo vůči plánům na její znovuvyzbrojení 

 

 Názor německých představitelů a veřejnosti na obranný přìspěvek Spolkové republiky 

nebyl ani po vypuknutì korejské války jednoznačný. Na jedné straně existoval, i přes garance 

třì okupačnìch vlád, trvalý pocit ohroţenì ze strany Sovětského svazu a východoněmeckého 

reţimu, na straně druhé pak dlouhodobý odpor německého veřejného mìněnì vůči 

znovuvyzbrojenì. Napřìklad průzkum veřejného mìněnì na podzim roku 1950 ukázal, ţe vìce 
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neţ dvojnásobný je počet těch Němců, kteřì se stavì proti účasti SRN v Evropské armádě, 

neţ-li těch, kteřì jì podporujì.
143

 

Nejsilnějšì hlas proti znovuvyzbrojenì zaznìval z tábora opozičnìch sociálnìch 

demokratů (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD). Celá řada jejìch představitelů 

se otevřeně hlásila k tehdejšìmu pacifistickému heslu „ohne mich“, jeţ se stalo skutečným 

„volánìm do zbraně“ proti remilitarizaci Německa. Obavy z nì vyjádřil velice svérázným 

způsobem Carlo Schmid, kdyţ 22. řìjna 1950 v Mnichově prohlásil: „Je nám milejší být 

zbolševizovaným zdravým národem v nepoškozených domech než mrzáky v podzemních 

dírách.“
144

 Navzdory těmto prohlášenìm se postoj SPD postupně posouval z pozice 

naprostého odmìtnutì německého znovuvyzbrojenì do roviny podmìněného souhlasu za 

podmìnek, které, jak se však ukáţe, budou mìt s jeho principielnìm odmìtnutìm mnohé 

společné. 

Přestoţe SPD přijala v počátku pozitivně Schumanův koncept funkcionalistické 

integrace, jejì postoj se s ohledem na podmìnky, které plán obsahoval, zásadnìm způsobem 

změnil a do konce roku 1950 se strana stala odpůrcem rozvìjejìcìho se plánu ESUO a 

konečně i všech ostatnìch evropských integračnìch snah na počátku 50. let.
145

 Hlavnìm 

argumentem byla předevšìm diskriminace Spolkové republiky a obava, ţe zapojenì do 

takovéhoto projektu prohloubì rozdělenì Německa a znemoţnì do budoucna jeho opětovné 

sjednocenì.
146

 Oba tyto argumenty budou společně s apelem na pacifistické nálady německé 

společnosti a hodnocenì německého znovuvyzbrojenì jako záminky pro sovětský útok, 

pouţity jak v přìpadě Churchillova tak i Plevenova plánu a následně v boji proti realizaci 

evropských společenstvì (obranného i politického), k nimţ strana jiţ od počátku zaujme 

pevný a odmìtavý postoj. Pro SPD byl, a po celé sledované obdobì i bude, základnìm 

předpokladem pro sjednocenì Evropy sjednocenì Německa. 

V oficiálnì rovině tak vedoucì představitelé SPD, alespoň na konci roku 1950, 

argumentovali podobně jako Carlo Schmid při odmìtnutì Reynaudova návrhu
147

 a 

akcentovali nezbytnost posìlenì obrany západu jako předpokladu pro německé 
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znovuvyzbrojenì. V tomto duchu se vyjádřil předseda sociálnìch demokratů, Kurt 

Schumacher, během rozhovoru s Johnem McCloyem 6. listopadu. Zároveň ovšem 

neopomněl zdůraznit, ţe podle názoru SPD, nenì cìlem francouzského plánu vytvořenì 

„skutečné mezinárodní armády, ale získání francouzské kontroly nad jakýmikoliv evropskými 

silami“.
148

 V neposlednì řadě existovaly podle představitelů sociálnì demokracie váţné 

ústavnì překáţky pro vytvořenì německého přìspěvku. Základnì zákon (Grundgesetz) 

Spolkové republiky sice v článku 24 umoţňoval SRN připojit se do systému kolektivnì 

bezpečnosti, avšak očividně se nejednalo o dostatečný zákonný základ pro vybudovánì 

německých jednotek. A tak jakémukoliv obrannému přìspěvku musel nezbytně předcházet 

dodatek k ústavě, jenţ vyţadoval dvoutřetinovou většinu v parlamentu.
149

 

Názor Konrada Adenauera byl jiţ do značné mìry nastìněn v předcházejìcìch 

kapitolách. Z jeho myšlenky na ustavenì evropských obranných sil nepřìmo vycházela 

francouzská iniciativa v Radě Evropy a Churchillův návrh ze srpna 1950. Po vypuknutì 

korejské války přispěly obavy z obdobného scénáře v Německu ke kancléřově rozhodnutì 

vyuţìt nastalé bezpečnostnì situace západnìch mocnostì k tomu, aby dosáhl částečného anebo 

pokud moţno úplného zrušenì omezenì, jeţ byla po válce uvalena na Spolkovou republiku. 

Pokud doposud existoval jako jediný moţný způsob zrovnoprávněnì s ostatnìmi státy proces 

evropské integrace za pomoci Schumanova plánu, objevil se nynì k uskutečněnì tohoto cìle 

nástroj ještě lákavějšì. A přestoţe Adenauerův zájem ani po vyhlášenì Achesonových 

poţadavků na německý vojenský přìspěvek zcela nevymizel, došlo k výraznému zpomalenì a 

zatvrzenì postoje německé delegace na konferenci o Schumanově plánu. Tento důsledek 

americké iniciativy bylo snadné předpokládat. Pokud Západ potřeboval Německo jako 

vojenského spojence, neexistoval ţádný důvod, aby obětovalo ekonomickou a politickou 

suverenitu.
150

 

V důsledku nové mezinárodnì situace a zcela jistě s ohledem na politický kalkul proto 

kancléř  naléhavě poţadoval posìlenì spojenecké přìtomnosti na západoněmeckém územì a 

pokud moţno okamţité vytvořenì federálnìch policejnìch sil, které by snad, alespoň podle 

jeho prohlášenì v tisku, byly schopné čelit policejnìm silám východoněmeckým.
151

 Tento 

druhý poţadavek vzhledem k tomu, ţe Volkspolizei byla co do výzbroje a vybavenì 
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srovnatelná s pravidelnou armádou (tanky, dělostřelectvo atd.), byl de facto ţádostì o 

vytvořenì podobných paravojenských sil a svým způsobem i o určitý druh skryté 

remilitarizace Německa. Takovýto druh řešenì bezpečnosti Německa se samozřejmě netěšil 

podpoře ani francouzské ani americké administrativy a Adenauer byl za tato prohlášenì, jeţ 

poskytl tisku, McCloyem kritizován.
152

  

 Ve vztahu k okupačnìm mocnostem kancléř modifikoval tyto své návrhy v tisku a 

29. srpna předloţil vysokým komisařům memorandum,
153

 v němţ nastìnil nebezpečný trend 

vývoje v NDR a opětovně vyjádřil „svou ochotu v případě vzniku mezinárodní 

západoevropské armády přispět německým kontingentem“. Zároveň poţadoval z důvodu 

vnitřnì bezpečnosti okamţité zřìzenì policejnìch bezpečnostnìch sil (Schutzpolizei) na 

spolkové úrovni.
154

 Jelikoţ v té době dotvářela americká administrativa své vlastnì plány 

německého znovuvyzbrojenì, jak byly později předloţeny v New Yorku, došlo nakonec 

k oddělenì těchto dvou, v počátku částečně propojených témat, a k jejich řešenì v poněkud 

odlišné podobě neţ-li jaké měl kancléř v úmyslu dosáhnout. Pokud šlo o problém policejnìch 

jednotek, Adenauerův poţadavek nakonec neuspěl a přestoţe došlo k jejich posìlenì na 

zemské úrovni (tzv. mobilnì policejnì skupiny) a spolkové vládě byly přiznány omezené 

pravomoci pro jejich celostátnì pouţitì, na spolkové úrovni zatìm ţádné nové policejnì sìly 

vytvořeny nebyly. Samotný problém německého znovuvyzbrojenì se pak stal předmětem 

jednánì na úrovni ministrů zahraničì třì okupačnìch mocnostì a členských států 

Severoatlantické aliance, kde byla projednávána rovněţ i kancléřova nabìdka poskytnout 

německé divize k obraně západnì Evropy. Průběh těchto jednánì byl předmětem 

předcházejìcìch kapitol. Jaký však byl postoj Adenauera k jednotlivým návrhům, které 

během nich zazněly?  

Základnìm Adenauerovým poţadavkem bylo, ţe pokud Spojené státy opravdu stojì o 

německý vojenský přìspěvek, nesmì být Německo nadále okupovanou zemì a jakýkoliv 

scénář, který by začlenil Německo do obranných struktur Západu musì být postaven na 

zásadě rovnosti práv.
155

 Zatìmco zářijové přijetì některých z kancléřových návrhů ze strany 
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okupačnìch mocnostì a přìsliby dalšìch úprav Okupačnìho statutu, mohly Adenauera naplnit 

uspokojenìm, obsah amerických návrhů, pokud šlo o vyuţitì německého vojenského 

potenciálu, u něj vyvolal určité rozčarovánì. Přesto toto rozhodnutì v zásadě přivìtal a 

v rozhovoru s McCloyem zdůraznil, ţe s ohledem na důsledky prohrané války na nálady v 

německé společnosti „je nezbytné postavit znovuvyzbrojení Německa do správného vztahu 

s Evropou jako celku a její obrany“.
156

 Základnì kancléřovým cìlem nebyla ani tak rovnost 

pokud šlo o velikost a počet jednotek, vytvořenì generálnìho štábu či německé národnì 

armády – tuto myšlenku sám veřejně několikrát odmìtl, ale snaha, aby s Německem nebylo 

v ţádném přìpadě nakládáno jako s druhořadým členem a němečtì vojáci se nestali pouhými 

ţoldáky v armádách Západu. Tento poţadavek nebylo s ohledem na neutralistické tendence 

v německé společnosti, ţivené agitacì sociálnì demokracie, komunistické strany a v té době 

značně medializovanou kampanì luteránského pastora Martina Niemöllera,
157

 snadné 

přehlédnout.
158

 Pokud měl Západ dosáhnout schválenì znovuvyzbrojenì ze strany samotného 

Německa, mělo se tak stát na základě vzájemné dohody a principu rovnosti. Nový statut 

Spolkové republiky jakoţto spojence a partnera Západu pak musel nezbytně přinést ukončenì 

okupačnìho reţimu a zisk plné státnì suverenity.
159

 

 Jestliţe americké návrhy přijal kancléř s jistými obavami, pak k Plevenově plánu, 

kdyţ mu jeho obsah státnì sekretář Walter Hallstein 25. řìjna předloţil, se alespoň v soukromì 

postavil zcela negativně. Jeho kritika směřovala předevšìm vůči diskriminaci německých 

kontingentů a poţadavku, aby eventuálnì jednánì byla podmìněna podpisem Schumanova 

plánu. Hallsteinovi i Blankenhornovi
160

 přikázal, aby se k plánu veřejně nevyjadřovali, avšak 

zároveň pověřil prvně jmenovaného, aby francouzské vládě naznačil jeho zklamánì 

z předloţených návrhů.
161
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V rozporu s výše uvedeným postojem Adenauera vůči francouzským a americkým 

návrhům, stojì vzpomìnky Jeana Monneta, podle nichţ byl kancléř daleko vìce znepokojen 

návrhy Pentagonu neţ-li plánem, který předloţil René Pleven. Monnet připouštěl, ţe 

kancléřův odpor byl sice motivován skutečnými diskriminačnìmi opatřenìmi, avšak na jeho 

obhajobu je třeba připustit, ţe plán, jak byl postaven, skutečně počìtal s jejich postupným, ač 

doposud nejasně definovaným, odbouránìm. Podle Monneta bylo jen nezbytné plán 

dostatečně dobře vysvětlit a ujistit Adenauera o upřìmnosti francouzského postoje.
162

 

Přestoţe tento Monnetův názor nenì zcela neopodstatněný, Monnet skutečně věřil 

v Adenauerovo upřìmné odhodlánì pro integraci Evropy, je třeba jej s ohledem na následujìcì 

vývoj odmìtnout. Koneckonců bude to linie jednánì o začleněnì SRN přìmo do NATO, 

kterou bude Adenauer upřednostňovat před konferencì o Plevenově plánu. A nebude to sìla 

argumentů ve prospěch zárodečného Evropského obranného společenstvì, která jej přesvědčì 

k jeho podpoře, ale francouzská neústupnost vůči začleněnì Spolkové republiky přìmo do 

NATO na straně jedné a změna v postoji americké administrativy na straně druhé.
163

 

I přes výhrady, které k francouzskému návrhu choval, zhodnotil Adenauer 8. 

listopadu ve svém projevu k Bundestagu Plevenův plán jako „příspěvek k integraci Evropy“, 

avšak zároveň vyhlásil i základnì podmìnky německé vlády pro jeho realizaci. Těmi se stala  

rovnost práv a vojenská efektivita navrhované Evropské armády. Poselstvì bylo jasné: 

německá vláda se postavila proti integraci jednotek na úrovni praporu, omezenì přìstupu 

německých důstojnìků do integrovaného generálnìho štábu a zákazu vytvořit vlastnì 

ministerstvo obrany. Bylo jasné, ţe Adenauer nebere francouzské návrhy jako definitivnì –

takové by je samozřejmě ani nemohl s ohledem na vnitropolitické okolnosti přijmout, ale 

jako základ pro dalšì jednánì.
164

 

Rozporuplné reakce, které americké a francouzské návrhy ve Spolkové republice 

Německo vyvolaly, byly sice předčasné, ale umoţnily, dle mého názoru, západnìm 

spojencům pochopit postoje jednotlivých politických elit v zemi k otázce znovuvyzbrojenì. 

Na jedné straně vykrystalizoval postoj spolkové vlády pod taktovkou Konrada Adenauera, 

která byla otevřena dalšìmu jednánì, avšak pevně stála na principu rovnoprávnosti a nabytì 

suverénnìho postavenì SRN v západnìm společenstvì. Na straně druhé se projevil odmìtavý 

postoj levicových stran a veřejného mìněnì. Ten byl do značné mìry vyjádřen 
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v listopadových zemských volbách, kdy SPD porazila CDU v Hesensku a Bádensku-

Württembersku a zároveň značně oslabila postavenì křesťanských sociálů v Bavorsku, kde 

strana ztratila značný počet mandátů.
165

 Pokud se měla realizovat Adenauerova politika 

jednoznačné orientace na Západ, bylo nezbytné otupit ostny těchto společenských nálad a 

hledat kompromis mezi dvěma mlýnskými kameny – francouzským a německým veřejným 

mìněnìm. Spoffordovy návrhy tomu vydláţdily značně sloţitou, avšak přesto přijatelnou 

cestu. 

 

Končìcì rok 1950 byl v mnoha ohledech skutečně „rokem osudovým“, jak jej 

pojmenoval Edward Fursdon ve své knize mapujìcì sloţitou historii Evropského obranného 

společenstvì. Atlantická aliance počala s budovánìm integrovaných ozbrojených sil a 

přeměnila se z pouhého vojenskopolitického spojenectvì ve skutečnou obrannou organizaci. 

V důsledku francouzské iniciativy a snahy o německo-francouzské usmìřenì započal proces 

evropské integrace, který udává tón evropskému děnì do dnešnìch dnì. A konečně, 

v důsledku korejské války konkrétně a pokračujìcì sovětské politiky obecně došlo k vytaţenì 

pomyslného „kostlivce německého znovuvyzbrojení ze skříně“ a k serióznìmu dialogu o 

přìštìm osudu Spolkové republiky v západnìm společenstvì tzv. svobodných národů. Ačkoli 

cesta k rovnoprávnému postavenì Adenauerova Německa měla být delšì a sloţitějšì neţ-li 

mohl kdokoliv na podzim roku 1950 předpokládat, přesto právě v této době byla přijata 

rozhodnutì, která v Evropě oţivila na přìštì čtyři léta nejenom velké téma, ale ruku v ruce 

s nìm i celou řadu problémů a vyhrocených postojů. 
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5.  DVĚ CESTY, JEDEN CÍL 

 

 Na základě Spoffordových návrhů, jak je odsouhlasili ministři členských států 

NATO, došlo na počátku roku 1951 ke svolánì dvou paralelnìch konferencì. Obě sledovaly 

stejný cìl – vyuţitì německého obranného potenciálu, avšak kaţdá z nich, ač vycházela do 

značné mìry z principů přijatých během prosincových jednánì, jej vnìmala po svém. Na jedné 

straně tak stála konference mezi třemi okupačnìmi mocnostmi a německou vládou, která byla 

zahájena 9. ledna v Petersbergu, a jejìmţ úkolem bylo na základě amerických návrhů začlenit 

kontingenty Spolkové republiky přìmo do NATO. Na straně druhé pak byla Francouzi na 15. 

února svolána konference do Pařìţe, jeţ si kladla za cìl vypracovat konkrétnì návrhy pro 

vytvořenì Evropské armády, jeţ by umoţnila integraci německých jednotek. Mělo trvat téměř 

půl roku, neţ-li došlo na základě francouzské neústupnosti a přehodnocenì amerického 

postoje k tomu, ţe prvnì z nich byla překonána druhou a „evropské řešenì“ se stalo jedinou 

cestou pomocì nìţ mělo být dosaţeno nejen znovuvyzbrojenì, ale i zrovnoprávněnì Spolkové 

republiky Německo. Tento sloţitý a v mnoha poučný vývoj bude předmět této kapitoly. 

 

5.1. Kdyţ dva dělají totéţ ... 

 Jednání v Petesbergu a Paříži v první polovině roku 1951 

 

 Mnohé jiţ bylo napsáno o podstatě Spoffordova kompromisu. Avšak jaký byl důvod, 

ţe na něj jak Američané, tak Francouzi kývli? A jak je moţné, ţe mohlo dojìt k tak kurióznì 

situaci, ţe hned dvě konference (pokud ponecháme stranou jednánì vysokých komisařů 

s německou vládou o pozdějšìch Bonnských smlouvách) řešily německý problém, avšak 

kaţdá naprosto odlišným způsobem? Odpověď na prvnì otázku je zároveň odpovědì na 

otázku druhou. Ani americká a ani francouzská vláda si nepřály totálnì rozkol v debatách o 

budoucnosti NATO, jehoţ byl sice německý vojenský přìspěvek důleţitou, avšak nikoliv tou 

nejdůleţitějšì součástì. Ve snaze překonat tento pat názorů byl tedy vytvořen kompromisnì 

přìstup, který umoţnil pokračovat ve vytvářenì integrovaných struktur NATO na straně jedné 

a na straně druhé ponechával do budoucna otevřeny dveře pro řešenì německého přìspěvku 

buď ve strukturách Severoatlantické aliance přìmo nebo prostřednictvìm Evropské armády 

nepřìmo. Obě strany se tak sice shodly, ţe otázka německého znovuvyzbrojenì nesmì zpozdit 

celkové strategické plány aliance, avšak kaţdý si závěry, vyplývajìcì z kompromisu 

uzavřeného v Bruselu, vykládal po svém. Na základě budoucìho vývoje se domnìvám, ţe jak 
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americká, tak ale předevšìm francouzská strana braly dosaţenou dohodu jako „zelenou“ pro 

svůj vlastnì plán. 

 Kdyţ tedy došlo 9. ledna v Petersbergu k setkánì zástupců třì okupačnìch mocnostì a 

Spolkové republiky Německo,
166

 začalo být brzy zřejmé, ţe dosaţenì všeobecně přijatelného 

výsledku nebude v ţádném přìpadě jednoduché. Na jedné straně stály jasně formulované 

německé poţadavky, které 17. ledna na základě dřìvějšìch prohlášenì kancléře Adenauera 

shrnul předseda německé delegace Theodor Blank.
167

 Nejdůleţitějšì z nich byly následujìcì: 

1) mělo dojìt k posìlenì spojeneckých sil na územì Německa, aby byla zajištěna ochrana 

německého znovuvyzbrojenì, 2) mělo dojìt ke zrušenì okupačnìho statutu a jeho nahrazenì 

vzájemně uzavřenou smlouvou, a za 3) německé jednotky měly být vytvořeny na základě 

rovných práv pokud šlo o jejich organizaci, výzbroj a strukturu velenì.
168

 Na straně druhé pak 

stálo, předevšìm dìky častým francouzským námitkám, značně nejednotné stanovisko 

západnìch vlád.  

Ačkoli na prvnìm setkánì bylo oznámeno, ţe maximálnì přìspěvek Spolkové 

republiky nepřekročì 20 procent z celkového počtu pozemnìch jednotek, dalšì podrobnosti, 

předevšìm pokud šlo o velikost a sloţenì německých kontingentů, nebyly zástupci 

okupačnìch mocnostì schopni sdělit.
169

 Dìlem byl tento stav vyvolán tìm, ţe představitelé 

Spojenců nebyly oprávněni předloţit celkové plány Aliance na integrované sìly, dìlem pak 

skutečnostì, ţe ani Vojenský výbor ani generál Eisenhower ještě nevypracovali veškeré 

detaily.
170

 Nedostatek informacì o podobě a struktuře plánovaných sil NATO, se tak do 

budoucna staly, vedle jasně vyhraněných postojů jednotlivých účastnìků, jednìm z klìčových 

symptomů celého následujìcìho jednánì. Důleţitou otázkou i nadále zůstával problém 

velikosti německých jednotek.  

Spoffordův plán sice jasně definoval, ţe základnì německá jednotka nesmì překročit 

sìlu divize, a navrhoval jako přijatelný kompromis jiţ zmìněný regimental combat team, 

avšak němečtì představitelé se postavili proti tomuto pojetì. S ohledem na vojenskou 

efektivitu poţadovali vytvořenì plně operativnìch obrněných divizì, podporovaných 
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taktickým letectvem.
171

 Tento jejich poţadavek odůvodňoval generál Speidel,
172

 vojenský 

odbornìk německé delegace, předevšìm tìm, ţe jasná převaha sovětských sil nad silami 

Spojenců vyţaduje takovou strukturu organizace jednotek, která umoţnì co nejlépe vyuţìt 

jejich obranný potenciál. S odvolánìm na americký Polnì manuál (Field Manual) a na 

zkušenosti, které německá armáda zìskala během bojů druhé světové války na východnì 

frontě, Speidel povaţoval za jedinou takovou moţnou jednotku divizi.
173

 Samozřejmě 

nepřekvapì, ţe tento poţadavek, který byl prezentován německé veřejnosti, se setkal 

s prudkou reakcì nejenom ze strany Francie. Napřìklad 30. ledna britský komisař Sir Ivone 

Kirkpatrick
174

 přednesl důleţitý projev ve Frankfurtu, během něhoţ prohlásil, ţe německý 

vojenský přìspěvek je v současnosti druhořadou záleţitostì a ţe rozhodnutì o něm se můţe 

velmi dobře odloţit.
175

 V podobném duchu vyzněla i reakce generála Eisenhowera (o jejìm 

významu pro budoucì vývoj bude pojednáno nìţe). Přes tyto tvrdé projevy na veřejnosti, 

které německým představitelům jasně naznačily, ţe úplná a okamţitá rovnoprávnost SRN 

nepřipadá v úvahu, existovala ovšem ze strany okupačnìch mocnostì snaha dosáhnout 

z německé strany vstřìcnosti. 8. února tak André François-Poncet,
176

 francouzský vysoký 

komisař, připustil, ţe po přechodné obdobì, neţ-li dojde k vytvořenì integrovaných sil 

Evropské armády či NATO, bude skutečně v jistých oblastech existovat princip nerovnosti. 

Zdůraznil však, ţe toto nerovnoprávné postavenì bude postupně odbouráno a nahrazeno 

rovnoprávným postavenìm Spolkové republiky. A dotázal se, zda jsou němečtì představitelé 

ochotni na tyto podmìnky přistoupit.
177

 Německá reakce byla rychlá, předvìdatelná a 

samozřejmě negativnì. 

Na konci jara 1951 počalo být zřejmé, ţe konference směřuje ke krachu. Diskuse se 

točily stále kolem stejných témat a ačkoliv v některých otázkách – předevšìm technického 

charakteru – bylo postupně dosahováno shody, celkový pokrok byl nulový. Aktivnì zůstali 

předevšìm členové německé delegace, kteřì aţ do poslednì chvìle předkládali mnoţstvì 

návrhů, avšak ty v mnoha klìčových přìpadech překračovaly dohody uzavřené v Bruselu. 
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Americká a britská delegace si nebyly jisté, jak vzhledem k protichůdnosti francouzského a 

německého stanoviska postupovat. A Francouzi se čìm dál tìm vìce odvraceli od Petersbergu 

k Pařìţi. Jak vypadala situace tam? 

 La Conférence pour l’Organisation de l’Armée Européenne byla zahájena v Pařìţi 

15. února za účasti Francie, Spolkové republiky Německo, Itálie, Belgie a Lucemburska. 

Poněkud překvapivě, předevšìm s ohledem na  svou účast v ESUO, se jako plnoprávný člen 

neúčastnilo Nizozemsko, které vyslalo pouze pozorovatele. Ty vyslaly i Spojené státy, Velká 

Británie, Dánsko, Kanada, Norsko a Portugalsko. Přìčinou toho, ţe se nizozemská vláda 

rozhodla neparticipovat na probìhajìcì konferenci byla hluboká nedůvěra jejìho ministra 

zahraničì Stikkera k celému konceptu Plevenova plánu. Kromě toho, ţe jej povaţoval za 

přìliš idealistický a tìm pádem i nerealizovatelný, hlavnì překáţku spatřoval v přìlišném 

omezenì suverénnìch práv jednotlivých států. Navìc se domnìval, ţe poţadavky Francie 

budou nepřijatelné pro jejì partnery a tìm bude znemoţněno nalezenì přijatelného 

kompromisu.
178

  

Postoj labouristické vlády nebyl na rozdìl od toho nizozemského ţádným 

překvapenìm. Ernest Bevin nadále trval na tom, ţe vojenský přìspěvek Německa musì být 

realizován pouze v rámci Atlantického společenstvì a předseda vlády jej 12. února ve 

sněmovně podmìnil čtyřmi body, podle nichţ se v otázce znovuvyzbrojenì SRN mělo 

postupovat. Ačkoliv tyto tzv. Attleeho podmìnky (Attlee Conditions) na celkovém postoji 

Velké Británie k otázce německého znovuvyzbrojenì nic nezměnily a byly zaměřeny 

předevšìm na domácì veřejné mìněnì a dovnitř labouristické strany, nebude nezajìmavé je 

zde uvést. Koneckonců, za zhruba dva měsìce bude Aneurin Bevan
179

 před poslaneckou 

sněmovnou vysvětlovat svůj dramatický odchod z vlády na protest proti celému konceptu 

znovuvyzbrojenì a prohlásì, ţe daleko nebezpečnějšì pro světový mìr je americká iniciativa 

neţ-li sovětská hrozba. A ačkoliv list Economist označì bevanismus za „neznámý meteor na 

jinak nezajímavém letním nebi, který právě dohořel“, nebude jeho dopad na kontinentu bez 

účinku. V květnu 1951 pod jeho vlivem Jules Moch na stranickém kongresu SFIO prohlásì, 

ţe socialisté musì mìt odvahu vybrat si mezi „znovuvyzbrojením nebo sociálními 

službami“.
180
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Podle Clementa Attleeho tak mělo mìt znovuvyzbrojenì členských zemì NATO a 

ostatnìch demokratických států přednost před znovuvyzbrojenìm Německa, německé 

jednotky měly být integrovány takovým způsobem, aby se do budoucna zabránilo vzniku  

německé vojenské hrozby a rozhodnutì o znovuvyzbrojenì muselo být přijato samotnými 

Němci.
181

 Pokud šlo o názor labouristické vlády k Plevenovu plánu, ani na něm se nic 

nezměnilo. Vedle argumentů o vojenské neefektivitě a dlouhém časovém horizontu pro jeho 

realizaci, stála neotřesitelně za britským odmìtnutìm nadnárodnì povaha plánované armády. 

Na rozdìl od postoje labouristické strany a vlády byli konzervativci, alespoň pokud 

šlo o Anthonyho Edena a Winstona Churchilla, nakloněni plné účasti Velké Británie v Pařìţi. 

Na kolik byl tento jejich postoj mìněn upřìmně lze váţně pochybovat. Zda byl ovlivněn 

Schumanovým prohlášenìm v Radě Evropy z 24. listopadu, během něhoţ francouzský 

ministr zahraničì, ve snaze pootevřìt dveře britské účasti, odmìtl, ţe by francouzská vláda 

měla jakýkoliv plán pro politickou organizaci a tak vlastně oddělil politickou a vojenskou 

stránku Plevenova plánu, je rovněţ těţké posoudit.
182

 Jediné vodìtko, které nám v tomto 

směru můţe poslouţit, je budoucì politika konzervativnì vlády a ta se v ţádném přìpadě ve 

vztahu k evropské integraci přìliš nelišila od politiky labouristů.  

Vraťme se však ke konferenci v Pařìţi. Během jejìho zahájenì Schuman 15. února 

zrekapituloval stručnou historii Plevenova plánu a vyjádřil filosofii, jeţ stála za celým tìmto 

projektem: 

 

„Atlantická a Evropská obrana nejsou neslučitelné – neduplikují se navzájem, avšak 

jsou postaveny na odlišných plánech. Atlantická organizace je koaliční systém 

národních armád spojených pod jedním velením. Evropská armáda bude nadnárodní 

armádou, jež nahradí národní armády postupně, avšak definitivně.“
183

 

 

Zároveň nastìnil svou představu o podobě plánovaného společenstvì. V jeho čele měl stát 

evropský komisař pro obranu, jenţ by spolupracoval s Radou ministrů a byl pod kontrolou 

meziparlamentnìho shromáţděnì. Úkolem komisaře mělo, podle Schumanových slov, být 
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zajištěnì náboru, výcviku a výstavby evropských jednotek. V rámci Evropské armády neměla 

existovat ţádná diskriminace, avšak v počátečnìm obdobì mělo být umoţněno státům, jeţ 

majì závazky v zámořì, podrţet si své nezávislé ozbrojené sìly. Evropská armáda měla být 

tvořena pouze jednotkami, které budou vyuţity pro obranu Evropy.
184

 Pokud šlo o otázky 

finančnì, měl být vytvořen společný rozpočet, jenţ měl být financován z přìspěvků 

jednotlivých členských států. Takový byl tedy základ, z něhoţ měla konference při plánovánì 

Evropské armády vycházet. Inspirace Schumanovým plánem byla nesporná, avšak postup při 

vypracovánì konkrétnì podoby o mnoho sloţitějšì. 

Do čela tzv. Řìdìcìho výboru (Comité de Direction), jenţ se sestával z vedoucìch 

představitelů jednotlivých delegacì,
185

 byl jmenován Hervé Alphand. Tento výbor řìdil a 

dohlìţel na činnost vojenského, finančnìho, právnìho a dalšìch technických výborů. Dále 

existovalo přes 30 různých podvýborů a pracovnìch skupin, které se zabývaly širokým 

spektrem navzájem souvisejìcìch otázek. Právě spojitost jednotlivých problémů a jejich 

návaznost nejenom na sebe, ale i na domácì legislativu účastnických států, činila fungovánì 

jednotlivých výborů značně sloţitým. Ačkoliv celá konference byla primárně iniciativou 

Pařìţe a všem výborům předsedali Francouzi, neměli tito zástupci, alespoň v počátečnìch 

fázìch jednánì, přesné instrukce od francouzské vlády jakým způsobem majì předloţené 

problémy řešit. Dokonalým přìkladem byla situace předsedy finančnìho výboru Sadrina. 

Tomu, kdyţ se před prvnìm setkánìm dotázal francouzského ministra financì na politickou 

směrnici a instrukce, bylo jednoduše odpovězeno: „débrouillez-vous!“ (poraďte si!).
186

 

Obdobì od zahájenì konference do června 1951, kdy došlo k významné změně jejì 

role,
187

 lze stěţì hodnotit jako úspěšné. Vojenský výbor, pod předsednictvìm generála 

Larminata, se brzy dostal v otázce velikosti německých jednotek, jejich sloţenì a velitelské 

struktury do podobně hlubokých problémů, jaké poznamenaly jednánì v Petersbergu. 

Základnìm problémem finančnìho výboru pak bylo to, ţe neexistovala celková vojenská ani 

politická koncepce, kolem nìţ by se dala vystavět finančnì báze. Základnì otázky o podobě 

společného rozpočtu, jeho administraci a přìspěvcìch jednotlivých států tak do budoucna 

úzce souvisely s rozhodnutìmi, které byly předmětem jednánì vojenského a politického 

výboru. Pokud ty nedosáhly konsensu, a do poloviny roku 1951 se tak nestalo, nemohl 

finančnì výbor náleţitě fungovat. O něco lepšì byla situace ve výboru pro otázky vyzbrojenì, 
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kde bylo brzy dosaţeno shody v tom, ţe bude nezbytné vytvořit jednotnou agenturu, jejìmţ 

úkolem bude realizovat zbrojnì plány a zároveň standardizovat výzbroj a vybavenì 

evropských jednotek. Problémem ovšem byly rozdìlné fiskálnì a daňové politiky 

jednotlivých členských států, které bylo třeba uvést do souladu tak, aby nenarušovaly 

fungovánì plánovaného společenstvì. V důsledku výše nastìněného se tak činnost výboru 

z velké části omezovala předevšìm na vypracovánì administrativnì struktury.
188

 

Za situace nepřìliš nadějných výhlìdek na brzké vyřešenì otázky německého 

přìspěvku došlo 4. června k ukončenì konference v Petersbergu bez toho, aby bylo dosaţeno 

přijatelného kompromisu. V závěrečném shrnutì, které vysocì komisaři odeslali vládám třì 

okupačnìch mocnostì, byly na jedné straně uvedeny body v nichţ se podařilo dosáhnout 

shody, na straně druhé pak ty, jeţ nebyla německá strana ochotna akceptovat. Německá 

delegace souhlasila s tìm, aby byl vojenský přìspěvek Spolkové republiky realizován v rámci 

NATO, nedošlo – aţ na výjimky – k výstavbě německého zbrojnìho  průmyslu a podìl 

německých jednotek do budoucna nepřekročil jednu pětinu celkových sil. Ustanovenì, se 

kterými Němci nebyli ochotni souhlasit, se týkaly předevšìm principielnìho odmìtnutì 

jednotek menšìch neţ divize (podle jejich slov měla mìt minimálně 10.000 muţů) a 

ustanovenì o přechodné fázi. Na rozdìl od rozhodnutì přijatého v Bruselu, dále poţadovali, 

aby Německu bylo umoţněno vytvořit obrněné divize a došlo k ustavenì ministerstva obrany, 

nikoliv administrativnìho úřadu či úřadů na jednom či vìce ministerstvech. Zároveň byla 

německá delegace připravena přijmout některé z dalšìch bezpečnostnìch pojistek, které 

Spojenci navrhli, pokud by byly uplatněny na všechny členské státy NATO a 

nepředstavovaly by tak prvek diskriminace vůči SRN.
189

 Jak je z tohoto základnìho výčtu 

patrné, vývoj v Petersbergu do značné mìry skončil tam, kde začal. Jediným pozitivnìm 

důsledkem celé konference, vedle úspěchu v několika čistě technických oblastech, zůstalo 

pouze vyjasněnì postoje jednotlivých stran. 

Rozpor mezi francouzským a německým postojem nebyl ipso facto přìčinou 

neúspěšného výsledku celé konference. Důleţitou roli, která ovšem do značné mìry z této 

neslučitelnosti názorů vyplývala, sehrála změna v postoji americké administrativy k otázce 

německého znovuvyzbrojenì. Na jakém základě a z jakých přìčin došlo k přehodnocenì 

dosavadnìho amerického plánu, jenţ upřednostňoval řešenì v rámci NATO, a k přìklonu 

vlády Spojených států k podpoře francouzského modelu Evropské armády, bude předmětem 

následujìcìch stran. 
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5.2. Jaro plné událostí 

 Schumanův plán, německá otázka a francouzské potíže 

 

 Neţ-li však bude moţné přistoupit k analýze motivů, které zásadnìm způsobem 

uvolnily cestu „evropskému řešenì“ německého obranného přìspěvku, je nezbytné se zmìnit o 

několika důleţitých událostech, ke kterým od jara do léta 1951 došlo a které nebyly bez vlivu 

na předmět našeho zájmu. Prvnì z nich se dotýkala celkového směřovánì západnì Evropy, 

dvě dalšì budoucìho osudu Německa a konečně čtvrtá měla přìmý dopad na dalšìho 

klìčového hráče – Francii. 

 Na základě Schumanova plánu došlo 18. dubna v Pařìţi k podpisu Traité instituant la 

Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier , jìmţ byl poloţen jeden ze základnìch 

pilìřů evropské integrace. Základnì obsah tohoto značně rozsáhlého dokumentu je 

samozřejmě notoricky znám a nenì proto nezbytné se o něm rozepisovat.
190

 Ačkoliv proces 

ratifikace smlouvy měl být záleţitostì ještě několika následujìcìch měsìců, k jeho završenì 

došlo aţ 23. července následujìcìho roku,
191

 samotný jejì podpis nebyl bezvýznamný. 

Předevšìm přesvědčil americkou administrativu o tom, ţe to Evropané, tedy alespoň určitá 

část z nich, myslì s procesem evropského sjednocenì skutečně váţně. Z pohledu francouzské 

vlády došlo ke splněnì jedné ze základnìch podmìnek pro realizaci Plevenova plánu. Pro 

Spolkovou republiku pak podpis tohoto dokumentu v dlouhodobém výhledu znamenal 

odbouránì celé řady hospodářských omezenì.
192

 Zároveň struktura a obsah smlouvy 

napověděly mnohé i o budoucì podobě Evropského obranného společenstvì.  

 Pokud šlo o dalšì dvě události, které se dotýkaly samotného Německa, byla to na 

jedné straně probìhajìcì jednánì mezi Vysokou spojeneckou komisì a německou vládou o 

modifikaci okupačnìho reţimu, na straně druhé sovětská iniciativa na svolánì konference čtyř 

mocnostì o budoucìm uspořádánì Německa z listopadu předchozìho roku.  

 Poţadavek na změnu okupačnìho reţimu a ustavenì takového modu vivendi Spolkové 

republiky Německo, který by znamenal jejì rovnoprávné postavenì, byl jednìm z klìčových 

poţadavků, kterým Adenauer podmiňoval německou participaci v obranných strukturách 

Západu. Na základě doporučenì přijatých předchozì rok v Londýně a New Yorku došlo 

v lednu 1951 k zahájenì internìch diskusì mezi zástupci třì okupačnìch mocnostì, které byly 
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v květnu téhoţ roku rozšìřeny o reprezentanty SRN.
193

 Ačkoliv byla tato počátečnì jednánì 

předevšìm informativnìho charakteru, došlo ještě před zářijovým setkánìm ministrů zahraničì 

ve Washingtonu k vypracovánì prvnì podrobné zprávy. Na jejìm základě měli vysocì 

komisaři ve spolupráci s německou vládou navrhnout všestranně přijatelný kompromis. 

Vypracovánì tzv. generálnì smlouvy vytvářelo, vzhledem k jejì úzké návaznosti na 

projednávanou smlouvu o EOS, dlouhodobý a navzájem propojený komplex otázek a 

problémů, který byl „uspokojivě“ vyřešen aţ podpisem těchto smluv v květnu 1952.  

Přestoţe finálnì dohoda o uspořádánì vztahů se Spolkovou republikou byla na jaře 

1951 ještě hudbou budoucnosti, došlo v březnu k tzv. „malé revizi“ okupačnìho statutu. Ta 

přìmo vycházela z jiţ dřìve přijatých rozhodnutì a ačkoliv neznamenala okamţité a úplné 

zrušenì okupačnìho statutu, přiznávala západoněmecké vládě celou řadu pravomocì. 

Předevšìm bylo SRN umoţněno vytvořit ministerstvo zahraničì a navazovat – aţ na určité 

výjimky – diplomatické vztahy. Zároveň se Spojenci vzdali kontroly nad vnitřnì 

administrativou, zahraničnìm obchodem a měnovým systémem. Na oplátku se Spolková 

republika přihlásila k předválečným dluhům a zavázala se k účasti v mezinárodnìch 

institucìch pro otázky reparacì.
194

 Ministrem zahraničì byl 15. března prezidentem 

Heussem
195

 jmenován Konrad Adenauer, čìmţ se Německu poprvé oficiálně otevřela cesta 

k účasti na mezinárodnìch konferencìch.
196

 

 Rozhovory o změnách okupačnìho reţimu s třemi západnìmi vládami nebyly 

jednoduché a během počátečnì fáze v mnoha ohledech nesplnily okamţitá Adenauerova 

očekávánì. Navzdory tomu nepředstavovaly váţnějšì ohroţenì dlouhodobého směřovánì 

Spolkové republiky – tedy jejì rovnoprávné zakotvenì v západnì Evropě. Iniciativa sovětské 

vlády z listopadu 1950 však takovéto riziko představovala. Na základě dlouhé výměny 

diplomatických nót došlo v pařìţském Palais Rose 5. března k prvnìmu setkánì čtyř 

okupačnìch mocnostì. Ačkoliv se do 21. června, kdy byla jednánì ukončena, odehrálo vìce 

neţ sedmdesát zasedánì, začalo být jiţ brzy po zahájenì rozhovorů zřejmé, ţe Moskvě 

v ţádném přìpadě nejde o vyřešenì německé otázky, ale spìše o to, aby mìrovou iniciativou 

zapůsobila na anglické a francouzské levicové voliče před nadcházejìcìmi parlamentnìmi 

volbami. Ve skutečnosti ani západnì vlády nejevily přìlišné nadšenì pro opětovné sjednocenì 
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Německa, rozhodně ne bez splněnì podmìnek, které ovšem nebyla protistrana ochotna 

přijmout.
197

 

Zatìmco pro tři západnì okupačnì mocnosti znamenala tato jednánì předevšìm značně 

sloţitou šachovou partii se zkušeným protihráčem, který nakonec ustoupil v důleţité 

propagandistické hře, pro politické elity ve Spolkové republice představovala moţnost 

dohody se Sověty o Německu mnohem sloţitějšì problém. Adenauer byl zásadně proti tomu, 

aby k přìpravné konferenci vůbec došlo, a byl spokojen s vývojem, který začal brzy směřovat 

ke krachu. Na rozdìl od křesťanských demokratů byli sociálnì demokraté nakloněni 

takovémuto způsobu řešenì německé otázky, avšak pouze za podmìnky celoněmeckých, 

svobodných voleb pod mezinárodnì kontrolou. Carlo Schmid ve svém článku v International 

Affairs, datovaném 6. března, mimo jiné poněkud alibisticky navrhl dva kroky, kterými 

chtěla sociálnì demokracie „ulehčit“ pozici západnìch vlád při plánované konferenci. Za prvé 

se SPD zavázala nejednat s tzv. vládou sovětské zóny a za druhé odmìtla jakékoliv 

znovuvyzbrojenì SRN před konečným vyřešenìm německé otázky, jelikoţ by jednoznačná 

orientace na Západ, přinesla v přìpadě opětovného sjednocenì pouze chaos a potìţe. Tato 

úvaha sice nepostrádala v dlouhodobém výhledu opodstatněnì, avšak absolutně ignorovala 

stávajìcì mezinárodněpolitickou situaci. Pokud šlo o moţnou neutralizaci Německa postavil 

se k nì C. Schmid jménem sociálnì demokracie skepticky a to hned ze dvou důvodů. Podle 

SPD by se „neutralizace Spolkové republiky rovnala otevření dveřím Rusů“. Ani přìpadná 

neutralizace celého sjednoceného Německa nebyla podle Schmidova soukromého názoru 

přìliš reálná, jelikoţ byl přesvědčen, ţe „by bylo nemožné neutralizovat národ šedesáti pěti 

milionů lidí ve skutečném středu Evropy“.
198

  

Přestoţe výsledky  konference nebyly, alespoň pro západnì vlády nijak překvapivé, 

utvrdily předevšìm americkou administrativu v názoru, ţe plán na opětovné sjednocenì 

Německa nenì v dohledné době moţné realizovat a ţe je nezbytné co nejdřìve začlenit 

Spolkovou republiku do obranného systému Západu.  
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Poslednì událostì, která důleţitým způsobem ovlivnila nejen jarnì a letnì jednánì 

v Petersbergu a Pařìţi, ale rovněţ i celý budoucì vývoj německé otázky a evropské integrace, 

byla vnitropolitická situace ve Francii. Pád Plevenovy vlády na počátku března byl sice 

v předvečer podpisu smlouvy ESUO nepřìjemným překvapenìm a dále podtrhoval politickou 

labilitu Francie, avšak zahraničněpolitická linie nové vlády Henriho Queuille
199

 (v úřadu byl 

do 11. srpna 1951) se vzhledem k téměř identickému personálnìmu sloţenì přìliš nelišila od 

vlády předchozì (např. Robert Schuman i nadále zastával post ministra zahraničì). Mnohem 

většì důleţitosti se ovšem těšil jiný vnitropolitický problém Francie – a to na červen 

plánované volby. 

Volby, které mohly, vzhledem k silné popularitě komunistické strany a rostoucì 

oblibě RPF, nepřìjemným způsobem zamìchat právě rozdanými kartami. Přestoţe se vládnì 

strany pokusily tomuto nepřìjemnému kursu pomocì schválenì nové volebnì reformy 

v květnu 1951 zabránit, byly to vedle komunistů právě strany třetì sìly, které ve volbách 

utrţily značné ztráty a přišly o dosavadnì většinu v parlamentu. Důsledkem voleb tak na 

straně jedné byla ztráta téměř poloviny mandátů MRP a výrazné posìlenì RPF, na straně 

druhé pak odchod socialistů z vlády, ačkoliv jeho bezprostřednì přìčinou se staly spory kolem 

školské otázky. V nové Plevenově vládě sice nadále nezastával post ministra obrany Jules 

Moch, který nebyl znovuvyzbrojenì Německa ani jeho plánovanému řešenì v rámci Evropské 

armády nakloněn, avšak rozloţenì sil v parlamentu nevěstilo do budoucna nic dobrého – ani 

pro politickou stabilitu Francie, ani pro řešenì německého obranného přìspěvku.
200

 

 

5.3. Láska na druhý pohled 

 Příčiny a důsledky změny amerického postoje k plánům na Evropskou armádu 

 

 Neschopnost konference v Petersbergu dosáhnout kompromisu v otázce opětovného 

vyzbrojenì Spolkové republiky a jejìho přìmého začleněnì do struktur NATO nebyla jediným 

důvodem k přehodnocenì koncepce americké zahraničnì politiky vůči německému přìspěvku. 

Nemalou roli v ústupu od amerického k evropskému scénáři sehrály rovněţ i přesvědčivé 
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argumenty Jeana Monneta, který vyvinul nemalé úsilì, aby na základě osobnìch kontaktů 

intervenoval ve prospěch Evropské armády u klìčových osobnostì americké administrativy 

v Evropě. Svou základnì argumentaci v jejì prospěch zaloţil předevšìm na procesu politické 

integrace, kterou v dlouhodobém výhledu přinese, coţ bylo směřovánì Evropy, jemuţ byla 

celá řada Američanů pozitivně nakloněna.
201

 I v důsledku neutěšených jednánì v Petersbergu 

se mu velmi brzy podařilo přesvědčit pro svůj plán amerického vysokého komisaře 

v Německu Johna McCloye a amerického velvyslance v Pařìţi Davida Bruce, kteřì sehráli 

nemalou úlohu při tlaku na změnu postoje americké administrativy. Ústřednì postavou při 

změně amerického stanoviska ovšem nebyl Dean Acheson, který měl nadále o francouzském 

projektu silné pochybnosti, ale jiný Američan – Dwight Eisenhower. 

 Eisenhowerův postoj vůči myšlence německého znovuvyzbrojenì a Evropské armády 

nebyl jednoznačný a prošel po jeho jmenovánì vrchnìm velitelem sil NATO v Evropě 

podstatnou proměnou, nikoliv nepodobnou té, kterou prošel v daném obdobì postoj americké 

administrativy jako celku. Po návratu ze své lednové cesty po hlavnìch městech západnì 

Evropy ve svém projevu v Kongresu neváhal a v souvislosti s otázkou německého přìspěvku 

prohlásil: 

 

„Osobně se domnívám, že je třeba dosáhnout politické platformy a porozumění, jež 

zváží eventuální a zaslouženou rovnost ze strany tohoto národa (německého národa) 

předtím, než bychom měli začít jednat o začlenění německých jednotek do armády 

jakéhokoliv druhu. Samozřejmě já, jakožto velitel, nechci žádný nedobrovolný 

kontingent, žádného vojáka sloužícího po vzoru Hessenských ... v jakékoli armádě pod 

mým velením.“
202

 

 

Poselstvì jako takové bylo zřejmé. Eisenhower ve své prozatìmnì zprávě nenaléhal na 

okamţité vytvořenì německých jednotek, ale poţadoval, aby úkolem politiků a diplomatů 

bylo nalezenì jìm předestřeného řešenì.
203

 Přestoţe by se mohlo zdát, ţe projekt Evropské 

armády by v mnoha ohledech mohl odpovìdat jeho poţadavkům, nebylo tomu tak. 
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K francouzskému plánu choval od počátku silné pochybnosti a domnìval se, ţe Plevenův 

plán „ve svém důsledku spíše rozděluje než-li sjednocuje“, jelikoţ obsahuje „všechny druhy 

překážek, potíží a fantaskních představ, které pomýlení lidé mohli shromáždit v jednom 

balíku návrhů“.
204

 Ještě v březnu v rozhovoru pro New York Times prohlásil, ţe Evropská 

armáda je jako „zapřáhnout káru před koně“, jelikoţ „reprezentuje politickou entitu, která 

doposud neexistuje“.
205

 

 Tento názor byl však pouze jednou stranou mince a brzy po svém návratu do Evropy 

Eisenhower seznal, ţe dìky francouzské angaţovanosti v Indočìně bude NATO bez 

německých jednotek pouhým obalem bez náplně. Na jaře 1951 měl Eisenhower pod svým 

velenìm „pouhých“ 15 divizì, coţ byl zajisté od předchozìho roku jistý pokrok, avšak proti 

těmto silám stálo na druhé straně ţelezné opony jen v prvnì linii 50 divizì sovětského 

bloku.
206

 Samozřejmě existoval ještě druhý moţný zdroj vojáků – zdroj americký, avšak ten 

byl pro generála z dlouhodobého hlediska nepřijatelný. Koneckonců byl to předevšìm on, 

kdo posvětil počet amerických divizì v Evropě a jehoţ dlouhodobým cìlem bylo posìlit 

vojenské postavenì západoevropských států natolik, aby bylo moţné v rozmezì čtyř aţ osmi 

let počet amerických jednotek opět omezit.
207

 Jediným logickým východiskem proto bylo 

zìskat – pokud moţno co nejdřìve – německé jednotky a vzhledem k blìţìcìmu se krachu 

v Petersbergu zůstávala jedinou alternativou konference v Pařìţi.  

