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ÚVOD 

  

 Za téma své práce jsem si zvolila dva konflikty, které 

nejvíce poznamenaly dekolonizační proces francouzského 

impéria. Jednostranné vietnamské vyhlášení nezávislosti a 

následný konflikt se stal počátkem rozpadu francouzského 

koloniálního dědictví i logickým důsledkem ukončení druhé 

světové války. Válkou na alžírské půdě a přiznáním práva na 

sebeurčení Alžířanům ztratila Francie své postavení koloniální 

velmoci. Oba tyto konflikty velmi ovlivnily politickou, 

ekonomickou, sociální i morální situaci ve Francii a do značné 

míry její postavení na poli mezinárodních vztahů. Proto také 

zaujímají ve francouzské historii zvláštní místo a představují 

do určité míry společenské tabu.
1
 Z tohoto pohledu bude 

zajímavé zjistit, zda se o těchto válkách nemluví ze stejného 

důvodu, nebo zda každá obsahuje nějaký specifický aspekt.  

 

 Cílem mé práce je prozkoumat společné a odlišné 

charakteristiky obou dekolonizačních válek prostřednictvím 

analýz  čtyř jejich aspektů: předních aktérů, kteří hráli 

klíčovou roli při formulaci jednotlivých postojů a politik, 

způsobu, jakým byly vedeny boje v těchto státech, veřejného  

mínění, které ovlivňovalo rozhodování francouzských 

politických a vojenských špiček, a zvolených řešení, která 

vedla k úplné dekolonizaci závislých území. Na základě těchto 

výsledků chci posléze prokázat, který konflikt měl horší 

následky pro samotný francouzský národ. 

 

Mou hypotézou je, že Francie měla stejné důvody pro 

vojenský zásah ve Vietnamu a v Alžírsku. Dále, že přestože se 

ve Vietnamu Francouzi setkali obecně s těžšími podmínkami, 

neznámým prostředím a kulturou, válka v Alžírsku byla 

                                                 
1
 Dokazují to např. vlny velmi negativních reakcí na filmy P. Shoendoerffera z 80.let, kde se dotýká témat 

mučení a zajateckých táborů v Alžírsku a ve Vietnamu. 
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náročnější a složitější a zanechala hlubší následky pro celou 

francouzskou společnost. Také se domnívám, že o těchto 

událostech se nemluví proto, že Francie prožila dvakrát za 

sebou válečný neúspěch a že ve společnosti stále ještě 

přetrvává pocit pokoření. 

 

Pro výzkum daných hypotéz použiji komparativní metodu, 

jejímž prostřednictvím je možné zjistit, jak se od sebe liší, 

respektive jak jsou si podobné tyto analogické jevy. Předmětem 

komparace jsou francouzské dekolonizační konflikty na území 

Vietnamu a Alžírska. Cílem práce je určit shody a rozdíly 

v charakteru těchto válek, díky kterým bude možné dokázat, 

jestli měla francouzsko-alžírská dekolonizace pro Francii 

horší důsledky, popřípadě v jakých aspektech. Jako kritéria ke 

komparaci poslouží aktéři jednotlivých konfliktů, způsob 

vedení boje, postoje a názorové proměny francouzské populace a 

světového veřejného mínění v průběhu dekolonizace Vietnamu a 

Alžírska a způsob ukončení těchto konfliktů. 

Práce je rozdělena do tří kapitol. První se zabývá obecnou 

charakteristikou a průběhem dekolonizačních procesů ve 

Vietnamu a v Alžírsku. Tento popisný historický exkurz je 

nutný vzhledem ke složitosti a specifičnosti tématu. V druhé 

kapitole jsou nastíněny podobnosti a odlišnosti vietnamských a 

alžírských aktérů, francouzských protagonistů a jejich 

činnosti během dekolonizace vietnamské i alžírské, způsobu 

vedení protifrancouzské války ze strany národních 

osvobozeneckých hnutí a reakce francouzské armády, nakonec 

shody a rozdíly ve vývoji francouzského i světového veřejného 

mínění. Třetí kapitola se věnuje analýze mírových smluv a 

jejich důsledků pro všechny zúčastněné strany. 

 

Co se týče dosavadního výzkumu tohoto tématu, vybrala jsem 

si literaturu pouze ve francouzském jazyce, jelikož téměř 

veškerá relevantní díla jsou napsána historiky a univerzitními 
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profesory francouzského původu. Ta jsou doplněna pamětmi 

aktérů, kteří se konfliktů nějakým způsobem účastnili, 

především novinářů a členů armády. Snažila jsem se do svého 

seznamu zahrnout také autory opačných táborů pro zachování co 

největší míry objektivity.  

Většina prací vznikla buď nedlouho po ukončení válek, nebo 

na přelomu dvacátého prvního století, což svědčí o nové vlně 

zájmu a znovuobjevení daných historických témat. Za stěžejní 

díla, věnující se dějinám francouzsko-vietnamské války, 

považuji „Histoire du Vietnam de 1940 à 1952“ od profesora P. 

Devillerse a „La fin d´une guerre, Indochine 1954“, na které 

se spolupodílel historik J. Lacouture. Z těchto knih poté  

čerpali mnozí další historikové (J. Dalloz, J. Marseille, P. 

R. Girardet...). Neméně důležitým pramenem se pro mě staly  

paměti vietnamského generála Giapa, který představil postoje a 

taktiku vietnamské strany. 

Za největší autoritu píšící o alžírských událostech je ve 

Francii považován profesor muslimského původu B. Stora, výčet  

jeho děl čítá několik desítek publikací. Za velmi přínosné 

jsou dále považovány práce armádního důstojníka P. Montagnona, 

historičky D. Bouche a alžírských politiků F. Abbase a M. 

Harbiho.  

Neméně podstatným pramenem jsou oficiální i neoficiální 

dokumenty, projevy a mírové smlouvy, proto jsem do příloh 

zařadila originální a přeložené znění dvou francouzsko-

vietnamských dohod, vyhlášení boje za nezávislost ze strany 

alžírské Fronty národního osvobození a mírové smlouvy 

podepsané v Ženevě a Evianu.  

Tuto literaturu považuji za komplexní a dostatečnou pro 

napsání diplomové práce, a jelikož se jedná o historické téma, 

faktická historická díla jsou doplněna osobními zkušenostmi 

zástupců zainteresovaných stran a primárními prameny v podobě 

dobových dokumentů. 
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1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBOU KONFLIKTŮ 

1.1 Vietnam 1945 - 1954 

 

1.1.1 Francouzské kolonizace do září 1945 

  

 Francie zahájila dobývání jihovýchodní části Asie v druhé 

polovině 19. století v Tourane, dnešním Da Nangu. Postupně 

ovládla všechny tři historické země tvořící území současného 

Vietnamu: severní Tonkin (vietnamsky Bac Bo), Annám s centrem 

v Hué (Trung Bo) a jižní Kočinčinu (Nam Bo).
2
 V Tonkinu a 

Annámu byly zřízeny protektoráty a Kočinčina dostala statut 

kolonie (s nárokem na vlastního zástupce ve francouzském 

parlamentu). V čele těchto spravovaných území stál Generální 

guvernér, podřízený nejprve Ministerstvu zahraničních 

záležitostí a později nově vzniklému Ministerstvu pro kolonie. 