 Přes svůj ještě nedávno negativnì postoj k Plevenově plánu si Eisenhower jiţ 11. 

června do denìku poznamenal: „Začínám věřit, že problém evropské bezpečnosti nebude 

nikdy uspokojivě vyřešen dříve než-li budou existovat Spojené státy evropské ... .“
208

 Po svém 

setkánì s Monnetem na konci téhoţ měsìce byla jeho konverze dokončena zcela.
209

 

Z původnìho odpůrce Evropské armády se tak do budoucna stal stoupenec nejen vojenské, 

ale i politické  a hospodářské integrace Evropy, pro nìţ se jiţ zcela otevřeně vyslovil 3. 

července v Londýně.
210
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 Přesto si americká administrativa, která se stále vìce přikláněla k řešenì v rámci 

Evropské armády, neodpustila malé intermezzo. Na základě doporučenì amerických a 

německých vojenských expertů 11. června John McCloy vypustil do oběhu skutečnou 

bombu. V prohlášenì, které později uveřejnil New York Herald Tribune, navrhl vytvořenì 12 

německých divizì s dostatečným počtem dělostřelectva a tanků, podporovaných taktickým 

letectvem a omezenými námořnìmi silami.
211

 Ve svém druhém prohlášenì z 26. června 

rovněţ potvrdil, ţe Spolková republika se stane členem NATO. Francouzská reakce byla 

rychlá a ostrá, avšak v jednom důleţitém bodě průlomová. Pařìţ sice jednoznačně odmìtla 

realizaci německého přìspěvku mimo rámec Evropské armády, avšak na druhou stranu se 

nechala slyšet, ţe „horní hranice národních jednotek může být zvednuta a překročit tak 

předcházející úroveň bojových skupin“.
212

  

Ačkoliv se na prvnì pohled můţe zdát, ţe celá tato americká iniciativa, předevšìm 

v přìpadě McCloye, byla v naprostém rozporu se stávajìcìm trendem americké politiky, opak 

byl pravdou. Ačkoliv konference v Petersbergu nedopadla podle původnìch očekávánì, 

nebyla, alespoň podle Achesona, mrtvá. Jejì závěry, které v podstatě McCloy prezentoval 

nejdřìve při poradě na státnìm departmentu a později v tisku, odpovìdaly okamţitým 

americkým poţadavkům, avšak nebraly v potaz následujìcì okolnosti: pro Francouze byl 

Petersberg mrtev a jediným řešenìm se stala Evropská armáda. Bez souhlasu francouzské 

vlády, jakoţto okupačnì mocnosti, nebylo moţné v totmo směru dále pokračovat.  

Zároveň se však domnìvám – a některé pozdějšì kroky státnìho departmentu tyto mé 

úvahy nepřìmo podporujì, ţe mohl existovat ještě jiný motiv pro tento neobvyklý postup. Zdá 

se pravděpodobným, ţe se americká administrativa snaţila v situaci, kdy se dìky 

neslučitelnosti německých a francouzských názorů v Petersbergu postupně stávalo evropské 

řešenì de facto jediným moţným prostředkem k realizaci německého přìspěvku, vyvinout 

tlak na francouzskou vládu k většìm ústupkům v některých sporných bodech. Obdobì vypjaté 

volebnì agitace ve Francii skončilo a tak se nabìzela moţnost kompromisnìho řešenì mezi 

plánem Evropské armády s jejìmi politickými aspekty a prozatìmnì zprávou z Petersbergu, 

která stavěla předevšìm na principu vojenské efektivity. Přìslib francouzské vlády o moţné 

úpravě nejmenšì integrované jednotky, který v mnohém situaci do budoucna ulehčil, za cenu 

americké podpory Plevenova plánu byl toho dle mého názoru jasným dokladem.  

 Důsledkem výše nastìněného vývoje bylo Achesonovo memorandum z 6. července. 

V něm navrhl chopit se myšlenky Evropské armády při řešenì německého problému, jelikoţ 
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je jiţ v takové fázi, ţe můţe poskytnout nezbytný základ pro jednánì. Zároveň ovšem 

poznamenal, ţe by bylo vhodné, aby některé myšlenky z Petersbergu, předevšìm pokud šlo o 

velikost a strukturu německých jednotek byly přijaty Franciì a začleněny do konceptu 

Evropské armády.
213

 Toto rozhodnutì, ačkoliv bylo Eisenhowerem i dalšìmi stoupenci  

„evropského řešenì“ vnìmáno pozitivně, nebylo Achesonem přijato bez výhrad a jeho 

základnìm poţadavkem pro trvalý souhlas se stal rychlý pokrok při jeho realizaci.
214

 

Uveřejněnì červencové prozatìmnì zprávy, vypracované na konferenci v Pařìţi, znamenalo 

dalšì důleţitý impulz pro posìlenì hlasů volajìcìch po přehodnocenì amerického postoje. 

Výsledkem nového kurzu americké administrativy se stalo memorandum z 30. července, 

které se po schválenì prezidentem Trumanem stalo novou oficiálnì liniì americké politiky. 

Kroky k dosaţenì efektivnì obrany Evropy měly zahrnout tři souběţně řešené okruhy 

problémů: dohodu o vytvořenì Evropských obranných sil, jeţ budou podřìzeny NATO, 

konkrétnì plán na vytvořenì německých kontingentů v co nejkratšì době a politickou dohodu 

se Spolkovou republikou, která zajistì podstatné obnovenì jejì suverenity.
215

 

Ačkoliv americká administrativa od počátku v zásadě odmìtala Plevenův plán, celý 

komplex vzájemně propojených přìčin, jak byl nastìněn v předcházejìcìch kapitolách, jì 

nakonec přivedl na počátku zářì 1951 do dosti kurióznìho postavenì. Nejenom, ţe začala plán 

Evropské armády postupně podporovat, ale jak se do budoucna ukáţe, stala se v dalšìm 

zápase o osud Evropského obranného společenstvì jednìm z jeho nejvášnivějšìch stoupenců. 

 

5.4. Všechny cesty vedou do Paříţe 

 Pokrok v Paříži a červencová zpráva 

 

 Důsledky americké změny postoje a jì předcházejìcì neúspěšná jednánì v Petersbergu 

nezůstaly bez vlivu na jednánì v Pařìţi. Jiţ na počátku června, poté co byla jednánì v Bonnu 

odloţena na neurčito, si Adenauer uvědomil, ţe bude potřeba přehodnotit dosavadnì přìstup 

k jednánìm o Evropské armádě. Ta se v dané situaci stala jediným prostředkem jak 

dosáhnout, pokud bude postupovat správně, podobných cìlů, které měl v úmyslu dosáhnout 

v přìpadě přijetì amerického plánu. Vyjádřenìm této postupně se upevňujìcì změny se stalo 
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jmenovánì Herberta Blanka, který donedávna vedl jednánì v Petersbergu, do čela německé 

delegace na konferenci v Pařìţi.
216

 

 Postoj Blanka se nelišil přìliš od toho, který zastával během jednánì s třemi zástupci 

okupačnìch mocnostì. Jiţ během prvnì plenárnì schůze, vedle jiţ klasických argumentů 

ohledně vojenské efektivity a rovnoprávného postavenì Spolkové republiky, přednesl 

naprosto nový a pro Francouze nepřijatelný poţadavek, aby prozatìmnì zpráva z Petersbergu 

byla základem pro jednánì o německém přìspěvku.
217

 Přes tento nepřìliš nadějný začátek se, i 

dìky zvyšujìcìmu se americkému tlaku a francouzské ochotě ke kompromisu, jednánì 

postupně dostávalo ze slepé uličky. Důvod pro francouzskou vstřìcnost byl zcela prozaický. 

Pokud by německá delegace opustila konferenci, neznamenalo by to pouze krach konceptu 

Evropské armády jako takové, ale rovněţ i hrozbu opětovného tlaku americké administrativy 

na řešenì německého přìspěvku v rámci NATO bez toho, aby Francie mohla nabìdnout 

přijatelnou alternativu.
218

 Pokud šlo o Adenauera ani on si nepřál krach konference. 

Důvodem byla obava z poškozenì vztahů Spolkové republiky s Franciì a ze znovuoţivenì 

krajnìho nacionalismu doma.
219

 Poté, co se otevřenými stoupenci Evropské armády stali i 

Američané, nebylo jiné cesty, neţ-li té, jeţ vedla do Pařìţe. 

 Prvnìm projevem této „vynucené“ francouzsko-německé spolupráce se stala 

prozatìmnì zpráva, představená 24. července Hervé Alphandem. Ačkoliv se v nì ze zcela 

očividných přìčin nehovořilo o otázkách velikosti základnìch jednotek, stupni jejich integrace 

a generálnìm štábu, obsahovala jiţ v té době celou řadu ustanovenì, která měla být obsaţena 

v budoucì smlouvě o EOS. Shodné body se tak týkaly principu rovnoprávného postavenì 

všech členů, naprostého sloučenì veškerých ozbrojených sloţek (vyjma jednotek v zámořì) 

pod nadnárodnìm orgánem, společného rozpočtu a podřìzenì Evropské armády vrchnìmu 

veliteli NATO. Zároveň bylo dosaţeno shody v ustanovenì o přechodném obdobì, během 

něhoţ měly být na národnì instituce delegovány pravomoci orgánů plánovaného 

společenstvì.
220

 Tento bod se týkal předevšìm otázky zajištěnì branců a znamenal značný 

ústupek z francouzského strany. Důvodem pro vstřìcnost Francie v tomto bodě byl původnì 

Blankův návrh, aby němečtì vojáci byli okamţitě podřìzeni vrchnìmu veliteli NATO, který 
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byl nakonec přijat.
221

 Orgány plánovaného Evropského obranného společenstvì, jak se o něm 

nynì počalo hovořit, odpovìdaly těm, jeţ vytvářel dřìvějšì Schumanův plán. Vedle Rady 

ministrů, parlamentnìho shromáţděnì a soudnìho dvora, měl být vytvořen nadnárodnì 

evropský obranný úřad, jenţ měl být reprezentován jednìm nebo sborem komisařů.
222

 

Přestoţe tento několika desìtek stránkový dokumentu nechával některé z klìčových otázek 

otevřené, vytvářel dostatečně funkčnì bázi, na nìţ mohla být jednánì nejen o budoucìm 

uspořádánì německé otázky vystavěny. 

 

 Vývoj, ke kterému od počátku ledna do konce července došlo, se výrazným způsobem 

podepsal na budoucìm směřovánì Evropy. Ze dvou alternativnìch plánů na německé 

znovuvyzbrojenì, odsouhlasených na sklonku předchozìho roku v Bruselu, zůstal na počátku 

srpna pouze jeden jediný – „evropský“, který se nově těšil i podpoře Spojených států. Ty jej 

sice nebyly připraveny přijmout bez výhrad, avšak dìky tlaku, který dokázaly vyvinout na 

své evropské spojence, došlo jiţ brzy k překonánì mrtvého bodu v celé řadě doposud 

zdánlivě „neřešitelných“ otázek. Podpis smlouvy o Evropském společenstvì uhlì a oceli, 

stejně jako neúspěch jednánì s Moskvou, posìlily západnì směřovánì Spolkové republiky a 

tìm i mezinárodnì a vnitropolitické postavenì kancléře Adenauera. V úzké souvislosti s plány 

na německé znovuvyzbrojenì pokračovala jednánì o generálnì smlouvě. Důvod této vzájemné 

provázanosti spočìval v neochotě Francie obnovit suverenitu Spolkové republiky před tìm, 

neţ bude dosaţeno přijatelného řešenì německého znovuvyzbrojenì v rámci Evropské 

armády. Německý motiv byl přesně opačný. Červnové volby ve Francii, které na počátku 

srpna vynesly na post premiéra opět René Plevena, na jedné straně přinesly značné oslabenì 

komunistické strany, avšak na straně druhé posìlily nacionalistické frakce v parlamentě na 

úkor MRP. Ačkoliv na sklonku srpna existoval vzhledem k posìlenì pravice a tandemu 

Pleven-Schuman spìše mìrný optimismus, ukáţe dalšì přìběh Plevenova plánu, potaţmo 

Evropského obranného společenstvì, ţe pokud šlo o jejich budoucì osud, nebyl tento 

výsledek voleb právě nejšťastnějšìm. 
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6. EVROPSKÉ ŘEŠENÍ MÁ ZELENOU 

 

 Přestoţe se na sklonku léta 1951 koncept Evropské armády (či spìše Evropského 

obranného společenstvì, jak se do budoucna projekt označoval) stal výhledově jediným 

řešenìm německého znovuvyzbrojenì, nebyla cesta od prozatìmnì červencové zprávy 

k podpisu samotné smlouvy snadná a bezkonfliktnì. Vedle celé řady otázek týkajìcìch se 

fungovánì a organizace společenstvì, existoval značně rozsáhlý okruh specifický problémů, 

které v mnohém přesahovaly vlastnì jednánì pařìţské konference. Přìčiny většiny těchto úzce 

propojených sporných otázek lze spatřovat ve sloţitých vnitropolitických poměrech, 

předevšìm ve Francii a Spolkové republice, a ve snaze minimalizovat odpor domácì opozice 

vůči plánovanému konceptu prosazenìm co největšìho počtu vlastnìch poţadavků. Vedle 

toho, souvisela celá řada klìčových problémů s úsilìm o nalezenì přijatelného kompromisu 

mezi národnìm charakterem jednotlivých států a nadnárodnìm charakterem nového 

společenstvì. V důsledku toho, nelze výklad této kapitoly omezit pouze na vlastnì jednánì 

konference v Pařìţi a postupný vznik smlouvy o EOS, ale je třeba rozšìřit jeho záběr na celou 

řadu vzájemně souvisejìcìch témat. Ponecháme-li stranou vlastnì evoluci smlouvy a postoj 

klìčových hráčů (Francie, Německa, Itálie), půjde předevšìm o otázku britské (ne)účasti 

v EOS, americkou podporu „francouzsko-německého“ plánu a tlak na jeho realizaci, bonnská 

jednánì o tzv. generálnì smlouvě, změnu nizozemského postoje k účasti na konferenci, 

francouzskou snahu o vytvořenì dostatečných bezpečnostnì pojistek a konečně i sovětskou 

iniciativu v předvečer podpisu smlouvy. Celý tento značně simplifikujìcì výčet 

nejdůleţitějšìch problémů bude na následujìcìch stránkách blìţe prozkoumán a zasazen do 

patřičného rámce ve vztahu k námi sledovanému problému, jìmţ i nadále zůstává otázka 

vzniku a vývoje Evropského obranného společenstvì. 

 

6.1. Slibné výročí 

 Vývoj konceptu EOS od vydání prozatímní zprávy do října 1951 

 

 Nová Plevenova vláda, která byla po sloţitých jednánìch vytvořena 10. srpna, se 

jevila připravena výrazně pokročit v jednánì o Evropské armádě. Důvody pro takovýto 

přìstup popsal Hervé Alphand ve své zprávě ze 14. srpna, v nìţ rovněţ analyzoval dosavadnì 

jednánì v Petersbergu a v Pařìţi a nastìnil postoj zúčastněných reprezentacì. Pokud šlo o 

německou delegaci potvrdil, ţe jejì postoj je trvale motivován předevšìm poţadavky na 

vojenskou efektivitu a rovnoprávné postavenì, avšak zdůraznil, ţe plán Evropské armády se 



 76 

nadále těšì plné podpoře americké vlády. Rovněţ připustil, ţe zdrţenlivost Nizozemska, a 

skandinávských států, váhánì Itálie, odpor Belgie a Lucemburska vůči plně integrovanému 

nadnárodnìmu pojetì a předevšìm jednoznačné odmìtnutì projektu ze strany Velké Británie, 

představujì váţné překáţky pro budoucì úspěch konference.
223

 Přesto byl pro Alphanda 

navrţený plán nejlepšìm způsobem jak dosáhnout maxima garancì před znovuoţivenìm 

německého militarismu, podpořit evropskou integraci a zajistit, aby Německo nehrálo roli 

arbitra mezi Východem a Západem. Nejlépe tento fakt vyjádřì jeho vlastnì slova: 

 

„Německo nemůže hrát tuto hru, jestliže nemá možnost volného nakládání  s 

průmyslovými zdroji Porúří a armádu. Schumanův plán a plán Evropské armády mu 

nedovolují obnovit jeho minulé pokusy.“
224

 

 

Plán byl v očìch francouzské vlády skutečně jediným moţným řešenìm.
225

 Přesto však 

Schuman v dopise Achesonovi z 26. srpna neopomněl připomenout některé kroky, které je 

nezbytné tvářì v tvář nepředvìdatelnému Německu přijmout. Předevšìm zdůraznil potřebu 

realizovat německé znovuvyzbrojenì pouze v rámci EOS, aby se zabránilo znovuzrozenì  

německého militarismu a naléhal v tomto směru na Spojené státy, aby podpořily vytvořenì 

takových garancì, které by této hrozbě do budoucna předešly. Pokud šlo o britskou úlohu 

v navrhovaném plánu, francouzský ministr zahraničì doufal, ţe „se Velká Británie bude moci 

podílet na těchto dohodách nebo se k nim přidruží takovým způsobem, jenž bude odpovídat 

jejím zájmům“. „Pokud,“ pokračoval Schuman, „by Británie nemohla souhlasit s tím, aby se 

stala integrální součástí Evropského společenství“, pak doufal, ţe vyvine veškerou snahu 

k podpoře francouzských snah a „bude úzce spolupracovat se Spojenými státy a Evropským 

společenstvím“ v rámci Severoatlantického systému.
226

 Vedle této kulantně předloţené 

ţádosti o americkou podporu v otázce problematického postoje Velké Británie, očekávala 

ovšem Francie významnou pomoc i jinde – a to v Indočìně. Důvod byl podle francouzské 

vlády zcela prozaický. Pouze dìky pozitivnìmu postoji Washingtonu v tomto bodě, se bude 
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moci Pařìţ plně věnovat obraně Evropy.
227

 Oba tyto poţadavky byla americká administrativa 

ochotna podpořit. 

Podobně jako v přìpadě Spojených států či Francie doznal i postoj Spolkové republiky 

do konce srpna 1951 významné změny, která odráţela nově vytvořenou mezinárodnì situaci. 

V memorandu, předaném 25. srpna zástupcům třì okupačnìch mocnostì, Adenauer vyjádřil 

plnou podporu plánu Evropského obranného společenstvì, avšak poukázal na skutečnost, ţe 

stále existuje celá řada nevyřešených problémů finančnì, právnì a vojenské povahy, které je 

nezbytné vyjasnit. Přestoţe navrhl, aby byl německý přìspěvek v rámci Evropské armády 

jasně omezen, vyjádřil názor, ţe sìly Spolkové republiky by mělo tvořit 12 divizì s náleţitými 

leteckými a námořnìmi silami (v sìle zhruba 250.000 muţů), coţ byl rozsah, který odpovìdal 

jak původnìm americkým plánům tak i petersbergským doporučenìm. Pokud šlo o základnì 

vojenskou jednotkou, nadále poţadoval, aby jì byla divize v sìle zhruba 11.000-13.000 

muţů.
228

  

Přestoţe byl tento druhý poţadavek původně pro francouzskou stranu nepřijatelný, 

nová situace si vyţádala i nové přehodnocenì jejìho dosavadnìho postoje. Americký tlak na 

dostatečný a předevšìm rychlý pokrok v tomto směru byl jasným imperativem. Ve snaze 

dosáhnout přijatelného kompromisu v této otázce ještě před konferencì Severoatlantické rady 

v Ottavě, přizval Vojenský výbor NATO generála Eisenhowera, aby zhodnotil, zda jsou 

smìšené divize, coţ byl původnì francouzský návrh, vojensky přijatelné či nikoliv. Na 

základě generálova doporučenì, které nakonec bylo francouzskou vládou přijato, mělo dojìt 

k vytvořenì základnìch vojenských jednotek v podobě tzv. groupementů, v sìle 12.000-

15.000 muţů. Tento skutečně brilantnì a dalo by se řìci aţ cynický krok, který vytvářel 

divize, které ve skutečnosti divizemi nebyly, přinesl vyřešenì dvou zásadnìch problémů 

najednou. Na jedné straně byl splněn francouzský poţadavek, ţe nedojde k vytvořenì 

německých divizì, čìmţ si francouzská vláda  zachránila tvář před domácìm publikem, na 

straně druhé toto řešenì odpovìdalo poţadavkům americké administrativy a německé vlády 

na dostatečnou efektivitu ozbrojených sil Evropské armády.
229

 

Zdálo se, ţe vývoj událostì kráčì, alespoň v dané chvìli, správným směrem a to i 

přesto, ţe konečná podoba Evropského obranného společenstvì, předevšìm dìky stále 

nevyřešeným otázkám pokud šlo o finančnì záleţitosti, nadnárodnì charakter společenstvì a 

problém britské spolupráce s EOS, nebyla na zářijovém setkánì třì okupačnìch mocnostì ve 
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Washingtonu v roce 1951 a později ani na setkánì členských států NATO v Ottavě, 

předloţena. Konečná deklarace ministrů zahraničì Francie, Spojených států a Velké Británie 

na závěr washingtonského setkánì přinesla potvrzenì stávajìcìho postupu. Vedle jednoznačné 

podpory Evropského obranného společenstvì a ESUO jako klìčových kroků směřujìcìch 

k evropské jednotě, ocenili zmìněnì ministři plán přijatý v Pařìţi jako „důležitý příspěvek 

k efektivní obraně Evropy, včetně Německa“. Zároveň souhlasili s tìm, ţe účast SRN ve 

společné obraně „by mělo být zcela přirozeně doprovázeno nahrazením stávajícího 

Okupačního statutu novým vztahem mezi třemi okupačními vládami a Spolkovou republikou 

Německo“. Herbert Morrison,
230

 který nahradil Ernesta Bevina (zemřel v dubnu 1951) na 

postu ministra zahraničì, jménem britské vlády vyjádřil přánì Spojeného královstvì „vytvořit 

co možná nejužší svazek s evropským kontinentálním společenstvím ve všech fázích jeho 

vývoje“.
231

 Ponecháme-li stranou rozhodnutì o rozšìřenì NATO o dva nové členy (Řecko a 

Turecko), revizi italské mìrové smlouvy a ustavenì Temporary Council Committee (TCC),
232

 

ani jedna z konferencì tak v zásadě, kromě potvrzenì stávajìcìho postupu (v podobě jiţ 

zmìněných groupementů), nepřinesla v otázce znovuvyzbrojenì Německa či Evropského 

obranného společenstvì nic nového.
233

 

  

6.2. Proradný Albion 

  Problém britské účasti v Evropském obranném společenství 

 

 V řìjnu 1951 došlo na evropské scéně ke dvěma podstatným událostem. Prvnì z nich 

bylo rozhodnutì nizozemské vlády modifikovat svůj dosavadnì postoj k plánu Evropského 

obranného společenstvì a změnit svůj status na konferenci v Pařìţi z pozorovatele na 

aktivnìho účastnìka. Důvodem pro tuto změnu byla skutečnost, ţe dìky vstřìcnému přìstupu 

francouzské vlády k německým poţadavkům na rovnoprávné postavenì, se jevily vyhlìdky na 

úspěšnou realizaci plánu v mnohem přìznivějšìm světle neţ tomu bylo v únoru téhoţ roku. 

Druhou významnou událostì, jejìmiţ důsledky se bude tato kapitola předevšìm zabývat, byly 

britské parlamentnì volby, které vynesly ke kormidlu konzervativnì stranu, v čele se 
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stárnoucìm a stále osobitějšìm Winstonem Churchillem. Přestoţe vìtězstvì konzervativců 

bylo těsné a zahraničnì politika zaujìmala v předvolebnìm boji druhořadé mìsto,
234

 vyvolala 

tato změna pozitivnì ohlas v řadách stoupenců evropské integrace obecně a tzv. cedistů 

(stoupenců EOS) konkrétně. Stále ještě bylo v ţivé paměti nejen Churchillovo provolánì 

z léta předchozìho roku ve Štrasburku, ale i jeho dlouhodobá podpora evropského 

integračnìho hnutì, a tak mnozì očekávali, ţe pod taktovkou „největšìho ţijìcìho Brita“ se 

Spojené královstvì připojì po vzoru Nizozemska k plánovanému projektu Evropské armády. 

Konzervativnì vláda ovšem k překvapenì všech těch, kteřì v očekávánì hleděli za kanál, 

zaujala k děnì na kontinentu podobně zdrţenlivý postoj jako předtìm vláda labouristická. 

 Přestoţe přìstup vlády Clementa Attleeho vůči projektům evropské integrace a 

německého znovuvyzbrojenì byl jiţ dostatečně popsán v předcházejìcìch kapitolách, bude 

vhodné jej zde alespoň ve zkratce připomenout. Labouristická vláda, jak jiţ bylo řečeno, 

zaujala od počátku odmìtavé stanovisko jak k Schumanově tak i Plevenově plánu, jelikoţ 

pojetì nadnárodnìch institucì neodpovìdalo britské tradici, velmocenskému postavenì Británie 

a jejìmu vztahu ke Commonwealthu. Důleţitým aspektem zůstával i jistý druh iluze o 

„speciálnìch vztazìch“ se Spojenými státy, které ovšem nebyly tak speciálnì jak se mnozì 

Britové na počátku 50. let domnìvali. Pokud šlo o otázku německého znovuvyzbrojenì, která 

v dané chvìli s procesem evropské integrace úzce souvisela, podpořila britská vláda po 

počátečnìm váhánì Achesonův plán integrace německých jednotek přìmo do NATO a ostře 

vystoupila proti představám francouzské vlády v podobě Evropské armády. Následně, i 

přes jisté pochybnosti, vyslovila vláda Velké Británie souhlas se Spoffordovými návrhy a na 

konferenci v Petersbergu jejì názory v mnoha ohledech korespondovaly s těmi americkými. 

Neúspěch jednánì, změna v postoji americké administrativy a jejì tlak na Spojené 

královstvì, aby deklarovalo podporu projektu Evropského obranného společenstvì, sice 

v srpnu 1951 dovedly britský kabinet k souhlasu, ţe by Británie měla „hrát aktivnější roli ve 

všech formách evropské spolupráce na mezivládním základě“, avšak i nadále rozhodně 

odmìtl „vzdát se (britské) svobody rozhodování a akce pro jakoukoli nadnárodní 

autoritu“.
235

 O měsìc později byl tento nový přìstup, který reflektoval americké a 

francouzské poţadavky, veřejně deklarován v jiţ zmìněném prohlášenì ve Washintonu. 

Projevem tohoto nového přìstupu ke vzájemné spolupráci mezi britskými a plánovanými 
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evropskými silami se stala účast generálmajora Briana Kimminse,
236

 jakoţto vojenského 

pozorovatele, na pařìţských jednánìch.
237

 

 Navzdory optimistickému očekávánì moţné změny v přìstupu Churchillovy vlády 

k projektu Evropského obranného společenstvì k ţádné výraznějšì změně v politické linii 

Velké Británie nedošlo. Anthony Eden ve svých pamětech vzpomìná, ţe po jeho nástupu na 

Foreign Office, musela britská vláda přijmout rozhodnutì ve dvou věcech: 

 

„První bylo, zda se ve skutečnosti můžeme připojit k armádě tvořící součást Evropské 

federace; souhlasil jsem s našimi předchůdci, že nemůžeme. Druhou bylo, jaký bude 

dopad našeho rozhodnutí na pokrok EOS.“
238

 

 

Postoj většiny špiček konzervativnì vlády, dokonce i Harolda Macmillana, který byl 

evropské integraci nakloněn,
239

 byl v zásadě proti přìmé britské účasti v Evropské armádě. 

Konzervativnì vláda, vědoma si tlaku evropských spojenců – na zasedánì Severoatlantické 

rady v Řìmě tento poţadavek britské participace zcela otevřeně vyjádřil Dirk Stikker,
240

 však 

byla nucena v tomto bodě dosáhnout dohody předevšìm se Spojenými státy. 

 Při setkánì s  Eisenhowerem 27. listopadu v Řìmě, se Edenovi dostalo v otázce moţné 

britské účasti v Evropském obranném společenstvì odpovědi, která ho zajisté v mnohém 

potěšila a poskytla důleţité alibi pro následujìcì postup britské vlády. Ve zprávě, kterou Eden 

odeslal Churchillovi popsal průběh jednánì následovně: 

 

„Setkal jsem se s generálem Eisenhowerem ráno 27. listopadu. Generál vyjádřil sám 

od sebe svůj názor na otázku, zda by jakákoliv nabídka z naší strany na účast 

v Evropské armádě byla rozhodující pro úspěch tohoto projektu. Prohlásil, že je 

přesvědčen, že takováto nabídka by nyní byla chybou. Později jsem měl možnost 
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probrat s ním tuto záležitost dále. Potvrdil, že toto je definitivní závěr, k němuž 

nedospěl snadno. Domníval se, že bychom měli učinit vše co je v našich silách, 

abychom podpořili Evropskou armádu, avšak pokud bychom měli nyní, v této fázi, 

nabídnout vstup do ní, ještě více bychom zkomplikovali rozpočtová a další technická 

ujednání a spíše bychom oddálili než urychlili konečné řešení.“
241

 

 

V podobném duchu se nesl i rozhovor mezi Edenem a Achesonem o dva dny později. Na 

otázku britské účasti v plánovaném společenstvì americký ministr zahraničì, s odkazem na 

nezbytnost rychlého pokroku, odpověděl, ţe nová britská iniciativa by „poskytla jak Francii 

tak Beneluxu přesně tu výmluvu, kterou potřebují, aby zpozdily vyjednávání“ a proto naléhal, 

aby nynì v ţádném přìpadě Británie nezasahovala.
242

 

 Britskou reakcì na tento americký postoj k účasti v EOS byla celá řada prohlášenì, 

která vyvolala nemalou odezvu na kontinentě. Jiţ na závěr řìmského setkánì Eden na tiskové 

konferenci prohlásil, ţe Velká Británie se k plánované evropské armádě nepřipojì. Ve 

stejném duchu se téhoţ dne vyjádřil i David Maxwell Fyfe
243

 ve Štrasburku, kdyţ prohlásil, 

ţe „Velká Británie nemůže slíbit úplnou a bezpodmínečnou účast v Evropské armádě“, avšak 

připustil, ţe britská vláda zváţì nejlepšì prostředky spolupráce.
244

 Reakce Paula Reynauda, 

kterou následujì den otiskl Le Figaro, byla rychlá a ostrá. Poţadoval po britské vládě, aby 

nezavrhovala Churchillovu rezoluci, jelikoţ neúčast Británie posìlì pozici odpůrců EOS  

v jednotlivých parlamentech. Zároveň se ohradil proti situaci, kdy britská vláda spatřuje 

jedinou cestu k evropské jednotě v Evropské armádě, přičemţ poţaduje po ostatnìch státech 

to, co nenì ochotna sama učinit – tedy vzdát se své individuálnì vojenské sìly. Svůj proslov 

na půdě shromáţděnì Rady Evropy zakončil varovánìm, ţe pokud Británie odmìtne svou 

účast v Evropském obranném společenstvì povede to k tomu, ţe i francouzský parlament 

projekt Evropské armády zamìtne.
245

 

 Svůj postoj vůči EOS a celému integračnìmu hnutì na kontinentě shrnul Winston 

Churchill 29. listopadu. Vyjádřil podporu integračnìmu hnutì na kontinentě, avšak zásadně 

popřel, ţe by se Británie či Commonwealth měly stát integrálnì součástì evropské federace. 

Pokud šlo o „Plevenovu armádu“ označil ji za „kalnou směsici“ (sludgy amalgam) a obvinil 
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Francii, ţe „se snaží být bráněna Evropou“. Britskou pozici pak ve vztahu k Evropě 

definoval následovně: „Pomáháme, věnujeme se, hrajeme určitou roli, avšak nepřipojujeme 

se a nepozbýváme našeho ostrovního a širokého charakteru Commonwealthu.“ V otázce 

priorit britské zahraničnì politiky jasně naznačil, ţe přátelský vztah mezi sjednocenou 

Evropou a Velkou Britániì zaujìmá aţ třetì mìsto za Commonwealthem a „‘bratrskou 

asociací‘ anglicky hovořícího světa“.
246

  

 Při prosincové návštěvě Pařìţe Churchill jasně naznačil, ţe v přìpadě Evropské 

armády měl vţdy na mysli koaličnì sìly, do nichţ by jednotlivé národnì státy přispěly určitým 

počtem divizì,
247

 a nepřìmo naznačil model, na kterém by se Velká Británie byla ochotna 

podìlet. Tento postoj k moţnému řešenì německého přìspěvku samozřejmě vyvolal odpor 

Francie. Robert Schuman jednoznačně odmìtl, ţe by Evropská armáda měla převzìt model 

NATO a poukázal na skutečnost, ţe i Adenauer je zásadně proti vzniku národnì německé 

armády.
248

 Po jinak přátelském setkánì s Edenem a Churchillem během této návštěvy Francie 

si Eisenhower 21. prosince do denìku na adresu stárnoucìho premiéra poznamenal:  

 

„Upřímně věřím, že podvědomě se můj velký přítel pokouší znovu oživit dny jeho 

největší slávy ... Jsme zpět v Evropě, v postavení, které se v jeho očích příliš neliší od 

toho, jež jsem zastával vůči němu v 2. světové válce. Podle mě, jednoduše nebude 

uvažovat v podmínkách dneška, ale spíše pouze v podmínkách válečných let ... Mým 

lítostivým poznáním je to, že premiér nadále nevstřebává nové myšlenky; nabádání a 

výzvy na jeho emoce a sentiment na něj stále mají jistý vliv – interpretace nikoli.“
249

 

 

 Přestoţe hodnocenì Eisenhowera vede k nejednomu zamyšlenì, nebyl postoj 

Anthonyho Edena ani úřednìků na ministerstvu zahraničì v rozporu s Churchillovým. 

Memorandum vypracované v polovině prosince na Foreign Office odůvodňovalo 

nepřijatelnost britské účasti v evropských společenstvìch: 
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„Spojené království nemůže seriózně uvažovat o připojení se k evropské integraci. 

Kromě geografických a strategických úvah, vazbám na Commonwealth a zvláštnímu 

postavení Spojeného království jako centra šterlingové zóny, nemůžeme uvažovat o 

podřízení našeho politického a ekonomického systému nadnárodním institucím. 

Navíc, pokud se tyto instituce neprokáží funkčními, jejich rozpuštění by nebylo vážné 

pro jednotlivé země, jež by šli opět oddělenými cestami, avšak pro Spojené království, 

jež by bylo nuceno přerušit svá spojení s Commonwealthem a šterlingovou zónou, by 

to bylo něco jiného se k nim (opět) připojit.“
250

 

 

Přes tento odmìtavý postoj k přìmé participaci dokument obsahoval doporučenì, aby Spojené 

královstvì tento proces nadále podpořilo. Zároveň však navrhovalo, aby byli na konferenci 

vysláni zástupci, kteřì by mohli ovlivnit vývoj a směřovánì integračnìch návrhů a zajistit, aby 

ţivotnì zájmy Británie nebyly přehlìţeny.
251

 

 A byla to přesně tato pozice – podpory společenstvì zvenčì a vzájemná spolupráce, 

kterou v průběhu jednánì Churchill s Edenem v Pařìţi tvářì v tvář francouzským poţadavkům 

zaujali. Edenova nabìdka tak nakonec zahrnovala spolupráci britských jednotek, pod velenìm 

vrchnìho velitele NATO, s jednotkami Evropského obranného společenstvì v oblasti výcviku, 

zásobovánì a koordinace pozemnìch, leteckých a námořnìch operacì.
252

 Přestoţe francouzská 

vláda vyjádřila, alespoň oficiálně uspokojenì nad britským návrhem, nejasně definované 

vazby mezi Spojeným královstvìm a EOS a neochotna akceptovat smlouvu o vzájemné 

pomoci v přìpadě agrese, vyvolaly v Pařìţi zcela opodstatněné podezřenì, ţe britská vláda 

nestojì o jednoznačně stanovené závazky.
253

 V dané chvìli ovšem Britové nebyli ochotni 

nabìdnout vìce a tak musela Francie, společně s ostatnìmi státy plánovaného společenstvì, 

souhlasit alespoň s tìm, co jì bylo nabìzeno. Tento pat nicméně neznamenal, ţe francouzská 

vláda v tomto směru rezignovala a ţe se v budoucnu o otupenì britského stanoviska 

nepokusì. Jelikoţ konečná podoba řešenì tohoto problému spadá aţ do fáze těsně 

předcházejìcì podpisu smlouvy a tvořì s nì v určitém smyslu jeden celek, bude jì věnována 

náleţitá pozornost aţ v jedné z následujìcìch kapitol.  
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6.3. Definitivum nebo provizorium? 

 Konference o EOS od října 1951 do dubna 1952 

 

 Jednánì o Evropském obranném společenstvì od řìjna, kdy se nizozemská vláda 

rozhodla ke změně svého statutu z pouhého pozorovatele na regulérnìho účastnìka, do konce 

dubna, kdy byla převáţná většina problémů de facto jiţ vyřešena či „odloţena“, bylo 

poznamenáno několika zásadnìmi problémy, z nichţ jeden na sklonku roku 1951 téměř 

přivodil krach celé konference. Překvapivě, předevšìm s ohledem na dosavadnì akcentovánì 

rozporů mezi Franciì a Spolkovou republikou, nepřišel tento impulz ani z jedné z těchto 

zemì, ale od států, které doposud hrály v jistém smyslu spìše „okrajovou“ roli v procesu 

vytvářenì plánovaného společenstvì. Neţli se však naše pozornost vydá směrem, který 

později vyústì do podoby návrhu na dalšì – tentokráte politické společenstvì, bude nezbytné 

splatit jistý dluh v přìpadě problémů, které nadále přetrvávaly a v určitém smyslu, ač se 

rozhodně nedaly povaţovat za neřešitelné, komplikovaly brzké předloţenì finálnì verze 

smlouvy. 

 Eisenhowerovým doporučenìm na vytvořenì jiţ zmìněných groupementů se podařilo 

v mnoha směrech odblokovat jednánì o souvisejìcìch vojenských otázkách. Napřìklad otázka 

velikosti německého vojenského přìspěvku byla v konečném důsledku stanovena na 12 ze 43 

divizì Evropské armády (sìla německých jednotek tak v podstatě odpovìdala původnìmu 

Speidelovu návrhu, který přednesl v Petersbergu). To, co bylo jednou z nejzásadnějšìch 

překáţek, tedy rozsah německého přìspěvku a velikost základnìch jednotek, bylo sice 

vyřešeno, avšak stále existovala celá řada vojenských, politických a finančnìch problémů. 

Mezi nejdůleţitějšì otázky v oblasti vojenské patřilo: jmenovánì vysokých důstojnìků, 

postavenì jednotek členských států v mimoevropských regionech a rozmìstěnì jednotlivých 

formacì armády EOS v Evropě. Většina těchto problémů byla během prvnìch měsìců roku 

1952 v podstatě vyřešena.
254

 

Politické problémy se těšily na rozdìl od problémů vojenských v dané situaci mnohem 

většì důleţitosti. Vedle potřeby sladit rozpočet EOS, který měl být řìzen evropským 

komisařem, s rozpočty jednotlivých států, které podléhaly pravomocìm jednotlivých 

národnìch parlamentů, existovala otázka samotné funkce evropského komisaře pro obranu. 

Proti původnìmu pojetì Plevenova plánu, jenţ navrhoval jednoho evropského ministra 

obrany, se postavily předevšìm Belgie a Nizozemsko. Na konferenci ministrů zahraničì, 

obrany a financì v Pařìţi tak bylo 26. ledna odsouhlaseno vytvořenì tzv. komisariátu. Jednalo 
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se o kolektivnì orgán, který mělo tvořit devět komisařů, jmenovaných na dobu šesti let, 

v jehoţ čele měl stát předseda. Problematická otázka hlasovánì, kdy malé státy na rozdìl od 

velkých poţadovaly jednomyslnost v procesech rozhodovánì, byla vyřešena částečně 

kompromisnìm řešenìm (viz kapitola o smlouvě EOS).
255

 Rozhodnutìm ustavit komisariát 

došlo zároveň i k částečnému řešenì dalšìho důleţitého problému – a to vztahu původně 

jednoho evropského komisaře ke správě zbrojnìch programů. Jelikoţ zbrojnì průmysl 

generoval nemalý počet pracovnìch mìst a tìm pádem i přìjmy jednotlivých států, vyvolávaly 

původnì návrhy koncentrovat tyto pravomoci v osobě jednoho komisaře (pravděpodobně 

Francouze) silnou opozici ostatnìch zúčastněných. Neméně důleţitou otázkou byla ovšem i 

délka trvánì tzv. přechodného obdobì a výše přìspěvků do společného rozpočtu. 

 Problém financovánì Evropského obranného společenstvì a rozloţenì nákladů mezi 

jednotlivé členské státy představoval důleţitý prvek předevšìm pro Francii, která stále nesla 

značné břìmě války v Indočìně. Původnì představy francouzské vlády, které vycházely 

z hospodářských výsledků roku 1949 a počìtaly s téměř padesátiprocentnìm finančnìm 

podìlem Francie v plánovaném společenstvì, byly brzy opuštěny a jiţ v květnu 1951, 

vzhledem k výraznému růstu německé ekonomiky, se francouzštì ekonomičtì experti snaţili 

dosáhnout schválenì následujìcìch čìsel: 35 % pro Francii, 35 % pro SRN a 20 % pro Itálii.
256

 

Francouzský postoj v tomto ohledu byl značně sloţitý a skutečně uvězněný mezi dvěma 

mlýnskými kameny. Vzhledem na americký tlak i francouzské závazky v Indočìně existovala 

na jedné straně snaha o co moţná největšì finančnì přìspěvek Spolkové republiky, na straně 

druhé ovšem stála obava francouzské vlády, z pohledu mechanismů hlasovánì v EOS zcela 

oprávněná, ţe zvýšený podìl Německa bude znamenat druhořadé postavenì Francie a tìm i 

ztrátu mezinárodnì prestiţe.  

V řìjnu 1951 francouzská vláda došla k závěru, ţe Německo by mělo poskytnout 

přìspěvek srovnatelný s těmi, které majì ostatnì západnì země, avšak včetně výdajů 

mimoevropských. Vyjádřenìm tohoto pojetì se stal plán, aby Německo přispělo k EOS 

stejnou částkou jako Francie, avšak vzhledem k tomu, ţe nemělo mimoevropské závazky, 

mělo se i nadále podìlet na okupačnìch nákladech. V absolutnìch čìslech navrhly v listopadu 

1951 okupačnì mocnosti částku 13 miliard marek, která však byla německou stranou 

vnìmána jako značně přemrštěná. Na konci roku byl úkol svěřen „třem mudrcům“ v rámci 

TCC, kteřì stanovili částku na 11,25 miliard německých marek. S ohledem na návrh 
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německého ministra financì Schäffera,
257

 který nehodlal překročit částku 9 miliard, se 

konečným kompromisem stala částka 10,2 miliardy marek pro obdobì 1952-1953.
258

 

 Přestoţe doposud zkoumané vojenské, finančnì a politické otázky byly v mnoha 

ohledech sloţité a nejednou zkomplikovaly probìhajìcì jednánì, podařilo se je bez váţnějšìch 

obtìţì překonat a do doby podpisu smlouvy nalézt přijatelný kompromis. Problém, který na 

sklonku roku 1951 ohrozil celý koncept Evropského obranného společenstvì, nebylo jiţ tak 

snadné překonat, ačkoliv tlaky na vstřìcnost všech zúčastněných stran byly značné. Přestoţe 

výsledný kompromis v dané chvìli uvolnil cestu nejen dalšìmu jednánì, ale i následnému 

podpisu smlouvy o EOS, jednalo se o pouhé odloţenì vlastnìho řešenì, jehoţ přìpadný 

neúspěch měl do budoucna potenciál váţně zkomplikovat – a koneckonců se tak i stane – 

ratifikačnì proces uzavřených smluv. Jaký to byl tedy problém? Jaké bylo jeho řešenì a jaká 

rizika ve vztahu k budoucìmu vývoji přinášel? 

 Vedle jiţ zmiňovaných otázek ohledně komisaře či hlasovacìch mechanismů v Radě 

ministrů, existoval spor o samotný charakter Evropského obranného společenstvì pokud šlo o 

stupeň nadnárodnì integrace a suverénnìch národnìch práv. Zatìmco velké státy jako 

Německo, Itálie a Francie (ta s jistými výhradami) byly nakloněny hlubšìmu stupni integrace 

a rovněţ vytvořenì společných politických institucì,
259

 státy Beneluxu se snaţily stupeň 

delegace suverénnìch národnìch práv na nadnárodnì orgány společenstvì omezit co nejvìce. 

Motivy pro tyto snahy vycházely předevšìm z vnitropolitické situace a bylo mezi ně moţné 

započìtat předevšìm obavu z dominance třì velkých států v EOS a snahu otupenìm 

nadnárodnìho charakteru společenstvì umoţnit přìpadný vstup Velké Británie. Ve svém 

rozhovoru s americkým velvyslancem v Bruselu na konci řìjna 1951 se Paul van Zeeland,
260

 

belgický ministr zahraničì, vyjádřil v tomto ohledu zcela jasně, kdyţ prohlásil, ţe belgická 

vláda chce EOS „analogické NATO a Radě Evropy, kontrolované ministry“ a vyjádřil naději, 

ţe se Spojené královstvì a skandinávské země připojì k plánovanému společenstvì.
261

 Kroky, 

které vlády Beneluxu v tomto směru podnikly, se zdály odpovìdat tomuto trendu.  

Nicméně, britský postoj k Evropskému obrannému společenstvì a evropské integraci 

tak jak byl deklarován na konci listopadu, činil přìpadnou participaci Velké Británie značně 
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nepravděpodobnou. Navìc se Churchillova vláda, reagujìc na ţádost americké administrativy, 

zavázala k tomu, ţe vyvine náleţitý tlak na země Beneluxu a pokusì se otupit jejich odpor 

vůči EOS. Vedle této britské berličky ovšem Spojené státy neváhaly a byly připraveny 

vyvinout přìmý tlak. Jakým směrem by se přìpadná odveta mohla směřovat, naznačil 10. 

prosince David Bruce. V telegramu určenému Achesonovi poţadoval, aby Spojené státy 

podmìnily svou zahraničnì pomoc v přìpadě Nizozemska a Belgie jejich účastì ve společné 

obraně.
262

  

 Vedle těchto přìmých tlaků, které jednotlivé státy na malé partnery vyvìjely, 

existovaly ovšem i aspekty obecnějšì povahy, které samy o sobě nemohly být ţádnou ze 

západoevropských zemì ignorovány. Neúspěch EOS jako takový by totiţ neznamenal pouze  

nebezpečný krok zpět, ale přinášel by rovněţ i celou řadu rizik, která by mohla ohrozit 

dosavadnì evropský pokrok. Asi nejváţnějšìm moţným důsledkem, vyplývajìcìm z neutěšené 

a rozhádané evropské scény, byla hrozba přehodnocenì amerického angaţmá v Evropě, které 

by ponechalo kontinent ve zmatku a „na pospas“ Rusům. Ačkoliv tyto hrozby z americké 

strany v různých formách zazněly a v budoucnu i zaznìvat měly (nejznámějšì v tomto směru 

bude slavné Dullesovo
263

 prohlášenì o „agonizing reappraisal“ americké politiky vůči 

Evropě), pouţìvala americká strana tyto výhruţky jako způsob nátlaku, nikoliv jako 

skutečnou alternativu ke stávajìcì politice ve vztahu evropské scéně.
264

 

 Západoevropská nočnì můra staţenì americké ekonomické a vojenské pomoci, či 

dokonce naprostý ústup Spojených států z Evropy, představovala sice ten nejhoršì moţný, 

nicméně nikoliv jediný negativnì důsledek přìpadného neúspěchu EOS. Vedle stále aktuálnì 

alternativy v podobě německé národnì armády, ke které by se americká administrativa mohla 

přiklonit, existovalo rovněţ i riziko, ţe by se Spolková republika, vzhledem k nikam 

nevedoucìm jednánìm se Západem, mohla otočit k evropské obraně zády a buď se stát 

neutrálnìm státem, stojìcìm mezi dvěma znepřátelenými bloky, nebo se pokusit – a to se 

jevilo jako pravděpodobnějšì – o dohodu se Sověty. 
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 Všechny výše uvedené důvody nakonec přispěly ke snaze dosáhnout, v kontextu 

mezinárodnì situace a nepřìliš optimistických alternativnìch scénářů, přijatelného 

kompromisu s ohledem na národnì zájmy jednotlivých států. Většina ze základnìch rozporů, 

jak jiţ bylo naznačeno v této kapitole, byla na základě vzájemné dohody do podpisu smlouvy 

vyřešena. Avšak existovala ještě jedna oblast, které doposud pozornost věnována nebyla a 

jejìţ řešenì v mnoha směrech samotný podpis smlouvy překračovalo. Touto oblastì, kde se 

intenzivně střetávaly postoje jednotlivých reprezentacì, byl spor o politickou podstatu v dané 

situaci de facto vojenského společenstvì – tedy otázka moţné federálnì či konfederačnì 

struktury, která tvořila jeden z nejzásadnějšìch problémů EOS. Je proto nezbytné se na tento 

skutečně klìčový problém nynì zaměřit. 

 Ačkoliv Plevenův plán ve svém původnìm zněnì počìtal s politickou autoritou, která 

by vytvořila dostatečnou demokratickou kontrolu nad fungovánìm Evropské armády, 

posunuly následné diskuse vojenského charakteru a snaha učinit EOS přijatelnějšì pro 

Velkou Británii tento problém na dlouhý čas na periferii probìhajìcìch jednánì. Jednìm 

z dalšìch důvodů pro toto „opomenutì“ byla samozřejmě i potřeba pro co nejrychlejšì 

realizaci účinné obranné organizace, kterou by otázky politické povahy, dotýkajìcì se 

základnìch aspektů národnì suverenity, mohly zkomplikovat. To se nynì na sklonku roku 

1951 stalo, a přestoţe se ohledy vůči Velké Británii netěšily v této fázi jiţ takové důleţitosti 

jako o rok dřìve, vyskytly se, a nikoliv zcela neočekávaně, tlaky na obroušenì nadnárodnìho 

charakteru plánovaného společenstvì. 

 Hlavnìmi odpůrci této cesty se staly předevšìm malé státy, jejichţ motivy jiţ byly 

nejednou dostatečně popsány. Naopak plnou podporu Evropské federaci, vedle Monneta a 

ostatnìch evropských federalistů, vyjádřila předevšìm Itálie. Rovněţ Spolková republika i 

Francie byly v tomto směru připraveny podniknout náleţité kroky.
 
Je ovšem nezbytné 

připustit, ţe francouzská politická scéna, pokud šlo o otázku federativnìho či konfederačnìho 

uspořádánì, byla v mnoha ohledech značně sloţitá a nepřehledná. Na jedné straně stál okruh 

těch, jejichţ snaha dosáhnout politického sjednocenì kontinentu byla motivována skutečným 

odhodlánìm pokračovat v procesu evropské integrace, jehoţ bylo Evropské obranné 

společenstvì integrálnì součástì.  Na straně druhé, coţ byl přìpad některých členů SFIO, 

existovala ochota akceptovat EOS pouze v rámci evropské federace.
265

 To však neznamená, 

ţe by motivem některých sociálnìch demokratů, samozřejmě vyjma těch kteřì zcela otevřeně 

odmìtali Evropskou armádu, nemohla být i snaha, jak se stalo v době uveřejněnì Plevenova 
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plánu, předloţit takovou podmìnku, která by realizaci stávajìcìho projektu co moţná nejvìce 

oddálila. 

 Klìčovou úlohu sehrál ve snaze zajistit skutečně demokratický charakter plánovaného 

společenstvì italský premiér Alcide de Gasperi,
266

 který jiţ v řìjnu 1951 rozeslal ostatnìm 

státům memorandum, v němţ nastìnil budoucì federálnì charakter EOS. Podstatu jeho návrhu 

tvořil poţadavek, aby plánované shromáţděnì mělo nejen právo kontroly společného 

rozpočtu a volby exekutivy (tedy pozdějšìho komisariátu), ale aby bylo rovněţ na federálnì 

úrovni obdařeno celou řadou pravomocì, kterým se běţně těšì národnì parlamenty.
267

 

Zatìmco americká administrativa i Konrad Adenauer přijaly vstřìcně italský návrh, 

francouzská strana, vyjma Monneta a Schumana, přijala tuto iniciativu s nedůvěrou.
268

  

 Během následujìcìch jednánì ministrů zahraničì Šestky 25. listopadu a 11. prosince se 

otázka institucionálnì struktury společenstvì stala centrálnìm problémem. Belgická a 

nizozemská vláda se sice nestavěly v zásadě proti existenci shromáţděnì, avšak 

upřednostňovaly, aby prominentnì roli na rozdìl něj zastávaly členské vlády – tedy Rada 

ministrů.
269

 Naproti tomu italská vláda, pod silným vlivem „krajnìho federalisty“ A. 

Spinelliho,
270

 nadále trvala na poţadavku, aby EOS pouze nekopìrovalo strukturu ESUO. 

Jeden z argumentů pro rozvinutì politické struktury, vyjádřil 10. prosince Konrad Adenauer 

v Radě Evropy: 

  

„Ustavením EOS integrujeme na počátku pouze nástroj, jmenovitě obranné síly ... 

Nicméně v souvislosti s tím se nemůžeme vyhnout otázce, co má být orgánem, jenž 

bude rozhodovat o použití tohoto nástroje. Je to politické rozhodnutí. Provádění 
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samotného technického vojenského plánu nás přinutilo učinit rozhodující příspěvek 

k politické integraci Evropy ve skutečném smyslu tohoto slova.“ 
271

 

 

V podobném duchu se nesl i projev italského ministerského předsedy, který do budoucna 

zdůraznil nebezpečì národnìch zájmů a rozepřì, pokud nedojde k vytvořenì pevné federálnì 

struktury s náleţitě nosnou myšlenkou, která by tyto národnì sentimenty dokázala překonat. 

Základnìm pilìřem tohoto společenstvì měl být: 

 

„... společný, zvolený poradní orgán, s pravomocemi jak kontrolními tak 

rozhodovacími v těch oblastech, které jsou spravovány společně, a uplatňující svou 

autoritu za pomoci výkonného ‚kolegia‘.“ 
272

 

 

 Přestoţe italská a německá pozice se v otázce charakteru Evropského obranného 

společenstvì dlouhodobě přibliţovala a rovněţ Robert Schuman byl připraven vyslyšet volánì 

po federálnì struktuře, bylo jasné, ţe vzhledem k nedostatku času bude potřebné najìt takové 

řešenì, které umoţnì toto rozhodnutì odloţit na pozdějšì chvìli. Termìn lisabonského setkánì 

NATO se blìţil a přìpadná snaha dosáhnout kompromisu v tom, zda má být EOS federálnì či 

pouze prefederálnì sektorovou organizacì po vzoru ESUO, by si vzhledem k podstatné 

neslučitelnosti názorů vyţádala dlouhá a náročná jednánì. 

 Na ţádost Itálie a s podporou Francie a Spolkové republiky tak byl do návrhu 

smlouvy 11. prosince vloţen článek 7H, který pověřoval shromáţděnì Evropského obranného 

společenstvì, aby prozkoumalo pravomoci stálého, přìmou volbou voleného shromáţděnì, jeţ 

by nahradilo shromáţděnì EOS. Rovněţ mělo dojìt ke zváţenì organizačnì struktury 

budoucìho společenstvì, jeţ by bylo zaloţeno na federálnìm či konfederačnìm základě. 

Počátečnì odpor Nizozemska a Belgie se během jednánì podařilo překonat a známý článek 38 

se stal součástì smlouvy Evropského obranného společenstvì. Důvodem, proč nakonec státy 

Beneluxu vyslovily s tìmto opatřenìm souhlas, nebyl pouze tlak jejich partnerů a rizika 

přìpadného neúspěchu, jak jiţ byly popsány výše, ale rovněţ i skutečnost, ţe vzhledem 
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k odloţenì celého tohoto problému, jevil se de Gasperiho článek sice jako závaţný, avšak 

zároveň jako značně „bezzubý“.
273

 

 Přestoţe konflikt o politický charakter Evropského obranného společenstvì byl 

relativně krátký, definitivně skončil na pozdějšìm setkánì ministrů 27. prosince v Pařìţi, 

představovalo jeho řešenì záleţitost prvořadého významu. Výsledný kompromis sice na 

jedné straně ponechával tuto klìčovou otázku otevřenou budoucìmu jednánì a tak v sobě 

zahrnoval značné riziko moţných komplikacì, na straně druhé však umoţnil pokračovat 

v nastaveném kurzu a v tomto smyslu tedy znamenal významný krok vpřed. 

 

6.4. Mezinárodní není národní 

 EOS na půdě národních parlamentů 

 

 Sloţitá jednánì konference v Pařìţi nebylo samozřejmě moţné izolovat od událostì 

vnitropolitických. Ještě před podpisem smlouvy bylo proto nezbytné informovat národnì 

parlamenty o dosavadnìm vývoji a zajistit si veřejnou i parlamentnì podporu. Prvnì krok 

v tomto směru učinila nizozemská vláda, která v polovině ledna předloţila memorandum o 

svém postoji k Evropskému obrannému společenstvì druhé komoře parlamentu. Dirk Stikker 

pak načrtl nizozemskou vládnì politiku na počátku února v projevu, který zakončil 

následovně: 

 

„Evropská cesta není jednoduchá. Přetrvávají značné politické problémy, jejichž 

řešení doposud není jasné. Přesto mám pevnou důvěru a víru, že Evropské obranné 

společenství se může brzy stát skutečností ... cesta obranného společenství je možná 

jedinou, jež zbyla a jež směřuje k lepší budoucnosti pro Evropu.“ 
274

 

 

V Itálii, kde se myšlenka evropské integrace těšila obecně největšì podpoře, vyjádřil na 

počátku ledna svůj postoj k Evropskému obrannému společenstvì i Alcide de Gasperi, avšak 

ve značně optimističtějšìm duchu: 

 

„Nebudu k vám hovořit o Itálii, ale o Evropě, a to ne o Evropě včerejška nebo 

dneška, ale o Evropě zítřka, o té Evropě, kterou chceme vymyslet, připravit a 

vybudovat. O co se jedná, když se hovoří o Evropské federaci? Obecně možno říci, že 
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se jedná o určitý druh velkého Švýcarska, kde jsou Italové, Francouzi a Němci ... A 

někdo se zeptá proč, když se jedná o mírový podnik, se stále hovoří o armádách, 

vojenské organizaci, o zbrojení. Odpovídám, že takto se věci vyvíjely v minulosti. Jak 

se zrodilo Švýcarsko? Z nezbytnosti společné obrany.“ 
275

 

 

Přes tuto plnou podporu ze strany italského premiéra, o jehoţ skutečně evropském 

přesvědčenì mohl málokdo pochybovat, existovalo rovněţ na italské straně přesvědčenì, ţe 

za účast na společném evropském projektu by i Itálie měla dosáhnout určitých výhod. 

Ačkoliv v dané chvìli tyto tendence neohroţovaly proevropský kurz italské vlády, bylo 

ratifikace EOS v poslednìch fázìch jednánì vyuţito jako páky na americkou administrativu 

v otázce přìslušnosti Terstu.
276

 

Podobně jako nizozemská, ani německá vláda neváhala a na počátku února došlo na 

půdě Bundestagu k rozpravám o Evropském obranném společenstvì a s nìm souvisejìcìch 

otázkách. Vedle samotné otázky znovuvyzbrojenì se značná část diskusì točila kolem návrhu 

pozdějšì generálnì smlouvy a finančnìho přìspěvku Spolkové republiky k obraně Západu. 

V prohlášenì vlády 7. února, které otevìralo jednánì, Adenauer uvedl celou řadu staronových 

argumentů ve prospěch Evropského obranného společenstvì, ovšem bez toho, aby poskytl 

konkrétnì informace. Tento přìstup Adenauera k zahraničnì politice, který nelze označit jinak 

neţ „tajnůstkářský“, nebyl ovšem po chuti ani členům vládnì stran. Napřìklad vůdce CDU 

v Bundestagu, Heinrich von Bretano, na konci dubna kancléře varoval, ţe 

křesťanskodemokratičtì poslanci v Bundestagu nejsou dostatečně informováni o obsahu 

smlouvy a navìc, ţe „ve stávající fázi jednání, či spíše řečeno informovanosti, je souhlas se 

současnou smlouvou více než pochybný“.
277

 

 Hlavnì sìla Adenauerových agrumentů, jak je představil během jiţ zmìněného 

jednánì Bundestagu, spočìvala ve varovánì před sovětskou hrozbou a přìnosem, který 

Evropské obranné společenstvì znamená pro proces evropské integrace a sjednocenì západnì 

Evropy. Rovněţ prohlásil, ţe je pevně přesvědčen, ţe pokud Spolková republika vstoupì do 

Evropského obranného společenstvì, stane se rovněţ jednoho dne členem Atlantické 

aliance.
278

 Jeho nedávná lednová iniciativa v nìţ navrhl společné členstvì jak v EOS tak 
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NATO totiţ vyvolala jen vlnu mlčenì. Ve skutečnosti byla otázka německé účasti v NATO, 

předevšìm dìky jednoznačně negativnìmu stanovisku francouzské vlády, v dohledné době 

nerealizovatelná. Adenauer přesto věřil, ţe řešenì lze dosáhnout, a proto vyslal Herberta 

Blankenhorna na „soukromou“ návštěvu Londýna, aby vyjádřil kancléřův názor, ţe 

„společné členstvì“ by mohlo jednoduše znamenat náleţité zastoupenì Evropského 

obranného společenstvì ve výborech NATO.
279

 Následné britské a americké garance a 

ustanovenì o spolupráci mezi NATO a EOS, o nichţ bude ještě řeč (viz kapitola 6.5.), do 

značné mìry toto „společné členstvì“ představovaly. 

Diskuse v Bundestagu byla ostrá a vláda čelila kritice jak ze strany SPD, KPD tak i 

některých poslanců menšìch stran. Nejváţnějšì obavou byl vliv EOS a generálnì smlouvy na 

sjednocenì Německa. Spojitost těchto dvou problémů byla zřejmá téměř kaţdému, podobně 

jako Adenauerem preferovaná „politika sìly“ ve vztahu k řešenì v pořadì druhé jmenované 

otázky. Kancléřovou strategiì a cìlem bylo vytvořit vojenské a hospodářské vazby se 

Západem, posìlit SRN a následně vyjednávat s okupačnìmi mocnostmi nikoliv jako „pasivnì 

divák“, nýbrţ jako aktivnì účastnìk tohoto děnì. Zároveň, a tom nelze pochybovat, spatřoval 

Adenauer budoucnost Německa (ať jiţ sjednoceného či rozděleného) v západnìm a nikoliv 

východnìm táboře. 

Postoj SPD byl v tomto směru i během únorových diskusì skutečným antipodem 

kancléřovy politiky. Na rozdìl od něj SPD nadále poţadovala sjednocenì Německa a jako 

předpoklad pro integraci Německa se západnì Evropou. Kromě tohoto trvalého poţadavku 

kritizovala nedostatek informacì, které vláda o probìhajìcìch jednánìch poskytuje, 

nerovnoprávné postavenì Spolkové republiky v plánovaném společenstvì, nedostatek garancì 

ze strany Spojených států a propojenì tzv. generálnì smlouvy s německou účastì v EOS.
280

 

Přitom i samotné návrhy těchto smluv vyvolávaly u sociálnìch demokratů četné výhrady. 

Vzhledem k plánované německé účasti v projektu Evropské armády, byl odpor zaměřen 

předevšìm proti tzv. klauzuli o povinnostech (Bindungklausus), která uváděla, ţe práva a 

povinnosti smluv se budou týkat i celého Německa po znovusjednocenì. Podle odpůrců 

smluv tato klausule bránila Sovětům, aby kdy odsouhlasili opětovné sjednocenì Německa, 

jelikoţ by se země automaticky stala součástì západnìho tábora.
281

 

V otázce samotného znovuvyzbrojenì a finančnìch nákladů sice Adenauer vytáhl své 

trumfy pokud šlo o zrušenì okupačnìch poplatků a jednotlivì poslanci CDU/CSU se snaţili 
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zdůraznit, ţe vojenský přìspěvek neohrozì sociálnì smìr ve Spolkové republice, avšak postoj 

opozice byl pevný a tyto argumenty se nesetkaly s pochopenìm. Pokud šlo o samotný princip 

a smysl znovuvyzbrojenì zazněl z vládnìho tábora, přesněji z řad CSU argument, který spojil 

právo jedince na sebeobranu s právem národa na sebeobranu.
282

 Nejváţnějšìm argumentem, 

který měl do budoucna značně zkomplikovat nikoliv podpis, ale ratifikaci smlouvy, bylo 

tvrzenì (dřìve jiţ zmìněné), ţe moţnost rekrutovat brance vyţaduje změnu ústavu – tedy 

změnu, která vyţadovala ústavnì většinu. V této souvislosti SPD jiţ na počátku roku 1952 

podala stìţnost k ústavnìmu soudu v Karlsruhe, coţ značně negativnìm způsobem do 

budoucna ovlivnilo vztahy mezi vládou a opozicì. 

 Celkovým výsledkem dvoudennìch diskusì byla Bundestagem přijatá rezoluce, která 

deklarovala podmìnky za nichţ Spolková republika přijme generálnì smlouvu a poskytne 

obranný přìspěvek. Kromě toho, ţe „načrtla“ svou představu o budoucìm členstvì SRN 

v NATO, svůj pohled na řešenì otázky německých válečných zločinců a Sárska,
283

 

poţadovala ukončenì okupačnìho reţimu a skutečně rovnoprávné postavenì Spolkové 

republiky.
284

 Adenauerovi závěry rezoluce zcela vyhovovaly, jelikoţ mu s odkazem na 

vnitropolitickou opozici, umoţňovaly vyvìjet tlak na ústupky ze strany jeho partnerů. 

 Dlouhodobý trend zvyšujìcìch se německých poţadavků, ať jiţ je kancléř myslel 

váţně či jako prostředek k dosaţenì zisku v jiných oblastech, samozřejmě vyvolával ve 

Francii vlnu podezřenì vůči úmyslům východnìho souseda. Německý poţadavek na 

propojenì německé účasti v EOS s vyřešenìm otázky Sárska a poţadavek na přìmou 

německou účast v NATO, vyvolala ve Francii skutečnou krizi. V komisi pro zahraničnì 

vztahy se Schuman, který čelil ostrým interpelacìm v parlamentě, vyhověl hlasům volajìcìm 

proti vstupu SRN do NATO, jelikoţ 

 

„bychom zavedli do charakteru Atlantického paktu nový prvek, který by byl 

nekompatibilní ... s jeho obrannou povahou, a riskovali bychom, že bychom byli 
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vtaženi ... do konfliktů, které by jednou hrozily vzniknout z důvodu teritoriálních 

požadavků.“ 
285

 

 

V předvečer setkánì Severoatlantické rady v Lisabonu došlo ve francouzském 

Národnìm shromáţděnì k debatě o Evropském obranném společenstvì. Hlavnìm důvodem 

podle Roberta Schumana, který jménem vlády Edgara Faurea
286

 (byla u moci od 20. ledna) 

vystoupil na úvod zasedánì, byla snaha před plánovaným setkánìm NATO doladit detaily 

smlouvy před tìm, neţ dojde k jejìmu konečnému podpisu. Počátečnì diskuze byly ostré, 

avšak během následujìcìch dnì zìskaly na věcnosti. Konečný vládnì návrh tak z obavy před 

zamìtnutìm obsahoval rovněţ i hlavnì poţadavky SFIO.
287

 Při závěrečném hlasovánì 19. 

února, spojené s otázkou vyslovenì důvěry vládě, dosáhl Faure schválenì vládou předloţené 

rezoluce v poměru 327 ku 287 hlasům. Přestoţe postoj gaullistů i komunistické strany bylo 

snadné předpokládat, celá řada poslanců, kteřì se o dva měsìce dřìve vyslovili pro ratifikaci 

smlouvy ESUO, projekt EOS zamìtla.
288

 A to i přesto, ţe konečné vládnì prohlášenì sice 

zahrnovalo „Oui“ smlouvě, avšak za podmìnek, které následovaly. Jaký byl obsah rezoluce a 

jaké podmìnky obsahovala? 

Základnìmi poţadavky bylo, aby francouzské sìly byly stejné či většì neţ sìly 

jakéhokoliv jiného státu a aby integrace jednotek probìhala na co nejmenšìm stupni. Tento 

poţadavek měl podobně jako dalšì z nich, který usiloval o zablokovánì německého členstvì v 

NATO, jednoznačně protiněmecký ráz. Na základě předevšìm socialistické iniciativy 

rezoluce poţadovala, aby Evropská armáda byla podřìzena nadnárodnìmu politickému 

orgánu, tedy v podstatě realizaci ustanovenì de Gasperiho článku 38. Vedle projeveného 

přánì po britské účasti v EOS, Assemblée Nationale doporučovalo francouzské vládě poţádat 

Velkou Británii a Spojené státy, aby 

 

„garantovaly v případě zhroucení či porušení smlouvy (EOS) členským státem, 

závazky s ohledem na Evropské obranné společenství, tuto garanci mající formu 
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udržování dostatečného  počtu amerických a britských sil na evropském kontinentě po 

takovou dobu, jak se bude zdát nezbytné.“ 
289

  

 

 Při spětném pohledu sehrála ochota vlády vyslyšet námitky sociálnìch demokratů 

skutečně zásadnì roli. Motivy pro vstřìcný postoj ve značně nepevné struktuře SFIO, pokud 

ponecháme stranou oněch 20 poslanců, kteřì hlasovali proti vládnì rezoluci, vycházely ze 

dvou základnìch myšlenkových předpokladů. Prvnìm z nich byla velice jednoduchá volba 

mezi národnì či evropskou armádou, jejìţ výsledek nebylo těţké předpovědět, druhým pak 

„vyhlìdka“ na politickou federaci, kterou mnozì z nich i nadále povaţovali za konečný cìl 

celého integračnìho procesu.
290

 

 Jak německá tak i francouzská deklarace, přestoţe jejich rétorika byla zdánlivě 

protichůdná, sledovaly v určitém smyslu obdobný cìl. Vedle pokusu „otupit“ vnitropolitickou 

opozici a zìskat na poslednì chvìli důleţité ústupky ze strany svých partnerů, stála v popředì 

snaha o zajištěnì vojenskopolitických garancì. Zatìmco v přìpadě Spolkové republiky 

Německo vycházel tento poţadavek z hrozby sovětské agrese a trvánì na skutečně 

rovnoprávném postavenì v západnìm světě, v přìpadě Francie byl tento poţadavek diktován 

obavami z budoucìho postoje Německa, jakmile dosáhne rovnoprávného postavenì. Pokud 

francouzská vláda spatřovala garanci v angloamerické přìtomnosti na kontinentě, 

doprovázené jasným smluvnìm závazkem, pak Německo vidělo tuto garanci ve svém členstvì 

ve strukturách NATO. Přestoţe se tyto dva poţadavky mohou zdát zdánlivě neslučitelné, 

Edenova iniciativa, snad i ovlivněná kancléřovým výkladem „společného členstvì“ otevìrala 

cestu naplněnì jak německé, tak i částečně francouzské podmìnky pro přijetì konceptu 

Evropského obranného společenstvì. 

 

6.5.  Cena za podpis 

 Angloamerické garance, Stalinova nóta a podpis smluv  

 

 Jestliţe v prosinci 1951 francouzská strana dočasně rezignovala na dalšì tlak v 

přìpadě britského členstvì v Evropském obranném společenstvì a zároveň se jì nepodařilo 

dosáhnout přìslibu garancì Velké Británie ve vztahu k plánovanému společenstvì, pak 

rezoluce francouzského Národnìho shromáţděnì, následujìcì iniciativu Bundestagu, přispěla 

v tomto směru k podstatné změně.  

                                                 
289
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Pokud šlo o moţnou účast v EOS, byl postoj Spojeného královstvì i nadále 

konzistentnì a rozhovory, ke kterým došlo během lednové návštěvy Edena a Churchilla ve 

Washingtonu,  toto stanovisko pouze potvrdily.
291

 V přìpadě spolupráce mezi Velkou Britániì 

a státy EOS, byla britská vláda ochotna k jednánì. Na konci ledna Eden vypracoval konkrétnì 

plán, se kterým 1. února seznámil Schumana. Kromě jiţ dřìve deklarované ochoty Spojeného 

královstvì o vytvořenì co moţná nejuţšìch politických a vojenských vazeb s EOS, koordinaci 

v oblasti operačnìch plánů, výcviku a zásobovánì, stejně jakoţ i mezi leteckými a námořnìmi 

silami, obsahoval jeho návrh i rozhodnutì britské vlády 

 

„... udržovat ozbrojené síly na kontinentě ... po tak dlouhou dobu jak bude nezbytné, 

s ohledem na požadavky Evropského obranného společenství a své závazky vůči 

Severoatlantické smlouvě a svým zvláštním povinnostem vůči Německu.“
292

 

 

Ačkoliv závazek přìtomnosti britských jednotek na kontinentě byl přijat pozitivně, celkově 

Edenův plán francouzskou stranou přìliš neuspokojil a následujìcì den Robert Schuman 

poţadoval, aby britská vláda vyhlásila svou připravenost uzavřìt smlouvu s EOS o vzájemné 

pomoci v přìpadě agrese. Eden s odkazem na dostatečnost závazků, které má jiţ Spojené 

královstvì v rámci NATO, tento francouzský poţadavek odmìtl, avšak vyjádřil připravenost 

nadále vyvinout aktivitu, která ulehčì postavenì francouzské vlády.
293

 

 O tři dni později, tedy 5. února, vystoupil Eden v britském parlamentu, aby v mìrně 

upravené formě zopakoval návrhy, které předloţil Schumanovi. Pozornost nevěnoval pouze 

vlastnì deklaraci o moţné britské spolupráci, ale rovněţ i problému, který se v mnoha 

ohledech dotýkal německého poţadavku na „smìšené členstvì“ – tedy vztahu EOS a NATO. 

V tomto směru Eden zaujal zdrţenlivé stanovisko a prohlásil, ţe se jedná o 

 

„poměrně vážný problém ... zatím je klíčové, aby Evropské obranné společenství, 

samozřejmě včetně německých sil, bylo podřízeno velení generála Eisenhowera a aby 

tyto dvě organizace, NATO a EOS, i přes rozdílné členství, spolupracovaly.“ 
294
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Samozřejmě v tomto směru existovala celá řada překáţek. Předevšìm šlo o rozdìlné trvánì 

obou smluv (smlouva EOS měla být uzavřena na 50 let, zatìmco Severoatlantická smlouva na 

20) a článků 4 a 5, které se dotýkaly vzájemných konzultacì a ozbrojeného útoku. 

Přestoţe přìslib britských vojáků na kontinentě vyvolal na kontinentě vlnu kladných 

reakcì a to i přesto, ţe se v ţádném přìpadě nejednalo o garance nejlepšì, rezoluce Assemblée 

Nationale rozšìřila francouzské poţadavky (kromě přìpadu vnějšì agrese) nově i na garance 

vnitřnì soudrţnosti Evropského obranného společenstvì. V situaci vypjatého jednánì 

národnìch parlamentů, blìţìcìho se setkánì Rady NATO v Lisabonu a značného amerického 

tlaku na uspìšenì podpisu smlouvy o EOS, došlo ve dnech 13. aţ 19. února v Londýně 

k setkánì ministrů zahraničì třì okupačnìch mocnostì, jejichţ řady 18. února rozšìřil i Konrad 

Adenauer. 

 Jiţ během společné večeře Edena s Achesonem, k nìţ došlo 13. února, se oba ministři 

zahraničì shodli na tom, ţe „společná deklarace, garantující (společnou angloamerickou) 

podporu EOS, v případě ohrožení této organizace zevnitř i zvnějšku, bude užitečnější nežli 

smlouva“.
295

 S tìmto svým plánem oba dva státnìci seznámili v následujìcìch dnech Roberta 

Schumana. Zároveň jej ovšem upozornili, ţe je nezbytné během třì týdnů dosáhnout 

uspokojivého řešenì třì klìčových otázek. Ty se týkaly vzájemných vztahů s Německem, 

smlouvy o EOS a doporučenì TCC.
296

 Schuman, alespoň podle vzpomìnek Anthony Edena, 

ocenil angloamerický návrh jako jasný signál všem těm, kteřì pochybovali o úmyslu 

Spojených států setrvat po uzavřenì smlouvy o EOS v Evropě. Zároveň prohlásil, ţe pokud 

dokáţe být Francie ujištěna o politické přìtomnosti Velké Británie na kontinentě takovým 

způsobem, který neponechá jeho zemi na pospas Německu, bude francouzské veřejné mìněnì 

uspokojeno.
297

 

 Následná třìstranná, později čtyřstranná, jednánì se neomezovala pouze na 

problematiku angloamerických garancì, jejichţ forma se stala předmětem jednánì zvláštnì 

skupiny, ale diskuze se zaměřila i na dalšì klìčové problémy. Vedle důleţitého jednánì o 

některých bodech tzv. generálnì smlouvy, otázce Sárska, německé zbrojnì produkce, 

finančnìho přìspěvku a postavenì německých válečných zločinců, stál značně sloţitý vztah 

Severoatlantické aliance k Evropskému obrannému společenstvì. Ten souvisel nejen 

s potřebou stanovit vzájemné garance mezi EOS a NATO, ale i jasná pravidla pro přìpadné 
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konzultace. Zatìmco garance se těšily pozornosti jak Francie tak Německa, otázka 

vzájemných konzultacì měla úzkou spojitost s německým návrhem na „společné členstvì“. 

Hlavnìm problémem v tomto směru bylo určit, na jakém základě majì být společná setkánì 

EOS a NATO svolávána. Existovaly tři alternativnì scénáře, umoţňujìcì svolat společné 

zasedánì na základě 1) rozhodnutì jakéhokoliv člena těchto organizacì, 2) souhlasu jak Rady 

ministrů EOS tak Severoatlantické rady nebo 3) na základě rozhodnutì pouze jedné z rad.
298

 

Prvnì moţnost, která vycházela z dohody třì ministrů zahraničì v Londýně, byla 

nakonec na zasedánì Severoatlantické rady v Lisabonu definitivně přijata. Toto řešenì 

neznamenalo pro kancléře Adenauera pouze důleţité uznánì principu rovnoprávného 

postavenì, ale rovněţ představovalo jeden z kroků k nepřìmému členstvì Spolkové republiky 

v NATO.
299

 Ve světle nedávných vypjatých událostì byl tento výsledek o to důleţitějšì. Na 

jedné straně uspokojil bonnskou vládu a na straně druhé splnil francouzskou podmìnku 

neúčasti Spolkové republiky v Severoatlantické alianci.
300

 Přestoţe Adenauer na závěr 

londýnského setkánì souhlasil s tìmto návrhem, prohlásil, ţe „Spolková republika se nevzává 

svého úmyslu stát se členem NATO“.
301

 

Nemalým problémem se pro kancléře Adenauera stal poţadavek ministrů třì 

okupačnìch mocnostì, aby Spolková republika deklarovala v souvislosti s podpisem smlouvy 

o EOS své mìrové odhodlánì a vzdala se výroby některých druhů zbrojnìho materiálu. 

Přestoţe byl nakonec poţadavek na omezenì zbrojnì produkce kancléřem přijat, bez toho aby 

bylo toto opatřenì chápáno jako diskriminačnì – jako odůvodněnì poslouţil termìn 

„strategicky exponovaná oblast“ v nìţ se SRN nacházela,
302

 pokud šlo o vyjádřenì „mìrového 

odhodlánì“, byla reakce kancléře v mnoha ohledech odmìtavá. Nechápal, proč by Spolková 

republika „měla poskytnout zvláštní deklaraci o svém pacifistickém charakteru,“ jelikoţ 

kaţdý přece musì vědět, ţe „smlouvy neznamenají nic, pokud nejsou založeny na dobré 

vůli“. Navìc vnìmal jako hluboký projev nedůvěry samotný fakt, aby partner řekl partnerovi 
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(a Německo se mělo stát partnerem): „Pokud ... chceš projevit své mírumilovné záměry, 

musíš to nejdříve slíbit“.
303

 

V závěrečném třìstranném komuniké, uveřejněném na závěr londýnského setkánì, 

sice ministři zahraničì vyjádřili svůj „trvalý zájem na vytvoření a integritě Evropského 

obranného společenství“, avšak o prostředcìch, jimiţ by jednotlivé vlády mohly plánované 

společenstvì podpořit a spolupracovat s nìm, nebylo řečeno nic. Zároveň ovšem, a to bylo 

v mnoha ohledech pro západoevropské státy důleţité, britský i americký ministr zahraničì 

potvrdili rozhodnutì svých vlád „udržovat ozbrojené síly v Evropě, jež ve spolupráci 

s evropskými obrannými silami přispějí svým dílem k obraně severoatlantické oblasti“.
304

 

Ve stejný den bylo uveřejněno i společné prohlášenì třì ministrů zahraničì a kancléře 

Adenauera. Kromě oznámenì o blìţìcìm se konci jednánì v Bonnu a Pařìţi, oznámili dohodu 

v otázce německých válečných zločinců a významný pokrok v přìpadě německého 

finančnìho přìspěvku. Zároveň naznačili, ţe došli k „jistým doporučením“, pokud šlo o vztah 

EOS a NATO, které bude předloţeno Severoatlantické radě. Nakonec ministři vyjádřili 

přesvědčenì, ţe dosáhli významného pokroku pro zajištěnì mìru.
305

 Anthony Eden později 

v House of Commons nechal průchod svému nadšenì: „Evropská atmosféra, dva týdny 

značně napjatá, se rozjasnila, a cesta je nyní volná pro konkrétní dohody.“ 
306

 

Přestoţe obě uveřejněná komuniké byla značně strohá, pokud šlo o konkrétnì kroky, 

konference v Lisabonu brzy naznačila, jakým směrem se dalšì vývoj bude ubìrat. Na konci 

lisabonského setkánì si Eisenhower do denìku poznamenal: „Lisabonské setkání ministrů 

NATO skončilo. Jeho výsledky byly takové jaké jsem mohl očekávat, dokonce lepší.“
307

Jeho 

optimismus byl naprosto oprávněný a nemalou měrou k němu přispěla právě zakončená 

konference v Londýně. Severoatlantická rada přijala detailnì správu o plánovaném 

Evropském obranném společenstvì a o jednánì mezi třemi okupačnìmi mocnostmi, přičemţ  

vyslovila s jejich závěry souhlas. Na základě doporučenì TCC rozhodla o vybudovánì 

vyváţených kolektivnìch sil, coţ jì umoţnilo jasně stanovit celkovou sìlu Evropské armády a 

velikost jednotlivých národnìch přìspěvků. Zároveň se podařilo jasně stanovit celkový 

finančnì přìspěvek Spolkové republiky Německo. Pokud šlo o vzájemný vztah EOS a NATO 
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byla odsouhlasena londýnská doporučenì, o nichţ jiţ bylo pojednáno výše. V otázce garancì 

bylo rozhodnuto „navrhnout svým členům a Evropskému obrannému společenství vzájemné 

bezpečnostní závazky mezi členy těchto dvou organizací“.
308

  

 Zdálo se, ţe cesta k podpisu smluv je otevřena. Opak však byl pravdou. Ještě 22. 

února, během setkánì Edena s Robertem Schumanem a Edgarem Faurem, bylo britskému 

ministru zahraničì naznačeno, ţe Velká Británie bude v budoucnu oficiálně přizvána, aby se 

připojila k Evropskému obrannému společenstvì. Anthony Eden na tuto poznámku opáčil, ţe 

„naše vztahy s kontinentálními státy by byly jednodušší, pokud by nás tak často netlačily do 

pozice v níž musíme říkat ‚ne‘“.
309

 Situace francouzské vlády však byla vzhledem 

k rozhodnutì parlamentu zoufalá a tak si vyţadovala i zoufalé snahy. 

 Neočekávaného spojence v úsilì dosáhnout pevnějšìho svazku mezi EOS a Velkou 

Britániì nalezla Francie poněkud kuriózně v německé vládě. Ta totiţ během jednánì v Pařìţi 

předloţila návrh, aby připravovaná smlouva obsahovala závazek bránit kaţdého člena 

Evropského obranného společenstvì. Základnìm problémem bylo, ţe ani připravovaná 

angloamerická deklarace, v nìţ se Spojené státy a Velká Británie hodlaly zavázat k udrţovánì 

svých sil na kontinentu, ani vzájemné garance mezi EOS a NATO, neobsahovaly „formuli o 

automatické vojenské pomoci“, jakou obsahovala Bruselská smlouva. Ústavnì důvody, které 

bránily americké administrativě přijmout závazek automatického vstupu do války, nebyly 

překáţkou pro britskou vládu.  

Nejsilněji proti této německé představě, která v mnoha ohledech překračovala 

ustanovenì NATO, postavili Nizozemci, kteřì odmìtali bojovat za německé zájmy bez 

britských sil. Ve snaze vyhnout se hrozbě dalšìho krachu tedy vyzvala konference v Pařìţi 

14. března britskou vládu k bliţšì asociaci s EOS. Speciálně pak poţádala o garanci v podobě 

článku IV. Bruselské smlouvy, jenţ se týkal „automatické vojenské pomoci“.
310

 Ačkoliv 

tento poţadavek neodpovìdal konečnému francouzskému cìli – tedy britskému členstvì, mohl 

přesto vytvořit dostatečný základ pro jasně definovaný smluvnì vztah mezi Velkou Britániì a 

EOS. 

 Při přìletu do Pařìţe se Eden 19. března sešel se Stikkerem a následujìcìho dne se  

Schumanem. Přestoţe během jednánì vyslovil připravenost jednat o předloţených návrzìch, 

jednoznačně odmìtl uzavřìt přìpadný závazek na dobu 50 let, po nìţ měla být v platnosti 

smlouva o EOS. Jako reálnějšì se mu jevila moţnost vzájemných garancì mezi Velkou 
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Britániì a Evropským obranným společenstvìm po dobu trvánì Severoatlantické aliance.
311

 

Po svém návratu do Anglie byl Eden přesvědčen, ţe 

 

„Evropské obranné společenství nebude ustaveno dokud neodpovíme na francouzský 

návrh. Museli jsme vyvinout další snahu abychom splnili požadavky našeho 

spojence.“ 
312

 

 

Edenova vstřìcnost nebyl ovšem motivována důvody čistě altruistickými. Důleţitou 

roli v jeho úvahách hrála i obava z toho, aby z přìpadného neúspěchu EOS nebyla 

Washingtonem obviněna britská vláda. Při zasedánì kabinetu proto 4. dubna předloţil návrh, 

aby ve vztahu k EOS byly vytvořeny dvě garance. Prvnì měla být angloamerická deklarace 

garantujìcì vnitřnì i vnějšì integritu plánovaného společenstvì, druhou pak smlouva mezi 

Spojeným královstvìm a EOS – ta však měla být omezena na dobu 17 let.
313

 Návrh smlouvy 

byl předloţen 8. dubna v Pařìţi a přestoţe se nezmiňoval o Bruselské smlouvě, obsahoval 

identický závazek „automatické pomoci“, omezený ovšem členstvìm Velké Británie 

v NATO.
314

 Tento krok, učiněný v hodině poslednì, definitivně otevřel cestu podpisu 

smlouvy. Alphand s ohledem na tento krok britské vlády na konferenci v Pařìţi prohlásil, ţe 

„bez této odpovědi ze strany Velké Británie, by nebylo žádné Evropské obranné 

společenství“.
315

 To však neznamenalo, jak se v přìpadě Evropského obranného společenstvì 

stalo jiţ běţným zvykem, ţe by byly překonány všechny obtìţe.  

Nadále nevyřešenou zůstávala otázka podoby společných angloamerických garancì a 

rozdìlná doba platnosti smluv Severoatlantické smlouvy a smlouvy o EOS. Jednánì o tomto 

problému se stala předmětem intenzivnìch diskusì mezi francouzskými, britskými a 

americkými zástupci a přetrvala aţ do obdobì bezprostřednìho podpisu smlouvy. Americká 

administrativa vnìmala tento poţadavek v širšìch souvislostech jako snahu některých vlád 

zpozdit podpis smlouvy o EOS a vzájemných dohod mezi třemi okupačnìmi mocnostmi a 

                                                 
311

 EDEN, A.: cit. dìlo, s. 42-43. 
312

 Ibid, s. 44. 
313

 RUANE, K.: The Rise and Fall of European Defense Community: Anglo-American Relations and the Crisis 

of European Defense, 1950-1955, New York: Palgrave, 2000, s. 34. 
314

 Traité entre le Royaume-Uni et les États membres de la Communauté européenne de défense, 27 mai, 1952, 

Dostupné na World Wide Web: <http://mjp.univ-perp.fr/europe/1952ceda2.htm>. 
315

 The Ambassador in France (Dunn) to the Department of State, April 9, 1952, in: FRUS 1952-1954, Vol. V, 

Part 1, s. 638. 



 103 

spolkovou vládou, o nichţ se stále rokovalo v Bonnu.
316

 Naléhala proto v tomto směru na 

stanovenì pevného data podpisu obou smluv. 

V otázce angloamerických garancì obsahoval přepracovaný návrh třìstranné deklarace 

z poloviny května odhodlánì americké a britské vlády posìlit vzájemné vazby mezi 

Spojenými státy a Velkou Britániì na jedné straně a státy EOS na straně druhé. Navìc tento 

návrh obsahoval následujìcì závazek:  

 

„Pokud jakákoliv akce z jakékoliv strany ohrozí integritu či jednotu společenství, tyto 

dvě vlády (USA a VB) by toto vnímaly jako záležitost nejvyššího významu, vyžadující 

konzultace podle článku 4 Severoatlantické smlouvy s cílem odsouhlasit kroky ke 

zvládnutí takto vytvořené situace.“ 
317

   

 

Navìc se obě vlády opětovně přihlásily k závazku udrţovat na kontinentě dostatečný počet 

ozbrojených sil k obraně územì Severoatlantické smlouvy. 

 Přestoţe Schuman s tìmto návrhem vyslovil souhlas, upozornil, ţe otázka této 

garance, ale i celého souboru dalšìch smluv, se stane předmětem diskusì francouzského 

kabinetu. Klìčová pasáţ týkajìcì se angloamerických garancì brzy pronikla do tisku. Hlavnìm 

bodem kritiky se stalo prohlášenì o „pouhých konzultacìch“, které bylo vnìmáno jako 

nedostatečná bezpečnostnì pojistka.
318

 Zcela podle očekávánì přišla francouzská vláda 

s poţadavkem na úpravu deklarace. 24. května při jednánì v Bonnu navrhla vloţit do 

připravované deklarace dalšì větu: 

 

„Pokud by měla být ohrožena existence či bezpečnost tohoto společenství činem, jenž 

by mohl některý z jeho členů podniknout, aby odstoupil od svých závazků, tyto síly 

(mìněno sìly USA a VB, které se rozhodly v Evropě udrţovat) by byly posíleny ... 

takovým způsobem, aby zabezpečily požadavky na společnou obranu.“ 
319

 

 

Dean Acheson i Anthony Eden tento francouzský poţadavek jednoznačně odmìtli, jelikoţ 

povaţovali jeho obsah za přìliš tvrdý. Konečný kompromis, který částečně vyšel vstřìct 

                                                 
316

 The Ambassador in France (Dunn) to the Department of State, April 5, 1952, in: FRUS 1952-1954, Vol. V, 

Part 1, s. 636. 
317

 The Ambassador in France (Dunn) to the Department of State, May 16, 1952, in: FRUS 1952-1954, Vol. V, 

Part 1, s. 661. 
318

 The Ambassador in France (Dunn) to the Department of State, May 19, 1952, in: FRUS 1952-1954, Vol. V, 

Part 1, s. 662-663. 
319

 The Secretary of State to the Department of State, May 24, 1952, in: FRUS 1952-1954, Vol. V, Part 1, s. 

677. 



 104 

drobným francouzským úpravám ve zněnì smlouvy, se de facto nelišil od původnìho 

angloamerického návrhu.  

Rovněţ i v přìpadě slazenì Severoatlantické smlouvy a smlouvy o EOS, coţ 

vyvolávalo předevšìm značné obavy nizozemských zástupců, bylo dosaţeno shody. Konečný 

kompromis počìtal, v přìpadě rozpuštěnì či vystoupenì Spojených států nebo Velké Británie 

z NATO před skončenìm doby platnosti smlouvy o Evropském obranném společenstvì, se 

vzájemnými konzultacemi všech zúčastněných. Tento problém, ač připadal některým 

národnìm reprezentacìm jako zásadnì, byl – a zde je nutné ztotoţnit se s názorem Deana 

Achesona – z valné části pouze teoretický.
320

 

 Pouze teoretickou ovšem nebyla nóta, kterou 10. března předloţila sovětská vláda 

západnìm mocnostem, a jeţ v mnoha ohledech hrozila přivodit krach dosavadnìho jednánì se 

Spolkovou republikou. V nì sovětská vláda navrhla uzavřenì mìrové smlouvy s Německem, 

která by zcela přirozeně znamenala i jeho opětovné sjednocenì.
321

 Kromě deklarace o 

demokratickém charakteru nového státu, navrhovala Moskva, aby bylo sjednocenému 

Německu umoţněno vybudovat vlastnì armádu, přičemţ – a to je s ohledem na plánované 

EOS důleţité – nesměla být na jeho územì „připuštěna existence organizací nepřátelských 

demokracii a zachování míru“ a zároveň se mělo Německo zavázat, ţe „nevstoupí do žádné 

koalice nebo vojenského spolku namířenému proti kterékoliv mocnosti ...“.
322

 Závěr z toho 

vyplývajìcì byl jasný: Německo mělo být sice vyzbrojeno, avšak neutralizováno. 

 Motivy pro tuto sovětskou iniciativu nevyplývaly ani tak z obavy ze samotného 

projektu Evropského obranného společenstvì, které se jevilo v Moskvě jako značně 

neefektivnì, ale z obavy, ţe by vyzbrojené Německo nejen výrazně posìlilo vojenský 

potenciál NATO, ale ţe by rovněţ mohlo toto společenstvì, vzhledem k výrazné slabosti 

Francie a faktu absence amerického a britského vlivu, ovládnout. Samotné obrysy této 

sovětské iniciativy začaly pravděpodobně vznikat na sklonku léta 1952 a jejichţ předloţenì 

v kritickém obdobì před plánovaným podpisem smluv cìlilo zcela očividně na narušenì 

společného postupu západnì států.
323
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 Zatìmco tzv. „Stalinova nóta“ západnì mocnosti překvapila, pro Adenauera 

znamenalo jejì zveřejněnì skutečnou nočnì můru, jelikoţ šla proti jeho dosavadnì politice 

orientace na Západ.
324

 Jiţ 11. března na zasedánì vlády dal jasně najevo svůj názor. Otto 

Lenz,
325

 šéf úřadu spolkového kancléře,  si v tomto smyslu poznamenal do denìku: 

 

„Jakob Kaiser (ministr pro celoněmecké záleţitosti) se domnívá, že nóta je zajisté 

určena západním vládám, avšak my musíme zaujmout pozitivní postoj za každou cenu. 

Spolkový kancléř si myslí, že míří primárně k Francii, s cílem přivést ji zpět k její 

staré, tradiční politice vůči Rusku. Za žádných okolností nesmíme vyvolat podezření, 

že se váháme v naší politice.“ 
326

 

 

Počátečnì odpor, který Adenauer vyjádřil jak na veřejnosti, tak i při rozhovoru s vysokými 

komisaři, musel kancléř nakonec modifikovat. Namìsto principielnìho odmìtánì počal nově 

klást otázky o podobě navrhované mìrové smlouvy. Důvodem k tomuto ústupu byla nejen 

opozice veřejného mìněnì a některých členů vlastnì strany (např. jiţ zmìněný J. Kaiser), ale i 

ochota západnìch mocnostì zjistit o co sovětské vládě vlastně jde. 

 V své odpovědi, kterou vláda Spojených států předala Moskvě 25. března (nóty 

stejného zněnì předaly i vlády Francie a Velké Británie), vyjádřila svou připravenost k 

jednánì, avšak podmìnila je vznikem celoněmecké vlády „na základě svobodných voleb“. 

Zároveň bylo všemi třemi státy vyjádřeno odhodlánì i nadále podporovat evropskou integraci 

a předevšìm „plány předpokládající účast Německa v evropském společenství čistě 

obranného rázu,“ jelikoţ jeho cìlem mělo být „zachovat svobodu, zabránit agresi a obnově 

militarismu“.
327

 Jak bylo patrné Západ přistupoval k sovětské iniciativě značně opatrně a 

rozhodně se kvůli nì nehodlal vzdát dosavadnìho pokroku při budovánì atlantického a 

evropského společenstvì. V podobném duchu vyplynula i nóta z 13. května, kterou byla celá 

záleţitost de facto uloţena k ledu. Přestoţe diplomatická komunikace i nadále pokračovala, 
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rozhodnutì podepsat Západem připravované smlouvy, které tato Stalinova iniciativa váţně 

ohrozila, bylo definitivnì. 

 Poté co byl text smlouvy plánovaného společenstvì parafován 9. května v Pařìţi, 

odstraněny poslednì překáţky, o nichţ byla řeč v této kapitole, došlo nejdřìve 26. května 

v Bonnu k podpisu tzv. generálnì smlouvy (či bonnských konvencì) mezi třemi okupačnìmi 

mocnostmi a Spolkovou republikou a následujìcì den 26. května v Pařìţi k podpisu smlouvy 

utvářejìcì Evropské obranné společenstvì a souvisejìcìch dokumentů.
328

 O skutečném rozsahu 

dokumentů, neţli se s nimi v následujìcì kapitole blìţe seznámìme, v mnohém napovì článek 

v Le Monde: „Ceremonie trvala 55 minut; 127 podpisů bylo připojeno k devíti dodatečným 

dohodám a třístranné deklaraci“.
329

 

 

 Podpisem smlouvy o EOS a s nìm souvisejìcìch dokumentů vyvrcholila téměř ročnì 

snaha dosáhnout přijatelného kompromisu v otázce německého participace v obranném úsilì 

Západu za pomoci evropského řešenì. Zároveň ovšem uplynuly téměř dva roky od chvìle, 

kdy byl poţadavek německého znovuvyzbrojenì vůbec nadnesen. Poslednì kapitola nese 

název „Cena za podpis“, avšak moţná by toto označenì slušelo celé této práci. Konečný 

výsledek – Evropské obranné společenstvì bylo totiţ draze vykoupeno ústupky všech 

zúčastněných stran.  