V roce 1887 byly tyto země začleněny do Indočínské unie 

společně s Laosem a Kambodží.
3
 

  

 V roce 1931 byla na podnět Ho Či Mina
4
 založena Indočínská 

komunistická strana, která začala veřejně napadat francouzskou 

koloniální politiku. Po kapitulaci Francie během druhé světové 

války převzalo kontrolu nad některými severními 

administrativními centry Japonsko, díky čemuž mohl v roce 1941 

Ho Či Min zformovat Národní frontu za nezávislost Vietnamu 

(„Viet-Nam Doc Lap Dong Minh“), zkráceně Viet-Minh.  

  

 Obrat nastal po svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki. Na 

konferenci v Postupimi v roce 1945 bylo dohodnuto, že dojde 

k rozdělení Francouzské Indočíny 16. rovnoběžkou (severní část 

měla připadnout pod správu Číny a jižní pod britskou SEAC/ 

                                                 
2
 Dalloz, J., La guerre d‘ Indochine 1945-1954, Editions du Seuil, Mayenne 1987, str. 15. 

3
 Brocheux, P., Heméry, D., Indochine, la colonisation ambiguë, Ed. la Découverte, Paris 1995, str. 11. 

4
 Dle Standardu ISVS pro transkripci neběžných latinských znaků do znaků podle ISO Latin2: pro přepis 

vietnamských slov do češtiny zůstává v platnosti vietnamský pravopis; v místních a osobních jménech se 

všechny slabiky píšou s počátečním písmenem velkým. Ve jméně Ho Či Min se písmeno „h“ vynechává. 

[Pravidla českého pravopisu s dodatkem MŠMT ČR, Academia, Praha 1993, str. 22]. 
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South East Asia Command admirála Mountbattena, ale i přesto 

francouzská vláda vyslala do Indočíny pohotovostní jednotky 

Francouzského expedičního sboru pro Dálný východ (CEFEO – 

Corps Expéditionnaires Français d´Extrême-Orient) pod vedením 

generála Leclerca.
5
 

 Ho Či Min využil ochromení Japonska a zaneprázdnění 

Francie a 29. srpna 1945 sestavil Provizorní vládu, ve které 

usedl sám jako předseda. Následně 2. září vyhlásil v Hanoji 

nezávislou Vietnamskou demokratickou republiku, složenou ze 

všech tří historických vietnamských zemí, přestože připojení 

Kočinčiny bylo diskutabilní vzhledem k protichůdným názorovým 

proudům kočinčinského obyvatelstva a některých sekt 

(Kaodaisté, Hoa Hao). S příchodem čínských (kuomintangských) 

vojsk do tonkinské oblasti se také vrátili pravicoví imigranti 

a vyhnanci, především členové Vietnamské nacionální strany 

(V.N.Q.D.D - Viet-Nam Quoc Dan Dang) v čele s Vu Hong Khanhem 

a představitelé stran Dong Minh (Liga revolučních annámských 

stran) a Dai Viet (Národní strana Vietnamu).
6
 Ho Či Minovi   se 

díky jeho snahám nakonec podařilo přesvědčit nacionalistickou 

opozici o důležitosti potvrzení vietnamské nezávislosti a 

Viet-Minh tak po uzavření dohod začal s opozičními stranami 

spolupracovat. Zároveň bylo domluveno datum dalších voleb na 

23. prosince (později posunuto na 6. ledna 1946) a přijato 

rozhodnutí podstoupit návrh ústavy referendu do 15. prosince. 

Tato ústava měla zaručovat demokratičnost, nezávislost a 

unitárnost Republiky, jednokomorový parlament s 350 křesly, 

volbu prezidenta (na šestileté období), všeobecné volební 

právo a Deklaraci práv a povinností občanů.
7
  Jako ústupek byla 

na společné schůzi Ústředního výboru Indočínské komunistické 

strany 11. listopadu oficiálně tato strana rozpuštěna. Poté 

Viet-Minh, V.N.Q.D.D. a Dong Minh rozhodly o zformování 

společné vlády a spojení jejich vojenských milicí 

                                                 
5
 Devillers, P., Histoire du Viet-Nam de 1940 à 1952, Editions du Seuil, Paris 1952, str. 148. 

6
 Devillers, P., cit. d., str. 93. 

7
 Devillers, P., cit. d., str. 195. 
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(místopředsedou vlády se stal člen strany Dong Minh a Vu Hong 

Khanh místopředsedou Výboru rezistence, do jehož čela byl 

zvolen generál Vo Nguyen Giap). 

 Avšak ani sjednocením antagonistických stran nedosáhl Ho 

Či Min mezinárodního uznání Vietnamu jako nezávislého státu. 

Sovětský svaz o dění ve Vietnamu neprojevoval zájem, v Číně 

probíhal boj o moc mezi nacionalisty a komunisty, Spojené 

státy se obávaly postupného rozšiřování vlivu komunistické 

ideologie a Velká Británie se jasně postavila na stranu 

Francie tím, že poskytla vojenskou pomoc na jihu země.
8
 

 

  

1.1.2 Francouzsko-vietnamská jednání 

 

 Přestože byly Francouzským generálním štábem připravovány 

plány na dobytí území ovládaného Viet-Minhem,
9
 došlo k jednání 

mezi delegátem francouzského Vysokého komisaře Jeanem 

Saintenym a Ho Či Minem. Ho Či Min doufal v uznání vietnamské 

nezávislosti francouzskou stranou, ale Sainteny měl naopak 

z Paříže pokyny, že může podporovat pouze vznik vlastní správy 

země v rámci Indočínské federace a Francouzské unie. Sainteny 

také zdůraznil, že je na případné smlouvě nutná účast i jiných 

stran.
10
  

 Francouzsko-vietnamská Předběžná dohoda byla podepsána 

v Hanoji 6. března 1946 i Vu Hong Khanhem ze strany V.N.Q.D.D. 