Na straně kontinentálnìch evropských států to byla předevšìm ztráta některých 

suverénnìch národnìch práv. Obecně se dá řìci, ţe nejhůře tuto ztrátu nesly státy Beneluxu, 

obávajìcì se dominance velkých států, a Francie stále zmìtaná obavami o svou národnì 

hrdost, jejìmţ vyjádřenìm se stala francouzská armáda a snaha o uchovánì velmocenského 

postavenì. Nejmenšì odpor, a to zcela přirozeně vyvolávala ztráta – či spìše delegace – části 

těchto práv ve Spolkové republice, jelikoţ práva, kterých se v přìpadě Evropské armády měla 

vzdát, beztak neměla. Navìc uskutečněnì smlouvy do budoucna přinášelo jejì rovnoprávné 

postavenì. Avšak i ona musela, podobně jako ostatnì státy zaplatit za uzavřenì smluv jistou 

speciálnì cenu – tou se stalo odloţenì opětovného sjednocenì Německa na neurčito. 

Naproti tomu byly Spojené státy nuceny vzdát se svého snu o brzkých a účinných 

německých jednotkách a akceptovat evropské řešenì. Protihodnotou jim byl, v podobě 

plánovaného Evropského obranného společenstvì, prostředek k tzv. „dvojì zadrţovánì“ – 

tedy jak vybudovánì účinné obrany před Rusi, tak pevné kontroly Německa v evropských 

organizacìch. Ani Velká Británie, ačkoliv se můţe zdát, ţe cena, kterou zaplatila, nebyla 
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přìliš vysoká, nevyšla z celého tohoto dramatu beze ztrát. Kromě faktu, ţe se sice neochotně, 

ale nakonec přece zavázala rozšìřit klauzuli „automatické akce“  prostřednictvìm EOS i na 

Itálii a Spolkovou republiku, utrpěla váţnou ztrátu prestiţe na kontinentě. Odměnou sice bylo 

v dané chvìli zachovánì velmocenského postavenì prostřednictvìm Commonwealthu a 

speciálnìch vztahů se Spojenými státy, avšak iluzornost této představy měla jiţ brzy vzìt za 

své. 

 Nikdo tedy nebyl bez úhony a teprve budoucnost měla ukázat, zda výhody, které 

Evropské obranné společenstvì jednotlivým aktérům poskytovalo, byly většì neţ-li 

nevýhody, které jim vnutilo. Neţ-li se však zaměřìme na přijetì smlouvy a jejì následné 

osudy, zastavme se a věnujme pozornost podstatě toho, co bude předmětem našeho zájmu 

v čase. 
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7. SMLOUVA 

 

 Smlouva ustavujìcì Evropské obranné společenstvì
330

 (Le traité instituant la 

Communauté européenne de défense), jejìţ postupná geneze byla sledována v předchozìch 

kapitolách, byla v pravdě mamutìm dokumentem. Kromě samotného textu smlouvy o 132 

článcìch obsahovala 12 souvisejìcìch protokolů, společnou deklaraci ministrů zahraničì, jeţ 

se týkala trvánì smlouvy, a smlouvu osvětlujìcì článek 107, který se zabýval vymezenìm 

teritoriálnì působnosti společenstvì. Smlouva pak byla úzce spojena s tzv. generálnì 

smlouvou, uzavřenou předcházejìcì den v Bonnu, protokolem k Severoatlantické smlouvě, 

jenţ se týkal vzájemných garancì mezi členy NATO a EOS, a smlouvou mezi Spojeným 

královstvìm a členskými státy Evropského obranného společenstvì.  

Samotný obsah smlouvy a jejì značný rozsah pak vyplýval z následujìcìch pohnutek. 

Na rozdìl od  Bruselské či Severoatlantické smlouvy se v přìpadě smlouvy o EOS (podobně 

jako v přìpadě smlouvy ESUO, z nìţ samozřejmě v mnoha ohledech vycházela) jejì pojetì 

řìdilo kontinentálnìm zvykem psaného práva. Ani jedna z výše uvedených obranných smluv, 

na rozdìl od smlouvy podepsané v Pařìţi, neobsahovala zřeknutì se části své suverenity ve 

prospěch nadřìzeného nadnárodnìho orgánu, a s cìlem jednotlivých států zajistit do budoucna 

své postavenì v rámci Společenstvì, bylo třeba vytvořit taková kodifikovaná opatřenì, která 

by toto postavenì a vzájemné vztahy přesně definovaly. Ve snaze vyhnout se moţným 

rozporům při tvorbě nových integrovaných struktur byla značná část smlouvy a předevšìm 

souvisejìcìch protokolů věnována způsobu výstavby, organizace a fungovánì Společenstvì – 

ať jiţ šlo o aspekty materiálnì, personálnì, finančnì či právnì. A to i přesto, ţe některé otázky 

byly, podle ustanovenì jednotlivých článků, otevřeny následnému jednánì. Jako dokonalý a 

pravděpodobně i nejznámějšì přìklad můţe slouţit napřìklad jiţ několikráte zmìněný článek 

38, který pověřil otázkou nadnárodnìho charakteru a demokratické struktury Společenstvì 

plánovaný parlamentnì orgán.  

Vzhledem k rozsahu této práce nenì moţné podrobným způsobem probrat všechny 

články a protokoly, které smlouva obsahuje, a je proto nezbytné omezit se pouze na 

„přiměřený“ přehled.
331

 Odlišná podoba této kapitoly, na rozdìl od kapitol předcházejìcìch, je 

                                                 
330

 K analýze smlouvy autor vyuţil následujìcì zněnì smluv: Le traité instituant la Communauté européenne de 

défense, dostupné na World Wide Web: <http://mjp.univ-perp.fr/europe/1952ced.htm>, publikaci č. 94118 - 

European defense Community Treaty senátu Spojených států, Washington : Government Printing Office, 1952, 

s. 167-251, a zněnì smlouvy obsaţené v Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, No. 24, Luxembourg  

1954, s. 644-716. 
331

 Pojmem „přiměřený“ je mìněn rozsah, který umoţnì náleţitý vhled do struktury a základnìch mechanismů 

fungovánì institucì EOS bez toho, aby došlo k přemìře přìliš zjednodušujìcìch shrnutì. 
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samozřejmě diktována snahou o zachovánì náleţité struktury textu smlouvy a s nì 

souvisejìcìch dokumentů. 

 

Preambule 

 

Preambule smlouvy, kromě konstatovánì o čistě obranné roli EOS a jeho 

nadnárodnìm charakteru s integrovanými nadnárodnìmi orgány, obsahovala přihlášenì se 

k duchu Charty OSN, úzké spolupráci s organizacemi, zaloţených na stejných základech, a 

vyhlašovala princip rovnoprávného postavenì jednotlivých členů společenstvì. 

Samotný text smlouvy byl rozčleněn do šesti částì (Principes fondamentaux, Des 

institutions de la Communauté, Dispositions militaires, Dispositions financières, 

Dispositions économiques, Dispositions générales), které se dále dělily do kapitol a 

obsahovaly jednotlivé články
332

. 

 

Část I. – Základní principy (Principes fondamentaux) 

 

 Prvnì kapitola této části ustanovovala vytvořenì Evropského obranného společenstvì, 

jeţ mělo být „svým charakterem nadnárodní, vytvořené ze společných institucí, společných 

ozbrojených sil a společného rozpočtu“.
333

 Dále obsahovala potvrzenì čistě obranného 

charakteru EOS, důleţitou klauzuli automatické pomoci členskému státu, který by se stal 

cìlem ozbrojeného útoku,
334

 a závazek úzce spolupracovat s NATO.
335

 Důleţitý byl 

z hlediska Spolkové republiky článek 6, jenţ konstatoval, ţe stávajìcì smlouva neobsahuje 

ţádný prvek diskriminace. V závěru kapitoly byla ustavena právnì způsobilost EOS a 

vyjmenovány orgány společenstvì, jenţ měly existovat do té doby, dokud nebudou nahrazeny 

(podle zněnì článku 38) institucemi novými.
336

 

 Druhá kapitola se zabývala vytvořenìm Evropských obranných sil (Forces 

européennes de défense), jeţ se měly skládat z kontingentů členských států. Jestliţe článek 9 

zakazoval vytvářenì národnìch sil, pak článek 10 definoval přìpady, v kterých bylo moţné 

národnì kontingenty vybudovat: jednalo se o mezinárodnì mise v Berlìně, Rakousku a pod 

patronacì OSN. Stejný článek, důleţitý předevšìm pro Francii, umoţňoval vybudovánì 

                                                 
332

 Články označené bis měly mìt pouze přechodnou platnost. A to do té doby, neţ-li začnou plně fungovat 

mechanismy stanovené smlouvou. 
333

 Článek 1. 
334

 Článek 2. 
335

 Článek 5. 
336

 Článek 7 a 8. O jednotlivých institucìch bude pojednáno dále v textu. 
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národnìch sil a jejich vyuţitì v mimoevropských oblastech. Všechny tyto jednotky měly být 

po ukončenì své působnosti buď rozpuštěny nebo začleněny do sil EOS. Členským státům 

bylo dále povoleno udrţovat národnì policejnì a četnické sìly k zabezpečenì vnitřnì 

bezpečnosti, avšak jejich mnoţstvì a charakter neměly překročit „meze stanovené jejich 

posláním“.
337

 Stejně tak byla v působnosti národnìch vlád i ochrana civilnìho obyvatelstva. 

Články 12, 13, 14 umoţňovaly se souhlasem Rady (Conseil de ministres), v přìpadě ohroţenì 

domácìho či zámořského územì, přìrodnìch katastrof a zahraničnìch misì, členům 

Společenstvì přechodně stáhnout část svých jednotek.
338

 Závěrečné články kapitoly se 

zabývaly Evropskými obrannými silami, jeţ měly být tvořeny branci a profesionálnìmi 

vojáky na základě dobrovolnosti a organizovanými podle Vojenského protokolu (viz nìţe). 

Vrchnì velitel NATO byl pověřen, aby se ujistil, ţe tyto sìly „jsou organizovány, vyzbrojeny, 

vycvičeny a připraveny k použití náležitým způsobem“.
339

  

  

Část II. – Instituce Společenství (Des institutions de la Communauté)
 340

 

 

Komisariát Společenství 

 

 Instituce nově vytvářeného společenstvì měly být obdobné těm, které tvořily 

organizačnì strukturu ESUO. Prvnì z nich měl být Komisariát Společenstvì (Commissariat de 

la Communauté), pověřený výkonnými a kontrolnìmi pravomocemi a sloţený z devìti členů, 

jmenovaných jednotlivými vládami členských států po vzájemné dohodě na dobu šesti let.
341

 

Aby se zajistila kontinuita rozhodovacìch procesů, mělo kaţdé dva roky, po uplynutì 

přechodného obdobì, dojìt k obměně jedné třetiny členů komisariátu. Článek 20 pak, mimo 

jiné, zavazoval členy komisariátu k postavenì nezávislému na národnìch vládách: „Při plnění 

svých povinností členové komisariátu nebudou nikdy žádat ani přijímat instrukce od 

                                                 
337

 Článek 10. Toto omezenì mělo být zajisté „pojistkou“ před skrytým vybudovánìm národnì armády ve 

Spolkové republice po vzoru, jiţ zmìněné, východoněmecké Volkspolizei. 
338

 Zatìmco v přìpadě nepokojů (nebo jejich hrozby) na vlastnìm územì členského státu či přìrodnìch katastrof  

bylo pro Komisariát dostačujìcì Radu ministrů pouze informovat, v přìpadě mimoevropských územì či 

zahraničnìch misì mimo územì EOS byl potřeba souhlasu vrchnìho velitele NATO a dvou třetin Rady. Tato 

opatřenì, společně s článkem 10, tak umoţňovaly, předevšìm Francii, udrţovat (popř. rekrutovat) nezbytné sìly 

pro svá zámořská územì, a zároveň znemoţňovaly vytvořenì německých národnìch sil. Přesto se jeho 

ustanovenì stalo jednìm z pozdějšìch francouzských útoků. In: KUNZ, J. L.: Treaty Establishing the European 

Defense Community (in Editorial Comment), in: The American Journal of International Law, Vol. 47, 1953, 

No. 2, s. 277. 
339

 Článek 18. 
340

 Model organizačnì struktury Společenstvì je zobrazen v Přìloze č. 1. 
341

 Články 19, 20, 21. Pouze poprvé jmenovanì komisaři měli být jmenováni na zkrácené obdobì třì let.  
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jakékoliv vlády. Budou se vyhýbat jakékoliv činnosti neslučující se s nadnárodním 

charakterem jejich povinností.“  

V čele komisariátu měl stát prezident, volený na čtyři roky, s rozhodujìcìm hlasem 

v přìpadě nerozhodného výsledku hlasovánì.
342

 To se řìdilo principem většinového 

rozhodnutì zúčastněných členů, přičemţ existovaly dvě omezenì: ţádné rozhodnutì nesmělo 

být přijato méně neţ-li čtyřmi kladnými hlasy a hlasovacì kvórum, aby zasedánì bylo 

usnášenì schopné, bylo stanoveno na pět členů
343

. Články 26-30 definovaly obecná pravidla 

fungovánì Komisariátu a jeho vztahu k Radě ministrů. Obsahem článku 31 bylo jmenovánì 

velitelů jednotlivých sloţek Evropských obranných sil.
344

 

 

Společné shromáţdění 

 

 Společné shromáţděnì Evropského obranného společenstvì (Assemblée commune) 

mělo být identické s tìm, které ustanovovaly články 20 a 21 smlouvy o Evropském sdruţenì 

uhlì a oceli z 18. dubna 1951, pouze s tìm rozdìlem, ţe počet zástupců Spolkové republiky 

Německo, Francie a Itálie byl navýšen o tři (tito měli být voleni stejným způsobem jako 

stávajìcì delegáti).
345

 Takto rozšìřené Shromáţděnì, pokud by to povaţovalo za nezbytné, si 

mohlo zvolit svého vlastnìho prezidenta a vypracovat své vlastnì vnitřnì předpisy (na základě 

většinového hlasovánì).
346

 Mělo se scházet jednou do roka, vţdy poslednì úterý v měsìci 

řìjnu, na dobu nepřekračujìcì jeden měsìc.
347

 Komisariát měl kaţdý rok, měsìc před 

zahájenìm regulérnìho zasedánì, předloţit Shromáţděnì souhrnnou zprávu za předcházejìcì 

obdobì. To jì mělo projednat a předloţit své přánì a návrhy. Pokud by členové Shromáţděnì 

                                                 
342

 Článek 25. Podobně jako v přìpadě komisariátu měl prvnì prezident vykonávat svou funkci po dobu třì let 

(článek 25bis). 
343

 Článek 24. 
344

 Tato, svého času pro Francouze citlivá záleţitost, byla vyřešena následujìcìm způsobem: hodnosti vyššì neţ-

li velitel homogennì národnì jednotky, velitelé (ipso facto generálové a důstojnìci), kteřì měli pod svým velenìm 

vojáky různých národnostì, a vysoce postavenì vojenštì představitelé EOS měli být jmenováni Komisariátem 

společně s jednomyslným souhlasem Rady ministrů. Ostatnì jmenovánì, včetně obsazenì velitelů jednotlivých 

národnìch jednotek, měly být realizovány Komisariátem po vzájemné konzultaci a na základě doporučenì 

přìslušných velitelských stupňů. 
345

 Podle ustanovenì smlouvy o ESUO (článek 21) byli členové Shromáţděnì vybìráni ze zástupců jednotlivých 

národnìch parlamentů. Původnì rozloţenì sil bylo následujìcì: SRN, Francie (včetně zástupců Sárska) a Itálie po 

18 delegátech, Nizozemsko a Belgie po 10 a Lucembursko reprezentovali 4 zástupci. In: Traité instituant la 

Communauté européenne du charbon et de l’acier, dostupné na World Wide Web: http://mjp.univ-

perp.fr/europe/1951ceca.htm. 
346

 Článek 33.  
347

 Článek 34 a 37. Článek 34 rovněţ stanovoval moţnost svolánì mimořádné schůze z iniciativy Komisariátu, 

Rady ministrů, prezidenta Shromáţděnì či většiny jeho členů a v přìpadě definovaném v článku 46 i z iniciativy 

členského státu. Podle provizornìho článku 34bis mělo být Shromáţděnì svoláno Komisariátem jeden měsìc 

poté, co se by se tento ujal svých funkcì. 
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dvoutřetinovou většinou přìtomných tuto zprávu ve veřejném hlasovánì zamìtli, museli 

členové Komisariátu rezignovat.
348

 

 Článek 38 (původně 7H v návrhu smlouvy)
349

, včleněný do textu smlouvy 11. 

prosince 1951 na základě iniciativy de Gasperiho, podporovaného francouzskou a německou 

vládou, byl z hlediska plánovaného budoucìho vývoje evropské integrace přelomový. 

Pověřoval Shromáţděnì, aby prostudovalo vytvořenì Shromáţděnì EOS, voleného na 

demokratickém základě,
350

 rozsah pravomocì, jeţ mu měly být poskytnuty, a úpravy v 

ustanovenìch smlouvy, jeţ se týkaly ostatnìch orgánů Společenstvì, tak, aby bylo zajištěno 

náleţité zastoupenì jednotlivých států. Při vypracovánì návrhů mělo Shromáţděnì vycházet 

z toho, aby nová „federální či konfederační struktura“ fungovala na principech jasně 

oddělené moci výkonné, zákonodárné i soudnì a zahrnovala dvoukomorový parlament. 

Rovněţ mělo prostudovat moţnost začleněnì stávajìcìch i budoucìch organizacì pro 

evropskou spolupráci do tohoto systému. Tyto návrhy mělo Shromáţděnì předloţit 

nejpozději do šesti měsìců od převzetì svých funkcì Radě ministrů. Prezident Shromáţděnì je 

pak měl společně s jejìm vyjádřenìm předloţit vládám členských států, jeţ měly do třì měsìců 

svolat mezinárodnì konferenci k jejich projednánì. 

 

Rada ministrů 

 

 Hlavnìm úkolem Rady ministrů (Conseil de ministres) bylo harmonizovat činnost 

Komisariátu s politikou vlád jednotlivých členských států, vydávat na základě svého 

jednomyslného rozhodnutì direktivy a dobrozdánì Komisariátu a v jistých přìpadech se 

společně s nìm podìlet na rozhodovacìch procesech.
351

 Rada měla být tvořena ze zástupců 

jednotlivých členských států na úrovni ministrů, kteřì mohli být reprezentováni svými 

zástupci. V jejìm čele měl stát prezident, jìmţ se na dobu třì měsìců stávali představitelé 

jednotlivých členských států v abecednìm pořadì. Rada se měla scházet tak často jak jen to 

bylo nezbytné, avšak přinejmenšìm jednou za tři měsìce.
352

  

                                                 
348

 Článek 36. Kromě nezbytné dvoutřetinové většiny přìtomných muselo toto hlasovánì splňovat i tu 

podmìnku, ţe tato dvoutřetinová většina musela odpovìdat i většině z celkového počtu členů Shromáţděnì. 
349

 RITTBERGER, B.: No integration without representation: Parliamentary democracy, European integration, 

and the forgotten Communities, Paper prepared for the workshop “Constitutionalisation in the EU”, MZES, 

Mannheim 13-14 January, 2006, s. 18. 
350

 Jednalo se novum, jelikoţ zástupci jak stávajìcìho Shromáţděnì ESUO tak i plánovaného rozšìřeného 

Shromáţděnì pro ESUO i EOS byli voleni národnìmi parlamenty. 
351

 Článek 39. Jednomyslný souhlas Rady se týkal článků 31, 71 a 120. 
352

 Články 40 a 41. Článek 42 umoţňoval členovi Rady hlasovat jménem maximálně jednoho jiného člena 

Rady. 
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Článek 43 se zabýval komplikovaným způsobem hlasovánì. Existovaly tak tři různé 

modely hlasovánì: absolutnì většina, kvalifikovaná většina a jednomyslné hlasovánì. 

Absolutnì většina představovala většinu hlasů zúčastněných členů a pouze v přìpadě 

nerozhodného výsledku, se mělo rozhodovat na základě hlasů států, které společně poskytly 

Společenstvì dvě třetiny z veškerých přìspěvků členských států. Kvalifikovaná většina 

znamenala hlasy států, které společně poskytly Společenstvì dvě třetiny z veškerých 

přìspěvků členských států, anebo zisk hlasů zástupců pěti států. Pod pojmem „přìspěvek“ se 

rozuměl průměr mezi percentuálnìm vyjádřenìm skutečně zaplaceného finančnìho přìspěvku 

v uplynulém fiskálnìm roce a procentem muţů daného státu, kteřì tvořili Evropské obranné 

sìly k prvnìmu dni stávajìcìho pololetì. Článek 43bis pak po přechodné obdobì definoval 

váhu jednotlivých přìspěvků členských států: 

 

Tabulka č. 2: Váha hlasů jednotlivých členů EOS podle článku 43bis 

 

Francie 3 Nizozemsko 2 

Německo 3 Belgie 2 

Itálie 3 Lucembursko 1 

 

Pokud šlo o záleţitosti, které měla Rada rozhodovat na základě jednomyslného hlasovánì, šlo 

předevšìm o otázky týkajìcì se Společenstvì jako celku. Kvalifikovaná většina pak byla 

vyţadována při rozhodovánì o druhotných záleţitostech.
353

 Rada měla rovněţ rozhodovat o 

společných jednánìch s Radou NATO, přičemţ rozhodnutì, přijatá jednomyslně při těchto 

setkánìch, měly být závazné pro instituce EOS.
354

 

 

Soudní dvůr 

 

 Podobně jako Shromáţděnì měl být i Soudnì dvůr (Cour de justice) společný s tìm, 

který byl zřìzen v rámci ESUO. Jeho povinnostì bylo zajistit náleţitý výklad a realizaci 

stávajìcì smlouvy.
355

 Na základě dovolánì členského státu, Rady ministrů, Komisariátu nebo 

Shromáţděnì měl prozkoumat činnost Komisariátu či Rady, zda tato neporušuje závazky a 

povinnosti v nì stanovené. Články 60 a 61 definovaly kompetenci soudu (podle Jurisdikčnìho 

protokolu) soudit ţaloby vztahujìcìch se k civilnìm závazkům EOS a vynášet rozsudky 

                                                 
353

 Články 44 a 46. Jednomyslné rozhodnutì Rady bylo nezbytné v přìpadě následujìcìch oblastech: obecná 

opatřenì (články 119, 123, 124, 125, 129), Evropské obranné sìly (články 15, 39, 44, 48, 68, 69, 77, 78), finance 

a rozpočet (84, 85, 87, 95, 99, 104, 105, 107). In: FURSDON, E.: The European Defence Community: A 

History, London: Macmillan Press, 1980, s. 188. 
354

 Článek 47. 
355

 Články 51 a 52. 



 114 

týkajìcì se potrestánì přestupků spáchaných členy Evropských obranných sil. Články 62-67 

se pak zabývaly širšì odpovědnostì EOS ve vztahu k národnìm soudům, přìpadům arbitráţì, 

jeţ se  týkaly veřejnoprávnìch či soukromoprávnìch smluvnìch vztahů uzavřených jìm či jeho 

jménem, a ke sporům mezi jeho členskými státy, vyplývajìcìch z implementace smlouvy. 

 

Část III. – Vojenská ustanovení (Dispositions militaires) 

 

 Základnì jednotka pozemnì armády měla být sloţena z přìslušnìků stejné národnosti a 

měla být takové velikosti, aby byla zajištěna jejì efektivnost a nezávislost s ohledem na 

logistické poţadavky. Armádnì sbor měl být sloţen ze základnìch jednotek různých 

národnostì. Pouze ve zvláštnìch přìpadech na návrh vrchnìho velitele NATO a z rozhodnutì 

Komisariátu (s jednomyslným souhlasem Rady ministrů) mohl být armádnì sbor sloţen 

ze základnìch jednotek stejné národnosti. Taktické a logistické jednotky sboru měly být 

rovněţ integrovány, stejně jako velenì armádnìho sboru a generálnì štáb.
356

 

 Základnì jednotka vojenského letectva, určená ke specifickým taktickým úkolům, 

měla být rovněţ národnì a vyzbrojena stejným válečným materiálem. Tyto pak, sloţené  z 

několika národnostì, tvořily vyššì formace, přičemţ i zde existovala moţnost, podobně a za 

dodrţenì stejných procedur jako v přìpadě pozemnì armády, jejich tvorby ze základnìch 

národnìch jednotek.
357

 

 Evropské námořnì sìly měly být takového rozsahu, aby zabezpečily námořnì cesty 

k evropským územìm členských států. Kontingenty měly tvořit uskupenì stejné národnosti, 

avšak měly mìt evropský status.
358

 

 Následujìcì články se týkaly mnoţstvì podstatných, avšak značně rozdìlných 

povinnostì a funkcì. Měla být sjednocena aktivnì doba sluţby branců z jednotlivých států. 

Jejich rekrutovánì mělo být v souladu s právem daného státu na základě společných principů 

Společenstvì a po datu stanoveném dohodou členských vlád, do nějţ měl Komisariát na 

odvody pouze dohlìţet, se měl sám ujmout jejich organizace.
359

 Komisariát byl dále 

zodpovědný za výcvik Evropských obranných sil a jejich rozmìstěnì (na základě doporučenì 

vrchnìho velitele NATO), řìzenì škol Společenstvì a vypracovánì mobilizačnìch plánů (po 

konzultaci s členskými vládami).
360

 

                                                 
356

 Článek 68.  
357

 Článek 69. 
358

 Článek 70. Existovala moţnost přesunu základnìch jednotek pozemnìho vojska, letectva, části či celých 

uskupenì Evropských námořnìch sil do formacì podléhajìcìch NATO (články 69, 70, 71). 
359

 Články 71, 72, 73. 
360

 Články 74, 75 a 77. 
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 Druhá kapitola pojednávala o právnìm postavenì Evropských obranných sil a 

pravomocìch a povinnostech státu ve vztahu ke svým vlastnìm silám v nich integrovaných. 

Článek 80 mimo jiné pravil: „Společenství bude mít, pokud se týče Evropských sil a jejich 

členů, stejná práva a závazky, jaké mají samy státy vůči svým národním silám a jejich 

členům, podle běžného mezinárodního práva.“ 

 

Část IV. – Finanční ustanovení (Dispositions financières) 

 

 Finančnì správa Evropského obranného společenstvì se měla řìdit předpisy 

stanovenými smlouvou a Finančnìm protokolem. Měl být vytvořen post finančnìho 

kontrolora, nezávislého na Komisariátu, jmenovaného jednomyslným rozhodnutìm Rady na 

dobu pěti let a odpovědného za poradnì činnost při vypracovánì návrhu rozpočtu a jeho 

dozorovánì.
361

 Dále měla vzniknout účetnì komise, v čele s předsedou, tvořená zástupci 

jednotlivých členských států, volená na dobu pěti let kvalifikovanou většinou Rady a 

odpovědná za prověřenì účtů v souladu s finančnìmi předpisy.
362

 

 Články 86-96 se týkaly společného rozpočtu Společenstvì. Jeho přìpravou byl na 

základě společných konzultacì s členskými vládami a s ohledem na plány Evropských 

obranných sil pověřen Komisariát.
363

 Návrh rozpočtu pak měl být předloţen tři měsìce před 

začátkem nového fiskálnìho roku (ten začìnal vţdy 1. ledna) Radě. Ta měla během jednoho 

měsìce jednomyslně rozhodnout o výši rozpočtu a přìspěvku jednotlivých států a na základě 

dvoutřetinového hlasovánì rozhodnout o alokaci výdajů. Schválený rozpočet měl být poté 

předán Shromáţděnì, které o něm mělo hlasovat nejpozději dva týdny před začátkem nového 

fiskálnìho roku. V jeho pravomoci bylo rozpočet schválit či odmìtnout, předloţit 

pozměňovacì návrhy, pokud šlo přìjmy a výdaje, avšak nesmělo navýšit celkový souhrn 

výdajů. Výše přìspěvků jednotlivých států měla být poté, co smlouva vstoupì v platnost, 

vyřešena na základě jednomyslného rozhodnutì Rady. Ta se měla postarat o to, aby 

„rovnoměrné rozdělení poplatků  bralo v úvahu především finanční, hospodářské a sociální 

možnosti členských států“.
364

 

 

 

                                                 
361

 Články 83, 84 a 92. 
362

 Články 85 a 97. 
363

 Dodatek k návrhu rozpočtu měl obsahovat společné plány, týkajìcì se výzbroje, výstroje, zásobovánì a 

infrastruktury. 
364

 Článek 94. Pokud by takové dohody nebylo dosaţeno, měla být i nadále výše přìspěvků určována ve shodě 

s procedurami přijatými NATO. 
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Část V. – Hospodářská ustanovení (Dispositions économiques) 

 

 Přìpravou a organizacì společných programů, které se týkaly výzbroje, výstroje, 

zásobovánì a výstavby infrastruktury Evropských obranných sil, byl pověřen Komisariát. Při 

svém rozhodovánì měl vzìt v úvahu technické a ekonomické moţnosti členských států tak, 

aby nedošlo k narušenì jejich hospodářstvì, velikost poskytnutého přìspěvku a závazky 

přijaté vůči NATO a třetìm stranám, před uzavřenìm smlouvy o EOS. Ve spolupráci se 

Severoatlantickou aliancì měl „co nejrychleji a v co největší míře“ standardizovat výzbroj, 

výstroj, zásobovánì a infrastrukturu.
365

 Komisariátu měl podle článku 109 asistovat Poradnì 

výbor o 20 aţ 34 členech v čele s předsedou. Ti, rovnoměrně reprezentujìc „výrobce a 

zaměstnance“ měli být jmenováni kvalifikovanou většinou Rady ministrů na obdobì dvou 

let. 

 Článek 107 zakazoval členským států výrobu, import a export válečného materiálu 

(ve vztahu k třetìm zemìm), výstavbu podniků, určených k jeho produkci, a výzkum a vývoj 

experimentálnìch modelů. Kategorie válečného materiálu, na neţ se tento zákaz vztahoval, 

byly uvedeny v Dodatku I.
366

 Tento mohl být na základě schválenì dvoutřetinovou většinou v 

Radě ministrů upraven. Komisariát však mohl poskytnout výjimky ve vztahu k omezenìm 

uvedených výše (výroba, import, export válečného materiálu, atd.). Tuto jeho pravomoc 

vymezovaly mimo jiné následujìcì opatřenì. Komisariát neměl poskytnout povolenì pro 

poloţky uvedené v Dodatku II.
367

 ve strategicky exponovaných oblastech, pokud by toto 

jednomyslně neschválila Rada ministrů. V přìpadě potřeby vojenského materiálu silami 

členských států, které nebyly součástì Evropských obranných sil, či silami států, za jejichţ 

obranu členský stát EOS nesl zodpovědnost, mělo být Komisariátem vydáno kladné 

stanovisko. Stejně tak i v přìpadě povolenì, jeţ se týkala poloţek vyjmenovaných v Dodatku 

I., určených pro civilnì účely.  

 Jak je patrné, cìlem tohoto článku bylo zajistit předevšìm Francii moţnost výroby a 

distribuce válečného materiálu pro mimoevropské jednotky a zároveň zabránit, aby se 

německý vojenský průmysl dostal mimo kontrolu orgánů Společenstvì. Pojem „strategicky 

exponované oblasti“ sice nebyl nikde definován, ale je zřejmé, ţe byl navrţen předevšìm 

                                                 
365

 Články 101 a 102. 
366

 Velice obecně se dá řìci, ţe šlo aţ na výjimky o všechny druhy palných zbranì, obrněných vozidel, bojových 

letadel, válečných lodì, munice, výbušnin, paliva (primárně určeného pro pohon raket) a samozřejmě o zbraně 

atomové, biologické a chemické. 
367

 Mezi tyto poloţky patřily atomové, chemické a biologické zbraně, námořnì miny, dalekonosné a řìzené 

střely, ponorky, všechny druhy vojenských letadel a válečné lodě o výtlaku nad 1500 tun (a lodě poháněné jinak 

neţ v dodatku uvedenými druhy paliva). 
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s ohledem na Německo. Spolková republika však, podle Adenauera, toto opatřenì nechápala 

jako diskriminačnì, jelikoţ se za stávajìcì mezinárodnì situace sama povaţovala být ve 

strategicky exponovaném postavenì. Kancléř nicméně předpokládal, ţe tato skutečnost 

neovlivnì dodávky výzbroje pro německé kontingenty ve vztahu k jejich vojenskému 

určenì.
368

 

 

Část VI: Obecná ustanovení (Dispositions générales) 

 

 Tato část řešila celou řadu nedořešených záleţitostì, jeţ ze smlouvy vyplývaly. 

Zatìmco článek 112 zavazoval členské státy Společenstvì k implementaci rozhodnutì 

vyplývajìcìch z činnosti jeho orgánů, článek 117 se zabýval postupem při jejich neplněnì. 

Byly zde stanoveny nejen postupy pro určenì úřednìho jazyka (popř. jazyků) či umìstěnì 

institucì Společenstvì, ale i pro rozmìstěnì součástì Evropských obranných sil či jejich 

výcvikových středisek mimo evropská územì členských států. Na základě rozhodnutì 

Komisariátu tak, společně s jednomyslným rozhodnutìm Rady ministrů, mohly být evropské 

sìly (se souhlasem vrchnìho velitele NATO) a výcviková centra umìstěny na územìch, jeţ 

byly definovány v článku VI. Severoatlantické smlouvy.
369

 Členské státy se rovněţ zavázaly 

neuzavìrat jakoukoli dohodu, která by byla v rozporu s uzavřenou smlouvou.
370

 

 V přìpadě váţného ohroţenì, článek 123 zmocňoval Radu ministrů převzìt prozatìmnì 

pravomoci a tyto delegovat na jednotlivé orgány Společenstvì. K uplatněnì těchto pravomocì 

mělo dojìt např. v přìpadě útoku, jenţ by měl za následek realizaci závazků podle článku 2 

smlouvy o EOS, smlouvy mezi EOS a Spojeným královstvìm a doplňkového protokolu 

týkajìcìho se vzájemných záruk mezi EOS a NATO, či na základě jednomyslného rozhodnutì 

Rady ministrů. 

 Důleţitým z hlediska budoucìch událostì byl článek 126, jenţ umoţňoval vládám 

členských států a Komisariátu navrhovat dodatky ke smlouvě.
371

 Takovéto návrhy měly být 

předloţeny Radě. Po jejich schválenì kvalifikovanou většinou, měla být prezidentem Rady 

ministrů svolána mezivládnì konference, sloţená ze zástupců jednotlivých států, aby tyto 

                                                 
368

 Toto vyjádřenì  vyplývalo ze vzájemné výměny dopisů z 27. května 1952 a mezi vládou Spolkové republiky 

Německo a dalšìmi signatáři smlouvy. In: FURSDON, E.: cit. dìlo, s.165-166. 
369

 Článek 120. Rovněţ existovala moţnost umìstit tyto jednotky a výcviková střediska mimo územì EOS i 

NATO. Procedurálnì postup byl sloţitý. Vyţadoval – po schválenì parlamenty jednotlivých členských států, 

vzájemných konzultacìch s Radou NATO a po kladném stanovisku vrchnìho velitele NATO – jednomyslný 

souhlas Rady ministrů EOS. 
370

 Článek 121. 
371

 Pojem „smlouva“ se vztahoval na smlouvu samotnou a klìčové protokoly (viz Článek 127). 
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dodatky projednala. Dohodnuté dodatky pak měly být předloţeny k ratifikaci národnìm 

parlamentům. 

 Smlouva měla být uzavřena na dobu 50 let. Avšak pokud by, před ustavenìm 

evropské federace či konfederace, došlo k přerušenì fungovánì NATO či významné změně 

v jeho členstvu, členské státy EOS měly společně prozkoumat vzniklou situaci.
372

 Jakýkoli 

evropský stát mohl poţádat o členstvì v EOS. Jeho přijetì bylo podmìněno jednomyslných 

souhlasem Rady ministrů. Smlouva měla vstoupit v platnost po jejì ratifikaci všemi 

členskými státy.
373

 

 

Další dokumenty ke smlouvě o EOS
374

 

 

Potokoly 

 

 Hlavnìm cìlem většiny protokolů byla interpretace, specifikace a určenì způsobů 

implementace jednotlivých článků vlastnì smlouvy. Avšak zároveň umoţňovaly v pozdějšìch 

fázìch, na základě zìskané zkušenosti, tvorbu podstatných změn a dodatků, jelikoţ se na ně 

nevztahovaly plné ústavnì procedury členských států jako tomu bylo v přìpadě vlastnì 

smlouvy. Tento aspekt měl nabýt na zvláštnì důleţitosti v následujìcìm obdobì a to 

předevšìm ve Francii. Celá řada protokolů je značně podrobná a jejich výklad by vyţadoval 

rozsah, který si nenì moţné v této práci dovolit. Nezbývá tedy neţ zvolit podrobnějšì popis 

pouze těch z nich, které se staly popřìpadě měly stát předmětem zásadnějšìch sporů mezi 

jednotlivými signatáři či hrály významnějšì roli zahraničněpolitickou. 

 Nejpodstatnějšìm bodem ve Vojenském protokolu bylo beze sporu určenì základnìch 

národnìch vojenských jednotek. Po dlouhých diskusìch, jak jiţ bylo uvedeno dřìve, se jì stal 

                                                 
372

 Článek 128. 
373

 Články 129, 131, 132. 
374

 Vojenský protokol, Jurisdikčnì protokol, Protokol týkajìcì se vojenského trestnìho práva, Finančnì protokol, 

Protokol o platových podmìnkách vojenského a civilnìho personálu a jejich právech důchodových, Protokol 

týkajìcì se Velkovévodstvì lucemburského, Protokol týkajìcì se vztahů mezi EOS a NATO, Protokol týkajìcì se 

závazku pomoci členských států Společenstvì vůči účastnìkům Severoatlantické smlouvy, Dohoda o postavenì 

Evropských obranných sil a obchodnì a fiskálnì správě EOS, Protokoly o podpisu, Protokol o Prozatìmnì 

komisi, Smlouva umoţněná v článku 107 (odstavec 4-B), Společná deklarace ministrů zahraničì o trvánì 

smlouvy, Smlouva mezi Spojeným královstvìm a členskými státy EOS, Protokol k Severoatlantické smlouvě o 

garancìch poskytnutých smluvnìmi stranami Severoatlantické smlouvy členům Evropského obranného 

společenstvì, dopisy mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládami signatářských států smlouvy EOS 

týkajìcì se článku 107, Třìstranná deklarace ministrů zahraničì Spojených států, Francie a Spojeného královstvì, 

dopisy mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládami Francie, Spojených států a Spojeného královstvì. 
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pro potřeby pozemnìho vojska tzv. groupement, přičemţ měly existovat tři druhy: pěchotnì, 

obrněný a mechanizovaný. Jejich maximálnì sìlu uvádì následujìcì tabulka
375

: 

 

Tabulka č. 3: Velikost pozemnìch groupementů 

 

 Mìrový stav Válečný stav 

pěchotnì groupement 13.000 15.600 

obrněný groupement 12.700 14.600 

mechanizovaný groupement 12.700 14.700 

 

Letecké sìly měla tvořit základnì jednotka o sìle 1300 muţů v době mìru a 2000 v době 

války, rozdělená do třì skupin podle svého určenì a pro tyto úkoly náleţitě vyzbrojená.
376

 

Námořnictvo mělo být rozděleno rovněţ do groupementů stejné národnosti, avšak dále 

členěných podle operačnìho určenì a taktických misì.
377

 Dalšì články mimo jiné definovaly 

organizačnì a teritoriálnì strukturu, stanovovaly strop na vytvořenì Evropských obranných sil 

na dobu 18 měsìců, způsob odvodů a délku branné sluţby (ta ač prozatìm nestanovena, 

neměla být kratšì neţ 18 měsìců).
378

 Články 73 a 74 konkretizovaly způsoby standardizace 

doktrìny, výzbroje a školstvì. Problematika komunikace a jazyka byla řešena v poslednì 

kapitole Vojenského protokolu. Obecně se dá řìci, ţe kaţdý člen Evropských obranných měl 

právo uţìvat svého rodného jazyka, avšak existovaly přìpady, předevšìm při komunikaci 

mezi jednotlivými jednotkami a stupni velenì, kdy byla nezbytná komunikace v jazyce jiném. 

Přesný způsob určenì takovéhoto jazyka definovaly články 28 a 29. Za jednacì řeč 

Komisariátu byla určena francouzština. 

 Podstatou Finančního protokolu byla přesná definice opatřenì, jeţ stanovily články 

83-99 ve smlouvě o EOS. Byly zde podrobným způsobem popsány postupy a pravomoci 

jednotlivých orgánů Společenstvì při navrhovánì, realizaci a kontrole společného rozpočtu. 

Aby se zabránilo transferu hotovosti, měly být v centrálnìch bankách jednotlivých členských 

států zřìzeny účty Společenstvì. Finančnì přìspěvky pak měly být v národnìch měnách 

sloţeny na tyto účty do pevně stanoveného data. Pokud by zpoţděnì překročilo datum 

splatnosti o tři dni, byl dotyčný stát vystaven finančnìmu postihu. Pokud šlo o cizì finančnì 

pomoc, měla být tato oddělena od přìspěvků členských států. 

 Specifický problém Lucemburska, které nebylo schopné vzhledem ke své velikosti a 

demografickým podmìnkám, poskytnout „základní jednotku stejné národnosti“, řešil zvláštnì 

                                                 
375

 Článek 1 – tabulky 1(A), 1(B), 1(C). 
376

 Článek 3 – ten definoval i přesný počet, strukturu a druhy přidělených letadel. 
377

 Článek 3. 
378

 Články 5-9, článek 10, články 12-13. 
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protokol.
379

 Ten podobu lucemburského přìspěvku a vojenské sluţby nechával otevřen 

budoucì dohodě mezi velkovévodstvìm a orgány Společenstvì (se souhlasem vrchnìho 

velitele NATO). Dotčená ustanovenì vlastnì smlouvy měla být v tomto přìpadě ignorována. 

 Vztahy mezi EOS a NATO definovaly dva protokoly. V rovině praktické vojenské a 

politické spolupráce tak činil Protokol týkající se vztahů mezi EOS a NATO. Umoţňoval 

vzájemné konzultace a společná setkánì obou rad, vzájemnou výměnu informacì a koordinaci 

na technické úrovni. Po začleněnì Evropských obranných sil pod pravomoc velitele NATO 

měli být v jednotlivých velitelstvìch přìtomni zástupci Evropského obranného společenstvì. 

V rovině vzájemných závazků tak ze strany Evropského obranného společenstvì činil 

Protokol týkající se závazku pomoci členských států Společenství vůči účastníkům 

Severoatlantické smlouvy, kterým se státy EOS zavazovaly, ţe  

 

„jakýkoliv útok na území jedné či více smluvních stran Severoatlantické smlouvy 

v oblasti definované v článku 6 dané smlouvy nebo na pozemní, námořní či letecké 

síly jakékoli ze smluvních stran Severoatlantické smlouvy v oblasti definované 

v článku 6 dané smlouvy, bude považován za ozbrojený útok proti všem členským 

státům Evropského obranného společenství a proti Evropským obranným silám“.
380

  

 

V tomto směru tak měly členské státy vůči smluvnìm stranám Severoatlantické 

smlouvy stejné závazky jako měly tyto vůči členským státům EOS podle Protokolu 

k Severoatlantické smlouvě o garancích poskytnutých smluvními stranami Severoatlantické 

smlouvy členům EOS. Tento protokol de facto rozšiřoval opatřenì článku 5 Severoatlantické 

smlouvy na územì a jednotky Evropského obranného společenstvì v Evropě a na územì 

definovaném v článku 6. Jeho platnost nicméně byla vázána na realizaci smlouvy o EOS.
381

 

 Jurisdikční protokol upravoval fungovánì a pravomoci Soudnìho dvora. Kromě 

výkladu smlouvy a řešenì sporů z nì vyplývajìcìch, byl tento, mimo jiné, pověřen řešenìm 

trestných činů, které by spáchali členové Evropských obraných sil. Za tìmto účelem měly 

členské státy převést na EOS náleţité pravomoci. Dále zde byly stanoveny pravidla pro 

odškodněnì třetìch stran v přìpadě škod způsobených zástupci Společenstvì. S tìmto 

protokolem úzce souvisel Protokol týkající se vojenského trestního práva, který nabádal 

                                                 
379

 Protokol týkající se Velkovévodství lucemburského. 
380

 Článek 1. 
381

 Článek 1 a 2 Protokolu k Severoatlantické smlouvě o garancích poskytnutých smluvními stranami 

Severoatlantické smlouvy členům EOS. In: ISMAY, H. L: NATO. The First Five Years, 1949-1954, Paris: North 

Atlantic Treaty Organization, (1955). Přìloha B ke kapitole V. Dostupné na Worl Wide Web: 

<http://www.nato.int/archives/1st5years>. 
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k brzkému vypracovánì náleţité legislativy. Při jejìm vypracovánì měly být vzaty v úvahu 

následujìcì principy: jasná definice trestných činů a jejich postihu, presumpce neviny a 

zachovánì základnìch lidských práv a svobod.  

 Značně rozsáhlou byla Dohoda o postavení Evropských obranných sil a obchodní a 

fiskální správě EOS. Ta kromě řady praktických, avšak pro nás ne zcela podstatných 

záleţitostì (identifikačnì karta, individuálnì či kolektivnì pas, postavenì rodinných 

přìslušnìků, uznávánì řidičských průkazů atd.), určovala povinnost členů Evropských 

obraných sil podřìdit se zákonům hostitelského státu či celnì a daňová pravidla ve vztahu 

EOS k jednotlivým členským státům. Platy a penzemi civilnìho a vojenského personálu se 

zabýval, jak jiţ název napovìdá, Protokol o platových podmínkách vojenského a civilního 

personálu a jejich právech důchodových. 

 Ačkoli cìlem smlouvy a následných protokolů byla co moţná nejpřesnějšì úprava 

podoby Společenstvì, stále zůstávala celá řada nevyřešených problémů. Proto se signatáři 

v Protokolu o Prozatímním výboru dohodli, aby se delegace, jeţ jednala v Pařìţi o podobě 

stávajìcì smlouvy, přeměnila v tzv. Prozatìmnì výbor (Comité intérimaire). Ta měla, v době 

mezi podpisem a vytvořenìm společných institucì, vypracovat návrhy, jeţ by umoţnily jejich 

náleţité fungovánì. Návrhy nicméně neměly mìt výkonný, ale pouze přìpravný charakter.  

Pro své potřeby pak mohla komise vytvářet ad hoc pracovnì skupiny. 

 

Související smlouvy, deklarace a dohody 

 

 Z pohledu bezpečnosti a integrity Evropského obranného společenstvì hrály zásadnì 

roli dva dokumenty: jiţ zmìněný Protokol k Severoatlantické smlouvě o garancích 

poskytnutých smluvními stranami Severoatlantické smlouvy členům EOS a Smlouva mezi 

Spojeným královstvím a členskými státy EOS. O podstatě prvnìho z nich jiţ bylo pojednáno 

výše. Druhý dokument poskytoval členským státům EOS na jedné a Velké Británii na straně 

druhé vzájemnou garanci vojenské a jiné pomoci v přìpadě ozbrojeného útoku, zcela v duchu 

článku IV. Bruselské smlouvy.
382

 

 Problémem rozdìlu mezi odsouhlasenou dobou fungovánì NATO, dle článku 13 

určenou na 20 let, a Evropským obraným společenstvìm, podle článku 128 stanovenou na 50 

let, se zabývala Společná deklarace ministrů zahraničí o trvání smlouvy. V nì státy 
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 „Pokud se jakákoli z výše uvedených smluvních stran stane cílem ozbrojeného útoku v Evropě, ostatní výše 

uvedené smluvní strany, ve shodě s opatřeními článku 51 Charty OSN, poskytnou straně takto napadené 

veškerou vojenskou a jinou pomoc a podporu, jež je v jejich silách.“ In: American Foreign Policy 

1950-1955, Basic Documents, Volume 1, Washington: Government Printing Office, 1957. Dostupné na World 

Wide Web: <http://avalon.law.yale.edu/20th_century/we001.asp>. 
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zastoupené na konferenci ministrů zahraničì v Pařìţi vyjádřily své přánì, aby trvánì 

Severoatlantické smlouvy bylo přizpůsobeno opatřenì článku 128 smlouvy o EOS a aby se 

smluvnì strany NATO, přìtomné na pařìţské konferenci, v tomto směru chopily nezbytné 

iniciativy. 

 S ustanovenìmi smlouvy úzce souvisela vzájemná výměna dopisů mezi vládou 

Spolkové republiky, dalšìmi signatáři Pařìţské smlouvy, Velkou Britániì a Spojenými státy. 

V prvnìm z dopisů, jak jiţ bylo pojednáno v části o Dispositions économiques (přesněji v 

článku 107), spolková vláda přijala omezenì zbrojnì produkce na svém územì, bez toho, aby 

byl tento krok chápán jako diskriminačnì. V druhém se pak Adenauer zavázal 

k legislativnìmu zákazu vývoje, výroby a vlastnictvì atomových zbranì. 

 Poslednìm souvisejìcìm dokumentem byla třìstranná deklarace vlád Velké Británie, 

Spojených států a Francie, v nìţ vyjádřili trvalou podporu Evropskému obrannému 

společenstvì, Evropskému společenstvì uhlì a oceli a rovněţ evropské integraci jako celku. 
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8. INTERMEZZO 

 

 Podpis smlouvy o Evropském obranném společenstvì znamenal završenì téměř 

dvouletého úsilì o definici podoby německého obranného přìspěvku, který představoval 

nezbytný předpoklad pro realizaci účinné obrany západnì Evropy v podobě deklarované 

„forward strategy“. Alespoň tak byla tato událost vnìmána americkou administrativou a to i 

v době, kdy studená válka jiţ nejevila akutnì známky přerodu ve válku horkou, jako tomu 

bylo v měsìcìch následujìcìch po korejské agresi. Kromě toho, coţ bylo podstatné z pohledu 

Evropanů – tedy alespoň těch, které bylo moţné označit za stoupence hlubšì evropské (a 

předevšìm nadnárodnì) spolupráce, přinášela smlouva v podobě ustanovenì článku 38 

prostředek pro realizaci dávného snu o společném evropském „soustátì“. 

Dalo by se řìci, ţe na prvnì pohled měl existovat nejeden důvod k optimismu. Pokud 

však samotný ceremoniál mohl v mnohých vyvolat (a beze sporu i vyvolal) opojný dojem z 

osudovosti daného okamţiku, pak střìzlivějšì účastnìci počìnali tušit, ţe dramatické události 

provázejìcì vznik smlouvy mohly být pouze předehrou k problémům daleko váţnějšìm – 

problémům, které hrozily provázet proces jejì ratifikace.
383

 Přesto si pravděpodobně 

málokdo, vyjma těch, kteřì otevřeně usilovali o krach celého projektu, dokázal představit, ţe 

přìběh Evropského obranného společenstvì, i přes problematické vyhlìdky, měl 

v budoucnosti stále vìce sklouzávat ke klasické formě dramatu, jehoţ poslednì fázì je 

katastrofa. Na jaře 1952 však bylo naplněnì tohoto scénáře ještě značně vzdálené a mnozì 

věřili, ţe úspěch, ačkoliv jeho dosaţenì bude komplikované, je pravděpodobnějšì neţ-li 

neúspěch. 

Cìlem této kapitoly, která s jistými přesahy pokrývá vývoj od května 1952 do počátku 

jara 1953, bude zachytit v jistém smyslu intermezzo mezi obdobìm intenzivnìho hledánì 

kompromisnìho řešenì podoby německého znovuvyzbrojenì, tak jak bylo vyjádřeno ve 

smlouvě o EOS, a intenzivnìmi tlaky na jejì ratifikaci ze strany Spojených států a jejì 

modifikaci ze strany Francie. Na jedné straně bude tento časový úsek ohraničen podpisem 

smlouvy a mylným očekávánìm jejì brzké ratifikace (předevšìm v USA), na straně druhé pak 

                                                 
383

 Jiţ v dubnu 1952 (tedy ještě před podpisem smlouvy o EOS) Robert Boothby, britský konzervativnì 

poslanec, napsal: „Plevenův plán, ve své současné podobě, je odsouzen k zániku. Francouzi nikdy neodsouhlasí 

vyzbrojení Němců v čistě kontinentální armádě bez zajištěné britské či americké účasti, jelikož si uvědomují, že 

pokud se tak stane ... Němci budou za krátko řídit tuto armádu, německý generální štáb bude oživen a my 

budeme konfrontováni, dříve či později, s Wehrmachtem, jenž by mohl mít jako svůj jediný cíl znovuzískání 

ztracených východních území.“ In: BOOTHBY, R.: The Future of the Council of Europe, in: International 

Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 28, 1952, No. 3, s. 334. 
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lednovým nástupem nové francouzské vlády René Mayera,
384

 americké administrativy D. 

Eisenhowera a březnovou smrtì Stalina, která opět aktivizuje nejen moţnost oteplenì ve 

vztahu Východ-Západ, ale i otázku nového uspořádánì Německa. Tedy vyhlìdky, které 

poskytnou dalšì argument pro odpůrce celého konceptu Evropské armády, ať jiţ jejich 

motivy budou vyplývat z různých pohnutek. 

Nelze ovšem řìci, ţe by tato „oddechová pauza“ byla vyplněna nečinnostì. Vedle 

rozvoje vnitřnì struktury samotného Evropského obranného společenstvì a vytvořenì 

platformy (tzv. Ad hoc shromáždění) pro realizaci článku 38, tedy projektu Evropského 

politického společenstvì, jehoţ cìlem bylo na demokratickém základě „zastřešit“ ESUO a 

EOS, docházelo i nadále k bouřlivým střetům a intenzivnìm jednánìm jak uvnitř jednotlivých 

členských států Šestky, tak i mezi hlavnìmi aktéry zápasu o realizaci EOS na mezinárodnì 

scéně. Do tohoto obdobì rovněţ spadá i úspěšný, ač značně komplikovaný, proces ratifikace 

smluv ve Spolkové republice Německo. 

 

8.1. Polomrtvá smlouva? 

 Reakce na podpis smlouvy ve Francii a první problémy s její ratifikací 

  

 Přestoţe podpis smlouvy znamenal v dané chvìli bezesporu úspěch, jednalo se o 

úspěch značně přechodný. Okamţitě poté, co byla jednánì v Pařìţi úspěšně ukončena a text 

smlouvy pronikl na veřejnost, zvedla se ve Francii vlna odporu proti jejìm ustanovenìm. 

Zcela podle očekávánì pocházely hlasy odpůrců předevšìm z řad RPF a PCF, jejichţ 

představitelé se postavili jednoznačně proti smlouvě, která neodpovìdala zájmům Francie. 

Michel Debré (RPF)
385

 při zasedánì Conseil de la République 12. června kritizoval smlouvu, 

která ohroţuje francouzskou jednotu a musì být zrevidována. V podobném duchu se vyjádřil 

jiţ 6. června Charles de Gaulle, který prohlásil, ţe „tyto smlouvy jsou pro naší zemi 

protokolem rezignace“.
386

 Postoj gaullistů hrál v dané chvìli důleţitou roli a do budoucna se 
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 René Mayer (1895-1972) – francouzský radikálnì politik (PRRRS), v letech 1945-1952 zastával v různých 

vládách řadu ministerských postů (mj. ministr národnì obrany, financì, spravedlnosti), 1953 zvolen premiérem 

Francie, 1955-1957 prezident Vysokého úřadu ESUO. 
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 Michel Debré (1912-1996) – francouzský gaullistický politik, člen RPF, 1948-1958 senátor, 1957 zaloţil list 

Le Courrier de la colère, na jehoţ stránkách hájil francouzský Alţìr a poţadoval návrat de Gaulla k moci, jeden 

z tvůrců ústavy V. republiky, 1959-1962 premiér Francie, v 60. a 70. letech zastával ještě několik ministerských 

funkcì. Blìţe k jeho postoji vůči evropské integraci a EOS: GOHIN, O.: Construction européenne et 

Constitution française: l'apport de Michel Debré, in: Revue française de droit constitutionnel, 3/2002 (n° 51), 

s. 503-513. 
386

 POIDEVIN, R.: La France devant le probleme de la CED - incidences nationales et internationales, été 1951 

a été 1953, in: Revue d’histoire deuxieme guerre mondiale, roč. 33, 1983, č. 129, s. 48. 
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jejì význam měl dále posilovat. Koneckonců vláda A. Pinaye (CNI),
387

 která byla u moci od 

8. března 1952, vděčila za vyslovenì důvěry právě hlasům některých poslanců štěpìcì se 

RPF.
388

 Podobně tomu mělo být i v přìpadě vlády R. Mayera (PRRRS), která nastoupila na 

jejì mìsto v lednu následujìcìho roku a jeţ byla připravena v ústupcìch vůči gaullistickým 

poţadavkům zajìt mnohem dále.
389

 

Bez výhrad ovšem nepřijali smlouvu ani někteřì představitelé radikálů (Parti 

républicain, radical et radical-socialiste – PRRRS) a ani Plevenova UDSR, jejichţ výhrady 

se i nadále týkaly slabé vazby Spojeného královstvì k Evropskému obrannému společenstvì. 

Tento názor do určité mìry rezonoval i v Schumanově MRP. Naproti tomu socialisté jiţ v 

květnu na svém kongresu přijali rezoluci ve prospěch EOS a to v poměru 2.537 ku 1.307 

hlasům.
390

 Strana prohlásila, ţe „rychlá integrace Německa, ať již sjednoceného či 

rozděleného, do demokratické Evropy na základě úplné rovnosti práv a povinností“ je 

řešenìm, „jež nejlépe odpovídá zájmům míru“.
391

 Avšak ani toto hlasovánì neznamenalo, ţe 

by SFIO a předevšìm jeho poslanci podporovali en bloc nedávno podepsaný dokument. 

Dokladem vnitřnì nejednotnosti, která se měla do budoucna nadále prohlubovat, bylo jiţ 

zmìněné únorové hlasovánì, kdy se 20 socialistických poslanců vyslovilo proti konceptu 

Evropské armády.  

Ačkoliv bylo moţné výše uvedené strany (respektive většinu jejìch členů) počìtat 

spìše k těm, které by se při hlasovánì o smlouvě, pokud by k němu došlo, vyslovily 

pravděpodobně pro jejì přijetì, neposkytovala váha jejich hlasů, stávajìcì konstelace sil 

v Assemblée nationale a rozpory uvnitř těchto stran přìlišné naděje na úspěšnou a předevšìm 

brzkou ratifikaci. Politická linie, kterou francouzská vláda v důsledku toho přijala, se tak 

rovnala odloţenì ratifikačnìho procesu na dobu, kdy bude moţné zajistit jejì přijetì 

parlamentem. Vláda nebyla ochotná riskovat neúspěch a z něj vyplývajìcì důsledky. 

Důvodem byla stále trvajìcì obava z reakce americké administrativy, ať jiţ šlo o jejì moţné 

důsledky pro Evropu nebo o pomoc, kterou Francie po Spojených státech vyţadovala v 

Indočìně. Tento přìstup „zdrţovacì taktiky“ (kombinovaný částečně se skutečně delikátnìm 
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 Centre national des indépendants et paysans (liberálně-konzervativnì strana zaloţená v roce 1949, jedna ze 

stran tzv. „třetì sìly“). Antoine Pinay (1891-1994) – francouzský konzervativnì politik, po válce člen CNI, 

1952-1953 a 1958-1960 ministr financì, 1952-1953 premiér Francie, 1955-1956 ministr zahraničì, v roce 1955 
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 PIERCE, R.: De Gaulle and the RPF – A Post-Mortem, in: The Journal of Politics, Vol. 16, 1954, No. 1, s. 
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 SCHOLZ, W.: Europäische Verteidigungsgemeinschaft: Die Debatten in der französischen 

Nationalversammlung 1950-1954, In: Parlamentsdebaten zur Europäischen Verzeidigungsgemeinschaft (1950-
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390

 LOTH, W.: The French Socialist Party, 1947-1954, in: Socialist parties and the question of Europe in the 

1950's, ed. Richard T. Griffith, E. J. Brill, Leiden: 1993, s. 41. 
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druhem vydìránì), později rozšìřený o poţadavek schválenì tzv. dodatkových protokolů, se 

tak měl stát trvalou konstantou francouzské zahraničnì politiky a to aţ do doby konečného 

zamìtnutì smlouvy EOS v létě 1954. 

V dané chvìli se nicméně tento postup jevil francouzské straně jako opodstatněný a 

přestoţe otázka dodatkových protokolů ke smlouvě bude otevřeně deklarována aţ 

Mayerovou vládou, jiţ nynì bylo moţné, vedle staronového poţadavku na uţšì britskou 

asociaci s EOS a pevnějšì angloamerické garance, pozorovat základnì obrysy budoucìch 

návrhů. Základnì argumenty se nepřìliš lišily od těch, které doprovázely vlastnì vyjednávánì 

o smlouvě. Na jedné straně stála obava z dominance Německa v EOS, předevšìm dìky 

prohlubujìcìm se obtìţìm v Indočìně, na straně druhé pak omezenì suverénnìho postavenì 

Francie, ať jiţ šlo o francouzskou armádu či jejì druhořadé postavenì ve vztahu k Velké 

Británii a Spojeným státům.  

Tento posun k akcentovánì mezinárodněpolitického postavenì Francie, tedy Francie 

jako mocnosti, která podobně jako Velká Británie a Spojené státy nenì pouze evropskou 

mocnostì, ale rovněţ mocnostì světového řádu, plně odráţel posìlenì nacionalistických 

tendencì v Assemblée nationale v té podobě, kterou přinesly volby z léta 1951. Došlo tak ke 

značně kurióznì situaci, kdy se Francie na jedné straně snaţila zajistit, aby Spojené královstvì 

přijalo postavenì podobné tomu, které sama počala v čìm dál tìm většì mìře odmìtat, a na 

straně druhé, aby modifikacì nedávno dosaţeného kompromisu dosáhla částečně nezávislého 

postavenì v rámci Evropského obranného společenstvì, které by jì, i přes narůstajìcì slabost 

ve vztahu ke Spolkové republice, umoţňovalo nadále hrát jednu z přednìch rolì nejen 

v evropském, ale i světovém měřìtku. Přesto tato dvojkolejnost měla své opodstatněnì. 

Umoţnila totiţ Francii vyvìjet tlak jednak na britskou vládu, aby opětovně zváţila svůj 

přìstup ke konceptu Evropské armády, a jednak na své partnery v EOS, aby přijaly zvláštnì 

roli, kterou Francie v mimoevropských záleţitostech hraje, a přizpůsobili jì svůj postoj 

v přìpadě budoucìch francouzských poţadavků. 

Pokud šlo o mimoevropské záleţitosti existovaly dva klìčové problémy. Jeden byl 

doposud teoretický, avšak jiţ brzy se měl stát předmětem jednánì o postavenì Francie a 

Francouzské unie v souvislosti s projektem Evropského politického společenstvì. Druhý byl 

bolestně reálný a představoval téměř šestiletý konflikt s Viet Minhem v Indočìně. Prostředky, 

které válka dlouhodobě odčerpávala, byly nynì potřebné v Evropě, aby se zajistila dostatečná 

protiváha ve vztahu k Německu. Při setkánì s Achesonem a Edenem 28. května v Pařìţi proto 

René Pleven (v té době ministr obrany) prohlásil, ţe EOS nikdy nezìská parlamentnì souhlas, 

dokud francouzské sìly v Evropě nebudou „přinejmenším stejné jako německé“, coţ však 
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komplikovalo trvalé vyčerpánì Francie a neschopnost realizovat zároveň své závazky 

v Evropě a Indočìně. Jinými slovy: do budoucna francouzské vlády vyuţìvaly válku 

v Indočìně nejenom jako prostředek k nátlaku na zvýšenou americkou pomoc, ale i jako dalšì 

důvod pro odloţenì ratifikace.
392

 Argument byl jednoduchý: čìm dřìve konflikt v Indočìně 

skončì, tìm dřìve se francouzštì vojáci vrátì zpět do Evropy a dojde k realizaci EOS.
393

 

„Zdrţovacì taktika“ však nevyplývala pouze z rozloţenì sil v parlamentu, posìlenì 

odporu vůči ztrátě francouzské „jedinečnosti“ a války v Indočìně, ale rovněţ ze sloţitého 

vztahu, který k opětovnému ţivotu přivedla nedávná iniciativa Moskvy. Hlavnìm mluvčìm 

těch, kdoţ byli nakloněni dialogu se Sověty, nutno řìci i za cenu přìpadného obětovánì EOS, 

se stal francouzský prezident Vincent Auriol,
394

 který poté co neuspěl ve snaze odloţit podpis 

smlouvy, koncentroval své úsilì na zbrzděnì procesu ratifikace do té doby, neţ-li dojde 

k setkánì s Rusi. Samozřejmě je třeba zdůraznit, ţe pro Auriola, podobně jako pro vládu, byla 

nepřijatelná představa politicky nezávislého a bez omezenì vyzbrojeného Německa. Toto byl 

koneckonců jeden z důvodů, proč francouzská vláda přijala rezervovaně sovětské návrhy a 

celé jednánì pojala s ohledem na veřejné mìněnì předevšìm jako propagandistickou hru. 

Nikdo nechtěl být obviněn z přìpadné promarněné šance a navìc Schuman kalkuloval s tìm, 

ţe konečný neúspěch konference usnadnì budoucì ratifikaci v Národnìm shromáţděnì. 

Ačkoliv obavy ze sovětské reakce na znovuvyzbrojenì Spolkové republiky 

dlouhodobě sehrávaly ve francouzském prostředì nemalou úlohu, v mnoha ohledech byly 

(snad i záměrně) přeceněny. Schuman tak 29. května mohl s uspokojenìm konstatovat, ţe 

sovětská reakce na podpis smlouvy EOS nebyla tak negativnì, jak očekával. Zároveň ovšem i 

on připustil, ţe neexistuje ţádný důvod ratifikaci uspěchat.
395

 Dokonce se krátce poté vyskytl 

názor, který na počátku června prezentoval Auriol v rozhovoru s Danielem Mayerem, ţe by 

vzhledem k událostem v Německu, které doprovázely proces ratifikace a o nichţ bude ještě 

pojednáno, bylo nejlepšì vyčkat, aby přìpadná vina za neúspěch celého projektu nepadla na 

Pařìţ, nýbrţ na Bonn.
396
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Jak jiţ bylo naznačeno, důleţitou roli ve francouzském postoji i nadále sehrával 

německý faktor, jehoţ projevem byla jak francouzská vstřìcnost k jednánì čtyř okupačnìch 

mocnostì o osudu Německa (zde samozřejmě obava z Německa tvořila pouze jeden aspekt 

celého komplexu motivů), tak i pokračujìcì snaha připoutat těsněji Velkou Británii k EOS. 

Jestliţe vstřìcnost francouzské vlády jednat s Rusi zahrnovala rovněţ „nevyřčenou“ ochotu 

některých vlivných francouzských představitelů směnit EOS za zlepšenì francouzsko-

sovětských vztahů na účet SRN (v některých kruzìch dokonce panovala obava z toho, ţe by 

se německá vláda mohla dohodnout s Rusi dřìve neţ-li by se s nimi dohodla vláda 

francouzská), pak nátlak na britskou účast (popř. ještě pevnějšì formu asociace) cìlil na 

vyváţenì narůstajìcìho významu Německa v institucìch EOS. Oba tyto motivy tak odráţely 

nadále přetrvávajìcì obavu z německé hospodářské a tìm pádem i potenciálnì vojenské sìly. 

Zatìmco Německo sìlilo, Francie krvácela v Indočìně a francouzská ekonomika ztrácela 

dech. 

Těmto prohlubujìcìm se obavám pravděpodobně nepomohlo ani značně nešťastné 

prohlášenì Theodora Blanka, kdyţ 13. června 1952 v poněkud iluzornìm očekávánì brzké 

ratifikace smluv ve Spolkové republice, prohlásil, ţe německý přìspěvek v Evropské armádě 

by měl činit asi 500.000 muţů.
397

 Své faux pas poté korunoval oznámenìm, ţe do počátku 

roku 1953 spolková vláda hodlá zrekrutovat 100.000 dobrovolnìků, kteřì vytvořì základ 

německých divizì. Pobouřenì na francouzské straně bylo značné. Dokonce i Schuman byl  

nucen prohlásit, ţe do doby ukončenì ratifikačnìch procedur nesmì Bonn podniknout ţádná 

takováto opatřenì. V opačném přìpadě byla francouzská vláda připravena zakročit „všemi 

prostředky, jež má k dispozici“.
398

  

Tato německá prohlášenì a rozevìrajìcì se nůţky mezi francouzským a německým 

hospodářstvìm ostře kontrastovaly se stále se zhoršujìcìm postavenìm Francie v Indočìně, jeţ 

nutilo francouzskou stranu ke stále výraznějšìmu angaţmá na úkor svého postavenì v Evropě. 

Na konci roku 1952 tak francouzská vláda ohlásila, ţe bude nucena snìţit původně 

odsouhlasený přìspěvek k EOS ze 14 na 10 divizì (SRN nadále měla poskytnout divizì 12).
399

 

Podobně i hospodářský boom v Německu signalizoval váţné vychýlenì ve prospěch německé 

na úkor francouzské strany ve strukturách společenstvì. Zdálo se být čìm dál tìm vìce zřejmé, 
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ţe dřìvějšì obavy o to, která ze zemì bude mìt hlavnì slovo v EOS, nepostrádaly 

opodstatněnì.
400

 Tento nepřijatelný vývoj tak měl jiţ zakrátko přispět ke snaze vyhnout se 

tomuto riziku za pomoci tzv. dodatkových protokolů, kterým bude věnována pozornost 

v pozdějšìm textu. 

Vedle všech těchto okolnostì existoval ještě jeden element, který komplikoval 

ratifikačnì proces smlouvy Evropského obranného společenstvì a jenţ nebývá uváděn 

ve výčtu „běţných“ francouzských motivů pro jeho konečné odmìtnutì.
401

 Tento aspekt se 

úzce dotýkal jaderného programu Pařìţe a jejì snahy sestrojit vlastnì atomovou bombu.
402

 

Smlouva o EOS totiţ ve svém článku 107 stanovovala omezenì mnoţstvì plutonia, jìmţ 

jednotlivé členské státy mohly disponovat, a podmiňovala jeho navýšenì souhlasem 

komisariátu, tedy všech členských států. Vzhledem k utajenému francouzskému programu a 

odhodlánì Francie tuto „prestiţnì“ zbraň zìskat, které v řìjnu 1952 dále posìlil úspěšný britský 

test v Austrálii, kolidovalo toto úsilì Pařìţe s konceptem smlouvy o EOS.
403

 A ačkoliv nelze 

význam tohoto rozporu přeceňovat, nenì moţné mu ze zcela logických přìčin (snaha po 

velmocenském a nezávislém postavenì Francie), upřìt jistý význam a přiřadit jej na 

pomyslnou misku vah, na nìţ se nacházely argumenty odpůrců Evropského obranného 

společenstvì. 

 

8.2  Balancování na okraji ústavnosti 

Ratifikace smlouvy ve Spolkové republice Německo 

 

Na rozdìl od francouzské byla vláda německá (a předevšìm Adenauer) připravena 

realizovat ratifikaci smluv pokud moţno v co nejkratšìm termìnu. To však neznamenalo, ţe 

by se rovněţ ve Spolkové republice nezvedla vlna protestu poté, co byl podpis smlouvy 
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veřejně oznámen. Vzhledem k významné polarizaci německého politického spektra v otázce 

znovuvyzbrojenì, EOS a bonnských konvencì nebylo překvapivé, ţe SPD jednoznačně 

vystoupila proti přijatým smlouvám. V prohlášenì pro tisk z 2. června Kurt Schumacher 

prohlásil, ţe „strana se nevzdá boje ani kdyby byly smlouvy ratifikovány parlamentem, ale 

nadále bude agitovat za jejich revizi a usilovat o zrušení toho, co popsal jako škodlivé účinky 

na německý národ“. Hlavnì argumenty proti smlouvě přitom zůstávaly stále stejné: 

nerovnoprávné postavenì, váţné ohroţenì opětovného sjednocenì rozdělené země a 

odsouzenì myšlenky, ţe „Spolková republika či sjednocené Německo nemá jinou možnost 

než se připojit buď k Východu nebo k Západu“.
404

 

Tato politická ofenzìva SPD nebyla ničìm překvapivá a pro Adenauera, vzhledem 

k rozloţenì sil v Bundestagu, neznamenala váţnějšì problém. Váţný problém pro něj ovšem 

představovala stìţnost, kterou sociálnì demokraté na konci ledna 1952 podali k ústavnìmu 

soudu v Karlsruhe na neslučitelnost uzavřených smluv s ústavou. Ačkoliv se původně 

domnìval, ţe se mu podařì smlouvy ratifikovat ještě před parlamentnìmi prázdninami, 

prohlášenì tzv. „Rudého senátu“ (ten řešil stìţnost SPD a na neštěstì pro kancléře byl ovládán 

sociálnìmi demokraty), ţe v nejbliţšì době hodlá vynést verdikt v přìpadě lednové stìţnosti, 

přinutil kancléře k poněkud nestandardnìmu kroku.
405

 Vyvinul nátlak na spolkového 

prezidenta Heusse, aby jakoţto stráţce ústavy poţádal ústavnì soud o právnì posudek „zda je 

Evropské obranné společenství v souladu se základním zákonem“,
406

 přičemţ aţ do jeho 

vydánì neměl sociálnì demokraciì ovládaný senát hlasovat o stìţnosti SPD. 

Přestoţe Adenauer čelil v průběhu června hned několika obtìţìm, byl připraven 

v procesu ratifikace pokračovat. Ve dnech 9. a 10. července tak došlo k prvnìmu čtenì obou 

smluv v Bundestagu. Hlavnì argumenty CDU/CSU se dotýkaly předevšìm bezpečnosti, 

kterou zapojenì Spolkové republiky do obranných struktur Západu přinese, a nově zìskané 

suverenity, která zabránì tomu, aby se o Německu nadále rozhodovalo bez jeho přìmé účasti. 

Tento přìstup akcentoval ve svém projevu předevšìm Franz Josef Strauss (CSU),
407

 který 

druhý den zasedánì prohlásil, ţe německý ozbrojený přìspěvek vytvářì situaci 
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„v níž není možné, aby se čtyři velmoci mohly dohodnout o Německu na úkor 

Německa a v níž rovněž neexistuje jiná možnost, než aby Německo ... jako svobodný, 

rovnoprávný ... partner od počátku sedělo za jednacím stolem.“ 
408

 

 

Na rozdìl od dřìvějšìch Adenauerových projevů pomyslné „řinčenì zbranì“ a hrozba ze strany 

Sovětů netvořily základnì prvek v boji za podporu předloţených smluv. Kancléř připouštěl, 

ţe agresivnì válka ze strany Moskvy nenì v dané chvìli aktuálnì, a naopak se rozhodl 

zdůraznit význam EOS jako jednoho ze základnìch pilìřů sjednocené Evropy, které společně 

s dalšìmi projekty „brzy povede k evropské federaci či konfederaci“. Zcela podle očekávánì 

vyjádřily zásadnì nesouhlas s kancléřovou politikou představitelé SPD, jejichţ argumentačnì 

základna se v zásadě nelišila od té, kterou jiţ dřìve v tisku prezentoval Schumacher, a 

KPD.
409

 

 Po úspěšných rozpravách v Bundestagu bylo posìleno Adenauerovo přesvědčenì o 

brzkém a úspěšně zakončeném ratifikačnìm procesu. Avšak jiţ v srpnu bylo zřejmé, 

předevšìm dìky pomalému projednávánì smluv ve výborech, ţe pokud k hlasovánì dojde, 

nestane se tak dřìve neţli v řìjnu. Ve stejné době se počal ústavnì soud zabývat Heussovou 

ţádostì a na konci listopadu se zdálo, ţe, ačkoliv Adenauerova taktika pokud šlo o roli 

„Rudého senátu“ uspěla, konečný verdikt z Karlsruhe nebude nakloněn slučitelnosti 

předloţených smluv a základnìho zákona. Ke změně ústavy ovšem vláda potřebovala 

dvoutřetinovou většinu v parlamentě a tu neměla. Kancléř se proto ještě před rozhodnutìm 

z Karlsruhe 18. listopadu pokusil uspìšit ratifikaci smluv v Bundestagu, avšak utrpěl sice 

těsnou, přesto však rozhodujìcì poráţku.
410

 

Ve vypjaté atmosféře Adenauer navrhl 3. prosince předloţit smlouvy k druhému 

čtenì. Na rozdìl od prvnì byla diskuse, která předcházela souhlasu s druhým čtenìm, o mnoho 

emotivnějšì. Kancléř se opět uchýlil k vytaţenì strašáka sovětské hrozby a ostře napadal 

nejen SPD, ale všechny opozičnì hlasy hovořìcì proti ratifikaci. Tentokráte i menšì strany 

vnesly do diskuse nový prvek. FDP představila svou vizi sjednocené Evropy jakoţto „třetìho 

útvaru“ mezi SSSR a USA, která by vyplnila vakuum a realizujìce politiku dobrého 

sousedstvì by tak přispěla k pozitivnì změně světové situace. Naproti tomu DP vyjádřila 
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poněkud diskutabilnì názor, ţe zadávánì zbrojnìch zakázek a sluţeb by přispělo k oţivenì 

německého hospodářstvì. SPD věrna své tradici, tentokráte jiţ pod novým předsednictvìm 

Ericha Ollenhauera
411

 (Schumacher zemřel v srpnu 1952), vyslovila své definitivnì „ne“. 

Zároveň si ovšem byla plně vědoma toho, ţe pokud ústavnì soud nepodmìnì přijetì smluv 

změnou ústavy, nebude moţné odsouhlasenì smluv zabránit. Ollenhauer proto deklaroval 

připravenost sociálnì demokracie „bojovat za bezpečnost a mír“ na mezinárodnìm poli, poté 

co by byly smlouvy schváleny.
412

 

 Rovněţ i toto jednánì dopadlo pro kancléře pozitivně a smlouvy zìskaly 6. prosince 

souhlas v druhém čtenì. Tento krok byl náleţitě oceněn prezidentem Trumanem, který při 

této přìleţitosti vyjádřil naději, ţe proces ratifikace bude ve Spolkové republice brzy 

dokončen a „bude ... následován ratifikací ostatních států, které tyto dohody podepsaly“.
413

 

Téhoţ dne večer byla rovněţ odeslána stìţnost poslanců CDU/CSU a FDP k ústavnìmu 

soudu v Karlsruhe, ţe postup SPD porušuje jejich práva jakoţto poslanců. Následné 

oznámenì ústavnìho soudu, ţe právnì analýza Heussovy ţádosti bude závazná pro oba senáty, 

přinutila vládu, aby na svém setkánì 9. prosince prohlásila, ţe soud překročil své pravomoci, 

a poţádala prezidenta o staţenì ţádosti o právnický posudek. Ten tomuto poţadavku bez 

váţnějšìch výhrad vyhověl.  

 Na konci roku 1952 tedy panovala na straně Konrada Adenauera odůvodněná naděje, 

ţe ratifikačnì proces, přestoţe nebude realizován v takovém časovém horizontu v jaký 

doufal, bude nakonec přece jen úspěšně zakončen. Na jedné straně k tomu přispìvala 

nejenom rostoucì obliba vlády, předevšìm v důsledku zlepšujìcì se hospodářské situace,
414

 na 

straně druhé změna americké administrativy v důsledku nedávných voleb, která pod vedenìm 

prezidenta Eisenhowera, přesvědčeného stoupence evropské integrace, a nového státnìho 

tajemnìka Johna Fostera Dullese, byla připravena vyvìjet výraznějšì tlak na své evropské 

spojence směrem k ratifikaci uzavřených smluv. 

 Přes tyto v podstatě pozitivnì změny však i nadále vyvolávala obavy situace ve 

Francii, kde se nová Mayerova vláda (v úřadu od 8. ledna 1953) chystala předloţit dodatkové 

protokoly ke smlouvě o EOS. Ani tento důleţitý posun, kdy Roberta Schumana, 
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dlouholetého tvůrce proevropské politiky Francie, nahradil na postu ministra zahraničì 

mnohem skeptičtějšì Georges Bidault
415

 (rovněţ MRP), neznamenala pro Adenauera důvod 

k přerušenì či odloţenì nastartovaného ratifikačnìho procesu. Na rozdìl od kancléře zastávala 

SPD, dle mého soudu částečně oprávněný názor, ţe protokoly vytvářejì do značné mìry 

novou situaci. Tu ovšem vytvářela i Stalinova smrt na počátku března, která zcela přirozeně 

v některých kruzìch, s ohledem na moţnou změnu politiky Moskvy, otupila chuť k brzké 

ratifikaci. 

 Avšak Adenauer, který byl jiţ pevně rozhodnut zakončit ratifikačnì proces co 

nejdřìve, odsoudil tyto argumenty SPD jako zdrţovacì taktiku (koneckonců s návrhy, kterými 

francouzská vláda hodlal modifikovat smlouvu o EOS, by sociálnì demokraté jen stěţì mohli 

vyjádřit souhlas) a 19. března se tak na pořad Bundestagu dostalo třetì čtenì obou smluv. 

Tento krok umoţnilo rozhodnutì ústavnìho soudu, ţe kaţdý člen parlamentu má právo 

svobodně hlasovat o předloţených smlouvách.
416

 Při závěrečném hlasovánì se z 392 

odevzdaných hlasů 224 vyslovilo pro přijetì smlouvy EOS a 166 proti. Tento vývoj na půdě 

Bundestagu odráţela i narůstajìcì podpora Evropské armády u veřejnosti (viz Tabulka č. 4). 

 

Tabulka č. 4 

„Jste pro či proti účasti německých vojáků v západoevropské armádě?“ 

(průzkum veřejného mìněnì, únor 1951 – červen 1954)
417

 

 

Odpovědi v % 2/1950 10/1950 11/1950 6/1951 9/1951 7/1952 1/1953 8/1953 7/1954 

Pro 

Proti 

Nerozhodnuto 

33 % 

52 % 

15 % 

35 % 

46 % 

19 % 

38 % 

46 % 

16 % 

36 % 

51 % 

13 % 

35 % 

50 % 

15 % 

44 % 

36 % 

15 % 

49 % 

36 % 

15 % 

46 % 

33 % 

21 % 

47 % 

36 % 

17 % 

Celkem 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Zdroj: Volkman, H.-E.: Die innenpolitische Dimension, Table XXVI, s. 478. 

 

Přestoţe Adenauer mohl slavit úspěch, bylo nezbytné předloţit smlouvy ještě ke 

schválenì Bundesratu, kde kancléř, předevšìm dìky zatvrzelému odporu ministerského 

předsedy Bádenska-Württemberska Reinholda Maiera
418

 (FDP), nemohl počìtat s jistou 

většinou. Jeho pokus, vyřešit toto dilema tak, ţe smlouvy odsouhlasené Bundestagem 

předloţì k podpisu prezidentovi, ztroskotal na Heussově neochotě podniknout tento né zcela 

                                                 
415

 Georges-Augustin Bidault (1899-1983) – francouzský politik, člen MRP, 1946 předseda provizornì 

francouzské vlády, v letech 1944-1946, 1947-1948 a 1953-1954 ministr zahraničì, 1949-1950 a 1950 premiér 

Francie. 
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Westport: Praeger Publishers, 2003, s. 192. 
418

 Reinhold Maier (1889-1971) – německý politik, 1945 zakladatel Německé lidové strany (Demokratische 

Volkspartei – DVP), která se v roce 1948 spojila s ostatnìmi zemskými stranami do FDP, 1946-1952 

ministerský předseda Württemberska-Bádenska, 1952-1953 ministerský předseda nově vytvořeného Bádenska-

Württemberska, 1952-1953 prezident Bundesratu, 1957-1960 vůdce FDP. 
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standardnì krok. Navìc, otázka legálnosti podpisu smluv ze strany spolkového prezidenta 

byla zvláštnìm bodem, kterým se soud v Karlsruhe zabýval, a jejì vyřešenì se mělo stát 

záleţitostì několika následujìcìch měsìců. Pod nátlakem FDP a hrozbou vyloučenì ze strany 

však Maier nakonec na svůj negativnì postoj rezignoval a 15. května Bundesrat smlouvy 

uzavřené v Bonnu a Pařìţi schválil.
419

 Přestoţe nadále existovala ústavnì stìţnost na 

neslučitelnost smlouvy EOS se základnìm zákonem a smlouvy ještě musel podepsat 

prezident Heuss, několikaletý boj o způsob zakotvenì a redefinici celkového postavenì 

Spolkové republiky Německo v západnìm společenstvì, alespoň na půdě parlamentnì, 

skončil. Adenauerovo volebnì vìtězstvì na podzim 1953 a zìskánì dvoutřetinové většiny 

k provedenì nezbytných změn ústavy pomohlo překonat i tento ústavnì problém (viz kapitola 

10.2.). 

 

8.3  Na cestě k Evropskému politickému společenství 

 Činnost Prozatímního výboru a projekt EPS 

  

 V určité izolovanosti od vnitropolitických potìţì, které otřásaly francouzským a 

německým vnitropolitickým prostředìm, pokračoval ve své činnosti od června 1952, ovšem 

pod upraveným názvem, původnì Comité de Direction. Jeho nové označenì bylo Prozatìmnì 

výbor (Comité Intérimaire)
420

 a sloţenì členstva, včetně staronového předsedy Hervé 

Alphanda, se de facto nelišilo od toho původnìho. Základnìm cìlem výboru bylo rozpracovat 

doposud nevyřešené otázky, které smlouva a s nì souvisejìcì protokoly nechávaly 

nezodpovězeny do doby, neţ-li bude ratifikačnì proces v jednotlivých státech dokončen a 

ustanovenì smlouvy vstoupì v platnost.  

Přestoţe by se mohlo zdát, ţe podpis smlouvy ukončil většinu vleklých problémů, i 

nadále existovala celá řada sporných bodů, které vyvolávaly závaţné výměny názorů. Vedle 

celé řady otázek praktické povahy (pouze pro ilustraci to např. byla ve vojenské oblasti 

otázka délky vojenské sluţby, organizace jednotek či podoby výcviku) se do jednánì nadále 

promìtaly původnì obavy a výhrady jednotlivých reprezentacì. Na francouzské straně to byla 

obava ze znovuzrozenì německé agresivity, na německé pak důsledné vyţadovánì rovnosti 

práv a na straně států Beneluxu odpor k přìlišnému nadnárodnìmu pojetì společenstvì, které 

by velkým státům umoţnilo přehlìţet jejich individualitu a suverénnì postavenì.
421

 Nelze 
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samozřejmě řìci, ţe by tato usilovná činnost nebyla v dané chvìli pro budoucì fungovánì EOS 

důleţitá (koneckonců málokdo mohl tušit, ţe smlouva bude odkládána dva roky, aby poté 

byla smetena ze stolu), avšak v mnoha ohledech byla zastìněna vývojem, který se na 

evropském jevišti těšil pozornosti mnohem významnějšì – projektu Evropského politického 

společensvì. To však v ţádném přìpadě neznamená, ţe by vypracovánì protokolů pro 

interpretaci smlouvy EOS, které výbor 24. března 1953 přijal neznamenalo překonánì 

důleţité překáţky na cestě směřujìcì k funkčnìmu společenstvì (blìţe viz kapitola 9.1.). 

 Neţ-li však bude moţné plně se věnovat projektu, který přìmo vyplýval z návrhu de 

Gasperiho, podporovaného samozřejmě celou řadou evropských federalistů, bude nezbytné 

se krátce zmìnit o iniciativě britského ministra zahraničì, která počala být později 

označována jako tzv. Edenův plán.
422

 Jeho záměry totiţ do určité mìry kolidovaly 

s ustanovenìm článku 38. Opět se tak mělo na scéně objevit v určitém smyslu dvojkolejné 

řešenì politického uspořádánì Evropy. Na rozdìl od nadnárodnìho pojetì, které reprezentovalo 

ustanovenì smlouvy o Evropském obranném společenstvì, vycházel Edenův návrh z pojetì 

mezivládnì spolupráce. Po pravdě řečeno, vzhledem k postoji Británie, nadále odmìtajìcì svůj 

vstup do jakékoliv nadnárodnì struktury, ani z jiného vycházet nemohl. Jiţ v březnu 1952 

Eden tyto své návrhy předloţil ve výboru ministrů Rady Evropy, který je krátce před 

podpisem smluv v Pařìţi a Bonnu 23. května schválil a v podobném duchu se později 

vyjádřilo i Poradnì shromáţděnì na konci téhoţ měsìce.
423

 

 Podstatou Edenova plánu bylo přetvořit Radu Evropy v organizaci, která by na 

principech mezivládnì spolupráce sloučila a zastřešila „stávajìcì“ (ESUO, EOS) a 

v budoucnosti vytvářené organizace. Deklarovaným cìlem bylo zabránit tomu, aby nedošlo 

k rozdělenì Evropy mezi „Šestku“ a zbytek západoevropských zemì, které se společných 

projektů nemohly nebo nebyly ochotny účastnit. Ačkoliv v přetvořeném výboru ministrů, 

shromáţděnì i sekretariátu, měly v otázkách dotýkajìcìch se organizacì, jejichţ členy nebyly 

všechny státy Rady, nečlenské země zastávat pouze roli pozorovatelů bez hlasovacìho práva, 

v kruzìch evropských federalistů nevyvolávala tato představa přìlišné nadšenì. Vedle absence 

nadnárodnìho principu, by totiţ tento plán umoţňoval Velké Británii určitý způsob kontroly 

nad EOS i ESUO bez toho, aby se stala členem těchto společenstvì.
424

 Přesto však na konci 

května Poradnì shromáţděnì Rady Evropy vyslovilo v principu souhlas s tìmto plánem a 
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jednánì pokračovala.
425

 Důvody pro tento ne zcela pochopitelný krok, předevšìm s ohledem 

na plánované jednánì o článku 38, vyplývaly pravděpodobně ze třì základnìch aspektů. 

Předevšìm bylo patrné, ţe tato iniciativa zajistì rychlejšì vytvořenì politické organizace, 

jelikoţ nebude závislá na ratifikačnìch procesech, a zároveň zajistì vytvořenì politických 

orgánů předtìm, neţ se vytvořì orgány obranné. A konečně šlo o iniciativu Velké Británie, 

která zajišťovala posìlenì vazby mezi nì a kontinentálnì Evropou.
426

 

 Pro Monneta byla tato představa, pokud šlo o podobu budoucìch politických struktur 

na striktně mezivládnìm základě, naprosto nepřijatelná. Nebylo ovšem snadné Edenův plán 

odmìtnout. Jediným moţným řešenìm bylo uspìšit vývoj směrem k realizaci článku 38 a 

vytvořenì politických struktur EOS a tìm k posìlenì jednoty doposud uzavřených smluv. 

S tìmto cìlem vypracoval krátce po konferenci v Pařìţi deklaraci, která měla uspìšit posun 

tìmto směrem.
427

 Francouzská vláda tento dokument schválila a na 25. června na 

setkánì v Pařìţi předloţila svým partnerům.
428

 

 Tento přìstup se vyplatil a tak na setkánì ministrů zahraničì „Šestky“ 10. zářì 1952 

v Lucemburku bylo odsouhlaseno předloţit shromáţděnì ESUO rozhodnutì, aby „do šesti 

měsíců ... tedy do 10. března 1953“ realizovalo ustanovenì článku 38.
429

 O tři dny později 

tento úkol shromáţděnì drtivou většinou hlasů (51 ku 4) přijalo. Shromáţděnì, jemuţ 

předsedal Paul-Henri Spaak,
430

 bylo rozšìřeno, podle ustanovenì smlouvy o EOS o 9 členů, a 

od 15. zářì zahájilo svou činnost ve Štrasburku tzv. „ad hoc“ shromáţděnì společně 

s ústavnìm výborem.
431

 Hlavnìm úkolem bylo vypracovat návrh politické ústavy „Šestky“ a 

konkrétnì podobu politických orgánů.
432
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 Pro osud Evropského obranného společenstvì samozřejmě nebyl přìběh Evropského 

politického společenstvì bez významu. Vedle jiţ dřìve deklarovaného poţadavku politické 

kontroly nad Evropskou armádou, jìţ napřìklad francouzštì sociálnì demokraté podmìnili 

svůj souhlas s ratifikacì, stál všeobecně rozšìřený názor, ţe armáda jakoţto mocenský nástroj 

vyţaduje demokratický dohled a ţe pokud by tato kontrola byla ustavena ještě před 

vytvořenìm evropských sil, byl by tento postup jedině správný. Je nicméně nezbytné 

zdůraznit, ţe tento názor rezonoval předevšìm mezi stoupenci evropské federace – tedy těmi, 

kteřì se za pomoci těchto argumentů pokoušeli realizovat svůj konečný cìl. A byly to 

částečně právě oni, pod jejichţ taktovkou byl během následujìcìch měsìců vypracován návrh 

smlouvy o EPS. Pokud šlo o Jeana Monneta, byl předevšìm spokojen se skutečnostì, ţe 

vypracovánì návrhu smlouvy bylo vzato z rukou nerozhodných národnìch vlád. Tomu 

koneckonců odpovìdalo i tempo s jakou rychlostì byl návrh smlouvy nakonec vypracován. 

 To však neznamenalo, ţe by jednánì byla bezkonfliktnì. Navìc, pokud měla tato 

iniciativa uspět, musela zìskat spojence, který by vyvinul tlak na členské státy EOS, aby 

tento koncept přijaly. Vzhledem ke skutečně „speciálnìm vztahům“ Monneta s klìčovými 

členy americké administrativy, se mu tohoto podařilo dosáhnout a Spojené státy přenesly, 

přestoţe po určitém váhánì, svou podporu z obranného společenstvì i na společenstvì 

politické. Důvodem pro toto váhánì byla předevšìm ta skutečnost, ţe v důsledku zvyšujìcìho 

se nátlaku na ratifikaci smlouvy o EOS, začal být celý projekt předevšìm ve Francii vnìmán 

spìše jako americká a nikoliv francouzská iniciativa. Americká administrativa se proto 

obávala, aby nejnovějšì Monnetův projekt ještě vìce neohrozil přijetì Evropského obranného 

společenstvì v Assemblée nationale. Monnet zcela přirozeně tomuto oponoval tìm, ţe opak je 

pravdou a ţe realizace EPS naopak posìlì ochotu francouzského parlamentu ratifikovat plán 

na Evropskou armádu. Tento argument byl – jak se později ukáţe – přinejmenšìm značně 

problematický a naopak by se dalo řìci, ţe projekt „evropské ústavy“ v mnoha ohledech 

přijetì EOS spìše zkomplikoval, neţ-li by jej ulehčil. 

 Přesvědčenými stoupenci skutečně federálnì struktury byli i nadále během jednánì 

italštì představitelé, zatìmco těmi, kdoţ usilovali o vytvořenì takového modelu, který by 

slouţil předevšìm ke koordinaci ESUO a EOS bez toho, aby dále rozšiřoval záběr článku 38, 

byli představitelé francouzštì. Hlavnìm důvodem pro tento přìstup Francie byla nejenom 

obava z dopadu EPS na Francouzskou unii, ale rovněţ plán, který v prosinci 1952 předloţil 

nizozemský ministr zahraničì Jan W. Beyen.
433

 Podstatou Beyenova plánu bylo, aby součást 
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Evropského politického společenstvì tvořila rovněţ celnì unie a společný trh.
434

 Přičemţ 

splněnì tohoto poţadavku povaţovalo Nizozemsko jako conditio sine qua non pro vyslovenì 

souhlasu s konceptem EPS. Došlo tak ke skutečně kurióznì situaci. Zatìmco dřìve to byla 

nizozemská vláda, která francouzské návrhy na celnì unii odmìtala, pak nynì se tìm, kdo 

nebyl připraven obdobný plán realizovat, stala vláda francouzská.
435

 Francie nebyla ochotna 

vzdát se ochrany svého trhu za situace, kdy se hospodářstvì nevyvìjelo podle očekávánì, a 

zároveň nebyla připravena otevřìt konkurenci trhy Francouzské unie.
436

 Pro Francii 

(Schumana a později i Bidaulta) bylo prioritou vytvořit dostatečnou demokratickou kontrolu 

nad EOS a ESUO, aby se ulehčila ratifikace smlouvy, a nedráţdit odpůrce federativnìho 

uspořádánì přìlišným tlakem na jeho prosazenì. Zároveň neměla francouzská vláda v situaci, 

kdy jejì bytì či nebytì stálo na hlasech „gaullistů“, zájem na delegaci dalšìch suverénnìch 

práv na nadnárodnì instituce. Na rozdìl od Francie, ve Spolkové republice, která podporovala 

italské stanovisko v otázce EPS, se rovněţ Beyenův plán setkal s pozitivnìm přijetìm.
437

 

 Přes výše nastìněné základnì problémy se do stanoveného data podařilo vypracovat 

návrh smlouvy Evropského politického společenstvì (Projet de traité portant statut de la 

Communauté européenne), který byl 9. března 1953 předloţen ministrům zahraničì „Šestky“ 

a o den později schválen rozšìřeným shromáţděnìm ESUO v poměru 50:0 (5 hlasů se 

zdrţelo).
438

 

Podstatou návrhu bylo vytvořit dvoukomorový parlament sestávajìcì se z dolnì 

sněmovny, tzv. Komory národů (268 křesel), a hornì sněmovny – Senátu (87 křesel). Dolnì 

sněmovna měla být volena přìmo a počty mandátů měly odpovìdat populaci jednotlivých 

států, avšak byly stanoveny tak, aby se zabránilo situaci, kdy by dva nejlidnatějšì státy mohly 

                                                                                                                                                       
z prosince 1952, v němţ navrhoval v souvislosti s EPS vytvořenì společeného trhu, z jeho návrhů později 

výcházela Messinská konference a rovněţ Spaakův výbor při přìpravě Řìmských smluv. 
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dominovat shromáţděnì.
439

 Členy senátu měly volit jednotlivé národnì parlamenty.
440

 

Úkolem senátu bylo volit prezidenta Evropského výkonného výboru, který pak jmenoval jeho 

ministry. V pravomoci parlamentu bylo jednak vyslovit důvěru výkonnému výboru, jednak 

schvalovat prostou většinou navrţené zákony. Vedle parlamentu a výkonné rady byla zřìzena 

Rada národních ministrů, kteřì zastupovali členské státy, Soudní dvůr a několik méně 

důleţitých institucì. Hlavnì úlohu měla rada ministrů sehrávat předevšìm v přìpadě obzvláště 

citlivých témat jako byly otázky mezinárodnìch vztahů a rozpočtové politiky. Napřìklad 

v přìpadě mezinárodnìch smluv mohl výkonný výbor vyjednávat a uzavìrat mezinárodnì 

dohody jménem společenstvì, avšak kaţdé takovéto rozhodnutì vyţadovalo jednomyslný 

souhlas rady ministrů.
441

 

Základnìm problémem bylo, ţe koncept Evropského politického společenstvì, a to i 

přesto, ţe odpovìdal spìše konfederačnìm představám a nenaplnil tak zcela očekávánì 

evropských federalistů, začal být cìlem intenzivnìch útoků z mnoha stran a začal postupně 

směřovat k zániku. Hlavnì přìčinou byl rostoucì odpor francouzské vlády k EPS jako celku 

(hlavnì roli i nadále sehrávala předevšìm otázka suverenity Francie a dopadu jejìho postavenì 

v evropských společenstvì na jejì vazby k Francouzské unii) a ztráta zájmu o osud 

politického společenstvì v souvislosti s tìm jak docházelo k pokračujìcìm odkladům 

ratifikačnìch procesů smlouvy EOS a tìm i k pokračujìcìmu poklesu nadějì na jejich úspěšné 

zakončenì. Patrně nejlépe vystihl postoj Francie k EPS jiţ 20. února 1953 Georges Bidault, 

kdyţ  v rozhovoru s Beyenem prohlásil, ţe „francouzský parlament vyhlásil, mimo jiné ... 

potřebu politického společenství. Není jisté, zda by dnes učinil to samé jako před rokem“.
442
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Tento zdrţenlivý postoj prezentoval i 12. března na setkánì ministrů „Šestky“, kdyţ 

vyjádřil své přesvědčenì, ţe je třeba opatrného postupu a navrhl vytvořenì mezivládnì 

komise, která by se tìmto problémem zabývala. Touto dohodou ministři de facto 

připravovanou „evropskou ústavu“ odloţili na neurčito.
443

 A i přesto, ţe se návrhem smlouvy 

zabývalo toho roku ještě několik mezivládnìch konferencì ministrů zahraničì ESUO, 

nepřinesla tato jednánì ţádný výsledek.
444

 Konečný neúspěch ratifikace Evropského 

obranného společenstvì znamenal i konec původnìch Monnetových plánů. 