Kvůli jednotě tří historických zemí pak Ho Či Min ustoupil 

francouzskému požadavku a přijal postavení Vietnamu jako 

svobodného státu v rámci Indočínské federace a Francouzské  

unie. Francouzská vláda se na oplátku v dohodě zavázala 

dodržovat rozhodnutí o postavení Kočinčiny ve Vietnamu, které 

by vyplývalo z výsledku celonárodního referenda.
11
 

                                                 
8
 Bouche, D., Histoire de la colonisation française II, Flux et reflux (1815-1962), Paris 1991, str. 438. 

9
 Montagnon, P., La France coloniale: Retour à l´Hexagone, Paris 1990, str. 142. 

10
 Sainteny, J., Histoire d´une paix manquée, Indochine 1945-47, Fayard, Paris 1967, str. 198. 

11
 Viz příloha I: Convention Préliminaire Franco-Vietnamienne du 6 mars 1946. 
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3. dubna 1946 podepsali francouzský generál Salan a 

vietnamský generál Giap vojenský dodatek (konvenci generálního 

štábu) o přítomnosti francouzských vojsk (s maximální 

kapacitou 15 tisíc mužů) na sever od 16. rovnoběžky, kde měla 

francouzská armáda zajistit odchod čínských jednotek a dozor 

nad japonskými zajatci.
12
 

 

 V dubnu 1946 se konala v jihovietnamském Dalatu 

konference, kterou předjímala již dohoda z 6. března. Francii 

reprezentoval Vysoký komisař Georges d´Argenlieu a Vietnam 

generál Giap, který však nadále trval na statutu nezávislosti. 

D´Argenlieu požadoval restituci zabaveného francouzského 

majetku, odškodnění za škody vzniklé během dřívějších nepokojů 

a rovné postavení Francouzů výměnou za uznání práva Vietnamu 

na vlastní vládu, parlament, ústavu, legislativu, 

administrativu, armádu a rozpočet v rámci Indočínské federace 

a Francouzské unie. Nebyl však ochoten mluvit o uznání 

vietnamské nezávislosti de iure. Dalším návrhem Francie pak 

bylo to, že by Vysoký komisař spravoval indočínskou politiku, 

diplomacii, hospodářství, finance a armádu, disponoval by 

právem legislativní iniciativy a vznikla by také federální 

vláda a „Shromáždění států“ s 60 členy (10 Francouzů, 10 

představitelů Laosu, 10 zástupců z Kambodže a 10 míst pro 

každou vietnamskou zemi – Tonkin, Annám a Kočinčinu).
13
 

Konference v Dalatu však kvůli zásadním názorovým sporům žádný 

výsledek nepřinesla. 

 

Další konference probíhala od 6. července do 1. srpna 1946 

ve Fontainebleau nedaleko Paříže. Předsedal jí nejvyšší radní 

Paříže Max André, za francouzskou stranu se zúčastnil i 

generál Salan a Jean Sainteny (jako doprovod Ho Či Mina). 

Vietnamskou delegaci představoval kromě Ho Či Mina  také Pham 

                                                 
12

 Devillers, P., Histoire du Viet-Nam de 1940 à 1952, Editions du Seuil, Paris 1952, str. 250. 
13

 Devillers, P., cit. d., str. 263. 



 

 8 

Van Dong, spoléhající na podporu francouzských levicových 

politiků. Bylo přijato pět okruhů otázek, které měly být 

projednávány: problém integrace Vietnamu do Francouzské unie a 

jeho diplomatické vztahy se zahraničím, vznik Indočínské 

federace, otázka jednoty tří vietnamských zemí a referenda 

v Kočinčině, ekonomické problémy a projekt smlouvy.
14
 Problém 

však byl stále stejný: Francouzi nadále trvali na tom, že 

rozšíření vnitřních svobod ve Vietnamu může proběhnout pouze 

v rámci jedné federace se společnými orgány. Vietnamská 

koncepce naopak prosazovala myšlenku aliance a harmonizace 

zájmů mezi státy nezávislými a Indočínskou federaci jen jako 

správní instituci s pověřením ekonomické koordinace. Na 

diplomatickém poli Ho Či Min požadoval vlastní možnosti pro 

rozvoj diplomacie, především přímo v OSN. Ani zde francouzská 

delegace nepřipouštěla nic jiného než autonomii s konzulární 

reprezentací. 

Největší překážkou se stejně jako na konferenci v Dalatu 

stala Kočinčina. Vietnamci nadále chtěli uspořádat referendum 

týkající se budoucího (autonomního) postavení Kočinčiny 

v rámci Vietnamské demokratické republiky, Francie ale chtěla 

referendem poskytnout Kočinčině možnost stát se na Vietnamu 

nezávislou zemí. 

O neobyčejné rozčarování se však nakonec postaral admirál 

d´Argenlieu, který uspořádal v téže době (konkrétně 1. srpna 

1946) další konferenci v Dalatu, kde, jak tvrdil, se měly 

vyjádřit samotné země, hlavně Laos a Kambodža, ke vzniku 

případné federace.
15
 To vedlo k tomu, že byla konference ve 

Francii přerušena. Mohla dále pokračovat jen díky vyjednávacím 

schopnostem Maxe Andrého, který vietnamskou delegaci 

přesvědčil, že se v Dalatu jedná jen o získání nových podnětů 

a ne o žádné závazné jednání. Vietnamci tedy na počátku září 

navrhli, aby řešení bodů, ve kterých se nemohou shodnout, bylo 

                                                 
14

 Devillers, Histoire du Viet-Nam de 1940 à 1952, Editions du Seuil, Paris 1952, str. 295. 
15

 Dalloz, J., La guerre d‘ Indochine 1945-1954, Editions du Seuil, Mayenne 1987, str. 103. 
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odloženo a podepsala se pouze dohoda o ekonomické a finanční 

spolupráci, tzv. modus vivendi. S tím Francouzi nesouhlasili, 

a tak Pham Van Dong a většina delegátů opustili 13. září 1946 

Paříž. Prezident Ho Či Min ještě zůstal a překvapivě přikývl 

na podepsání modu vivendi,
16
 ve kterém převažovaly francouzské 

požadavky. K tomu došlo 14. září v Paříži. Francii zastupoval 

ministr zámořských území provizorní vlády Marius Moutet. Datum 

pro vstup v platnost modu vivendi bylo stanoveno na 30. 

října.
17
 

  

Mezitím byl v srpnu ve Francii projednáván změněný návrh 

ústavy, který Národní shromáždění schválilo 21. srpna. 

Důležitými body se staly články o vzniku Francouzské unie, 

založené na rovnosti práv a povinností bez rozdílu rasy a 

náboženství nebo články o vlastní samosprávě přidružených 

států a území a o kolektivní sebeobraně. Centrálními orgány se 

stala Vysoká rada a Shromáždění a prezident Francouzské 

republiky byl i prezidentem Unie (i když právo ho zvolit měli 

pouze Francouzi).
18
 Bylo tím jasně vyjádřeno, že se Francie 

svých zámořských území jen tak nevzdá. 

 

 

1.1.3 Ozbrojený konflikt 

 

 9. listopadu 1946 byla v Hanoji vyhlášena ústava Vietnamu. 

Teoreticky velmi demokratická a bez zmínky o Francouzské unii 

nebo Indočínské federaci. V téže době opouštěli Vietnam čínské 

jednotky a generál Giap sestavoval armádu, ke které se 

přidávaly jednotky domobrany „tu vé“.
19
 Přesto Ho Či Min spolu 

se Saintenym ještě věřili, že k válce dojít nemusí.  

                                                 
16

 Viz příloha II: Les principales clauses de modus vivendi. 
17

 Sainteny, J., Histoire d‘une paix manquée, Indochine 1945-47, Fayard, Paris 1967, str. 291. 
18

 Dalloz, J., La guerre d‘ Indochine 1945-1954, Editions du Seuil, Mayenne 1987, str. 108. 
19

 Dalloz, J., cit. d., str. 111. 
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V té době začalo velmi často docházet k francouzsko-

vietnamským sporům týkajících se otázek dovozu a vývozu zboží, 

protože si Francouzi přisvojovali právo na celní kontrolu a 

fakticky nefungovaly modem vivendi schválené smíšené komise 

řešící tento problém. S francouzským chováním nesouhlasil 

Viet-Minh a postupně začalo docházet k častějším násilným 

incidentům. Nakonec došlo 20. listopadu 1946 v Haiphongu 

k přímému útoku na francouzskou vojenskou bezpečnost, když 

zabavovala vietnamský náklad. Po celodenním jednání bylo ještě 

uzavřeno příměří. I přesto ale nový velitel francouzských sil, 

generál Jean Valluy, nařídil Haiphong napadnout a již 28. 

listopadu Francouzi toto město kontrovali (kontrolovali už i 

Langson a Ha Long, tudíž nejdůležitější přístav a strategický 

přechod do Číny).
20
 

 Incident v Haiphongu a reakce francouzské armády vyvolaly 

v tonkinské oblasti značné nepokoje. Hanoj byla částečně 

evakuována a Vietnamci začali s obranným zabezpečováním města. 

Také se roznesla zpráva, že je naplánován útok na veškeré 

nevietnamské obyvatelstvo kolem 19. prosince a onoho dne byly 

opravdu shromážděny okolo Hanoje vietnamské síly a členové 

obranných jednotek „tu vé“. Ve 20 hodin byla odpojena 

elektřina a začaly boje, které trvaly až do druhé dne a při 

kterých byl zraněn i Jean Sainteny.
21
 Členové hanojské vlády 

byli nuceni uprchnout a Ho Či Min vyzval svůj národ k boji.  

Obě strany se navzájem obviňovaly z vyprovokování útoku, 

ale pozdější zkoumání této události kladlo vinu na stranu 

Vietnamců a sám generál Giap to po mnoha letech ve svých 

pamětech uznal, i když podle jeho slov v tutéž chvíli 

zaútočili na jiných místech také jednotky francouzské.
22
  

Po těchto událostech došlo ještě k několika pokusům o mírové 

jednání a ukončení vojenských akcí (například při návštěvě 

francouzského ministra pro zámořská území M. Mouteta), ale již 

                                                 
20

 Dalloz, J., La guerre d‘ Indochine 1945-1954, Editions du Seuil, Mayenne 1987, str. 113. 
21

 Sainteny, J., Histoire d‘une paix manquée, Indochine 1945-47, Fayard, Paris 1967, str. 249. 
22

 Giap, V. N., Mémoires 1946-1954, I: La résistance encerclée, Anako, Fontenay-sous-Bois 2003, str. 40. 
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v lednu bylo oznámeno rozhodnutí vietnamské vlády o úplné 

mobilizaci.  

 Začala tak fakticky válka a již v polovině března 1947 

Francouzi dosáhli toho, že Viet-Minh ztratil výsadní postavení 

jak v politice, tak v boji. Francouzi ho zatlačovali stále 

severněji a získávali pod svou kontrolu čím dál větší území. 

Tento fakt byl způsoben především technickou vybaveností 

armád, Vietnamci nemohli na konkurenceschopnost ani pomýšlet, 

ale bojovali houževnatě s myšlenkou získání nezávislosti. 

Situace se změnila v prosinci 1949, kdy se k moci v Číně 

dostal Mao Ce-tung
23
 a na čínsko-vietnamskou hranici poslal 

vojenské jednotky.
24
  

Čínská vojenská přítomnost a pomoc přišla samozřejmě viet-

minhské straně vhod a jen díky tomu se začaly ve Vietnamu 

měnit poměry. Změnilo se však i světové mínění. Od té doby 

mohli francouzští politikové ospravedlňovat své vojenské akce 

jako obranu svobodného světa před šířící se vlnou komunismu a 

zasadili tento konflikt do kontextu studené války.
25
 Již nešlo 

o vietnamský národ, který měl právo na nezávislost jako jiné 

bývalé kolonie (Filipíny, Indie, Pákistán, Cejlon, Barma, 

Indonésie), ale o národ, který se přidal ke „špatnému proudu“. 

A proto země (Velká Británie, Spojené státy), které do té doby  

nevěnovaly francouzsko-vietnamskému konfliktu příliš 

pozornosti nebo se k němu nijak nestavěly, se jasně přidaly na 

stranu Francie.  

  

Viet-Minh přejal čínskou strategii revoluční války, dostal 

zbraně a moderní vybavení a generál Giap vypracoval postup 

přeměny armády a plán intenzivní guerillové války.
26
 14. ledna 

1950 viet-minhský ministr zahraničí Hoang Giam vyhlásil, že 

Vietnam je připraven etablovat rovnoprávné diplomatické vztahy 

                                                 
23

 Přepis čínských jmen do češtiny. [Standardu ISVS pro transkripci neběžných latinských znaků do znaků podle 

ISO Latin2, Pravidla českého pravopisu s dodatkem MŠMT ČR, Academia, Praha 1993, str. 18]. 
24

 Dalloz, J., La guerre d‘ Indochine 1945-1954, Editions du Seuil, Mayenne 1987, str. 155. 
25

 Devillers, P., Histoire du Viet-Nam de 1940 à 1952, Editions du Seuil, Paris 1952, str. 448. 
26