 

 Časové obdobì zhruba jednoho roku po podpisu smluv z Pařìţe a Bonnu poskytuje při 

zpětném pohledu jistý vhled na moţnosti budoucìho vývoje Evropského obranného 

společenstvì. Na jedné straně stojì intenzivnì snaha kancléře Adenauera v co nejkratšì době 

uskutečnit ratifikaci smluv a to i za cenu ne zcela standardnìch metod, na straně druhé 

váhavý postoj francouzské vlády, která s ohledem na své sloţité postavenì, nenì ochotna 

podniknout rozhodný krok, riskovat neúspěch a tìm se vystavit nejen kritice za krach 

„původně“ francouzského projektu, ale i důsledkům moţné změny v politice Spojených 

států. Obtìţe francouzské vlády samozřejmě nebyly ţádnou iluzì, avšak to neznamenalo, ţe 

by s odkazem na snahu otupit opozičnì hlasy nedokázala svého problematického postavenì 

náleţitě vyuţìt a vyvìjet tak tlak nejen na Spojené státy v otázce Indočìny a vojenské pomoci, 

ale rovněţ na britskou vládu v přìpadě ještě uţšì vazby s Evropským obranným 

společenstvìm. Nedá se samozřejmě řìci, ţe by tento postup z krátkodobého pohledu neslavil 

úspěchy. Konečně, i přes odpor americké administrativy ke koloniálnìmu dědictvì 

evropských států, si nikdo ve Washingtonu nepřál, aby jihovýchodnì Asie připadla 

„commies“. Avšak z dlouhodobého pohledu toto „zneuţìvánì“ situace a pokračujìcì otálenì 

váţně poškodilo vztah Washingtonu k Pařìţi, stejně jako americký tlak na ratifikaci, který se 

měl pod taktovkou Dullese dále zvyšovat, poškodil obraz Spojených států ve Francii. Avšak 

skutečnostì bylo, ţe chovánì téměř všech evropských států vyvolávalo na druhé straně 

Atlantiku tu většì, tu menšì hněv. Vedle oportunistického postoje Itálie, která byla připravena 

poskytnout svou podporu EOS výměnou za přìslib americké podpory v přìpadě Terstu, 

vyvolávala odpor i tvrdohlavost Nizozemska a Velké Británie.
445

 

 I přes jistý úspěch, pokud šlo o vypracovánì návrhu Evropského politického 

společenstvì a „úspěšně“ probìhajìcì ratifikaci v Německu, která do značné mìry přispěla 
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k urychlenì obdobných procesů v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku v průběhu roku 1953, 

se vyhlìdky nejen na rychlé, coţ bylo v dané chvìli jiţ přinejmenšìm úsměvné, ale předevšìm 

úspěšné zakončenì ratifikačnìch procedur zdálo být čìm dál tìm vìce iluzornì.  
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9. „EOS NENÍ MRTVÉ, POUZE SPÍ“ 

 

 V lednu 1953 se kormidla americké zahraničnì politiky chopila nová americká 

administrativa. Rovněţ ve Francii vznikla 8. ledna nová vláda René Mayera, jejìţ řady 

opustil „proevropský“ Robert Schuman a nahradil jej „profrancouzský“ Geoges Bidault, 

který setrval na postu ministra zahraničì i v následujìcì vládě Josepha Laniela.
446

 Tato změna 

nebyla pouze symbolická a v mnoha ohledech naznačovala jakým směrem se budou postoje 

klìčových aktérů vrcholìcìho zápasu o osud Evropského obranného společenstvì ubìrat. Na 

jedné straně stál nový americký prezident, zanìcený stoupenec evropské integrace a projektu 

Evropské armády, společně s neméně zanìceným státnìm tajemnìkem, jehoţ přirozenost, 

protikomunistické cìtěnì a přátelský vztah s Monnetem zcela oprávněně dávaly tušit, jaká 

bude politika Spojených států vůči „váhavé“ Francii. Na straně druhé pak slabá Mayerova 

vláda, vděčná za svůj vznik týmţ gaullistickým silám, které v prosinci potopily vládu 

Pinayovu, s ministrem zahraničì, který, ačkoliv byl připraven v projektu EOS pokračovat, 

nebyl tak ochoten učinit bezpodmìnečně. 

 Aby nebylo všem potìţìm konec, v březnu zastihla západnì svět zpráva o smrti Stalina 

a opět se objevily úvahy o moţnosti détente mezi Východem a Západem. Tyto úvahy 

podpořilo nejenom Churchillovo květnové prohlášenì o moţnosti uspořádánì čtyřstranných 

jednánì se Sověty, ale i podpis přìměřì v Koreji v červenci 1953. Koneckonců nebyl to právě 

tento konflikt, který stál na počátku úvah o potřebě německého znovuvyzbrojenì? A nenastal 

právě nynì čas přehodnotit dosavadnì politiku? 

Takové byly hlasy odpůrců konceptu Evropského obranného společenstvì, které tento 

vývoj v mnoha ohledech posìlil. To však neznamenalo, ţe by francouzská vláda, i bez těchto 

dalšìch komplikacì, byla pravděpodobně schopná zajistit jeho prosazenì v Assemblée 

Nationale. Pouze se nynì k dřìvějšìm důvodům pro odklad ratifikace přidal dalšì (v dané 

chvìli všeobecně přijìmaný jako logický) argument, ţe moţnost dohody s Rusi by se měla 

důkladně prozkoumat, a ţe přìpadný neúspěch, pokud by k němu došlo, pouze posìlì šance 

EOS ve Francii. 

 Cìlem následujìcì kapitoly proto bude na jedné straně postihnout vývoj vrcholìcìho 

dramatu EOS na pozadì stále vìce se komplikujìcìch americko-francouzských vztahů a dřìve 

nastìněných dilemat francouzské politiky, nově posìlených změnou na moskevském „trůnu“. 

Na straně druhé pak bude nezbytné zachytit snahy francouzské vlády o úpravu přijaté 
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smlouvy tak, aby vìce dopovìdala nejen zájmům Francie, ale předevšìm poţadavkům sil, 

které ve francouzském prostředì zìskávaly v čìm dál tìm většì mìře vliv na formulaci 

francouzské zahraničnì politiky, a zaměřit se na pokrok ratifikačnìch procesů v ostatnìch 

státech tvořìcìho se evropského společenstvì. 

 

9.1. Vše je otázkou výkladu 

 Nová francouzská vláda a problém „dodatkových protokolů“ 

  

Pinayova vláda rezignovala 22. prosince 1952, jelikoţ jejì postavenì v parlamentu 

bylo nadále neudrţitelné. Po dvou neúspěšných pokusech vytvořit vládu,
447

 byla nakonec na 

počátku ledna hlasy gaullistických poslanců vyslovena důvěra radikálnìmu socialistovi René 

Mayerovi, v jehoţ vládě na postu ministra zahraničì zasedl Georges Bidault (MRP). 

Podmìnkou pro tuto podporu ze strany RPF bylo, ţe předtìm neţ-li dojde k předloţenì 

smlouvy EOS k ratifikaci, vyjedná nová vláda jejì úpravu, která by v mnohem většì mìře 

zajistila nejen integritu Francie, jejìch zámořských oblastì a francouzské armády, ale rovněţ 

vytvořila pevnějšì britské svazky, které v únoru 1953 zhodnotil Bidault jako přìliš volné a 

odměřené.
448

 Dalšìm problémem, jehoţ urovnánìm podmiňovala francouzská vláda ratifikaci 

smluv, byla i nadále nevyřešená budoucnost Sárska.
449

 

Ačkoliv Bidaulta ani Mayera nelze rozhodně označit za nadšené stoupence Evropské 

armády, nebyli připraveni tento projekt poslat ke dnu.
450

 Byla to koneckonců právě jejich 

vláda, která v únoru 1953 ratifikačnì procedury oficiálně zahájila. I přes tuto iniciativu však 

vyhlìdky nebyly přìliš nadějné. Oba důleţité výbory, zahraničněpolitický a pro národnì 

obranu, totiţ do svého čela zvolily Julese Mocha (SFIO) a gaullistického generála Koeniga – 

tedy odpůrce EOS.
451

 Hlavnìm úkolem se pro novou vládu stalo sladit postoje MRP a RPF 
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tak, aby odpovìdaly přijatým závazkům a zvláštnì roli Francie v evropském a světovém děnì. 

Vyjádřenìm této snahy se stalo vypracovánì tzv. dodatkových protokolů, které by toto dilema 

překonaly a usnadnily ratifikaci smlouvy. Jiţ 15. ledna nastìnil předběţné obrysy 

francouzských plánů Hervé Alphand. Základnìmi poţadavky bylo zajistit volnějšì nakládánì 

s francouzskými jednotkami a právo vyrábět a vyváţet válečný materiál v rámci Francouzské 

unie bez omezenì ze strany komisariátu. Dále bylo jejich cìlem zajistit integritu francouzské 

armády, zakonzervovat poměr hlasů v radě ministrů (podle ustanovenì článku 43bis) a 

pokročit ve vytvářenì pevnějšì vazby mezi Velkou Britániì a EOS.
452

 Otázka Francouzské 

unie se sice, pokud šlo o soudrţnost, dotýkala předevšìm vytvářeného projektu Evropského 

politického společenstvì, avšak z vojenského hlediska měla vztah i k vlastnìmu EOS. 

Koneckonců, pro Bidaulta byla Francouzská unie a jejì pevné vazby s Pařìţì tìm, co 

umoţňovalo Francii „vyrovnat rostoucí sílu Německa“.
453

 Bez nì Francii trvale hrozilo 

druhořadé postavenì nejen ve světě, ale i v Evropě. 

Po konferenci s velvyslanci, kterou svolal na Quai d‟Orsay 16. ledna, se René 

Mayerovi zdálo, ţe reakce na novou francouzskou iniciativu nebudou jednoznačně negativnì. 

Ani Adenauer nebyl proti a vyjádřil zájem dozvědět se vìce o francouzských návrzìch, avšak 

trval na tom, aby tato otázka nebyla nadnesena před plánovanou ratifikacì smluv v 

Bundestagu. Ani Američané neřekli „ne“. Samozřejmě za předpokladu, ţe otázka 

dodatečných protokolů bude vyřešena rychle.
454

 Jiţ od počátku tedy bylo jasné, ţe pokud 

majì být splněny nové francouzské podmìnky, musì být k tomuto problému přikročeno jako 

k dodatečné interpretaci jednotlivých článků a nikoliv jako k nové úpravě smlouvy, která by 
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vyţadovala jejì dalšì projednánì. Tento přìstup deklarovala francouzská vláda a podpořili jej i 

dalšì účastnìci EOS. 

Ochota jednat o doposud nejasných francouzských návrzìch, jejichţ přijetìm vláda v 

Pařìţi hodlala ulehčit své sloţité vnitropolitické postavenì, se ovšem nerovnala 

automatickému souhlasu s nimi. Kdyţ 11. února Mayerova vláda prezentovala svým pěti 

partnerům „protocoles interprétatifs“, jeţ měly zajistit „jednotu a integritu francouzské 

armády a Francouzské unie“,
455

 nebyla reakce ostatnìch zemì jiţ zdaleka pozitivnì. Bonn 

reagoval chladně a rovněţ reakce německého tisku byla nepřátelská. Adenauer byl podle 

prohlášenì Waltera Hallsteina „značně znepokojen obsahem francouzských ‚interpretačních 

protokolů‘. Podle jeho názoru radikálně měnily podstatu EOS, ničíce značnou část jeho 

evropského charakteru a diskriminujíce Německo“. Zároveň vyjádřil obavy z jejich dopadu 

na třetì čtenì v Bundestagu s ohledem na jejich zneuţitì ze strany sociálnědemokratické 

opozice.
456

 Jiţ 29. ledna Adelbert Weinstein
457

 napsal v článku pro Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, ţe to, oč Francie nynì usiluje je takové uspořádánì, které by „zachovalo zdání 27. 

května 1952 o Evropské armádě, avšak ve skutečnosti by umožnilo takovou interpretaci, 

pomocí níž by si udržela svou národní armádu“.
458

 Tato slova byla skutečně prorocká a 

odhalený obsah francouzských návrhů jejich oprávněnost pouze potvrdil. 

Protokoly, které francouzská delegace předloţila jménem francouzské vlády, 

konkretizovaly návrhy, které jiţ dřìve nastìnil Alphand. Největšì důleţitosti se těšila 

předevšìm otázka volného nakládánì s národnìmi kontingenty v přìpadě jejich potřeby 

v zámořských oblastech. V tomto bodě Francie nelibě nesla nejenom nezbytnost souhlasu 

komisariátu, ale předevšìm moţné „veto“ vrchnìho velitele NATO, tedy amerického 

generála. Jak bylo zřejmé, splněnì tohoto poţadavku by Francii zajistilo plnou a de facto 

trvalou kontrolu nad částì svých ozbrojených sil a umoţnilo by jì volně přelévat jednotky 

mezi armádou národnì a armádou Společenstvì. Podobně důleţitým poţadavkem, který 

s volným nakládánìm francouzských sil úzce souvisel,  bylo zachovánì opatřenì článku 43bis. 

Přijetì této úpravy by umoţnilo francouzské straně, bez ohledu na podìl jejìho přìspěvku ke 

společné obraně, podle něhoţ se měla sìla hlasů jednotlivých zemì odvozovat, zachovat si 
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rovnoprávné postavenì se Spolkovou republikou Německo. Dalšì návrhy úprav souvisely s 

otázkou týkajìcì se školstvì, výroby a exportu vojenského materiálu v rámci mimoevropských 

oblastì a finančnìho a materiálnìho zajištěnì sil rozmìstěných v Německu během přechodného 

obdobì etc.
459

 

Necelé dva týdny poté, co byly francouzské návrhy předloţeny, se 24. a 25. února 

sešli v Řìmě ministři zahraničnìch věcì „Šestky“, aby se mimo jiné zabývali i předloţenými 

dodatkovými protokoly. Ačkoliv mezi zúčastněnými panovalo jisté pochopenì pro obtìţe 

Mayerovy vlády, přìpadné přijetì jejìch poţadavků bylo vnìmáno – samozřejmě zcela 

oprávněně – jako rezignace před francouzskými zájmy a otupenì nadnárodnìho charakteru 

Evropského obranného společenstvì.
460

 Konečným výsledkem diskusì byl opět dosti kurióznì 

„kompromis“. Problém protokolů byl předloţen Prozatìmnìmu výboru, který k nim měl, i 

přes hluboký zásah do podstaty jednotlivých článků, přistupovat jako k „textům 

interpretujícím smlouvu“ a tedy nikoliv jako k úpravě smlouvy samotné.
461

 

V době, kdy v Řìmě ministři zahraničì předkládali závěrečné komuniké, na tiskové 

konferenci v Pařìţi Charles de Gaulle ostře napadl smlouvu o EOS. Jeho projev v mnoha 

směrech odráţel všeobecně rozšìřené argumenty odpůrců Evropské armády ve Francii. 

Kritizoval neevropský charakter armády, která podle něj byla z politického hlediska pouze 

„zástěrkou národní rezignace“ a z vojenského pak představovala kontingenty pro realizaci 

americké strategie. V souvislosti s tìm pokládal za nepřijatelný zásah do suverénnìch práv 

Francie skutečnost, ţe o moţnosti vysìlat francouzské vojáky na francouzské územì v zámořì 

by měl rozhodovat vrchnì velitel NATO – tedy Američan. Neopomněl vyjádřit ani nebezpečì, 

které realizace EOS představuje pro Francouzskou unii. Na rozdìl od nadnárodnì Evropy, 

která byla podle jeho názoru dìlem nezodpovědných technokratů, poţadoval vytvořenì 

Evropy na konfederačnìm základě, jeţ by reflektovala suverenitu kaţdého ze zúčastněných 

států a vůle k této spolupráci by byla vyjádřena na základě referenda. Podle de Gaullova 

názoru měla tato konfederačnì instituce zahrnovat „radu ministrů (a) shromáždění mající 

původ ve všeobecném volebním právu a dále odrážející reálie regionální, hospodářské, 

duchovní a mravní zúčastněných států ...“.
462
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Po necelém měsìci horečné činnosti a poté, co byla smlouva o EOS odsouhlasena  

Bundestagem schválil Prozatìmnì výbor EOS 24. března pět „dodatkových“ protokolů, které 

vycházely vstřìc francouzským poţadavkům.
463

 Ty se týkaly následujìcìch oblastì: 1) sìla 

hlasů jednotlivých států v radě ministrů měla být fixnì a neměla vyplývat z rozsahu jejich 

přìspěvků ke společné obraně, 2) článek 107 byl přizpůsoben tak, aby bylo Francii umoţněno 

vyrábět a zásobovat své zámořské oblasti vojenským materiálem, 3) těm státům, které měly 

národnì armádu, byla umoţněna výměna důstojnìků mezi národnìmi silami a silami EOS, 4) 

byly přesně definovány metody mobilizace, 5) důstojnìkům národnìch armád bylo umoţněno 

studovat na vojenských školách EOS. To však neznamenalo, ţe by byly splněny všechny 

francouzské poţadavky. Nadále otevřenou tak zůstávala otázka protokolu k článku 13, který 

by umoţnil Francii automatické staţenì jejìch vojáků pro potřeby v zámořì bez předchozìho 

souhlasu vrchnìho velitele NATO, a protokoly zabývajìcì se vzájemnými vztahy mezi EOS, 

Spojenými státy a Velkou Britániì.
464

 

Pokud šlo o problém uţšì spolupráce mezi EOS a Spojeným královstvìm, Francie sice 

oceňovala britskou vojenskou přìtomnost na kontinentě, avšak usilovala o kodifikaci tohoto 

stavu prostřednictvìm jiţ zmìněného diplomatického protokolu, aby byla do budoucna 

znemoţněna změna tohoto přìstupu. Tento poţadavek se nejevil z pohledu britské vlády jako 

akceptovatelný. Londýn byl sice připraven rozvìjet postupně vztahy mezi britskými silami a 

silami EOS, avšak nejevil ochotu vytvářet svazek s vojenskými a politickými institucemi 

Společenstvì. Přìleţitostì pro diskusi o těchto otázkách se stal francouzsko-britský summit 

v Londýně 12. a 13. února, který však v tomto směru nepřinesl ţádný pokrok.
465

 Churchillův 

projev v House of Commons 11. května veškeré tyto francouzské naděje pohřbil. Britský 

premiér rozhodně prohlásil: „Nejsme členy EOS, ani nezamýšlíme být zapojeni do 

federálního evropského systému ... jsme s nimi, avšak nikoliv jimi.“ 
466

 

 

9.2.  Noví hráči, staronové problémy 

Eisenhower, Dulles a evropské bludiště názorů 

 

Podobně jako se nadále komplikovala situace EOS ve Francii, stávala se ve zvýšené 

mìře předmětem problémů i evropská politika Washingtonu. To však v ţádném přìpadě 
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neznamenalo, ţe by nástup Eisenhowera přinesl oslabenì podpory, kterou Spojené státy 

projektu Evropské armády poskytovaly – spìše naopak. V tomto směru odpovìdala politika 

nastupujìcì republikánské administrativy politice odstupujìcì administrativy demokratické.
467

 

Na rozdìl od demokratů však byli republikáni připraveni změnit svůj postoj k jednotlivým 

evropským zemìm a vyvinout intenzivnì tlak na ratifikaci v Bonnu a Pařìţi přijatých smluv. 

Tlak, který se měl po celý následujìcì rok a půl čìm dál tìm vìce prohlubovat.  

Přìčiny pro tento postup nevyplývaly pouze z Eisenhowerovy podpory evropského 

integračnìho hnutì, Dullesova antikomunistického přesvědčenì či liknavého potupu signatářů 

smlouvy.
468

 Mnohem závaţnějšìm důvodem byly vnitropolitické poměry v samotných 

Spojených státech, kde značná finančnì a materiálnì pomoc Evropě bez patřičné 

„protihodnoty“, vyvolávala v řadách Kongresu odpor vůči bezpodmìnečnému pokračovánì 

této politiky. Existovalo váţné nebezpečì, ţe narůstajìcì opozice zákonodárců by mohla 

vyústit v přìklon k isolacionismu nejen ve vztahu k evropskému kontinentu, ale rovněţ k celé 

severoatlantické oblasti, pokud by se vojenská, hospodářská a politická jednota kontinentu 

nestala v brzké době realitou.
469

 Navìc, pozice nového prezidenta ani nového státnìho 

tajemnìka nebyla zdaleka pevná. Eisenhower byl sice zvolen prezidentem, avšak to 

neznamenalo, ţe by měl zajištěnu kontrolu nad stranickou mašinériì a stranickými vůdci 

v Kongresu.
470

 Ohledy na moţné důsledky „vzpoury zákonodárců“ tak nutily Eisenhowera i 

Dullese, aby dosavadnì „mìrný“ přìstup demokratů přehodnotili a ve zvýšené mìře počali 

vůči svým evropským partnerům pouţìvat pomyslného „velkého klacku“.
471

  

Prvnì nástin této politiky vyjádřil Dulles jiţ 27. ledna v rozhlasovém a televiznìm 

přenosu, kdy americkému národu sdělil, ţe od konce druhé světové války Spojené státy 

poskytly v rámci zahraničnì pomoci západoevropským státům vìce neţ 30 miliard dolarů ve 

vìře v evropskou jednotu. A pokračoval: 
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„Pokud by nicméně neexistovala šance, čemuž odmítám věřit, ... na dosažení účinné 

jednoty a pokud by především Francie, Německo a Anglie měly jít oddělenými 

cestami, pak by bylo zajisté nezbytné poněkud přehodnotit americkou zahraniční 

politiku ve vztahu k Evropě.“ 
472

 

 

Postoj kongresmanů a senátorů však nebyl jediným důvodem pro zvyšujìcì se 

podporu EOS. Dalšìm byla i absence vhodných alternativ k tomuto plánu. Na konci ledna tak 

Dulles uspořádal setkánì vysokých státnìch úřednìků a vojenských představitelů v Pentagonu, 

jehoţ cìlem bylo prodiskutovat moţné alternativy Evropské armády.
473

 Dullesovým cìlem, 

pokud šlo o jejich nalezenì, nebyla pouze snaha zajistit si plán, který by byl nezávislý na vůli 

Evropanů, ale předevšìm vyuţìt moţnosti alternativnìho řešenì jako nástroje pro posìlenì 

vyjednávacì pozice Washingtonu a prosazenì EOS, kterého se nehodlal v ţádném přìpadě 

vzdát. Z tohoto úhlu pohledu se mu jako nejlepšì alternativa jevila moţnost perifernì obrany, 

tedy opuštěnì konceptu kontinentálnì obrany.
474

 

 Tento plán však nevyvolával na straně armádnìch představitelů přìlišné nadšenì. 

Podle generála Omara Bradleyho, předsedy JCS, byli sice armádnì představitelé připraveni 

podporovat (nutno řìci, ţe bez přìlišného nadšenì) Evropské obranné společenstvì jakoţto 

řešenì problému německé účasti v obranných strukturách Západu, avšak „pokud by (EOS) 

nebylo dosažitelné, armáda by upřednostnila plnou německou účast v NATO“. Prioritou bylo 

„dosáhnout německé účasti“. Vše ostatnì bylo podruţné. Dulles byl očividně překvapen, ţe 

armáda i nadále preferuje řešenì německého problému v rámci NATO, a neopomněl 

zdůraznit, ţe z politického hlediska EOS i nadále zůstává nejvhodnějšìm způsobem řešenì.
475

 

Tato výtka však neznamenala, ţe by si JCS nebyl vědom významu EOS pro jednotu 

kontinentu. Jeho hlavnì výhrady se týkaly předevšìm vojenské stránky věci. Přesněji, přìliš 

mnoha omezenì uvalených na Německo, které by se jej v přìpadě jeho členstvì v NATO 

netýkaly.
476
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Pokud šlo o problém perifernì obrany, zaslouţì si pozornost komentář admirála 

Fechtelera,
477

 který varoval v přìpadě jejì realizace před hrozbou vystoupenì skandinávských 

států a Nizozemska z NATO. Navrhl proto, ţe by alternativnìm řešenìm mohla být aliance 

mezi Velkou Britániì, Německem a Spojenými státy.
478

 Ačkoliv se tento návrh nesetkal 

s přìlišným ohlasem, je zajìmavé, ţe obava z bilaterálnìho svazku mezi SRN a USA nikdy 

zcela z úvah evropských spojenců nevymizela. Jednánì jako celek sice nepřinesla přesnou 

definici americké strategie, avšak pomohla vyjasnit postoje jednotlivých stran. Pentagon byl 

připraven, alespoň z vojenského úhlu pohledu, podpořit přìpadné začleněnì Spolkové 

republiky do NATO, tedy nadále preferoval původnì americké plány z léta 1950, zatìmco 

Dulles byl rozhodnut pokračovat v projektu EOS a přìpadného manévrovacìho prostoru 

vyuţìt k nátlaku na váhavé evropské partnery – předevšìm Francii.
479

 

O tři dny později Dulles odcestoval společně s Haroldem E. Stassenem,
480

 ředitelem 

Mutual Security Administration,
481

 na návštěvu hlavnìch měst západnì Evropy, aby se 

v obdobì mezi 31. lednem a 8. únorem na vlastnì oči přesvědčil o evropské situaci.
482

 

Několik dnì po svém návratu do Spojených států v projevu k národu 12. února prohlásil, ţe 

projekt EOS „není mrtev, ale pouze spí“. A optimisticky vyjádřil své přesvědčenì, ţe i přes 

značné obtìţe „existuje velká šance, že Evropské obranné společenství bude uvedeno 

v život“.
483

 Dullesův optimismus nebyl předstìraný. Skutečně věřil, ţe se vyhlìdky na 

realizaci Evropské armády během několika poslednìch týdnů podstatně zvýšily. Přesto 

během setkánì Rady národnì bezpečnosti (National Security Council – NSC), k němuţ došlo 

o den dřìve neţ v rozhlase prezentoval výsledky své evropské cesty, odhadoval šanci na 

ratifikaci EOS na „pouhých“ 60 procent.
484

 Jednánì se špičkami jednotlivých 
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západoevropských států nebylo skutečně moţné označit jako jednoznačný úspěch. Ze všech 

stran se mu dostalo všeobecného ubezpečenì o podpoře EOS, avšak kaţdé takovéto 

prohlášenì mělo své „ale“. 

Během setkánì Dullese s de Gasperim, kterým státnì tajemnìk zahájil 31. ledna své 

„evropské turné“, italský premiér vyjádřil pevnou podporu projektu obranného a politického 

společenstvì. Dokonce na Dullese naléhal, aby „dal vůdcům Francie a Německa zdvořile, 

nicméně důrazně na srozuměnou, že kolaps EOS bude mít vážné následky ve Spojených 

státech“. Avšak kdyţ došlo na vlastnì ratifikačnì proces v Itálii, omezil se na výčet obtìţì, 

kterým italská vláda, předevšìm v důsledku Pařìţì chystaných dodatkových protokolů, čelì. 

Podle de Gasperiho, jakmile by byl tento problém vyřešen, mohl by usilovat o o ratifikaci 

smlouvy.
485

 V následném rozhovoru italský premiér nadnesl i otázku Terstu a ačkoliv jejì 

řešenì, alespoň podle pozdějšìho sdělenì Dullese Edenovi, nespojil s problémem EOS,
486

 

panovalo přesvědčenì, ţe by italská strana mohla ratifikace smlouvy vyuţìt ve svém sporu 

s Jugosláviì.
487

 

Zatìmco de Gasperi spatřoval v doposud nezveřejněných dodatkových protokolech 

překáţku pro brzké dokončenì ratifikačnìho procesu, pro francouzskou vládu bylo jejich 

přijetì prioritou čìslo jedna. Během jednánì, k němuţ došlo dopoledne 2. února v Pařìţi, 

Bidault zopakoval základnì problémy, které znepokojovaly francouzské veřejné mìněnì a 

parlament, avšak prohlásil, ţe francouzská vláda „nemá žádnou alternativní politiku a pevně 

zamýšlí sledovat kurz vedoucí k evropské jednotě“.
488

 Na rozdìl od Bidaultova prohlášenì,  

které problémy pouze nastìnilo, to, které odpoledne téhoţ dne přednesl při svém setkánì 

s Dullesem René Mayer, bylo v mnoha ohledech „konkrétnějšì“. Zdůraznil nezbytnost přijetì 

protokolů, které francouzská vláda hodlá předloţit, poţadavek na uţšì britskou spolupráci 

                                                 
485

 The Ambassador in France (Dunn) to the Department of State, February 1, 1953, in: FRUS 1952-1954, Vol. 

V, Part 2, s. 1552. 
486

 The Acting United States High Commissioner for Germany (Reber) to the Department of State, February 5, 

1953, in: FRUS 1952-1954, Vol. V, Part 2, s. 1565. 
487

 Srovnej: PRUESSEN, R. W.: cit. dìlo, s. 63. Otázka Terstu se měla opět vyostřit na podzim roku 1953, kdy 

americká a britská vláda hodlala stáhnout ze zóny, kterou kontrolovaly, své jednotky a předat jejì správu italské 

vládě. Reakce Bělehradu se neomezila pouze na diplomatické nóty, ale rovněţ na demonstraci sìly. Tito rozhodl 

vyslat na hranici sporného teritoria několik divizì jugoslávské armády. Výsledkem dlouhotrvajìcìho sporu se 

nakonec stal vzájemný kompromis uzavřený v řìjnu 1954, který vycházel do značné mìry vstřìct italským 

poţadavkům. Řìm zìskal podtstatnou část zóny, jìţ po válce kontrolovaly západnì mocnosti (včetně samotného 

Terstu), zatìmco Bělehrad se musel spokojit s oblastmi, jeţ kontroloval od roku 1945, a velmi malou částì 

původnì angloamerické zóny. In: PELIKÁN, J.-TEJCHMAN, M.: Dějiny Jugoslávie 1918-1991, Praha: Ústav 

světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 1996, s. 58. 
488

 Mezi tyto znepokojivé faktory i nadále patřilo: a) zachovánì Francie jako světové mocnosti, bez toho, aby 

EOS poškodilo jejì vztahy s USA a VB, b) ohroţenì jednoty Francouzské unie, c) tendence rozdělit 

francouzskou armádu, d) obava z německé dominance, e) absence britské protiváhy, f) přìliš vágnì forma 

spolupráce mezi VB a EOS, g) otázka Sárska. In: The Ambassador in France (Dunn) to the Department of State, 

February 3, 1953, in: FRUS 1952-1954, Vol. V, Part 2, s. 1557-1558. 



 152 

s EOS, řešenì hospodářského postavenì Sárska a americkou pomoc v Indočìně, bez nìţ by 

německý vliv na kontinentě převáţil nad francouzským.
489

 Toto byly de facto francouzské 

podmìnky bez nichţ nebyla Pařìţ ochotna a ani schopna projekt realizovat.  

Dulles si byl vědom politických těţkostì francouzské vlády a poukázal na to, ţe 

problémem je nedostatek alternativnìch řešenì v přìpadě neúspěchu EOS. Rovněţ však 

diplomatickým způsobem naznačil jakým směrem by se úvahy Washingtonu v přìpadě 

neúspěchu mohly ubìrat, přičemţ neopomněl dát najevo, ţe těmito cestami by se vydal jen 

velice nerad. Pokud šlo o moţnost začleněnì Spolkové republiky přìmo do NATO, Mayer 

důrazně prohlásil, ţe „francouzská vláda využije svého práva veta“ a zablokuje jejì přìpadný 

vstup. Poté co státnì tajemnìk poukázal na to, ţe logickým důsledkem absence německých 

kontingentů a neschopnosti bránit Evropu by byla perifernì obrana, Mayer opětovně vyjádřil 

připravenost své vlády prosadit uzavřené smlouvy.
490

 O den později ve zprávě pro 

Eisenhowera státnì tajemnìk vyjádřil své a Stassenovo přesvědčenì, ţe „existuje skutečné 

odhodlání ze strany současné vlády, především Mayera a Plevena, popohnat (EOS)  

k úspěšnému zakončení“.
491

 

Jednánì v Londýně mezi Dullesem a Edenem nepřineslo s ohledem na Evropské 

obranné společenstvì ţádné výraznějšì překvapenì. Státnì tajemnìk byl ujištěn, ţe britská 

vláda činì vše moţné, aby zajistila, co nejbliţšì moţnou asociaci s EOS, a na základě 

Dullesovy ţádosti přislìbila vyvinout tlak v otázce ratifikace na nizozemskou vládu.
492

 

Důleţitým bodem Dullesovy cesty po Evropě byla jeho zastávka v Bonnu, kde se 

sešel nejen s Adenauerem, ale rovněţ s Erichem Ollenhauerem. Předseda SPD dal státnìmu 

tajemnìkovi na srozuměnou, ţe teprve tehdy, kdyţ bude německý národ přesvědčen, ţe 

„všechny možnosti na dosažení dohody se Sověty byly vyčerpány, bude připraven pro 

naprostou integraci se Západem“.
493

 Kancléř, podobně jako de Gasperi, vyjádřil 5. února při 

setkánì s Dullesem své znepokojenì pokud šlo o připravované dodatkové protokoly, avšak 

ubezpečil státnìho tajemnìka o svém pevném přesvědčenì, ţe ratifikačnì proces v Německu 

bude realizován bez váţnějšìho zpoţděnì. Očekával, ţe třetì čtenì v Bundestagu proběhne na 
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konci února či na počátku března.
494

 Dulles zpětně zhodnotil setkánì s kancléřem jako 

„konstruktivní a užitečné“
495

 a rovněţ kancléř byl i přes původnì obavy s výsledkem setkánì 

spokojen.
496

 

Následná Dullesova návštěva zemì Beneluxu nepřinesla nic nového. Nizozemská 

vláda, ústy ministerského předsedy Willema Dreese, vyjádřila svůj kritický postoj 

k připravovaným dodatkovým protokolům, nespokojenost s přìliš volnou britskou vazbou na 

Evropské obranné společenstvì a nadále trvala na tom, ţe „německý vstup do NATO je 

vhodnou alternativou k EOS“. Ministr zahraničì Beyen následně poukázal na skutečnost, ţe 

ačkoliv Nizozemsko bylo v minulosti připraveno podpořit vstup Spolkové republiky do 

NATO, nynì plně podporuje koncept Evropské armády. Nizozemská vláda za tìmto cìlem 

připravovala pokus zìskat souhlas parlamentu s EOS, avšak tento vývoj v dané chvìli 

zkomplikovala očekávaná francouzská iniciativa. Aţ do objasněnì obsahu dodatkových 

protokolů proto nebylo  moţné od nizozemského parlamentu v tomto směru „očekávat další 

činnost“.
497

 Pokud šlo o postoj Lucemburska, vedoucì představitelé Dullese ujistili, ţe 

parlament s velkou pravděpodobnostì smlouvu ratifikuje, avšak aţ poté, co tak učinì ostatnì 

státy. Důvodem pro tento postup byl silný vliv SFIO a SPD na lucemburské socialisty a 

rovněţ skutečnost, ţe Lucembursko, jakoţto nejmenšì účastnìk EOS, by nemělo „v 

záležitosti takovéto důležitosti“ podniknout prvnì krok. Podobně jako pro Amsterdam 

jedinou moţnou alternativou k Evropskému obrannému společenstvì byl pro Lucemburk 

vstup Spolkové republiky do NATO.
498

 

Jak je z výše uvedených jednánì patrné, jednotlivì signatáři EOS byli sice připraveni 

smlouvu ratifikovat, avšak nikdo z nich, s výjimkou spolkového kancléře Adenauera, nebyl 

připraven podniknout rozhodný krok bez toho, aby tak neučinil dřìve někdo jiný. Rovněţ 

francouzskou vládou připravované dodatkové protokoly v téměř všech zemìch 

zkomplikovaly toto úsilì.
499

 Na kolik byla tato komplikace skutečná a nakolik slouţila pouze 

jako záminka pro zpoţděnì ratifikačnìch procesů v jednotlivých státech, je samozřejmě věcì 

jinou. Toto podezřenì posiluje odlišný postup spolkového kancléře, který byl bez ohledu na 

moţné úpravy smlouvy připraven dovést jejì realizaci k úspěšnému a brzkému zakončenì. 
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Podobně zajìmavým poznatkem je i ochota zemì Beneluxu podporovat v dané chvìli 

„překonané“ úvahy o začleněnì SRN do NATO, pokud by EOS neuspělo. Tento přìstup, i 

přes deklarovanou podporu projektu Evropské armády, vede k relativně oprávněným 

úvahám, ţe myšlenka německého členstvì v NATO nebyla v těchto zemìch zcela opuštěna a 

ţe se i nadále těšila značné podpoře. Tato politika sice nebyla s ohledem na přìstup 

Washingtonu na jaře 1953 realizovatelná, avšak vstřìcnost přijmout kladně tento způsob 

řešenì v přìpadě neúspěchu EOS se měla jiţ v létě následujìcìho roku ukázat jako zásadnì. 

Pro Dullese bylo nezbytné dosáhnout v otázce EOS náleţitého pokroku do dubnového 

zasedánì Kongresu, který měl rozhodnout o částkách vyhrazených pro Evropu v roce 1954. 

Jelikoţ se tak nestalo, byl státnì tajemnìk přinucen na zasedánì Severoatlantické rady v Pařìţi 

(23. aţ 25. dubna) zvýšit tlak a otevřeně deklarovat, ţe dalšì kroky Washingtonu ohledně 

americké pomoci „budou značně ovlivněny pokrokem směřujícím k brzké ratifikaci 

Evropského obranného společenství“. Státy Beneluxu potvrdily, vzhledem k nedávno 

dosaţené shodě Šestky v otázce dodatkových protokolů, své odhodlánì přikročit k jejich 

brzké ratifikaci. Rovněţ britská i italská delegace vyjádřily svou pevnou podporu EOS. 

V přìpadě italské ratifikace ovšem nebyl ovšem Řìm předloţit smlouvu parlamentu předtìm 

neţ proběhnou volby do poslanecké sněmovny.
500

 Rezoluce, kterou Severoatlantická rada 

přijala 24. dubna, vyjádřila „prvořadou důležitost“ rychlé ratifikace Evropského obranného 

společenstvì jednotlivými signatáři a jeho brzkého vstupu v platnost.
501

 

Do léta 1953 k určitému pokroku směrem k naplněnì ratifikačnìho úsilì skutečně 

došlo. Ve Spolkové republice, jak jiţ bylo zmìněno byla smlouva EOS společně s bonnskými 

konvencemi schválena v březnu Bundestagem a v květnu Bundesratem. Ve Francii byla 

smlouva nadále předmětem zkoumánì v zahraničněpolitickém výboru a výboru pro obranu 

Národnìho shromáţděnì. V Itálii zahraničněpolitický výbor poslanecké sněmovny (Camera 

dei deputati) schválil smlouvu jiţ v březnu, avšak aţ do voleb chystaných na 7. června 

nebylo moţné očekávat v otázce EOS ţádný dalšì pokrok. V Lucembursku se schválenou 

smlouvou jiţ od února zabývala státnì rada (Conseil d'État).
502

 Podobně i v Belgii a 

Nizozemsku – tedy státech, které měly v budoucnu ratifikačnì proces zakončit jako prvnì ze 

signatářů, se smlouva stala předmětem jednánì v jednotlivých výborech dolnìch komor 

parlamentu. 
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Prvnì debaty o smlouvě EOS v nizozemském parlamentu, přesněji v jejì druhé 

komoře – poslanecké sněmovně (Tweede Kamer), probìhaly od 22. do 23. června. Přestoţe 

mnozì poslanci povaţovali projekt Evropského obranného společenstvì za velmi nedokonalý, 

rozhodla se jejich drtivá většina projekt podpořit (pro se vyjádřilo 75, 11 proti).
503

 V Belgii 

se otázka ratifikace smlouvy stala předmětem jednánì dolnì sněmovny (Kamer van 

Volksvertegenwoordigers) aţ o pět měsìců později (od 12. do 26. listopadu 1953). Ačkoliv 

pro jejì přijetì se podobně jako v Nizozemsku vyslovila značná část poslanců (148 pro, 49 

proti), nebyla tato podpora rozhodně nadšená. Podle Hendrika Fayata
504

 (člena belgické 

socialistické strany), který vystoupil 24. listopadu v poslanecké sněmovně, „dokonce i ti, 

kteří se nakonec rozhodnout zvolit ‚ano‘, učiní tak s vážnými rozpaky“ a realisticky dodal, ţe 

sice „mnoho našich katolických kolegů zvolí ‚ano‘, ale bude myslet ‚ne‘“.
505

 Hlavnìmi 

motivy pro to, ţe belgičtì zákonodárci, podobně jako jejich nizozemštì kolegové, nakonec 

EOS podpořili, byla nejen snaha připoutat Spolkovou republiku Německo k Západu, ale 

zároveň obava, aby jeho přìpadný krach nepoškodil nastartovaný proces evropské 

integrace.
506

 

Přes tyto do budoucna pozitivnì náznaky však byla ratifikace smlouvy EOS na jaře 

1953 i nadále otázkou značně vzdálené budoucnosti a rozhodně nemohla na americké straně 

v dané chvìli vyvolávat přìlišné nadšenì. Vyjádřenìm tohoto odporu k pokračujìcì liknavosti 

evropských spojenců ze strany Kongresu se stal v době, kdy Dulles v Pařìţi spojil americkou 

pomoc s brzkým zakončenìm ratifikačnìch procedur, zákonný dodatek k Mutual Security Act 

demokratického poslance Jamese P. Richardse.
507

 Ačkoliv obsah dodatku hrozil vyvolat na 

druhé straně Atlantiku značné pobouřenì, nepředstavoval, předevšìm s ohledem na 

skutečnost, ţe v mnoha směrech sledoval stejný cìl jako Dullesova iniciativa – tedy brzkou 

ratifikaci EOS, nepřekonatelný problém. Ten ovšem představovala skutečnost, ţe vyšel ze 

strany Kongresu a zpochybňoval právo prezidenta formulovat zahraničnì politiku Spojených 

států.
508
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Vlastnìm cìlem původnìho návrhu Richardsova dodatku bylo poskytnout polovinu 

americké pomoci určené Evropě pouze EOS jako celku. Pokud by se tedy Evropské obranné 

společenstvì nestalo realitou, byla by pomoc evropským státům podstatně omezena.
509

 Na 

základě Dullesova a Eisenhowerova odporu byl nakonec dodatek schválen v poněkud odlišné 

podobě. Polovičnì omezenì se mělo týkat pouze fondů určených k dodávkám vojenské 

výzbroje a pokud by se ani přesto EOS nestalo realitou, mohl Kongres na základě 

prezidentova doporučenì toto ustanovenì přehodnotit.
510

 Ačkoliv se můţe na prvnì pohled 

zdát, ţe se jednalo de facto o ultimátum, kompromis vynucený státnìm tajemnìkem ostřì 

původnì záměru v mnoha směrech otupil tak, aby nepodlomil americkou pomoc Evropě..
511

 

Přes tento ústupek amerických zákonodárců státnìmu departmentu, muselo být 

Evropě kongresové poselstvì, krátce po Dullesově varovánì, zřejmé. Do budoucna měla (a ve 

zvýšené mìře i mohla) být finančnì, hospodářská a vojenská pomoc Spojených států 

podmìněna výraznějšì vstřìcnostì evropských spojenců vůči americkým poţadavkům. 

Spojené státy byly připraveny dávat, ale stejně tak připraveny přestat dávat. Záleţelo pouze 

na západoevropských státech, zda tyto podmìnky přijmou či nikoliv. 

 

9.3  „Eisenhowerova éra“ 

 Stalinova smrt a její dopad na projekt Evropské armády 

 

 Krátce po Stalinově smrti vystoupil 9. března John F. Dulles v ústředì Organizace 

spojených národů v New Yorku, aby oslavil skon muţe, který sice výraznou změnou přispěl 

k poráţce nacistického Německa, avšak svou zìskanou prestiţ a sìlu vìtězné Rudé armády 

vyuţil k vytvořenì „komunistických satelitních režimů“ ve východnì Evropě. S neskrývanou 

hrdostì vyhlásil, ţe „Zatímco Stalinova éra končí, Eisenhowerova éra začíná ... éra, v níž je 

vůdčím duchem svoboda, nikoliv zotročení, a kdy lidskými vztahy bude bratrství a nikoliv 

nadvláda jednoho muže“.
512

  Ačkoliv toto prohlášenì nepozbývalo značnou dávku patosu, 

Stalinova smrt skutečně znamenala konec jedné éry a vytvářela novou, doposud nejasnou, 

situaci ve vztazìch mezi Východem a Západem. 
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 V jejìm středobodě stála předevšìm moţnost na obnovenì dialogu mezi sovětskou 

vládou a západnìmi mocnostmi o základnìch otázkách vzájemných rozporů. Přes jistou 

přitaţlivost, však nebyla ochota Západu k jednánì jednoznačná. Silně negativnì byl 

předevšìm postoj Washingtonu, který se obával negativnìho dopadu přìpadných jednánì na 

projekt Evropského obranného společenstvì.
513

 Rovněţ v Londýně, po počátečnìm Edenově 

nadšenì z přìpadné dohody s Rusi, zavládla vůči záměrům nových kremelských vládců 

skepse a 11. dubna se Foreign Office domnìval, ţe cìlem Moskvy můţe být pouze snaha o 

oklamánì Západu. K podobnému závěru došel i Georges Bidault a varoval, ţe pokud by mělo 

dojìt k jednánì s Moskvou o mìrové smlouvě s Německem, francouzské Národnì 

shromáţděnì by mělo výborný důvod ke zdrţenì ratifikace EOS a německého 

znovuvyzbrojenì.
514

 

Poněkud odlišný názor zastával Winston Churchill, který jiţ 10. března americkému 

prezidentovi navrhl, aby započal jednanì se Stalinovými následovnìky. Nezlomen opatrnou 

prezidentovou odpovědì, představil na konci března tuto myšlenku v soukromé zprávě 

sovětskému ministru zahraničì Molotovovi.
515

 Přes vstřìcné signály – předevšìm pokud šlo o 

ukončenì korejského konfliktu (k nimţ ovšem měla Moskva své vlastnì důvody), nebylo 

sovětské vedenì připraveno k ţádným významnějšìm změnám. Vojtěch Mastný o tomto 

problému napsal: „Za zavřenými dveřmi ústředního výboru znevažoval Molotov ‚takzvanou 

‚mírovou iniciativu‘‘ jako pouhou lest, která má, jak vysvětloval zasvěceným, jenom zasít 

‚zmatek do řad agresivních nepřátel‘.“
516

 Za podobný úskok byla podle Chruščova 

povaţována rovněţ Churchillova iniciativa, jejìmţ cìlem bylo vyuţìt oslabenì sovětského 

vedenì a zìskat z jeho strany ústupky neţ-li se opět pevně postavì na nohy.
517

 Jak je patrné 

vzájemná nedůvěra a velice opatrný přìstup k přìpadné spolupráci byly vlastnì oběma 

stranám. 