 Giap, V. N., Guerre du peuple, Armée du peuple, Ed. en langues étrangès, Hanoi 1961, str. 49. 
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se všemi zeměmi a že vietnamské vláda uznává Čínskou lidovou 

republiku, která dva dny poté naopak uznala Vietnamskou 

demokratickou republiku (i když byl Ho Či Min stejně 

přesvědčen, že by Vietnam mohl zůstat neutrální mezi oběma 

bloky v případě získání nezávislosti). 30. ledna byl Vietnam 

uznán i Sovětským svazem.
27
  

 Již na podzim 1950 mohl Viet-Minh přejít do ofenzívy a 

podařilo se mu dobýt francouzské stanoviště v Cao Bang, Dong 

Khe a Langsonu, jehož posádka musela být evakuována. Po tomto 

úspěchu Giap postupně získal celý tonkinský region včetně 

dalších strategicky významných míst, sektoru Lao Kay a delty  

Červené řeky, což mělo význam i z hlediska zásobování, protože 

tato část země byla nesmírně úrodná. Na to Paříž reagovala 

výměnou Vysokého komisaře generálem de Lattre de Tassignym, 

který byl zároveň pověřen i vrchním velením Francouzského 

expedičního sboru.
28
  

 V roce 1951 byla obnovena Indočínská komunistická strana a 

založena Sjednocená národní fronta s rozhodujícím vlivem 

Vietnamské strany práce. I když Francouzi nadále používali 

název „Viet-Minh“, sami Vietnamci ale nazývali komunistický 

blok „rezistence“.
29
 Francie proto hledala pomoc především u  

Spojených států a snažila se je přesvědčit, že „vietnamské 

nebezpečí“ má vzrůstající charakter, protože byly zahájeny 

mírové rozhovory V Koreji, a pokud by došlo k ukončení 

korejského konfliktu, Čína by se mohla soustředit na situaci 

ve Vietnamu a zvýšit svou materiální pomoc rezistenci.  

Na počátku roku 1952 podlehl generál de Lattre de Tassigny své 

nemoci a na místo Vrchního velitele francouzských sil byl 

jmenován generál Raoul Salan.
30
 Avšak vietnamská armáda 

zaznamenávala úspěchy a krok za krokem získávala Francouzi 

kontrolovaná území (nejdříve Tonkinskou deltu, a pak i na 

                                                 
27

 Devillers, P., Histoire du Viet-Nam de 1940 à 1952, Editions du Seuil, Paris 1952, str. 455. 
28

 Férier, G., Les trois guerres d‘ Indochine, Presses universitaires de Lyon, Lyon 1993, str. 25. 
29

 Devillers, P., cit. d., str. 466. 
30

 Montagnon, P., La France coloniale, Retour à l´Hexagone, Pygmalion, Paris 1990, str. 229. 
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území Annámu a císařské město Hué). Salan byl proto v květnu 

1953 odvolán a na jeho místo nastoupil generál Henri Navarre, 

jehož plánem byla silná ofenzíva na severu a obsazení 

strategické místa zvaného Dien Bien Phu. K tomu došlo 20. 

listopadu 1953. 

 Problematická otázka francouzsko-vietnamského konfliktu se 

dostala také do agendy mezinárodní konference konané na 

počátku roku 1954 v Berlíně.
31
 Jelikož však zúčastněné země 

(Spojené státy, Velká Británie, Francie a Sovětský svaz) 

nebyly schopny nalézt kompromis, shodly se na uspořádání 

konference věnované problémům Dálného Východu s přizváním 

zainteresovaných stran (včetně Číny) ve Švýcarsku.
32
  

Oficiálně začala Ženevská konference 26. dubna 1954, ale 

indočínský konflikt se začal řešit až 8. května, když byly 

zveřejněny zprávy o konečném vietnamském vítězství u Dien Bien 

Phu (bitva trvala již od března a 7. května byl dobyt poslední 

záchytný bod a bylo zajato zhruba deset tisíc francouzských 

vojáků).
33
 Příměří a rozhodnutí rozdělit Vietnam 17. 

rovnoběžkou bylo podepsáno 20. července. 

 

 

1.2 Alžírsko 1954 - 1962 

 

1.2.1 „Kolonie Alžírsko“ do roku 1954 

 

 Alžírská koloniální kapitola ve francouzské historii se 

začala psát rokem 1830 vyloděním francouzských jednotek 

v Sidi-Ferruch. Po porážce janičářské
34
 armády byla podepsána 

dohoda o kapitulaci, která obsahovala klauzule o svobodném 

vyznávání muslimského náboženství a principy nedotknutelnosti 

majetku, obchodu a průmyslu a zaručení stejných svobod pro 

                                                 
31

 Dalloz, J., La guerre d‘ Indochine 1945-1954, Editions du Seuil, Mayenne 1987, str.  226. 
32

 Lacouture, J., Devillers, P., La fin d´une guerre, Indochine 1954, Editions du Seuil, Paris 1960, str. 58. 
33

 Roy, J., La bataille de Dien Bien Phu, Julliard, Paris 1963, str. 568. 
34

 Elitní garda křesťanských zajatců vychovaných v islámu. [Dictionnaire encyclopédique, Hachette, Paris 1980, 

str. 687]. 
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všechny vrstvy obyvatelstva s důrazem na respektování 

postavení žen ve společnosti. Na rozdíl od Velké Británie se 

však Francie neobracela na tamější autority pro tvorbu a 

řízení administrativy, ale ustavovala vlastní správce, kteří 

tak mohli přijímat do značné míry diskriminační legislativu.
35
  

 První nacionalistické hnutí pro nezávislost Alžírska (ENA 

- Etoile Nord-Africaine, Severoafrická hvězda) se objevilo 

v roce 1926 a záhy se do jeho čela postavil Messali Hadž
36
 (pro 

svou činnost několikrát uvězněný), požadující nezávislost, 

odchod francouzských jednotek z alžírského území, amnestii pro 

všechny uvězněné, vznik alžírské armády, všeobecné hlasovací 

právo, svobodu tisku, přístup Alžířanů k politickým funkcím, 

oficiální uznání dvojjazyčnosti, dodržování občanských práv s 

důrazem na arabskou kulturu.
37
 Heslem nacionalismu se stala 

věta: „Islám je moje náboženství, arabština můj jazyk a 

Alžírsko moje vlast.“
38
  

Poté, co byla ENA v roce 1937 rozpuštěna, založil Messali 

Stranu alžírského lidu (PPA - Parti du Peuple Algérien), která 

byla po dvou letech zakázána a fungovala v ilegalitě. Pro 

možnost účastnit se voleb pak Messali založil v roce 1946 

další politické uskupení s názvem Hnutí pro vítězství 

demokratických svobod (MTLD - Mouvement pour le Triomphe des 

Libertés Démocratiques). V témže roce oznámil vznik 

Demokratické unie Alžírského manifestu (UDMA - Union 

Démocratique de Manifeste Algérien) Ferhat Abbas, protože 

chápal, že pro nezávislost Alžírska ještě nedozrála doba a 

navrhoval proto federaci v rámci Francouzské unie.
39
 Alžírský 

manifest zveřejnil o tři roky dříve s požadavky účasti 

muslimských Alžířanů na vládnutí, nediskriminace na základě 

                                                 
35

 Harbi M., Stora B., La guerre d´Algérie, Robert Laffont, Paris 2004, str. 36. 
36

 Arabská jména nechávám v jejich francouzské podobě; jen „Hadj“ je kvůli výslovnosti psáno „Hadž“. 
37

 Harbi M., Le F.L.N., Mirage et réalité: dès origines à la prise du pouvoir, Edition J.A., Paris 1980, str. 16. 
38

 Montagnon, P., Histoire de l´Algérie, Dès origines à nos jours, Pygmalion, Paris 1998, str. 229. 
39

 Bouche, D., Histoire de la colonisation française II, Flux et reflux, Fayard, Paris 1991, str. 418. 
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náboženství, odluky církve od státu, bezplatného a povinného 

vzdělání pro všechny nebo agrární reformy.
40
 

  

Konce války v Evropě využili militantní příznivci 

Messaliho a 8.května 1945 vypuklo povstání v oblastech Sétifu 

a Guelmy.
41
 Přestože se tato rebelie příliš nerozšířila, bylo 

zabito přes sto Evropanů a přesný počet obětí umírněných 

muslimů nebyl samozřejmě nikdy prokázán. Následná krvavá 

represe si však vyžádala obětí mnohem více, ale zdroje se 

rozcházejí (francouzské uvádějí mezi dvěma až osmi tisíci 

osob, alžírské 45 tisíc).
42
 Tato událost ovšem prohloubila již 

tak dost hluboký rozpor mezi dvěma společenstvími a dokonce i 

mezi Alžířany samotnými, protože umírnění a spolupracující 

muslimové představovali pro bojovníky za svobodu vlastizrádce. 

  

Francie v období 1945-54 procházela mnohými politickými 

krizemi a navíc hájila své pozice v Indočíně, a tak alžírská 

otázka zůstávala poněkud stranou. V roce 1947 byl přijat 

statut Alžírska, který přiděloval alžírským departmentům
43
 

finanční autonomii a určitou míru organizace díky rozšíření 

občanských práv a vzniku Alžírského shromáždění, které  

mělo být volené napůl dvěma kolegii, francouzským a 

muslimským, přestože evropská populace tvořila přibližně jen 

osminu arabské.
44
 

 Do roku 1954 probíhaly přípravy na osvobozenecký boj, 

jelikož situace ve Vietnamu dokazovala, že s vnější pomocí je 

vojensky možné čelit koloniální mocnosti. Toto období bylo 

také charakteristické bojem o moc v rámci různých 

nacionalistických proudů a představ, což ovšem rozdělilo 

                                                 
40

 Montagnon, P., Historie de l´Algérie, Dès origines à nos jours, Pygmalion, Paris 1998, str. 244. 
41

 Hovořilo se také o tom, že povstání mohlo být vyprovokováno komunisty, a další verze ho prezentovala jako 

povstání z hladu. [Harbi, M., Le F.L.N., Mirage et réalité: dès origines à la prise du pouvoir, Edition J.A., Paris 

1980, str. 28] 
42

 Bouche, D., Histoire de la colonisation française II, Flux et reflux, Fayard, Paris 1991, str. 415. 
43

 Alžírské území bylo rozděleno francouzskými administrativními jednotkami a plně začleněno jako integrální 

součást do Francouzské republiky. Sami Alžířané svou zemi dělili na 6 regionů „wilaya“ (viz. příloha VII). 
44

 Montagnon, P., Histoire de l´Algérie, Dès origines à nos jours, Pygmalion, Paris 1998, str. 252. 
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alžírskou společnost na několik nepřátelských táborů 

(podrobněji se tomuto tématu budu věnovat v kapitole o 

jednotlivých aktérech). 

 

 

1.2.2 Válka za nezávislost 

 

 V noci na 1. listopadu 1954 vypukla na mnoha místech 

Alžírska ozbrojená povstání a došlo k útokům na policejní a 

administrativní posty i francouzské civilní obyvatelstvo. Do 

té doby neznámá organizace, Fronta národního osvobození (FLN - 

Front de libération nationale), vyhlásila požadavek národní 

nezávislosti a obnovení alžírského suverénního státu, 

založeného na demokratických, sociálních a islámských 

principech, kde budou respektována všechna lidská a občanská 

práva bez ohledu na rasu a náboženské vyznání. FLN dále 

požadovala okamžité zahájení rozhovorů a uznání alžírské 

suverenity výměnou za příslib respektu francouzských 

ekonomických a kulturních zájmů.
45
 Jako protiváhu FLN pak 

v prosinci Messali založil Alžírské národní hnutí (MNA - 

Mouvement national algérien), které se snažilo její činnost 

podkopávat. 

 

Nikdo z Francouzů si však v listopadu 1954 nepřipouštěl, 

že by někdy v budoucnu mohla Francie s FLN vyjednávat. 

Alžírsko mělo totiž jiné postavení mezi ostatními 

kolonizovanými státy, bylo považováno za integrální území 

Francouzské republiky. Přesně to vystihuje následné prohlášení 

prezidenta Rady (předsedy vlády) Pierra Mendès-France: 

„Nebudeme vyjednávat, protože se jedná o obranu vnitřního 

národního bezpečí, jednoty a integrity Republiky.“
46
  

                                                 
45

 Viz příloha III: Apel FLN alžírskému lidu. 
46

 Bouche, D., Histoire de la colonisation française II, Flux et reflux, Fayard, Paris 1991, str. 422. 
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Nebo francouzského ministra vnitra Françoise Mitterranda: 

„Nepřipustím žádné vyjednávání s nepřáteli vlasti, jediným 

vyjednáváním je válka. Alžírsko, to je Francie“ (l´Algérie, 

c´est la France).
47
 

 V reakci na to byly do Alžírska vyslány vojenské jednotky 

o síle 75 tisíc mužů ke stávajícím 49 tisícům, které tam byly 

již od června. Kromě toho docházelo k zatýkání předních 

představitelů MTLD, z nichž některým se podařilo utéci za 

hranice země a někteří se přidali na stranu partyzánského 

hnutí FLN. Následně byl také vytvořen francouzský vládní plán 

pro Alžírsko, který předpokládal založení alžírské Vysoké 

školy administrativy, aby se usnadnil přístup muslimům 

k veřejným funkcím, dále snížení rozdílu alžírských a 

francouzských příjmů, protože hrubý příjem Evropana 

představoval dvaceti osmi násobek příjmu Alžířana, a zahájení 

velkých výstavbových prací v místech, kde chyběla 

infrastruktura a kde byla příliš vysoká nezaměstnanost. Kvůli 

pádu vlády však k jeho schválení nedošlo. Kromě toho se zdá, 

že bylo velmi naivní předpokládat, že by podobný plán zamezil 

požadavkům nezávislosti alžírského státu. Na konci března 1955 

ale Národní shromáždění schválilo výjimečný stav a posílení 

pravomocí armády v určitých zónách Alžírska s možností 

přeskupování obyvatelstva do ubytovacích táborů pro zamezení 

podpory FLN.
48
 

 Až do srpna 1955 však nikdo nepovažoval situaci v Alžírsku 

za extrémně problematickou, o čemž svědčí i název, který toto 

období dostalo - „drôle de guerre“ (směšná válka). Situace se 

značně změnila po 20. srpnu, kdy byl oficiálně vyhlášen 

začátek svaté války (toto datum mělo symbolickou hodnotu,  

protože bylo druhým výročím sesazení marockého sultána 

Mohammeda V., což mělo dokazovat jednotný postup proti 

kolonialismu v rámci celého Maghrebu). V tento den se 

                                                 
47

 Montagnon, P., La France coloniale, Retour à l´Hexagone, Pygmalion, Paris, 1990, str. 339. 
48
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vzbouřily tisíce Alžířanů (šlo především o zemědělce a 