Na základě nově vzniklé situace vystoupil 16. dubna prezident Eisenhower na 

veřejnosti a vyjádřil připravenost Spojených států navázat jednánì s novým sovětským 

vedenìm. Zároveň však otevřeně varoval, ţe Washington nezajìmajì „pouze plané řeči“, 

nýbrţ „upřímnost mírových návrhů doložených činy“. Přìleţitostì, kde mohl Sovětský svaz 

projevit své dobré úmysly, bylo podle prezidenta hned několik: ukončenì korejské války, 
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podepsánì rakouské mìrové smlouvy a propuštěnì zbytku válečných zajatců.
518

 I přes 

projevenou ochotu k dialogu se však tento projev – předevšìm dìky předneseným podmìnkám 

a jiţ zmìněným sovětským záměrům – dal povaţovat za serióznì nabìdku k jednánì.
519

 

Váţnou nabìdkou k jednánì se ovšem stal Churchillův projev, který přednesl 11. 

května před poslaneckou sněmovnou, v němţ navrhl svolánì konference na nejvyššì úrovni 

mezi západnìmi mocnostmi a Sovětským svazem, aby se zjistilo, které ze vzájemných 

problémů by bylo moţné vyřešit.
520

 Tato „partyzánská politika“ se však nesetkala s odporem 

pouze ve Washingtonu, ale rovněţ v Londýně, kde Eden vystoupil proti setkánì do doby neţ 

bude smlouva EOS ratifikována. Teprve poté by mohl Západ se Sověty jednat z pozice 

sìly.
521

 Podle britského ministra zahraničì i přes určité snahy Sovětů „zmírnit mezinárodní 

napětí ... ‚studená válka‘ byla jejich politikou a ta pokračovala“.
522

  

Podobně jako ve Velké Británii i ve Francii vyvolal moţnost détente a dohody 

s Moskvou rozporuplné reakce. Zatìmco Bidault byl připraven vyčkat, prezident Vincent 

Auriol, který se netajil svými sympatiemi pro dialog mezi Východem a Západem, instruoval 

Luise Joxe, francouzského velvyslance v Moskvě, aby Molotovovi sdělil jeho ochotu této 

přìleţitosti vyuţìt, a plánoval odjet do Ruska ve snaze projednat otázku evropské bezpečnosti 

a německého problému.
523

 Rovněţ zahraničněpolitický výbor Národnìho shromáţděnì, který 

zasedal krátce po Churchillově projevu, poţádal vládu, aby se pokusila uspořádat 

čtyřstrannou konferenci. Za této situace René Mayer 20. května kontaktoval prezidenta 

Eisenhowera a navrhl mu, aby se představitelé Spojených států, Francie a Velké Británie 

sešli k jednánì o společném postupu vůči Sovětskému svazu.
524

 Motivy pro tento krok 

vycházely ze dvou přìčin. Na jedné straně se Pařìţ obávala, ţe Churchillův plán zkomplikuje 

šanci na ratifikaci EOS, coţ se nakonec skutečně stalo, a na straně druhé panovalo podezřenì, 

ţe britský premiér usiluje o konferenci, z nìţ bude Francie vyloučena.  Cìlem francouzského 

premiéra tak byla snaha koordinovat politiku západnìch mocnostì a zabránit Churchillovi 

v zasahovánì do světových záleţitostì – a předevšìm v jeho dychtivosti uspořádat rozhovory s 

Rusi.
525
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Den poté, co Mayer adresoval svůj návrh na svolánì konference Trojky, vláda ve 

Francii padla. Ačkoliv bezprostřednì přìčinou jejìho pádu byla finančnì politika s jejìmţ 

souhlasem spojila vláda otázku své důvěry, skutečným Mayerovým proviněnìm, které mu 

přineslo ztrátu nezbytných gaullistických hlasů, byla jeho podpora EOS. Poslednì premiér, 

kterého bylo moţné povaţovat za stoupence tohoto projektu, opustil scénu. Následovalo 

obdobì sloţité a vleklé krize, během nìţ se jednotlivì uchazeči pokoušeli sestavit vládu 

novou.
526

 Tìm, kdo nakonec 26. června uspěl byl Joseph Laniel (nezávislý), v jehoţ vládě 

zasedli, vedle staronového ministra zahraničì Bidaulta, rovněţ tři gaullističtì ministři. Tento 

vstup gaullistů do vlády jasně signalizoval, ţe nad budoucì ratifikacì smlouvy EOS se čìm 

dál tìm vìce stahujì temná mračna.
527

 Dřìvějšì rozpory mezi MRP a gaullisty v nové vládě se 

nadále prohloubily. K tomuto rozporu přispěl sám Laniel. Ve snaze zìskat dostatečnou 

podporu přislìbil MRP kontinuitu zahraničnì politiky, avšak zároveň uklidnil gaullisty tìm, ţe 

podmìnil ratifikaci EOS předběţnými podmìnkami. Ty v mnoha směrech odpovìdaly 

dřìvějšìm poţadavkům: definitivnì vyřešenì otázky Sárska, podpis interpretačnìch protokolů 

a uzavřenì dohody s Velkou Britániì.
528

 

Bez ohledu na tyto opětovně deklarované podmìnky, se během jara a léta nadále 

komplikovaly vyhlìdky Evropského obranného společenstvì souběţně s tìm, jak rostla 

veřejná podpora pro uspořádánì čtyřstranné konference – a to nejen ve Francii, ale v celé 

Evropě. Tuto podporu a naději na détente v mnoha směrech umocňoval blìţìcì se podpis 

korejského přìměřì (podepsáno 27. července), tedy splněnì jedné z Eisenhowerových 

podmìnek pro uspořádánì schůzky čtyř velmocì. Zároveň začalo být zřejmé, ţe ţádná 

francouzská vláda nepředloţì smlouvu EOS k ratifikaci před tìm, neţ dojde k jednánì 

se Sověty.
529

 

Vládnì krize ve Francii komplikovala rovněţ i původnì Mayerův plán. Návrhu agendy 

konference na Bermudách, jejìmţ hlavnìm tématem se měla podle britského premiéra stát 

přìprava rozhovorů s Rusi, se tak paradoxně chopil muţ, jehoţ vliv hodlala francouzská 

iniciativa „zkrotit“. To však v ţádném přìpadě neznamenalo, ţe by Churchill, který byl 

připraven setkánì uspořádat i bez francouzských zástupců, dokázal prosadit své původnì 
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představy, v nichţ dával prioritu détente s Rusi nejen před úspěchem EOS, ale rovněţ před 

vyhlìdkami na Adenauerův volebnì úspěch.
530

 Pokud šlo o Adenauera byl vyhlìdkou na 

jednánì s Rusi skutečně vyděšen. Nejenom, ţe by přìpadná dohoda znamenala s velkou 

pravděpodobnostì konec jeho prozápadnì politiky, ale v dané chvìli mu jejì zpochybněnì  

mohlo prohrát volby (nakonec stanovené na 6. zářì 1953).
531

 Dìky tlaku Edena a ministerstva 

zahraničì, které Churchillovi 30. května předloţilo ostré memorandum, však instrukce pro 

bermudskou konferenci nakonec obsahovaly plnou podporu jak EOS, tak i německému 

znovuvyzbrojenì a integraci SRN do západnìho společenstvì.
532

  

Ke konferenci na Bermudách, plánované na 8. července, nakonec z důvodu 

Churchillova špatného zdravotnìho stavu (na konci června prodělal infarkt) nedošlo. Podobně 

jako se nekonala konference třì západnìch mocnostì, byla v důsledku nepokojů v Berlìně a 

dalšìch východoněmeckých městech v polovině června, dočasně odloţena i otázka setkánì se 

Sověty. Pro Adenauera a koneckonců i pro Spojené státy znamenaly berlìnské události, ke 

kterým došlo po 17. červnu, skutečný dar z nebe. Potenciál berlìnského povstánì tak byl 

vyuţit v propagandistickém a psychologickém boji nejen Adenauerem pro dosaţenì 

zdrcujìcìho vìtězstvì ve spolkových volbách, ale rovněţ americkou administrativou pro 

posìlenì pozice Spojených států jak v Evropě tak i v očekávaných rozhovorech s Moskvou.
533

 

Koordinacì společného postupu se po zrušené konferenci na Bermudách zabývala 

třìstranná konference ve Washingtonu ve dnech 10. aţ 14. července 1953. V čele britské 

delegace stanul lord Salisbury, partnery mu byli Dulles a Bidault. Zatìmco cìlem britských 

účastnìků setkánì bylo vyčkat s uspořádánìm čtyřstranné konference aţ do chvìle neţ dojde 

k ratifikaci smlouvy EOS,
534

 francouzská delegace naléhala na uspořádánì schůzky ještě před 

ratifikacì. K otupenì přìpadných obav však Bidault potvrdil pokračujìcì zájem Francie na 

realizaci Evropské armády a neváhal vyjádřit své pochybnosti o vyhlìdkách čtyřstranné 

konference dosáhnout dohody o Německu. V tomto směru vnìmal rozhovory s Rusi jako 

prostředek nezbytný k tomu, „aby se francouzskému národu dokázalo, že musí přijmout 
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EOS“.
535

 Původnì postoj americké vlády měl zpočátku v mnoha ohledech blìţe k britskému 

stanovisku. K jeho změně přispěly dvě okolnosti. Na jedné straně to bylo jasné vyjádřenì 

francouzské vlády, na straně druhé Adenauerovo prohlášenì v době setkánì ve Washingtonu, 

v němţ vyjádřil poţadavek na uspořádánì čtyřstranné konference s cìlem projednat německé 

sjednocenì. Poţadavek nicméně zahrnoval podmìnky a cìle, o nichţ věděl, ţe je Sověti 

nebudou akceptovat. Kromě toho byl ochoten uspořádat konferenci aţ po německých 

volbách.
536

 

Za této situace Dulles 13. července prohlásil, ţe „jeho vláda se klonila k dřívějšímu 

postoji VB, že čtyřstranná konference nebude uspořádána před ratifikací EOS, avšak že naše 

doporučení z Německa naznačují, že by to nemusel být nejmoudřejší postoj“. Z toho důvodu 

byl připraven podpořit setkánì za situace, ţe nedojde ke zpochybněnì „naléhavé potřeby 

ratifikace EOS“.
537

 Podobný postoj nakonec zaujala i britská delegace s tìm, ţe přìpadné 

setkánì by se mělo odehrát aţ po německých volbách (v tomto bodě bylo jiţ dřìve dosaţeno 

shody).
538

  

Přestoţe otázka Evropského obranného společenstvì představovala důleţitý bod 

v diskusìch třì ministrů zahraničì, závěrečné komuniké se o něm zmìnilo pouze okrajově, 

kdyţ jej ocenilo jako „nezbytný krok“ k evropské jednotě.
539

 Mnohem většì důleţitosti, nejen 

pro vzájemné vztahy mezi Západem a Východem, ale rovněţ pro budoucnost EOS, 

představovala nóta vlád Spojených států, Velké Británie a Francie, předaná sovětské vládě 

15. července, týkajìcì se uspořádánì společné konference. Moţným termìnem schůzky byl 

stanoven konec zářì a základnìm bodem měla být otázka německé a rakouské mìrové 

smlouvy. V otázce mìrové smlouvy s Německem však západnì velmoci podmiňovaly 

vyjednávánì o nì účastì celoněmecké a demokraticky zvolené vlády. Demokratické volby, 

způsob jejich organizace a zaručenì svobody a politických práv tak měly tvořit základ 

společné agendy setkánì.
540
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Konečný výsledek nepotěšil ani Churchilla ani sovětské představitele. Po uzavřenì 

přìměřì v Koreji, Moskva 4. srpna odmìtla konferenci o budoucnosti Německa a mìsto toho 

navrhla pětistrannou konferenci (za účasti Čìny), která by jednala o důleţitých světových 

problémech – podobně jako chtěl britský premiér. Návrh na uspořádánì svobodných voleb 

byl kategoricky zamìtnut.
541

 O několik dnì později nicméně sovětská vláda přehodnotila svůj 

přìstup, bezesporu s ohledem na chystané volby ve Spolkové republice, a navrhla uspořádánì 

konference o mìrové smlouvě s Německem během následujìcìch šesti měsìců. Té však 

neměly předcházet svobodné volby a ustavenì celoněmecké vlády a jejìho jednánì se měli 

účastnit zástupci nynějšìch vlád východnìho a západnìho Německa.
542

 Vlády západnìch 

mocnostì odpověděly s ohledem na chystané volby v Německu aţ na počátku zářì a 

ponechaly moţnost jednánì otevřenou.
543

 Potřebu společného setkánì pak v mnoha ohledech 

posìlila dalšì sovětská nóta z 3. listopadu, jejìţ obsah byl téměř totoţný s těmi ze 4. srpna. Po 

jejìm předloţenì Churchill Eisenhowerovi napsal:  

 

„Sovětská odpověď nás dostala zpět tam, kde jsme byli, když díky mému neštěstí 

konference na Bermudách zkrachovala. Opět čelíme mrtvému bodu. Tak proč znovu 

nezkusit Bermudy? Navrhuji pět či šest dní během prvních čtrnácti dní v prosinci ... 

Pokud stojíte o Francouze, vcelku souhlasím ... bude to dobrá příležitost pohovořit si 

s nimi o EOS, jež musíme zajisté nyní vyřešit.“ 
544

 

 

Eisenhowerova reakce byla skeptická. Obával se, aby setkánì nebylo zneuţito odpůrci 

EOS k dalšìmu odloţenì ratifikace.
545

 Churchill oponoval, ţe toto riziko nehrozì, jelikoţ 

vzhledem k plánovaným prezidentským volbám ve Francii, nenì moţné v otázce Evropského 

obranného společenstvì očekávat do poloviny prosince ţádný pokrok.
546

 V této souvislosti je 

nezbytné podotknout, ţe přes opakovaná britská ujištěnì o bezvýhradné podpoře EOS, začala 

Churchillova administrativa jiţ na konci roku 1953, s tìm jak se ratifikace smlouvy jevila čìm 
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dál tìm vìce iluzornì, opětovně zvaţovat německé znovuvyzbrojenì nikoliv prostřednictvì 

Evropské armády, nýbrţ prostřednictvìm NATO.
547

  

Podobně jako Američany ani Francouze iniciativa britského premiéra nenadchla. 

Výhrady Pařìţe se netýkaly pouze skutečnosti, ţe konference na Bermudách byla dojednána 

bez konzultacì s francouzskou vládou, která tak byla Churchillem 8. listopadu postavena de 

facto před hotovou věc, ale rovněţ jejìho špatného načasovánì. V prosinci se měly ve Francii 

odehrát prezidentské volby a Joseph Laniel, který v nich hodlal kandidovat, by se raději 

soustředil na boj o prezidentské důstojenstvì. Dulles pak akceptoval Bermudskou konferenci 

předevšìm s ohledem na nezbytnost společné reakce Západu na sovětské nóty (poslednì byla 

Moskvou předloţena 26. listopadu a sovětská vláda v nì přijìmala nabìdku na uspořádánì 

čtyřstranné konference) a projednánì otázek dotýkajìcìch se Indočìny, Koreje a EOS.
548

 

Za situace hektických přìprav konference na Bermudách a výměny diplomatických 

nót mezi západnìmi mocnostmi a Sovětským svazem, došlo ve dnech 17. aţ 27. listopadu ve 

francouzském Národnìm shromáţděnì k rozpravě o zahraničněpolitických otázkách, během 

nìţ se rovněţ naposledy důkladně diskutovalo i EOS.
549

 Vzájemné hranice jeho odpůrců a 

stoupenců procházely napřìč politickým spektrem. Raymond Aron a Daniel Lerner o této 

situaci napsali: „Všechny (politické strany) měly své nacionalisty, své pacifisty, své 

‚Evropany‘ a své neutralisty.“
550

 Georges Bidault zde obhajoval nejen Evropskou armádu, 

ale rovněţ národnì nezávislost. Ačkoliv nakonec francouzská vláda obdrţela důvěru „pro 

pokračování v budování evropské jednoty“ poměrem 275 ku 244 hlasům (103 zákonodárců 

se zdrţelo hlasovánì), poměr sil jasně odhalil, ţe vláda nemá pevnou a předevšìm jasnou 

většinu v Assemblée Nationale. Ze strany části poslanců se jednalo o oportunistické 

hlasovánì. Jelikoţ ti, kteřì byli odpůrci Evropského obranného společenstvì a vyjádřili vládě 

a jejì politice důvěru, tak učinili ve vìře, ţe konference Čtyřky učinì ratifikaci EOS 

nepotřebnou. Toto přesvědčenì posìlila jiţ zmìněná sovětská nóta z 26. listopadu, v nìţ 

Sovětský svaz svou účast na konferenci přijal.
551
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 Na počátku prosince tak byly vyhlìdky na úspěšnou ratifikaci stále temnějšì a 

temnějšì. Přes americký tlak, který evidentně zapůsobil na Nizozemsko a Belgii, a de facto 

úspěšně realizovanou ratifikaci ve Spolkové republice Německo, kde se Adenauerově 

prozápadnì politice dostalo jednoznačné podpory v zářijových volbách, se nadále 

komplikovala situace ve Francii a nově, v důsledku de Gasperiho ztráty ve volbách, rovněţ 

v Itálii. Ačkoliv otázka dodatkových protokolů, částečně vyřešená k  francouzské 

spokojenosti, zůstávala i po březnu 1953 předmětem francouzského zájmu, nová situace 

vytvořená Stalinovou smrtì a podpisem přìměřì v Koreji, jejì dosavadnì prioritnì úlohu 

zastìnila. Moţnostì détente mezi Východem a Západem, které se energicky chopil Winston 

Churchill, se dalšì osud Evropského obranného společenstvì úzce spojil nejen s otázkou 

uspořádánì konference čtyř velmocì, ale rovněţ s jejìm přìpadným úspěchem či neúspěchem 

(a to nejen v otázce Německa). Definice dalšìho postupu a cìlů západnìch států se měla stát 

předmětem nadcházejìcì konference na Bermudách. 
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10. DEFINITIVNÍ „ANO“ FRANCII 

 

 Obdobì od prosince 1953 do srpna 1954, jeţ se stane předmětem této kapitoly, 

představuje poslednì dějstvì dramatu Evropského obranného společenstvì. Těchto přibliţně 

devět měsìců je na jedné straně ohraničeno prosincovým setkánìm vrcholných představitelů 

Spojených států, Velké Británie a Francie na Bermudách, na straně druhé srpnovým 

zasedánìm francouzského Národnìho shromáţděnì, během něhoţ francouzštì zákonodárci 

odmìtli o smlouvě EOS jednat. Tìmto rozhodnutìm přivodili definitivnì krach téměř čtyři 

roky trvajìcìch jednánì o projektu Evropské armády a umoţnili svým partnerům – byť to 

v mnoha přìpadech nebyl zamýšlený cìl – hledat alternativnì způsoby dosaţenì německého 

obranného přìspěvku. V obecné rovině je cìlem této kapitoly nastìnit celkový průběh událostì 

a analyzovat motivy a postoje jednotlivých aktérů. V konkrétnì rovině se obsahem jejìho 

zájmu stanou klìčové konference a setkánì (Bermudy, Pařìţ, Berlìn, Ţeneva, Brusel) a jejich 

bezprostřednì dopad nejen na vlastnì EOS či vnitropolitický vývoj zemì „Šestky“, ale rovněţ 

na vztahy jednotlivých západnìch mocnostì jak vůči sobě navzájem tak vůči Moskvě. 

Ačkoliv nebude opomenut vývoj ratifikačnìho procesu jako celku, zvýšená pozornost bude i 

nadále věnována jeho okolnostem ve Francii. Základem se stane rozbor politických cìlů a 

metod jejich dosaţenì nejen ze strany „doţìvajìcì“ Lanielovy, ale rovněţ nové Mendès-

Franceovy vlády (PRRRS).
552

 

 

10.1. Bolestné přehodnocení 

 Bermudy, Paříž, Berlín 

 

 Setkánì na Bermudách mezi americkou (Eisenhower, Dulles), britskou (Churchill, 

Eden) a francouzskou delegacì (Laniel, Bidault), k němuţ došlo ve dnech 4. aţ 7. prosince 

1953, bylo primárně určeno k projednánì budoucìho společného postupu v otázce „sovětské 

mìrové iniciativy“. Přesto byla značná pozornost věnována i problému Evropského 

obranného společenstvì a zvláště problémům, kterým ratifikačnì proces čelil ve 

francouzském Národnìm shromáţděnì. V tomto směru dopoledne 5. prosince při setkánì 
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ministrů zahraničì Dulles varoval, ţe „dochází čas“ a pokud „nedojde k pozitivní akci ve 

směru kontinentální evropské jednoty v rámci NATO během následujících dvou až tří 

měsíců“ můţe ze strany Kongresu dojìt k ještě zásadnějšìm krokům neţ představuje 

Richardsův dodatek. Z tìmto účelem bylo, podle státnìho tajemnìka, nezbytné uspořádat 

setkánì se Sověty v co nejbliţšì době (navrhoval začátek ledna), aby bylo moţné zjistit 

sovětské záměry do počátku února a poté přikročit k nezbytným krokům v jednotlivých 

parlamentech.
553

 Zatìmco Eden v zásadě podpořil Dullesovy závěry, Bidault poukázal na 

plánované prezidentské volby ve Francii (termìn byl stanoven na 17. prosince), na základě 

jejichţ výsledků se měl nový francouzský prezident chopit úřadu 17. či 18. ledna a poté 

jmenovat nového premiéra. Existovala sice moţnost, ţe by stávajìcì vláda setrvala ve funkci, 

avšak francouzský ministr zahraničì povaţoval tuto moţnost za nepravděpodobnou (svou roli 

v tomto směru sehrála bezesporu vlastnì Lanielova kandidatura na post hlavy státu).
554

 

 Téhoţ dne odpoledne, během setkánì amerických a francouzských představitelů, 

rovněţ Eisenhower opětovně vyjádřil své přesvědčenì, ţe „EOS je jediným způsobem jak 

umožnit německý příspěvek a poskytnout Francii garance ... před znovuoživením 

pangermanismu“. Dulles v tomto směru zašel ještě dále a otevřeně varoval: 

 

„Pokud by této záležitosti (EOS) bylo umožněno táhnout se donekonečna anebo by 

byla nakonec odmítnuta samotnými Francouzi, mělo by to tragické důsledky pro 

veřejné mínění ve Spojených státech ... a vyžadovalo by to naprosté přehodnocení 

naší celkové zahraniční politiky.“ 
555

 

 

Francouzskou odpovědì na tyto alarmujìcì výroky bylo Lanielovo ujištěnì „o naprosté 

podpoře jeho vlády EOS“. Zároveň však neváhal  a poukázala na dva zásadnì problémy, 

jejichţ vyřešenì by „značně ulehčilo jeho úkol“. Těmi i nadále zůstávala nedořešená otázka 

Sárska a forma britských vztahů s Evropským obranným společenstvìm. V souvislosti 

s postojem Londýna prohlásil, ţe „pokud by se mu podařilo získat pouze jednu britskou divizi 

přidělenou k EOS, znamenalo by to nesmírnou pomoc“. A pokračoval: „Situace není taková, 

že Londýn čeká na nás, ale my čekáme na Londýn“.
556

 Tyto argumenty a snaha dosáhnout 
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jednoznačného přìslibu americké a britské přìtomnosti v Evropě se staly alfou a omegou 

francouzské obranné strategie vůči americkým a britským výpadům na adresu váhavého 

přìstupu Francie k ratifikaci smlouvy o EOS. 

 Ačkoliv se Eden nesnaţil na Francouze přìliš naléhat, jelikoţ nechtěl přispìvat 

k prohloubenì vzájemných rozporů,
557

 Churchill neváhal a rozhodl se politiku francouzského 

ministra zahraničì podrobit důrazné kritice.
558

 Tyto útoky vyplývaly jednak z jeho odporu 

vůči francouzské účasti na samotném setkánì (jak jiţ bylo zmìněno Churchill původně 

usiloval o dvoustranné setkánì anglo-americké), tak z francouzské strategie, bezesporu 

částečně opodstatněné, svalit vinu za odloţenì ratifikace na britskou neochotu definovat 

podobu své spolupráce s Evropským obranným společenstvìm. V důsledku toho se britský 

premiér rozhodl pro razantnì nátlak vůči Bidaultovi v otázce EOS. Odpoledne 5. prosince 

Churchill poţádal své „francouzské přátele“, aby v přìpadě neúspěchu byla německá armáda 

začleněna do NATO. Zatìmco Bidault se omezil na zdvořilé odmìtnutì této moţnosti 

s ohledem na nebezpečì, ţe by Němci mohli ostatnì mocnosti vydìrat, Eisenhower na základě 

svého poslednìho rozhovoru s Adenauerem zpochybnil ochotu SRN k této alternativě a 

důrazně prohlásil, ţe „EOS musí uspět.“ 
559

 

 Během setkánì 6. prosince, kdy byla otázka Evropského obranného společenstvì opět 

projednávána, francouzský ministr zahraničì nadnesl staronový poţadavek vyřešenì otázky 

Sárska a garance britské a americké přìtomnosti na kontinentě. V dlouhém proslovu ke svým 

partnerům prohlásil, ţe „nevěří, že by bylo příliš obtížné, aby tři hlavní atlantické mocnosti 

vyhlásily, že nemají v úmyslu vystoupit z NATO po 20 letech, jak je to možné nyní ...,“ a 

zdůvodnil tento poţadavek tak, ţe „stále existují lidé, kteří nepřemýšlí pouze o zítřku, ale 

rovněž o příštím  půlstoletí, jež nastane“.
560

  

 Churchillova odpověď byla tentokráte mnohem ostřejšì. Otázku „několika mála polí 

v údolí Sárska“ označil za podruţnou a nabádal k tomu, aby tento marginálnì problém 

nepřinesl krach „francouzského projektu“, který „po více než tři roky zdržuje vytvoření 

německé armády“, bez nìţ nelze dosáhnout bezpečnosti v Evropě. Vyzval francouzskou 

stranu, aby podrobně zváţila moţné důsledky neúspěchu a znovu vyjádřil naději, ţe „pokud 

by Francouzi byli neochotní či neschopní kvůli parlamentním problémům ratifikovat EOS, 
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Německo by bylo začleněno ... do NATO“. V podobném duchu varoval, ţe přìpadný krach 

Evropské armády, který by přìpadně vedl k přerušenì americké pomoci a staţenì sil USA 

z Evropy, by přinesl podobný krok i ze strany Velké Británie, jelikoţ bylo zcela jasné, ţe 

„britští vojáci by nemohli (na kontinentě) zůstat déle než Američané“.
561

 To však 

neznamenalo, ţe by Churchilla představa o moţnosti perifernì obrany neděsila. Večer po 

setkánì si poznamenal:  

 

„Jestliže Spojené státy stáhnou své vojáky z Evropy, Britové dozajista odejdou ve 

stejnou dobu. Přiblížení ruských leteckých základen a zařízení, jež jim brzy budou 

k dispozici na západ od Rýna, by nás vystavily, kromě bombardování, raket, 

naváděných střel atd. i masovým výsadkům parašutistů ... Francouzi by si měli 

uvědomit, že neúspěch EDC (pokud nepřesvědčí Spojené státy, aby vyzkoušely 

alternativu NATO) by je ponechal jak bez amerických tak britských vojáků v Evropě a 

že třetí světová válka by se stala nevyhnutelnou ... Cokoli by se stalo, Velká Británie 

by pokračovala v obraně dokud by nebyla zničena. Během tří až čtyř měsíců, možná o 

něco málo poté, co by začala atomová válka, Spojené státy, pokud by nebyly 

přečísleny ve vzdušných silách, by byly všemocné a z velké části nepostižené, 

s troskami Evropy a Asie ve svých rukách.“ 
562

 

 

Tvrdý Churchillův kurz během jednánì o Evropském obranném společenstvì a 

očividné upřednostňovánì řešenì německého přìspěvku v rámci NATO, nevyvolalo pozitivnì 

rekce u nikoho ze zúčastněných. Američané sice oceňovali britskou podporu EOS, avšak 

zajisté by mìsto premiérova projevu, který povaţovali za hrubý a pochybovali o jeho 

konstruktivnìm dopadu, přivìtali jasnou definici vztahu mezi vládou Jejìho veličenstva a 

EOS. Zároveň odmìtali jeho návrhy moţných alternativnìch plánů, jmenovitě vstupu SRN do 

Severoatlantické aliance.
563

 Ani Eden, který byl během osudného jednánì zatlačen do pozadì, 

nebyl s Churchillovým výstupem spokojen a obával se jeho dopadu na děnì ve Francii.
564
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O situaci ve Francii referovaly 9. prosince londýnské The Times. Ačkoliv nóta zaslaná 

vládě SSSR s návrhem na uspořádánì konference v Berlìně byla všeobecně přivìtána,
565

 

samotný text závěrečného komuniké
566

 byl podle všech komentátorů „ještě nezáživnější a 

nezajímavější než je u dokumentů, které z takovýchto setkání vznikají obvyklé“. Zároveň 

ovšem francouzský tisk poukazoval na „údajnou britskou nezdvořilost vůči panu 

Lanielovi“.
567

 Přestoţe konference na Bermudách měla demonstrovat jednotu západnìho 

tábora, samotná jednánì tohoto cìle v mnoha ohledech nedosáhla a následné zasedánì 

Severoatlantické rady v Pařìţi (14.-16. prosince 1953) tuto skutečnost – předevšìm v otázce 

EOS – potvrdilo.
568

 

Dullesovo vystoupenì v Severoatlantické radě 14. prosince nebylo v ţádném přìpadě 

dìlem okamţiku a tvořilo součást obsáhlého a pečlivě připraveného projevu o důleţitosti 

evropské integrace pro vztahy mezi Spojenými státy a Evropou. V něm nastìnil význam 

integrovaného evropského společenstvì, jeţ je zásadnì pro vyřešenì problémů kontinentu a 

jeţ poskytuje „pevný základ širšího společenství atlantického“. Popřel, ţe by hlavnìm 

zájmem amerického národa byl vojenský aspekt integrace a jediným cìlem německé 

ozbrojené sìly. Zároveň se pokusil utišit obavy ze staţenì americké vojenské pomoci poté, co 

by bylo EOS vytvořeno, a označil je za „neopodstatněné“.
569

 Naopak odcitoval závazek 

vyjádřený Churchillem a Eisenhowerem v nedávno uveřejněném komuniké (z Bermud) o 

„úzké a trvalé spolupráci“ mezi silami těchto dvou zemì a členských států EOS. Po sladkém 

obalu, přišel hořký obsah: 
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„Nicméně, pokud by Evropské obranné společenství nemělo vstoupit v platnost, pokud 

by Francie a Německo setrvaly odloučeny tak, že by v budoucnu opět byly 

potenciálními nepřáteli, pak by skutečně existovaly vážné pochybnosti, zda by se 

kontinentální Evropa mohla stát bezpečným místem. To by si vynutilo bolestné 

přehodnocení základní politiky Spojených států. Pokud má západní Evropa vybudovat 

politickou, hospodářskou a vojenskou jednotu, musí se tak stát brzy.“ 
570

 

 

Ačkoliv Dullesovo zhodnocenì budoucìho amerického postupu v přìpadě krachu EOS 

bylo poněkud ostřejšìho rázu neţli v minulosti, s ohledem na uzavřené zasedánì 

Severoatlantické rady byl jeho dopad omezený a neznamenal nevratné poškozenì 

vzájemných vztahů mezi evropskými spojenci v NATO a Spojenými státy. Koneckonců této 

formě nátlaku jiţ Evropané během roku 1953 několikrát čelili. To však neznamenalo, ţe by 

opakovaná Dullesova varovánì nebyla bez efektu a neoţivovala obavy západoevropských 

zemì ze staţenì amerického vlivu z Evropy.
571

 

Domnìvám se, ţe problém nepředstavoval vlastnì Dullesův projev k Severoatlantické 

radě, ale to, ţe o jeho obsahu na následné tiskové konferenci seznámil širokou veřejnost.
572

 

Během nì státnì tajemnìk zopakoval americké hrozby a poskytl tak přìtomným novinářům 

skutečnou „mediálnì bombu“. I přes následnou snahu zmìrnit dopad „bolestného 

přehodnocenì“, nenechal nikoho ze zúčastněných na pochybách, ţe přìpadné důsledky by se 

týkaly předevšìm rozmìstěnì a počtu amerických sil v Evropě.
573

 

Dullesův projev nezůstal ze strany tisku bez odezvy. Ve Francii se nejčastěji 

skloňovanými slovy staly „brutalita“, „ultimátum“ a „neúčinnost“. Le Monde zaujal na rozdìl 

od většiny francouzských listů méně útočný postoj a poukázal na skutečnost, ţe projev bude 

trapný předevšìm pro stoupence EOS, jelikoţ Dullesovo distancovánì se od jednostranného 

německého znovuvyzbrojenì je připravì o jeden z nejsilnějšìch argumentů v jeho prospěch.
574

 

Mnozì evropštì politici připouštěli do určité mìry oprávněnost Dullesova veřejného 

vystoupenì a hlavnìm cìlem jejich kritiky se nestal samotný obsah, ale spìše forma jeho 

sdělenì. Paul Reynaud dokonce prohlásil: „Snad Dulles mohl použít diplomatičtější jazyk, 
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avšak to není důležité. Co je důležité je to, že řekl pravdu.“
575

 Na rozdìl od rozpačitého přijetì 

v Evropě, na britských ostrovech se Dullesově ostrému kurzu dostalo podpory ze strany 

Winstona Churchilla. Během rozpravy o průběhu jednánì konference na Bermudách osvětlil 

17. prosince v poslanecké sněmovně důsledky neúspěchu EOS. Jasně naznačil, ţe jeho 

neúspěch a alternativnì řešenì v podobě začleněnì SRN přìmo do NATO „by bylo 

pravděpodobně sužováno mnoha obtížemi, možná se smrtelnými následky“.
576

 Pokud šlo o 

Dullesův projev jako takový, prohlásil: 

 

„Slovní obrat, který pan Dulles použil ... mi připadá nanejvýš působivý. Osobně 

musím říci, že v situaci, kdy bezpečnost Francie a samozřejmě Evropy závisí na 

politice Spojených států, všechny možné důsledky vzdání se EOS by měly být 

předloženo přímo před francouzský národ. Nebyl bych rád, aby tato záležitost byla 

odbyta jako bezvýznamná. Je to záležitost osudového významu.“ 
577

 

 

V dopise Eisenhowerovi, datovaném 19. prosince, se Churchill o této podpoře Dullesovi 

neopomněl zmìnit a bez ohledu na jasné americké stanovisko vůči moţným alternativám 

k EOS, opět navrhl znovuvyzbrojenì Spolkové republiky v rámci NATO.
578

 Tento pokus 

britského premiéra narazil podobně jako na Bermudách na zdvořilé odmìtnutì. Eisenhower 

Churchillovi napsal, ţe „jakákoliv plánovaná alternativa vůči EOS bude znamenat problémy 

neméně vážné a obtížné ... Veškeré smlouvy sjednané se západním Německem a ratifikované 

v této zemi ... jsou založeny na předpokladu, že EOS vstoupí v platnost“. Rovněţ poukázal na 

skutečnost, ţe by bylo nerozumné „zbavit se této práce a začít opět od začátku, především 

v čase, kdy se zdá že narůstá jistá nespokojenost v západním Německu a kdy je vyvíjen 

zvýšený ruský tlak vůči našim evropským přátelům“. Na druhou stranu vyjádřil pevnou vìru,  

ţe „pokud my, a tím my myslím vás a mne a vlády, jež vedeme, budou nadále usilovat 

naléhavě, upřímně a trvale o uzákonění EOS, dosáhneme toho ... Učiním další veřejné 

prohlášení v této záležitosti, jakmile si Francie zvolí prezidenta“.
579

 

                                                 
575

 Cit. v: GUHIN, M. A.: John Foster Dulles – A Stateman and his Times, New York-London: Columbia 

University Press, 1972, s. 218. 
576

 Hansard (House of Commons), 17 December 1953, vol. 522, cc580. Dostupné na World Wide Web: 

<http://hansard.millbanksystems.com/>. 
577

 Ibid, cc581. 
578

 Churchill Eisenhowerovi, 19. prosince 1953, in: The Churchill-Eisenhower Corespondence, 1953-1955, ed. 

P. G. Boyle, Chapel Hill: The University of North Carolina, 1990, s. 115. Jiţ 16. prosince ovšem Churchill 

Eisenhowerovi napsal o svém odhodlánì „bránit Fostera za to, že v Paříži hovořil na rovinu k Francouzům o 

EOS“. In: Churchill Eisenhowerovi, 16. prosince 1953, in: Ibid, s. 113. 
579

 Eisenhower Churchillovi, 20. prosince 1953, in: Ibid, s. 117. 



 172 

 Za situace zjitřených nálad ohledně otázky Evropského obranného společenstvì, 

kterým Dullesovo prohlášenì přidalo na intenzitě, proběhly ve Francii prezidentské volby. 

Novým prezidentem byl po zdlouhavé třináctikolové volbě zvolen 23. prosince René Coty,
580

 

který nebyl na rozdìl od předchozì hlavy státu ani odpůrcem, avšak ani stoupencem projektu 

EOS. Tento nejednoznačný postoj byl údajně jednou z hlavnìch přìčin pro jeho zvolenì 

hlavou státu.
581

 Jako doklad skutečně vyhraněných postojů francouzské veřejnosti v otázce 

Evropského obranného společenstvì můţe poslouţit studie Raymonda Arona „Historický 

nástin velkého ideologického sporu“ (Esquisse historique d’une grande querelle 

Idéologique) vydaná v roce 1956. V nì slavný francouzský filosof a sociolog neváhal 

přirovnal hluboký politicko-ideologický rozkol francouzské společnosti mezi lety 1953-1954 

k obdobì Dreyfussovy aféry.
582

 

 Počátek ledna 1954 se nesl v atmosféře přìprav rozhovorů se Sověty. Poté, co se za 

značné pozornosti světové veřejnosti konference 25. ledna v Berlìně sešla, začalo být brzy 

zřejmé, ţe v otázce Německa (a rovněţ i Rakouska)
583

 jsou naděje na dosaţenì dohody zcela 

iluzornì. Sovětská delegace nadále trvala na svém dřìvějšìm pojetì německé jednoty a 

předevšìm svých plánech jednotlivých etap jejì realizace, v nìţ svobodné volby nefigurovaly 

na prvnìm mìstě. Obdobný sovětskému byl i postoj západnìch mocnostì. Avšak s tìm 

rozdìlem, ţe svobodné volby, alespoň podle Edenem předloţeného plánu,
584

 se měly stát 

východiskem pro jakékoliv budoucì řešenì německé otázky. Vzhledem k jednotnému postoji 

Západu, nezbylo neţ v závěrečném komuniké konstatovat očividný fakt: 

 

„Čtyři ministři si plně vyměnili své názory na německou otázku, problém evropské 

bezpečnosti a rakouskou problematiku, avšak nebyli schopni dosáhnout shody 

v těchto záležitostech.“ 
585

 

 

 Během jednánì, která se protáhla aţ do 18. února, bylo navzdory neúspěšnému 

jednánì ohledně evropských záleţitostì dosaţeno důleţitého rozhodnutì v otázce Indočìny a 
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Koreje. Na 26. dubna ohlášená konference v Ţenevě měla za účasti „Velké čtyřky“, Čìnské 

lidové republiky a dalšìch dotčených zemì projednat obnovenì mìru v dotčených oblastech.
586

 

Ačkoliv konflikt v Indočìně neměl tvořit hlavnì téma ţenevského setkánì, pro Francii a 

rovněţ pro budoucì osud EOS v této zemi představoval tento problém a jeho úspěšné 

vyřešenì jeden z klìčových aspektů. Sovětská strana si byla tohoto významu velmi dobře 

vědoma. Jiţ během konference v Berlìně Molotov učinil, podle Edena, několik naráţek 

v tomto směru a naznačil, ţe francouzské odmìtnutì EOS by mohlo vést k přìznivému vývoji 

v otázce Indočìny. Bidault navzdory jisté atraktivitě tohoto „obchodu“ nebyl připraven 

narušil společný postup Západu.
587

  

 Přesto v otázce Indočìny potřeboval zahraničněpolitický úspěch a důkaz, ţe vláda 

podniká nezbytné kroky k ukončenì traumatizujìcìho válečného konfliktu. Předevšìm Britové 

si byli vědomi nebezpečì, kterou by nečinnost v tomto směru mohla vyvolat. Obava z pádu 

Lanielovy vlády (vlády, která pravděpodobně jako jediná mohla smlouvu z Pařìţe 

ratifikovat) přivedla Edena a nakonec i Dullese k podpoře zařazenì indočìnské otázky na 

agendu konference v Ţenevě. Po svém návratu z Evropy Dulles při setkánì NSC 26. února 

1954 v této souvislosti prohlásil, ţe 

 

„... bylo očividné, že pokud se Bidault nevrátí do Paříže s něčím ohledně Indočíny, 

Lanielova vláda okamžitě padne a bude nahrazena vládou, jež bude mít nejen mandát 

ukončit válku v Indočíně za jakoukoliv cenu, ale rovněž zabránit francouzské 

ratifikaci EOS.“ 
588

 

 

 Problémem byl špatný odhad situace ve Francii a předevšìm moţnostì francouzské 

vlády. Zatìmco Washington a předevšìm Londýn doufaly, ţe do uspořádánì konference 

v Ţenevě, bude smlouva o EOS ve Francii ratifikována, Pařìţ vyuţila vyhlìdky plánovaného 

setkánì jako dalšìho argumentu pro odloţenì ratifikace. Pro francouzskou veřejnost a 

politické kruhy představovala v této době prioritu Indočìna, nikoliv Evropské obranné 
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společenstvì. Navìc, jak Bidault sdělil Dullesovi při soukromém obědě 17. února, existovalo 

několik problémů, které bylo nezbytné, neţ-li bude smlouva předloţena ke schválenì, vyřešit.  

 Prvnì dvě podmìnky souvisely s podobou britské asociace s EOS a se společnou 

anglo-americkou deklaracì, týkajìcì se závazku udrţovat na kontinentu své sìly i po skončenì 

platnosti Severoatlantické smlouvy. V tomto směru Bidault vyjádřil přesvědčenì, ţe britská 

vláda „neposkytne dostatečné závazky, pokud se bude domnívat, že se Spojené státy 

stáhnou“. Poté státnìmu tajemnìkovi důvěrně sdělil svůj osobnì názor, ţe „pokud by Velká 

Británie začala s úzkou asociací s EOS, skončilo by to jejím členstvím“. Jak se zdá, 

dlouhodobé obavy Britů z důsledků přìliš úzké spolupráce nebyly neopodstatněné a 

francouzská vláda skutečně chovala naději, ţe se jì tìmto nepřìmým způsobem podařì 

dosáhnout britské účasti v evropských společenstvìch. Dalšì poţadavek směřoval k 

nedořešené otázce Sárska, jeţ se podle Bidaulta vţdy těšila „přílišné publicitě“ a o nìţ by se 

tak v budoucnu mělo jednat „seriózně a především rychle a potichu“. Poslednì poznámka 

francouzského ministra zahraničì se týkala demokratické kontroly EOS. V tomto směru 

naznačil dilema francouzské vlády, která si ve snaze zajistit co nejširšì podporu doposud 

nebyla jista do jaké mìry tuto iniciativu podporovat. Na jedné straně stály přìpadné hlasy 

socialistů, poţadujìcìch celoevropské politické orgány, na straně druhé hlasy pravice, která 

tento nadnárodnì model odmìtala.
589

  

 Obecně vyvolaly výsledky berlìnské schůzky alespoň zpočátku u stoupenců EOS vlnu 

optimismu. Přes nové heslo Moskvy „Evropa Evropanům“, hlavnìm cìlem kremelských 

vůdců v Berlìně i nadále zůstala snaha narušit jednotu Západu (nejen v otázce Německa), 

apelovat na francouzské obavy a snahy po mìrovém narovnánì v jihovýchodnì Asii a 

torpédovat ratifikačnì proces EOS ve Francii. Kdyţ byly tyto sovětské úmysly (zcela podle 

očekávánì) „demaskovány“, zdálo se, ţe jeden z klìčových argumentů, hovořìcìch během 

několika poslednìch měsìců pro odloţenì ratifikace ve francouzském Národnìm shromáţděnì, 

padl a cesta vpřed je konečně otevřena. 

 Důvod k optimismu měl rovněţ Konrad Adenauer. Potěšen „úspěšným“ neúspěchem 

konference, vyjádřil při setkánì s Dullesem 18. února 1954 naději, ţe „EOS bude vyřešeno do 

konce března“, jelikoţ do setkánì v Ţenevě budou mìt Francouzi dostatek času se smlouvou 

zabývat.
590

 Dulles souhlasil. Nicméně poté, co seznámil Adenauera s výsledky poslednì 

schůzky s Bidaultem, naléhal na spolkového kancléře, aby v otázce Sárska podnikl nezbytné 
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kroky k alespoň částečnému naplněnì francouzských poţadavků. Ty však bylo třeba 

koordinovat s připravovanou anglo-americkou iniciativou
591

 tak, aby společně měly 

maximálnì efekt na ratifikaci EOS ve Francii. Podle Dullese existovalo nebezpečì, ţe „pokud 

tyto příspěvky poskytneme příliš brzy, francouzský parlament je přijme, požádá o další a my 

nebudeme mít co nabídnout“. Státnì tajemnìk proto navrhoval, vzhledem k plánovanému 

jednánì Národnìho shromáţděnì v polovině března, jako vhodný termìn pro důkaz 

„skutečného úsilí“ zhruba toto obdobì. Adenauer vyjádřil připravenost k určitým ústupkům 

na základě doporučenì Van der Goesovy zprávy.
592

 Přesto spolkový kancléř poukázal na 

zásadnì problém, který představoval článek 19 předloţeného plánu, podle nějţ měla být 

europeizace Sárska trvalá a začleněna do budoucì mìrové smlouvy s Německem. Toto byl 

nebezpečný precedens, jelikoţ na podobném základě mohla být jako definitivnì, tentokráte ze 

strany NDR, stanovena hranice na Odře a Nise.
593

 

 

10.2. Příleţitost nebo iluze? 

 Vývoj EOS od ledna 1953 do pádu Lanielovy vlády 

 

 Nejen výsledky Berlìna vyvolávaly optimistické očekávánì pokud šlo o dalšì pokrok 

směrem k realizaci Evropského obranného společenstvì. Ještě před uspořádánìm konference 

dokončilo Nizozemsko 20. ledna všechny nezbytné legislativnì kroky a stalo se tak prvnìm 

státem „Šestky“, který smlouvu ratifikoval. Původnì myšlenka z jara předcházejìcìho roku, ţe 

by to mohla být právě nizozemská vláda, která ukáţe cestu ostatnìm zemìm, se stala (ač se 
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značným zpoţděnìm) realitou a vyvolala pozitivnì reakce nejen ve Spojených státech.
594

 

Tohoto přìkladu brzy následovaly i Belgie (12. března) a Lucembursko (7. dubna). 

 Ve Spolkové republice Adenauerovo volebnì vìtězstvì ze zářì 1953 umoţnilo 

spolkové kancléři předloţit parlamentu nezbytné dodatky k ústavě.
595

 Vládnì zákon byl 

schválen Bundestagem 26. února a Bundesratem 19. března 1954.
596

 Přes tento očividný 

úspěch však i nadále existovaly jisté pochybnosti o legálnosti těchto úprav, předevšìm 

v přìpadě článku 73. Ten podle nového zněnì poskytoval spolkové vládě pravomoci 

v otázkách „obrany, civilní obrany a povinné vojenské služby pro muže starší 18 let“. 

Rozhodnutì spočìvalo na Vysoké spojenecké komisi, která sice podle očekávánì vyslovila 25. 

března souhlas, avšak s důleţitou výhradou. Přestoţe byl vládnì zákon schválen, mohl nabýt 

účinnosti teprve poté, co smlouva z Pařìţe vstoupì v platnost.
597

 O čtyři dny později, 29. 

března, prezident Heuss definitivně podepsal smlouvu EOS. V polovině dubna zbývalo 

smlouvy ratifikovat pouze ve dvou poslednìch zemìch – Itálii a Francii. 

 V Itálii se sice vyhlìdky na úspěch jevily v mnoha směrech přìznivějšì, avšak ani zde 

nebyla situace jednoduchá. Výrazná ztráta křesťanských demokratů ve volbách v červnu 

1953 přinesla nejen oslabenì pozic DC, ale rovněţ odchod de Gasperiho z funkce premiéra. 

Nová menšinová vláda, kterou sestavil křesťanský demokrat Giuseppe Pella,
598

 padla v lednu 

1954. Po neúspěšném pokusu A. Fanfaniho
599

 dosáhnout vyslovenì důvěry, se otěţì italské 

politiky chopil 10. února 1954 Mario Scelba (rovněţ DC),
600

 který vytvořil středovou koalici 

se sociálnìmi demokraty (Partito Socialista Democratico Italiano – PSDI) a liberály (Partito 

Liberale Italiano – PLI). Z tohoto rozloţenì sil ovšem vyrůstaly obtìţe, kterým ratifikace 

EOS v Itálii čelila. Zatìmco křesťanštì demokraté naléhali na ratifikaci smlouvy, italštì 
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socialisté se jì pokoušeli odloţit do okamţiku, kdy bude smlouva schválena ve Francii. Mimo 

tento střet stály sìly na extrémnì pravici, které poţadovaly jako podmìnku jednánì o smlouvě 

přìznivé vyřešenì otázky Terstu.
601

  

 Rovněţ postoj italských komunistů byl nadále negativnì. Vzhledem k obavám, ţe by 

přìpadná italská ratifikace oslabila EOS nepřátelské sìly ve francouzském Národnìm 

shromáţděnì, zvolila PCI jiţ v roce 1953 zdrţovacì taktiku. Důleţitým aspekt v jejìch 

úvahách hrála změna politické linie Moskvy po smrti Stalina a uvědoměnì si skutečnosti, ţe 

rozvìjejìcì se détente představuje jeden z nejpádnějšìch argumentů hovořìcìch proti realizaci 

Evropského obranného společenstvì.
602

 Přes tuto nepřìznivou vnitropolitickou situaci se na 

počátku dubna 1954 italskému premiérovi podařilo zahájit ratifikačnì proces a předloţit 

zákon umoţňujìcì ratifikaci EOS zahraničněpolitickým výborům obou komor parlamentu.
603

 

 Pokud se v přìpadě Itálie jednalo spìše o taktiku jak dosáhnout přìznivého řešenì 

terstské otázky neţ-li o skutečnou neschopnost EOS ratifikovat, ve Francii stála smlouva 

EOS i nadále před skutečně váţným problémem. Jakákoliv snaha předloţit ji ke schválenì 

Assemblée Nationale by pravděpodobně skončila neúspěchem.
604

  

 Komunisté i nadále odmìtali smlouvu ratifikovat. Gaullisté byli podobně jako 

nezávislì z valné části proti nadnárodnì podobě EOS a jakékoliv kroky, které by směřovaly 

k vytvořenì politického orgánu, jak poţadovali socialisté, pouze utvrzoval jejich odhodlánì. 