venkovské obyvatelstvo, kterým se po boku postavila vojenská 

frakce FLN, Armáda pro národní osvobození - ALN) v oblasti 

Nord-Constantinois. Výsledkem tohoto zuřivého násilí bylo na 

dvě stě zabitých Francouzů a muslimů, kteří spolupracovali 

s francouzskou administrativou nebo neprokázali dostatečnou 

podporu alžírské revoluci. Stejně pak jako po povstání v roce 

1945 i následná represe si vyžádala značný počet obětí, čísla 

se samozřejmě opět rozcházejí v závislosti na zdrojích, ale 

pohybují se mezi dvěma a dvanácti tisíci.
49
 Tato událost zřejmě 

vedla k tomu, že si francouzská strana uvědomila závažnost 

situace a pochopila, že FLN se nebude bát použít ty nejhorší 

prostředky, aby získala nezávislost své země. O to více však 

byli Francouzi utvrzeni ve svém postoji, že se za žádnou cenu 

nevzdají jakékoliv části jejich „vlastního území“ (potvrzení 

principu jednoty a nedělitelnosti Republiky), čímž vstoupili 

do opravdové francouzsko-alžírské války. 

 Kromě toho ale Alžířané upoutali pozornost okolního světa 

a alžírská otázka se dostala do agendy OSN, čímž konflikt 

vstoupil do fáze internacionalizace. 

 

V září 1955 podepsali zvolení alžírští zástupci (ve 

francouzském Národním shromáždění a v Alžírském shromáždění) 

„Manifest 61“
50
, ve kterém uznali hlavní alžírskou národní ideu 

nezávislosti a suverénního státu. V prosinci je následoval 

Ferhat Abbas a zástupci UDMA vzdáním se mandátu v Alžírském 

reprezentativním orgánu. V dubnu následujícího roku Abbas 

oficiálně vstoupil do FLN a pro svou politickou 

reprezentativnost získal později vedoucí post v Provizorní 

vládě Alžírské republiky GPRA.
51
 

Od roku 1956 probíhala totální válka a stávky, 

obyvatelstvo bylo pravidelně terorizováno. Francouzi povolali 

                                                 
49

 Marseille, J., Nouvelle histoire de la France II, De la Révolution à nos jours, Perrin, Paris 1999, str. 373. 
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 Číslo „61“ udává počet signatářů. 
51

 Stora, B., Histoire de la guerre d´Algérie (1954-1962), La Découverte, Paris 2004, str. 19. 
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ke stávajícím 186 tisícům vojáků dalších šedesát tisíc, 

z nichž se mnozí poměrně nedávno vrátili z Indočíny. Na straně 

bojovníku za nezávislost bylo v téže době zhruba necelých pět 

tisíc vojáků a patnáct tisíc přívrženců, kteří postupně 

získávali materiální a logistickou podporu zvenčí (například 

od Maroka a Tuniska, států, které získaly nezávislost 

v listopadu 1955, respektive v březnu 1956).
52
 

 Nový premiér, socialista Guy Mollet, se od července 1956 

pokoušel tajně s FLN vyjednávat, avšak jeho plány překazil 

únos letadla (připravený rezidenčním ministrem v Alžírsku 

Robertem Lacostem), ve kterém cestovali přední představitelé 

FLN, a jejich následné uvěznění. Vliv na události v Alžírsku 

měla mimo jiné i Suezská krize, díky níž mohli Francouzi 

obvinit egyptského prezidenta Násira z aktivní podpory 

alžírského povstání.  

 Další fáze války, takzvaná bitva o Alžír, vypukla v lednu 

1957 a probíhala až do října. Do vedení francouzské armády byl 

postaven generál Salan (byl také Vrchním velitelem 

francouzského sboru v Indočíně v roce 1952), který svěřil  

obnovení pořádku v hlavním městě 10. parašutistické divizi pod 

vedením generála Jacquese Massuho (taktéž se zkušenostmi 

z Indočíny). FLN se kromě francouzské armády soustředila na 

evropské obyvatelstvo a umírněné muslimy a její nejsilnější 

zbraní se staly atentáty na frekventovaných místech. Bitva o 

Alžír proto byla považována za bitvu „městského terorismu“.
53
 

  

Avšak i francouzská armáda (a hlavně parašutistická 

divize, na níž připadly i policejní pravomoci) se začala 

uchylovat k používání mnohem účinnějších, ale nehumánních 

nástrojů. Na atentáty odpovídala mučením, které se ve vojenské 

mluvě označovalo jako „získávání informací pomocí výjimečných 

                                                 
52
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53
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prostředků“.
54
 Nicméně tyto metody přinesly své výsledky, byly 

zatčeny tisíce Alžířanů a značné množství reprezentantů FLN 

(přes tři tisíce osob pohřešováno a nikdy neobjeveno), zničeny 

veškeré administrativní, informační i zásobovací sítě FLN. 

Francouzští parašutisté sice tuto bitvu vyhráli, ale za cenu 

vážné morální krize, jež rozdělila francouzskou společnost na 

dva tábory, které byly postaveny před klasickou 

machiavelistickou tezi, zda účel světí prostředky.  

 Špatným tahem, kvůli kterému byli Francouzi odsouzeni 

světovým míněním za napadení neutrální země, bylo bombardování 

kolony Armády národního osvobození ALN na území Tuniska 

v únoru 1958. Jejich terčem se stalo městecko Sakiet-Sidi-

Youssef, kde zahynulo na sedmdesát civilistů a přes sto třicet 

jich bylo zraněno. Po tomto incidentu byla francouzská vláda 

nucena přijmout anglo-americkou nabídku zprostředkovatelské 

mise, která by urovnala vztahy Francie a Tuniska i případnou 

vojenskou přítomnost francouzských jednotek na jeho území.
55
 To 

všechno finálně vedlo ke krizi parlamentního režimu a pádu 

vlády, devalvaci měny, krizi exportu, ztrátě důvěry na 

mezinárodním politickém a ekonomickém poli, mohutným 

manifestacím a postupnému zániku slabé poválečné IV. 