Během svého vystoupenì 7. dubna 1954, Charlese de Gaulle definoval jako základnì cìl 

francouzské politiky „roli prostředníka mezi Ruskem a Spojenými státy,“ jenţ vyţaduje 

„‚nezávislou‘ zahraniční politiku a především odmítnutí EOS“.
605

 V opozici vůči odpůrcům 

Evropské armády i nadále (nikoliv však jiţ naprosto jednotně) setrvávala MRP.  Vedle výše 

vyhraněných táborů existovali vnitřně rozdělenì radikálové a socialisté.  
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 Dva krajnì přìstupy v PRRRS reprezentoval bývalý předseda strany Édouard 

Herriot
606

 a bývalý premiér René Mayer. Herriot, který jiţ před osmnácti měsìci vystoupil 

proti EOS, se podle svých slov i nadále povaţoval za přìvrţence Evropy, avšak „nikoliv 

Evropy, jež je nám nabízena“. Pokud šlo o vlastnì Evropské obranné společenstvì prohlásil, 

ţe nechápe „jak by ustanovení smlouvy EOS mohly Němcům zabránit v opětovném vytvoření 

Gestapa a shledal, že britské výhrady vůči vstupu do nadnárodní organizace platí rovněž pro 

Francii“. Alternativnì řešenì spatřoval v evropském obranném systému v rámci 

Severoatlantické aliance, jenţ by sdruţoval členské státy, avšak bez toho, aby jim „vnucoval 

jakoukoliv vojenskou či politickou nadnárodní organizaci“. Dalšì alternativu pro něj 

představoval Molotovův projekt kolektivnì bezpečnostnì organizace.
607

 Na rozdìl od Herriota 

se René Mayer plně postavil za smlouvu EOS a varoval před hrozbou amerického návratu 

k isolacionismu. V této souvislosti poukázal na důsledky tohoto kroku pro britský postoj vůči 

Evropě a prohlásil, ţe pokud Angličané jednoho dne museli volit mezi Evropou a Spojenými 

státy, „velmi dobře víte jak by si vybrali“.
608

 

 Podobným vnitřnìm pnutìm procházeli rovněţ francouzštì socialisté. Ačkoliv na 

únorové konferenci socialistických stran v Bruselu podpořili zúčastněnì delegáti (včetně 

zástupců SFIO) Evropské obranné společenstvì za podmìnky demokratické kontroly 

Evropské armády,
609

 nebyla významná část francouzských socialistických poslanců ratifikaci 

nakloněna. Na počátku dubna vydala skupina socialistických poslanců broţurku nazvanou 

Proti současné smlouvě EOS, za svobodnou volbu a za bratrskou jednotu strany. V nì se 59 

ze 105 socialistických poslanců, včetně známých odpůrců Evropské armády J. Mocha a D. 

Mayera, vyslovilo za stávajìcìch okolnostì proti ratifikaci smlouvy a poţadovalo během 

přìpadného hlasovánì svobodu volby kaţdého poslance.
610

 Mollet se rozhodl tento problém 
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vyřešit rázně a na konec května 1954 se rozhodl svolat mimořádný sjezd strany. Na něm sice 

dosáhl pod pohrůţkou vyuţitì veškerých prostředků proti opozičnìkům souhlasu (2.414 

ku 972 hlasům), ţe v otázce EOS bude SFIO hlasovat en bloc, avšak rebelové z řad poslanců 

nebyli touto hrozbou výrazněji zastrašeni.
611

 

 Do počátku dubna se tak navzdory původnìmu optimistickému očekávánì nepodařilo 

stanovit termìn ratifikace smlouvy, která i nadále byla předmětem zkoumánì 

zahraničněpolitického výboru. Komplikace představovaly nejen výše nastìněné postoje 

jednotlivých stran či jednánì o otázce Sárska, která uvìzla de facto na mrtvém bodě, ale 

rovněţ nová sovětská nóta z 31. března. V nì Moskva opět napadla projekt Evropské armády, 

navrhla otupit „agresivní ráz“ NATO účastì „všech velmocí, které byly členy 

protihitlerovské koalice“ a vyjádřila svou ochotu „projednat spolu se zainteresovanými 

vládami otázku účasti SSSR na Severoatlantické smlouvě“.
612

 Ačkoliv v odpovědi ze 7. 

května západnì mocnosti tento návrh odmìtly, představovala tato iniciativa dalšì impuls pro 

posìlenì odpůrců EOS ve Francii. 

 Nepřìznivé postavenì Lanielovy vlády a narůstajìcì opozice vůči nì vedla v měsìcìch 

následujìcìch po konferenci v Berlìně rovněţ k horečné činnosti na straně Velké Británie a 

Spojených států. A tak jiţ na počátku dubna byl připraven Edenův návrh smlouvy o podobě 

britské asociace s Evropským obranným společenstvìm. Podpis dlouho očekávaného a 

francouzskou vládou poţadovaného dokumentu, však byl paradoxně na poslednì chvìli 

v důsledku Lanielovy ţádosti o týden odloţen a k podpisu Dohody týkající se spolupráce 

mezi Spojeným královstvím a Evropským obranným společenstvím tak došlo aţ 13. dubna 

1954.
613

 O několik dnì později (16. dubna) vystoupil s novými garancemi rovněţ prezident 

Dwight Eisenhower.
614

 

 Zmìněná dohoda
615

 mezi Velkou Britániì a EOS se v podstatě dotýkala třech hlavnìch 

oblastì. Zástupce Velké Británie (na úrovni ministra) se měl účastnit setkánì rady ministrů 
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EOS. Rovněţ ve výboru komisařů měl být přìtomný britský zástupce. Britská vláda se 

zavázala udrţovat na kontinentu (včetně Německa) takové ozbrojené sìly, které by 

odpovìdaly náleţitému podìlu při obraně severoatlantické oblasti. Zároveň měly tyto 

jednotky setrvat na kontinentě do té doby, dokud bude existovat hrozba západnì Evropě a 

EOS. Poslednì oblast dohody se dotýkala vlastnì vojenské spolupráce a předevšìm – coţ bylo 

moţné z hlediska Spojeného královstvì povaţovat za skutečně významný ústupek – začleněnì 

britských jednotek do EOS a vice versa.
616

 Význam této dohody vysvětlil následujìcì den 

Anthony Eden v poslanecké sněmovně následovně:  

 

„Naším cílem bylo dokázat, že britské jednotky budou přítomny v dostatečném počtu 

na evropském kontinentě předtím a nikoliv poté, kdy začne jakákoliv agrese ... Jsme 

připraveni umístit jednu britskou obrněnou divizi do sboru EOS. Bude se jednat o 

jednu z našich obrněných divizí, jež se nyní nachází v Německu.“ 
617

 

 

 Zcela podle očekávánì byl tento krok pozitivně přijat v zemìch Beneluxu a Spolkové 

republice Německo.
618

 Rovněţ ve Washingtonu byly britské návrhy, podle Rogera 

Makinse,
619

 britského velvyslance ve Spojených státech, přijaty srdečně a vnìmány jako 

maximum toho, co mohl Londýn učinit, a pokud by snad EOS nakonec přece jen nemělo 

uspět, pak nemohla být ţádná vina přičìtána Churchillově vládě.
620

 

 Poněkud sloţitějšì byla reakce ve Francii. Zde byl podroben kritice nejen způsob 

uzavřenì dohody, ale rovněţ jejì obsah ze strany gaullistů, podporujìcìch vládu (URAS). 

Jacques Chaban-Delmas,
621

 vůdce těchto gaullistických poslanců, označil pověřenì Hervé 
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Alphanda smlouvu podepsat za „soukromý názor pana Bidaulta, nikoliv ministra zahraničí či 

vlády“.
622

 Hlavnì výhradou gaullistů vůči samotnému obsahu dohody představovalo tvrzenì, 

ţe britský závazek je i nadále nedostatečný, jelikoţ Spojené královstvì nenì k EOS 

připoutáno stejným způsobem jako Francie.
623

 Bylo zřejmé, ţe kroky podniknuté britskou 

vládou k ulehčenì ratifikace Evropského obranného společenstvì ve Francii nepředstavovaly 

pro odpůrce EOS dostatečný důvod ke změně dosavadnìch stanovisek. Přesto se Lanielova 

vláda uveřejnila 15. dubna 1954 komuniké, v němţ ohlásila své odhodlánì v přìpadě splněnì 

francouzských podmìnek poţádat 18. května předsedy Národnìho shromáţděnì o zahájenì 

nezbytných rozprav o smlouvách schválených v Pařìţi a Bonnu.
624

 

 K podpoře tohoto cìle směřoval následujìcì den jiţ zmìněný Eisenhowerův projev, 

v němţ potvrdil nejen trvalou americkou podporu EOS a NATO, ale zároveň přislìbil, ţe 

poté, co bude smlouva schválena, dodrţovat obdobné závazky, které nedávno přijala britská 

vláda.
625

 Formálně byly splněny dvě francouzské podmìnky.
626

 

  Ačkoliv stanovenì data znamenalo oproti dosavadnìmu vývoji určitý krok vpřed, jeho 

skutečná hodnota byla vzhledem ke zhoršujìcì se vnitropolitické situaci a slábnoucì 

Lanielově postavenì značně pochybná. Navìc se blìţil termìn zahájenì konference v Ţenevě, 

jeţ zcela zastìnila ratifikačnì úsilì. Svou roli bezesporu sehrávalo přesvědčenì, ţe vzhledem 

ke katastrofálnìmu postavenì francouzských sil v pevnosti Dien Bien Phu, bude francouzská 

pozice silnějšì, pokud si ponechá právo veta v otázce německého znovuvyzbrojenì.
627

 Do 

konce dubna začalo být zřejmé, ţe deklarovaný termìn nebude dodrţen. 

 Kapitulace francouzských sil u Dien Bien Phu 7. května a neschopnost dosáhnout 

mìrového narovnánì v Indočìně hluboce otřásly důvěrou ve francouzskou vládu. Rovněţ 

v otázce EOS Laniel utrpěl důleţitou poráţku, kdyţ zahraničněpolitický výbor Národnìho 

shromáţděnì schválil 9. června zvláštnì zprávu (24 ku 18 hlasům při 2 absencìch), 

předloţenou J. Mochem, jeţ doporučovala zamìtnutì smlouvy Evropského obranného 
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společenstvì. O osm dnì později došel k podobně negativnìmu stanovisku rovněţ výbor pro 

národnì obranu pod předsednictvìm generála Koeniga.
628

 Nejváţnějšìm varovánìm do 

budoucna bylo, ţe v zahraničněpolitickém výboru šest z devìti socialistů hlasovalo navzdory 

nedávnému rozhodnutì SFIO pro předloţený „negativnì“ návrh. Vyslovenì nedůvěry 

Lanielově vládě, které 12. června následovalo, znamenalo nejen pád poslednìho premiéra, 

jenţ byl připraven EOS ratifikovat, ale rovněţ ukončenì dosavadnì kontroly MRP nad 

zahraničnì politikou Francie.
629

 Naděje na ratifikaci smlouvy Evropského obranného 

společenstvì, která se po konferenci v Berlìně stále jevila reálnou, utrpěla dalšì smrtelnou 

ránu. 

  

10.3. Konec otálení 

 Pierre Mendès-France a neúspěch projektu EOS 

  

 V nové vládě, kterou 17. června sestavil Pierre Mendès-France, zasedli vedle odpůrců 

Evropského obranného společenstvì rovněţ i jeho stoupenci. Nejvýrazněji tuto vnitřnì 

nejednotnost reprezentovaly osoby nového ministra obrany gaullistického generála Koeniga 

a ministra průmyslu a obchodu Maurice Bourgès-Maunouryho (PRRRS).
630

 Byli to právě tito 

dva ministři, jeţ premiér pověřil vypracovánìm kompromisu v otázce Evropského obranného 

společenstvì, které by upokojilo spory mezi vzájemně znepřátelenými frakcemi ve vládě.
631

 

Do okamţiku neţ měla být zpráva vypracována, nebyl ochoten v této záleţitosti pokračovat. 

 Odloţenì jakýchkoliv diskusì o EOS ovšem vyplývalo předevšìm z rozhodnutì uzavřìt 

mìrovou smlouvu o Indočìně, jeţ se stala zahraničněpolitickou prioritou nové vlády. Jiţ při 

svém inauguračnìm projevu v Assemblée nationale Mendès-France oznámil své odhodlánì 

vyřešit indočìnský problém do 32 dnì po svém nástupu – tedy do 20. července. Pokud by 

neuspěl, byl připraven rezignovat.
632

 Podobný záměr vyjádřil na konci června při setkánì s 

P.-H. Spaakem, který naléhal na uspořádánì konference „Šestky“, jeţ by se zabývala otázkou 

EOS. Během rozhovoru přisoudil francouzský premiér nejvyššì prioritu „otázce Indočíny“ a 
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prohlásil, „že je nemožné, aby se rozptyloval od tohoto úsilí“. Přesto byl připraven se po 

vyřešenì této otázky navrhované schůzky zúčastnit.
633

  

 Ţenevská konference, dočasně přerušená, se opětovně sešla 12. července. Několik 

hodin poté, co vypršel Mendès-Francem ohlášený termìn, byl v noci z 20. na 21. července 

téměř osm let trvajìcì konflikt v Indočìně ukončen. Ačkoliv francouzský premiér dosáhl 

důleţitého úspěchu a výrazně vzrostla jeho prestiţ na domácì scéně, vyskytly se jiţ krátce po 

uzavřenì dohod pochybnosti o způsobu dosaţenì tohoto cìle. Spekulace se dotýkaly tajné 

dohody mezi Franciì a Sovětským svazem, v nìţ se „údajně“ Mendès-France zavázal 

obětovat EOS za cenu přìznivého urovnánì konfliktu v Indočìně. Tato podezřenì byla 

obzvláště silně pociťována předevšìm v Bonnu,
634

 avšak ani Washingtonu nebyla zcela cizì. 

Jistou logiku by tento „obchod“ bezesporu měl, avšak podle P. Guillena ţádné archivnì 

materiály oprávněnost takovýchto úvah nepotvrzujì.
635

 

 Přestoţe ukončenìm indočìnského konfliktu byla naplněna dalšì z podmìnek pro 

zahájenì ratifikačnìho procesu ve Francii, vyhlìdky na schválenì smlouvy ve stávajìcì podobě 

byly vìce neţ mizivé. Nová iniciativa Moskvy z 24. července 1954, která aktualizovala nejen 

otázku Německa, ale rovněţ evropské bezpečnosti, a navrhovala uspořádánì společné 

konference, tento trend pouze posìlila.
636

 Vzájemné rozhovory mezi generálem Koenigem a 

Bourgès-Maunourym skončily ve slepé uličce a francouzskému premiérovi nezbylo, neţ se 

nalezenìm kompromisu zabývat osobně. Výsledkem jeho činnosti byly 11. srpna vládě 

předloţené dodatkové protokoly, jeţ se měly stát předmětem jednánì na připravované 

schůzce „Šestky“ v Bruselu (19. srpna). Kabinet sice po třìdennì diskusi premiérovy návrhy 

schválil, avšak gaullističtì ministři (Koenig, Chaban-Delmas, Lemaire)
637

 na protest vůči 

tomuto rozhodnutì rezignovali.
638

 Téhoţ dne (13. srpna) Národnì shromáţděnì rozhodlo 

drtivou většinou 500 hlasů zařadit rozpravu o EOS na program jednánì 28. srpna 1954.
639

 

 Zhoršujìcì se vyhlìdky na úspěšnou ratifikaci Evropského obranného společenstvì se 

staly jiţ ve dnech 25. aţ 29. června 1954 součástì jednánì mezi britskou a americkou delegacì 
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ve Washingtonu. Klìčovým prvkem rozhovorů se stalo zajištěnì podpory Konradu 

Adenauerovi, jehoţ pozice by byla váţně ohroţena, pokud by byla smlouva EOS ve Francii 

opět odloţena či dokonce neuspěla. V tajné dohodě, která byla uzavřena 28. června,
640

 se 

stanovilo, ţe v  přìpadě neúspěchu EOS bude nezbytné „podniknout takové kroky ... aby byla 

ve Spolkové republice obnovena taková míra suverenity, jež je zamýšlena v bonnských 

konvencích“. Rozpracovánìm právnìch a procedurálnìch aspektů oddělenì bonnských dohod 

od smlouvy EOS byla pověřena společná britsko-americká komise.
641

 Zároveň měly být 

okamţitě po přìpadném neúspěchu projednány alternativnì plány německého 

znovuvyzbrojenì v rámci NATO.
642

 Společné prohlášenì Churchilla a Eisenhowera na závěr 

setkánì varovně konstatovalo, ţe „program evropské jednoty inspirovaný Francií ... se 

nadále těší naší plné podpoře“ a ţe „jakékoliv zdržení ... poškodí solidaritu atlantických 

národů“.
643

 

 Mìru nevraţivosti Washingtonu vůči Francii posilovaly obavy z reakcì Kongresu. 

Jednánì o Richardsově dodatku a snaha o jeho plné uzákoněnì se těšila silné podpoře 

kongresmanů. Přesto bylo na konci června dosaţeno kompromisu. Bylo odsouhlaseno, ţe 

země, které smlouvu z Pařìţe ratifikovaly, obdrţì v přìštìm fiskálnìm roce plný podìl 

vojenské pomoci, zatìmco státy ostatnì (Itálie, Francie) dostanou pouze dodávky podle plánů 

z předchozìch obdobì. Opět se tak objevila moţnost, ţe „bolestné přehodnocenì“, před nìmţ 

Dulles varoval a jeţ mnozì v Evropě povaţovali za bluff, skutečně nastane – avšak nikoliv 

z vůle státnìho departmentu, nýbrţ Kongresu.
644

  

 Rovněţ zprávy amerických diplomatů v Evropě vyvolávaly prohlubujìcì se obavy ze 

situace ve Francii a připravovaných kroků francouzské vlády. Na počátku srpna zaslali David 

Bruce, americký pozorovatel při Prozatìmnìm výboru EOS, a Clerence Dillon,
645

 americký 

velvyslanec ve Francii, obsáhlou zprávu, v nìţ nastìnili vyhlìdky na francouzskou ratifikaci. 

Varovali před opětovnou činnostì „anticédistických“ skupin
646

 a poukázali na hlubokou 
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polarizaci francouzské politické scény.
647

 Mezi stoupenci evropské integrace prý panovaly 

obavy, ţe francouzský premiér by mohl usilovat o otupenì nadnárodnìho charakteru smlouvy. 

Toto očividné nebezpečì dovedlo Guye Molleta k varovánì před opětovným vytvořenìm 

německé národnì armády, pokud by tato omezenì byla realizována. Naproti tomu Chaban-

Delmas hrál mnohem tvrději a prohlásil, ţe gaullisté jsou v otázce EOS připraveni odmìtnout 

dosavadnì podporu vládě, coţ by vedlo ke „krizi režimu“.
648

 Neradostné vyhlìdky nedokázal 

zmìrnit ani vývoj v Itálii, kde parlamentnì výbory na konci července vydaly kladný verdikt 

ve vztahu k EOS a otevřely tak cestu k ratifikaci smlouvy.
649

 

 Úkolem konference ministrů zahraničì v Bruselu, k nìţ došlo mezi 19. a 22. srpnem, 

bylo zhodnotit francouzské návrhy „dodatkových protokolů“.
650

 Symbolické bylo, ţe téhoţ 

dne, kdy byla konference zahájena a předloţeny francouzské úpravy omezujìcì nadnárodnì 

charakter plánovaného společenstvì, zemřel jeden z klìčových stoupenců nadnárodnìho pojetì 

evropské federace – Alcide de Gasperi. Jiţ během úvodnìch rozhovorů dal Mendès-France 

jasně na srozuměnou, ţe Francie smlouvu ve stávajìcì podobě nepřijme a představil svým 

partnerům obsah francouzských návrhů. 

 Projet de Protocole d’application du Traité instituant la Communauté Européenne de 

Défense, jak zněl plný název francouzským premiérem předloţeného dokumentu, se dotýkal 

sedmi základnìch oblastì a navzdory prohlášenì Mendès-France zásadnìm způsobem 

pozměňoval původnì ustanovenì smlouvy. Prvnì okruh návrhů se dotýkal omezenì 

vzájemných konzultacì mezi Výborem komisařů a NATO pouze na technické záleţitosti a 

moţného vystoupenì signatářských států z EOS. V přìpadě změny proklamované politiky 

Spojených států a Velké Británie (udrţovat dostatečné sìly na kontinentě, garantovat de facto 
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neomezenou platnost trvánì Severoatlantické smlouvy) či v přìpadě sjednocenì Německa, 

měla být okamţitě svolána schůzka členských států, jeţ by svobodně rozhodly zda se nadále 

hodlajì podìlet na EOS či nikoliv. Druhý okruh omezoval pravomoci Výboru komisařů pouze 

na administrativnì úroveň a rovněţ poskytoval během obdobì osmi let členským státům právo 

vetovat rozhodnutì tohoto orgánu. Dalšìm důleţitým bodem byl návrh, aby integrace 

pozemnìch sil byla omezena pouze na ty jednotky, jeţ by se nacházely na „předsunutém 

územì“ (zone de couverture), a letecké sìly zajišťujìcì jejich vzdušnou podporu. Rovněţ 

způsob sestavovánì rozpočtu měl být přepracován tak, aby lépe odráţel mìněnì národnìch 

parlamentů. Ty měly nově stanovit částku, jìţ přispějì, a teprve poté měl být celkový 

rozpočet společenstvì schválen. Hospodářská omezenì zbrojnìho průmyslu měla být vyjma 

„strategicky exponovaných oblastì“ zrušena (tento bod se dotýkal předevšìm nukleárnìho 

paliva). Článek 38 (a tìm pádem i politická nadstavba EOS) neměl být pro členské vlády ani 

národnì parlamenty závazný. Britštì pozorovatelé se měly účastnit pouze jednánì, které se 

dotýkaly britské asociace s EOS.
651

 

 Jiţ brzy po představenì francouzských návrhů bylo jasné, ţe francouzská iniciativa 

nemá u účastnìků setkánì šanci na úspěch a francouzský premiér se ocitl v izolaci. Mìra změn 

byla přìliš hluboká a předloţené dodatky se jen stěţì daly povaţovat pouze za protokoly 

interpretujìcì smlouvu, jak Mendès-France prohlašoval. Jejich přìpadné přijetì by tak 

vyţadovalo opětovnou ratifikaci i v zemìch, které jiţ smlouvu EOS schválily. Tento přìpad 

byl ale pouze hypotetický, jelikoţ vlastnì obsah návrhů byl v naprostém rozporu s původnìmi 

cìly EOS. Výhrady vyvolávala předevšìm rezignace na nadnárodnì aspekty společenstvì a 

diskriminujìcì doloţky vůči Spolkové republice. Přes značný tlak svých partnerů a 

kompromisnì Spaakovy návrhy, nebyl francouzský premiér ochoten ustoupit. Ještě 21. srpna 

1954 se Dulles pokusil zajistit úspěch konference a adresoval Mendès-Franceovi dopis, 

v němţ francouzského premiéra nabádal, aby zvolil „mezi státnickou cestou a tou, jež vede 

k nejednotě a chaosu“.
652

 Na závěr si neodpustil tradičnì varovánì, ţe „pokud konference 

v Bruselu neuspěje,“ Spojené státy, Velká Británie a země, jeţ ratifikovaly smlouvu EOS 

(tedy nikoliv Francie), „okamžitě projednají kroky ... k připojení Německa na rovnoprávném 

základě k Západu a k realizaci německého znovuvyzbrojení“.
653

 O den později konference 

skončila v troskách. 
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 Důvody, které vedly Mendès-France k předloţenì francouzských úprav smlouvy, jsou 

zřejmé a přìmo vyplývajì nejen z rozloţenì sil v Národnìm shromáţděnì, ale rovněţ z 

dlouhodobě předkládaných poţadavků francouzské vlády, jeţ „dodatkové protokoly“ náleţitě 

odráţely. V tomto směru se francouzský premiér rozhodl apelovat spìše na sìly stojìcì 

v opozici vůči EOS neţ-li na ty, které evropskou federaci a jejì nadnárodnì systém 

podporovaly. V rozhovoru s americkým chargé d‟affaire v Bruselu 22. srpna prohlásil, ţe je 

moţné se spoléhat na „všechny proevropské hlasy“ a cynicky dodal, ţe „nemajì ţádnou 

alternativu neţ hlasovat pro ... EOS, i kdyby protokoly nezanechaly nic jiného neţ kostru“ 

původnì smlouvy.
654

 

 Méně zřejmé ovšem byly a jsou důvody jeho neústupnosti a trvánì na maximálnìm 

naplněnì poţadavků, jeţ protokoly obsahovaly. Obecně panovalo podezřenì, ţe Mendès-

France hodlal vyuţìt konference k zajištěnì si alibi v očekávánì neúspěšné ratifikace ve 

Francii.
655

 Toto podezřenì se zdá podporovat vlastnì Mendès-Franceův přìstup k moţným 

výsledkům bruselských jednánì, který vyjádřil 13. srpna během rozhovoru s Dillonem. V 

něm prohlásil, ţe „i s takovými změnami, jež by mohly být odsouhlaseny v Bruselu, nebude 

pravděpodobně existovat většina pro EOS“.
656

  

 Existovala ovšem i druhá moţnost. Pokud byl Mendès-France skutečně ochoten 

ratifikovat Evropského obranného společenstvì, mohl v Bruselu sledovat dvojì cìl. Na jedné 

straně jiţ zmìněné alibi v přìpadě, ţe by své záměry neprosadil. Na straně druhé schválenì 

plného zněnì předloţených dodatků, jeţ by jako jediné poskytlo jistou šanci na ratifikaci 

smlouvy EOS ve Francii. Nic menšìho – včetně Spaakem navrţeného kompromisu – nemělo 

smysl.  

 Tento cìl ovšem komplikovala dlouhodobě pociťovaná nedůvěra vůči francouzským 

záměrům. Té si byl koneckonců vědom sám Mendès-France, který názory partnerů v Bruselu 

tlumočil o několik dnì později Národnìmu shromáţděnì následovně: 

 

„Bylo vám (Francouzům) nabídnuto znovuvyzbrojení Německa; předložili jste 

Evropskou armádu. Byla vám nabídnuta Evropská armáda; požádali jste o protokoly. 

Dostali jste protokoly; vyžadovali jste předběžné podmínky. Dosáhli jste předběžných 

podmínek; dnes jste opět přišli a požádali o něco nového. A pokud to dostanete ... za 
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šest měsíců jiný vedoucí představitel Francie přijde na podobnou konferenci a opět 

bude žádat o něco nového.“ 
657

 

 

Oprávněnost této nedůvěry byl francouzský premiér ochoten přijmout. V rozhlasovém 

projevu 28. srpna 1954 k národu sebekriticky prohlásil, ţe „ ...jejich netrpělivost, jejich 

tvrdost vůči nám byly opodstatněné. V tomto bodě to byli oni, kdo měli pravdu“. Avšak ani 

špatný obraz Francie z důvodu váhavosti předchozìch vlád, neměl zakrýt nezbytnost 

poţadavků, jeţ předloţil.
658

 

 Den po neúspěšné konferenci v Bruselu, odcestoval Mendès-France na schůzku 

s Churchillem do Chartwellu. Bylo zřejmé, ţe šance na ratifikaci EOS se přiblìţila nule a 

bylo jen otázkou času neţ bude tento stav bude uznán jako fait accompli. Během rozhovoru s 

Churchillem dokonce francouzský premiér označil Evropské obranné společenstvì za mršinu. 

Churchill neváhal a nadále, předevšìm s ohledem na Washington, naléhal na Mendès-France, 

aby svou autoritou smlouvu podpořil.
659

 Výsledek byl nejednoznačný. Francouzský premiér 

potvrdil své odhodlánì předloţit smlouvu EOS přìštì týden Národnìmu shromáţděnì, avšak 

odmìtl spojit hlasovánì o nì s vyslovenìm důvěry vládě. Zároveň ovšem vyjádřil ochotu 

zváţit vstup SRN do Severoatlantické aliance, buď přìmo či na základě Parodiho konceptu 

„malého NATO“,
660

 přičemţ byl připraven „poskytnout Německu bezodkladně politickou 

suverenitu a oznámit toto při rozpravě“.
661

 

 Po svém návratu do Pařìţe Mendès-France neváhal vyvolat dojem, ţe během setkánì 

s Churchillem a Edenem bylo dosaţeno dohody o alternativnìm řešenì německého 

znovuvyzbrojenì na základě Parodiho plánu. Tento krok vyvolal ve Washingtonu úţas a 

obavy, ţe šanci na ratifikaci Evropského obranného společenstvì byla zasazena poslednì 

rána.
662

 

 Den před zahájenìm projednávánì smlouvy v Národnìm shromáţděnì se stoupenci 

EOS pokusili pod hrozbou rezignace třì ministrů, jeţ bylo moţné počìtat mezi „cédisty“, 

pokusili odloţit ratifikaci smlouvy. Cìlem bylo poskytnout francouzskému premiérovi čas, 

aby mohl obnovit jednánì v rámci ‚Šestky“, dosáhnout kompromisu a následně spojit 
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hlasovánì o smlouvě s otázkou důvěry vládě, coţ by šance na přijetì podstatně zvýšilo. 

Mendès-France manévroval. Nejdřìve vyvolal dojem, ţe je ochoten debaty odloţit, avšak 

následujìcì den, kdy měla diskuse o smlouvě začìt, prohlásil, ţe dalšì jednánì jsou moţná 

pouze na základě původnìch bruselských dodatků. Stoupenci EOS na svůj poţadavek 

rezignovali.
663

 

 V sobotu 28. srpna byly rozpravy zahájeny. Na úvod vystoupili zpravodajové 

jednotlivých výborů, aby zúčastněné seznámili s výsledky své činnosti. Ty aţ na jedinou 

výjimku nedoporučily schválenì smlouvy. Jules Moch, hovořìcì za zahraničněpolitický 

výbor, prohlásil, ţe nejenom „smlouva ... se zásadním způsobem liší od návrhu z roku 

1950“,
664

 ale rovněţ mezinárodnì situace je výrazně jiná neţ před léty. Navìc, cìlem evropské 

integrace mělo být vytvořenì jednotné Evropy, nikoliv Evropy, mimo nìţ stojì Velká Británie 

a skandinávské země. Podobně negativnì bylo i stanovisko výboru pro národnì obranu, jejìţ 

zpravodaj vyzval k odmìtnutì projektu, v němţ by se z Evropské armády stal pouze nový a 

mocnějšì Wehrmacht.
 665

  

 Následujìcì den rozpravy pokračovaly a se svým projevem vystoupil Mendès-France. 

V něm kritizoval nečinnost předchozìch vlád, neústupnost partnerů v EOS během 

bruselských jednánì a ačkoliv to byla jeho vláda, která předkládala smlouvu ke schválenì, 

odmìtl zcela, podle jeho dřìvějšìch prohlášenì, spojit hlasovánì o nì s vyslovenìm důvěry 

vládě a naznačil existenci alternativnìch řešenì.
666

 Navzdory dřìvějšìmu slibu Churchillovi 

v Chartwellu podporovat EOS v Národnìm shromáţděnì se k nechtěnému dìtěti zachoval 

„spíše jako sudí nežli obhájce“.
667

 

 Následovala iniciativa generála Aumerana
668

 s cìlem vyřešit problém EOS jednou pro 

vţdy, pokud moţno bez toho, aby jeho stoupenci dostali přìleţitost hovořit v jeho prospěch. 

Podstatou předloţené iniciativy byl návrh zamìtnout projednávánì smlouvy na základě tzv. 

question préalable, tedy opatřenì podle článku 46 jednacìho řádu Assemblée nationale. 

Jednánì na základě tohoto návrhu by umoţňovalo pouze jeden projev ve prospěch 

projednávaného problému a jeden proti. Poté by následovalo hlasovánì. Pokud by byl verdikt 

negativnì, otázka EOS by nebyla připuštěna k rozpravám a tìm definitivně zamìtnuta. Odpor 
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„cédistů“ a předloţenì motion préjudicielle na odloţenì jednánì, vedlo ke staţenì 

Aumeranova návrhu.
669

 

 30. srpna 1954 nadešel poslednì den rozprav a rovněţ závěrečný den dramatu 

Evropského obranného společenstvì. Ve snaze zabránit neúspěchu smlouvy, předloţil Alfred 

Chupin (UDSR)
670

 nový návrh na odloţenì jednánì. Reakcì na tento krok bylo opětovné 

předloţenì Aumeranovy question préalable, kterou podpořil a podepsal Édouard Herriot, 

předseda poslanecké sněmovny Národnìho shromáţděnì. Herriot, tento třiaosmdesátiletý 

státnìk, rovněţ pronesl projev proti přijetì předkládané smlouvy. Mimo jiné prohlásil: „Pro 

mě, pro nás, znamená Evropské obranné společenství konec Francie ... Dejte si pozor, aby 

jste nemuseli litovat činu, který nebudete moci napravit, činu, který nebudete moci vzít 

zpět.“
671

 

 

Tabulka č. 5 

Hlasovánì o motion préalable (30. 8. 1954)
672

 

 

Pro 

(proti EOS) 

Proti 

(pro EOS) 

Zdrţelo se 

hlasovánì 

PCF 99 - - 

SFIO 53 50 - 

PRRRS 34 33 2 

UDSR 10 8 1 

MRP 2 80 4 

CNI (včetně nezávislých republikánů) 28 65 - 

Gaullisté 67 2 1 

ARS 16 14 2 

Ostatnì 10 12 1 

Celkem 319 264 12 

  

 Ani výborná řeč socialisty Christian Pineaua
673

 nemohla změnit výsledek následného 

hlasovánì o question préalable. Pro se vyslovilo 319 poslanců, proti 264, 12 se zdrţelo 

hlasovánì (viz tabulka č. 5). Projekt Evropského obranného společenstvì stanul na konci své 

dlouhé cesty. Stanul a poklesl poraţen bez toho, aby o jeho osudu byla vedena serióznì 

diskuse. 
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11. ZÁVĚR 

 

 Odmìtavý francouzský postoj k ratifikaci Evropského obranného společenstvì ukončil 

nejen téměř čtyři roky trvajìcì snahu o dosaţenì německého znovuvyzbrojenì na základě 

původně předloţeného Plevenova plánu, ale rovněţ naděje evropských federalistů, usilujìcìch 

prostřednictvìm projektu Evropské armády dosáhnout politické integrace západnì Evropy 

(přesněji jejì části). Poté co odezněla vlna jak nadšených, tak pobouřených reakcì, otevřela se 

cesta k definitivnìmu uspořádánì vztahů mezi Spolkovou republikou Německo a zbytkem 

západnìho světa. Podobně jako neúspěch EOS neznamenal konec německého 

znovuvyzbrojenì a návratu SRN do společenstvì svobodných národů jako rovnocenného 

partnera, nepředstavovala realizace plánu ukončenì procesu evropské integrace. Přestoţe 

evropštì federalisté utrţili významnou prohru, některé z představ (např. Beyenův plán), jeţ se 

staly předmětem jednánì o Evropském politickém společenstvì, velmi dobře poslouţily 

během následných fázì budovánì evropské jednoty. 

 V úvodu této diplomové práce bylo předloţeno několik základnìch problému, jejichţ 

formulace se stala hlavnìm cìlem a obsahem. Práce se pokusila zprostředkovat závěry 

dosavadnìho bádánì a na základě dostupných pramenů a sekundárnì literatury zmapovat 

celkový vývoj dané problematiky takovým způsobem, aby načrtla pohled, který zřejmě 

doposud v české historiografii chyběl. Tyto aspirace však zcela přirozeně naráţejì na 

nedostatek primárnìch zdrojů, přìstupných často pouze v zahraničnìch archìvech, a zahraničnì 

literatury, která by se problémem Evropského obranného společenstvì přìmo zabývala. 

Z těchto důvodů bylo často nezbytné vypomoci si materiály, které se problému EOS dotýkaly 

pouze okrajově a nikoliv jako předmětu svého hlavnìho zájmu. 

 Dìky tomuto přìstupu bylo moţné do textu začlenit i širšì souvislosti problému. Právě 

proto, ţe studium nebylo úzce soustředěno pouze na vlastnì vývoj EOS a vycházelo z 

rozboru primárnìch (a předevšìm dostupných) zdrojů, doznal předkládaný text většìho 

rozsahu, neţ jaký byl původně zamýšlen.  

 Navzdory této skutečnosti nebylo moţné zabývat se všemi jeho aspekty a primárnì 

pozornost byla upřena na problematiku vzájemných vztahů v pomyslném čtyřúhelnìku 

Spojených států, Francie, Velké Británie a Spolkové republiky Německo ve sledovaném 

obdobì a širšìch mezinárodnìch souvislostech. V souvislosti s předmětem studia se 

proměňoval i pohled na povahu role jednotlivých aktérů během zkoumaných let. 
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 Na počátku padesátých let přicházì západnì svět s reflexì, ţe čelì dvěma klìčovým 

problémům, jejichţ potencionálnì řešenì se do určité mìry vzájemně vylučovala. Na jedné 

straně stála otázka budoucìho uspořádánì Německa bez toho, aby tato země opětovně zatáhla 

nejen Evropu, ale rovněţ celý svět do dalšì strašlivé války, na straně druhé obava ze záměrů 

Sovětského svazu, jeţ umocňovala jeho drtivá vojenská převaha na kontinentu. Kdyţ v létě 

1950 vypukla válka v Koreji, jevila se doposud latentně pociťovaná sovětská hrozba bolestně 

akutnì. Důsledkem bylo, ţe zastìnila dosavadnì strach z Němců a vedla k urychlenì úvah 

doposud tabuizované otázky znovuvyzbrojenì Spolkové republiky Německo. Problém byl 

rozpoznán stejně jako moţné řešenì – zbývalo pouze určit jeho přesnou podobu. 

 Americká administrativa se po vnitřnìch diskusìch přiklonila (s jistými pojistkami) 

k začleněnì Spolkové republiky do Severoatlantické aliance. Hlavnìm cìlem jejìch návrhů 

byla vojenská efektivita a určitý stupeň kontroly německého znovuvyzbrojenì. Tzv. single 

package plan, jenţ na oplátku za přijetì německého vojenského přìspěvku nabìzel spojencům 

v Severoatlantické alianci posìlenì americké vojenské přìtomnosti v Evropě a mohutnou 

finančnì a materiálnì pomoc, byl váhavě přijat všemi evropskými spojenci s jedinou 

výjimkou. Francie, ochotná zpočátku o tomto plánu uvaţovat, avšak pouze v delšì časové 

perspektivě, se nakonec rozhodla k odmìtnutì a předloţila vlastnì představu podoby 

německého znovuvyzbrojenì. 

 Motivy, které francouzskou vládu k tomuto postupu byly čtyři – obava z německého 

militarismu, vědomì nezbytnosti posìlit obranu západnì Evropy, snaha nevystavit Francii 

izolaci a nedopustit ukončenì americké vojenské přìtomnosti a hospodářské pomoci 

kontinentu. Nemalý byl rovněţ vliv evropských federalistů, kteřì vyuţili, podobně jako 

v přìpadě ESUO, zahraničněpolitických obtìţì Francie a pokusili se je vyřešit v rámci nového 

přìstupu k německé otázce. Výsledkem byl Plevenův plán.  

 Nepřìliš nadšené přijetì tohoto plánu v řìjnu 1950 vyplývalo z několika základnìch 

problémů: byl vojensky neefektivnì, diskriminoval SRN a dìky ustavenì nadnárodnìch 

orgánů byl nepřijatelný pro Velkou Británii a skandinávské státy (zpočátku rovněţ pro 

Nizozemsko). Přes tyto nelichotivé okolnosti však představoval alternativu, kterou bylo 

nezbytné zváţit, pokud nemělo dojìt k zásadnì roztrţce mezi Franciì a Spojenými státy a 

narušenì vnitřnì integrity NATO. A to i přesto, ţe na konci roku 1950 se všechny ostatnì 

členské státy NATO klonily k americkému plánu. Výsledkem byl tzv. Spoffordův plán, který 

ačkoliv přinesl dočasné uklidněnì situace, řešenì vlastnìho problému de facto pouze odloţil. 

 Na začátku roku 1951 začala, pokud ponecháme stranou diskuse o bonnských 

konvencìch, paralelně dvě linie jednánì o vyřešenì německého problému v Pařìţi a 
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Petersbergu. Obě měla za cìl vyřešit otázku způsobu podoby německého vojenského 

přìspěvku na základě Spoffordových doporučenì, avšak jedno v rámci NATO, druhé v rámci 

Evropské armády. Na konci léta byl Petersberg mrtev a jediným řešenìm německého 

znovuvyzbrojenì se do budoucna stala konference v Pařìţi o projektu Evropského obranného 

společenstvì, jak začal být Plevenův plán nově označován. Důvodů pro tento vývoj bylo hned 

několik. Na jedné straně odpor francouzů ke vstupu SRN do NATO, na straně druhé přìklon 

americké administrativy k francouzskému plánu. 

 Nový postoj Spojených států, které se v následujìcìch letech měly stát hlavnìm 

stoupencem myšlenky projektu Evropské armády, přinesl zvýšený tlak na účastnìky 

konference v Pařìţi. Jeho bezprostřednìm výsledkem byly významné ústupky ze strany 

francouzské delegace a otupenì diskriminačnìch opatřenì vůči Spolkové republice, která 

jakýkoliv souhlas s projektem podmiňovala „rovnostì práv“. Následný vývoj tento trend dále 

prohloubil a výsledná smlouva, podepsaná v květnu 1952, se v mnoha ohledech lišila od 

původnìho Plevenova plánu.  

 Nemenšì problém představovala otázka politické kontroly Evropské armády. Spor, 

který hrozil krachem dosavadnìho jednánì, byl vyřešen na sklonku roku 1951 kompromisnìm 

článkem 38 smlouvy o EOS, který tuto otázku ponechal do budoucna otevřenou dalšì diskusi 

a vytvořil legálnì základ pro vypracovánì plánu Evropského politického společenstvì. 

Podobné těţkosti vyvolávaly rovněţ francouzské poţadavky britské účasti ve Společenstvì a 

po jejich odmìtnutì snaha o dosaţenì jasně definovaných britsko-amerických garancì. 

V tomto směru byla obzvláště silně pociťována nechuť k postoji Velké Británie, která ani po 

nástupu „proevropského“ Churchilla svůj postoj nezměnila a s odkazem na své vazby ke 

Commonwealthu a „speciálnì vztah“ ke Spojeným státům hodlala i nadále setrvat mimo 

kontinentálnì společenstvì. Jednánì na sklonku roku 1951 a na počátku 1952 nepřinesla úplné 

naplněnì těchto francouzských poţadavků, avšak i jejich částečné uspokojenì umoţnilo 

v květnu 1952 podpis smlouvy. 

 Smlouva byla podepsána, avšak nynì musela být předloţena jednotlivým 

parlamentům ke schválenì. Ratifikačnì proces započal a nenašla by se snad ţádná ze zemì 

„Šestky“, kde by se toto úsilì nesetkalo s váţnými problémy. Zatìmco ratifikace ve Spolkové 

republice čelila zpochybněnì slučitelnosti smluv s ústavou a Italové se rozhodli vyčkávat, 

státy Beneluxu se jen velice neochotně pouštěly do zahájenì ratifikačnìch debat a 

přistupovaly ke smlouvě pouze jako k menšìmu zlu. 

 Nejváţnějšì ovšem byla situace ve Francii, kde se teprve po podpisu smluv rozpoutal 

vášnivý ideologický boj mezi stoupenci a odpůrci EOS. Rovněţ postavenì jednotlivých vlád 
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bylo slabé a výsledky parlamentnìch voleb z léta 1951 tuto situaci pouze prohloubily a 

vytvořily v Národnìm shromáţděnì situaci, jeţ nebyla ratifikaci přìliš nakloněna. S tìm 

souvisela i aktivita jednotlivých gaullistických poslanců a jejich rostoucì vliv na politiku 

jednotlivých vlád, jejichţ přeţitì bylo od počátku roku 1952 v čìm dál většì mìře závislé na 

jejich hlasech. V jistém směru je moţné prohlásit, ţe francouzské parlamentnì volby, jiţ 

v roce 1951 předpověděly budoucì neúspěch EOS. Pravdou je, ţe vláda v roce 1952 smlouvu 

podepsala, avšak v mnoha ohledech tento krok nereflektoval skutečnou situaci v Národnìm 

shromáţděnì. 

 Vyjádřenìm francouzských snah upokojit výhrady pravé části politického spektra a 

dosáhnout tak schválenì „neschvalitelného“ se stalo předloţenì tzv. dodatkových protokolů 

vládou René Mayera, jejìţ existence v mnoha ohledech stála a padala s gaullistickou 

podporou. Odhodlánì dosáhnout kompromisu bylo nakonec korunováno úspěchem a 

francouzské návrhy, ač v částečně okleštěné podobě, byly schváleny jako protokoly 

interpretujìcì smlouvu a nevyţadujìcì tak opětovný podpis smlouvy a zcela nové kolo 

ratifikačnìch procesů. Motivy pro předloţenì těchto protokolů souvisely s celým komplexem 

obtìţì, kterým Francie čelila (válka v Indočìně, zhoršujìcì se hospodářská situace, atd.), jehoţ 

výsledkem bylo vědomì si vlastnì slabosti v tvářì tvář „německému hospodářskému zázraku“ 

a vcelku oprávněná obava, ţe to bude Spolková republika Německo a nikoliv Francie, kdo se 

stane primus inter pares v Evropském obranném společenstvì. 

 Celkové těţkosti pak prohloubil v roce 1953 sled událostì, na jehoţ počátku stála 

Stalinova smrt a znovuoţivenì moţnosti détente mezi Východem a Západem a na jeho konci 

Berlìnská konference v lednu a únoru 1954. Snaha o moţné narovnánì vztahů, posìlená 

mezitìm ukončenìm války v Koreji, poskytla odpůrcům Evropského obranného společenstvì 

ve Francii (ale nejen tam) dalšì argument pro odloţenì ratifikace. Změna americké 

administrativy a nástup tvrdého Dullesova kurzu nemohly, navzdory opakovaným 

výhrůţkám (často ovšem vnìmaných jako pouhý bluff), situaci v neposlušné Francii 

zásadněji změnit. Podobně lichým se ukázalo splněnì francouzských poţadavků na jasnou 

definici asociace mezi Velkou Britániì a EOS a nové americké garance v dubnu 1954. 

 Na jaře 1954 dokončily země Beneluxu a Spolková republika Německo ratifikačnì 

proces. V létě se k podobnému kroku odhodlala rovněţ Itálie, přičemţ šance se zdály být 

vysoké. Rovněţ Francie se chystala učinit rozhodný krok. Poté co na počátku června 

v důsledku katastrofálnì situace padla Lanielova vláda, chopil se vedenì francouzské vlády 

Mendès-France. Poté co během stanovené lhůty ukončil jakoby „mávnutìm kouzelného 
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proutku“ téměř osm let trvajìcì konflikt v Indočìně, přesunul svou pozornost k problému 

Evropského obranného společenstvì. 

 Vědom si rozloţenì sil v Assemblée nationale předloţil v srpnu 1954 svým partnerům 

na konferenci „Šestky“ v Bruselu radikálnì návrh na modifikaci stávajìcì smlouvy, který 

znamenal nejen zásadnì otupenì nadnárodnìho charakteru plánovaného společenstvì, ale 

rovněţ by pravděpodobně vyţadoval dalšì kolo ratifikačnìch procesů. Změny byly tak 

hluboké, ţe se jen stěţì daly označit podobně jako před rokem za interpretačnì. Je 

pravděpodobné, ţe francouzský premiér byl připraven buď tyto nové dodatkové protokoly 

prosadit anebo, v přìpadě svého neúspěchu, shodit stávajìcì smlouvu ze stolu. Následný 

vývoj – setkánì s Churchillem a Edenem v Chartwellu, stejně jako jeho chovánì během 

rozprav v Národnìm shromáţděnì – se zdá tyto úvahy opravňovat. 

 Francouzské „Non“, či spìše v přìpadě question préalable francouzské „Oui“, z 30. 

srpna 1954 bylo logickým důsledkem událostì předchozìch let. Původnì francouzské 

poţadavky a výhrady jasně dokázaly, ţe i poté co zmizely zástupné problémy a byla splněna 

celá řada francouzských poţadavků, skutečná přìčina – neochota vzdát se národnìch práv a 

svobody akce – přetrvala. 

  

 Co řìci závěrem? Snad právě proto, ţe jsem k tomuto problému přistupoval jako k 

něčemu zcela neznámému, bylo bádánì nad nìm skutečně nevšednìm záţitkem. Počátečnì 

představy, i s ohledem na nedostatek odborné literatury, mě vedly k přesvědčenì, ţe problém, 

kterým se zabývám, je z hlediska historického studia spìše problémem okrajovým. Teprve 

poté, co jsem se seznámil s primárnìmi prameny, dobovým tiskem a komentáři, se přede 

mnou ukazovaly kontury Evropy, která mezi lety 1950 aţ 1954 otázkou Evropského 

obranného společenstvì skutečně ţila. O to většì ovšem bylo mé překvapenì nad poměrně 

zanedbatelným zájmem francouzských historiků a absencì rozboru této problematiky v české 

historiografii. Byl bych rád, kdyby má diplomová prace alespoň v omezené mìře výzkumu 

této problematiky přispěla a věřìm, ţe mi ţivotnì okolnosti umoţnì v  v tomto mém 

badatelském úsilì pokračovat. 
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