Francouzské republiky. 

 

 

1.2.3 Francouzsko - francouzský konflikt 

  

Po oznámení popravy tří francouzských vojáků se 13. května 

1958 konala v hlavním městě Alžírska pietní ceremonie, které 

využili francouzští Alžířané k veřejnému projevu 

nespokojenosti s dosavadním průběhem řešení konfliktu, jelikož 

nově jmenovaný první ministr Pierre Pfimlin předtím veřejně 

deklaroval záměr vyjednávat s FLN. Proti tomuto 
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„diplomatickému Dien Bien Phu“ se postavili přední velitelé 

francouzské armády v Alžírsku (Salan, Massu, Delbecque, 

Pouget, Lagaillarde, Godard) a generál Massu vyhlásil založení 

Výboru veřejného pořádku Alžíru (Comité du Salut public 

d´Alger), který si za cíl kladl bránit vůli francouzsko-

muslimské populace v Alžírsku a za každou cenu udržet jednotu 

Francouzské republiky. Aby tohoto cíle dosáhli, rozhodli se 

povolat generála de Gaulla, který se měl posléze chopit moci.
56
 

Francie stála na pokraji občanské války. Možnost povolání 

generála de Gaulla zpět do politiky jako první evokoval 

Maurice Duverger na stránkách novin Le Monde, protože de 

Gaulle stále ještě představoval hrdinu druhé světové války a 

jako jediný měl šanci obnovit autoritu státu, sjednotit 

francouzský národ a zajistit kontinuitu národního dědictví.
57
 

 O rozuzlení situace se nakonec postaral sám prezident 

republiky René Coty, který navrhl de Gaulla jako nového 

premiéra. Zjednodušenou procedurou tento návrh schválilo 329 

poslanců, 224 bylo proti a šest se zdrželo hlasování, a tak 

mohl být již 1. června 1958 uveden do úřadu.
58
 

 

 Generál de Gaulle však nesplnil očekávání, které do něho 

vkládaly francouzské velitelské špičky. Generála Salana 

nahradil duem Paul Delouvrier - Maurice Challe, vyhlásil 

socio-ekonomický plán pro Alžírsko, vyhověl požadavkům zrušit 

dvě dosavadní volební kolegia a zavést pouze jediné a vypsal 

referendum o ústavě V. Republiky, které bylo schváleno 80 

procenty hlasů v metropolitní Francii a 90 procenty v 

Alžírsku. Tato ústava dávala velké pravomoci prezidentu  

republiky, který podle článku 12 mohl rozpustit Národní  

shromáždění.
59
 23. října 1958 nabídl de Gaulle FLN mír („la 

paix des braves“ - mír statečných), který ovšem podmínil 
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okamžitým složením zbraní, což ale nebylo protistranou přijato 

a naopak FLN ještě znásobila své akce na vlastním i 

francouzském území. Svůj návrat pak završil 21. prosince 1958, 

když byl zvolen prezidentem V. Francouzské republiky.
60
 

 Největší ránu však zasadil přívržencům „francouzského 

Alžírska“ 16. září 1959, když ve svém projevu prohlásil, že 

v souvislosti s alžírskými, národními a mezinárodními 

okolnostmi považuje za nutné začít jednat o alžírském 

sebeurčení a možnosti výběru mezi přidružením, nebo 

nezávislostí. To mělo mnoho následků. Nejprve Georges Bidault 

založil Sdružení pro francouzské Alžírsko (Rassemblement pour 

l´Algérie française), které zastřešovalo tradiční zastánce 

francouzského dědictví, především z řad gaullistů a 

křesťanských demokratů. Nedávno vzniklá Provizorní vláda 

Alžírské republiky (GPRA v čele s Ferhatem Abbasem) žádala  

nezávislost jako předem danou podmínku jakýchkoliv 

vyjednávání, ale to generál de Gaulle odmítl, protože doufal, 

že francouzská armáda porazí Armádu národního osvobození ALN a 

Alžírsko bude muset přijmout podmínky dané Francií. A konečně, 

alžírská válka se posunula do nové fáze, vlastního 

francouzsko-francouzského střetnutí.
61
 

 

Již počátek roku 1960 byl poznamenán akcemi francouzských 

Alžířanů, kteří se pokoušeli narušit práci policie a 

pořádkových jednotek. Přední organizátoři byli buď zatčeni, 

nebo museli uprchnout, ale „týden barikád“ naznačil, že se 

někteří armádní velitelé postavili proti de Gaullovým 

nařízením. Národní shromáždění poté schválilo speciální  

pravomoci vlády po dobu jednoho roku, a tak de Gaulle zahájil 

v polovině roku tajné rozhovory v Melunu s alžírskými 

nacionalistickými předáky. I přesto, že zkrachovaly, vytvořily 
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naději na ukončení již šest let se vlekoucího konfliktu.
62
 

V listopadu 1960 pak vyhlásil de Gaulle referendum o principu 

sebeurčení Alžírska, pro které se ve Francii vyslovilo 75 

procent a v Alžírsku 69 procent populace (proti byli jen 

obyvatelé velkých alžírských měst). Mírové rozhovory měly být 

zahájeny 7. dubna 1961.
63
 

 Proti dekolonizaci se razantně postavili generálové 

(Salan, Challe, Zeller a Jouhaud), kteří byli od začátku proti 

jakémukoliv stupni autonomie a kteří byli připraveni hájit 

francouzské pozice za každou cenu. Jejich cílem nebylo nic 

jiného než provést státní převrat a zabránit generálu de 

Gaullovi v jeho plánech poskytnout Alžírsku nezávislost. O 

půlnoci 21. dubna 1961 obsadili jednotkami zelených baretů 

z prvního cizineckého parašutistického regimentu v Alžíru 

sídlo vlády, letiště, radnici, hlavní vojenský sklad zbraní a 

prakticky se zmocnili hlavního města.
64
 Následně byl v Paříži  

vyhlášen výjimečný stav a generál de Gaulle deklaroval, že  

povstalci nemají šanci a budou tvrdě potrestáni, což nalomilo 

vojáky, kteří byli pod vedením vzbouřených generálů. Takzvaný 

„puč generálů“ skončil o týden později. Generál Challe se  

vzdal, ostatní uprchli a byli odsouzeni v nepřítomnosti 

válečným soudem.  

 Souběžně ovšem začala působit jiná protigaullistická 

organizace, založená v únoru 1961. Jmenovala se Organizace 

tajné armády (OAS - Organisation de l´armée secrète), do jejíž 

řad se přidali Francouzi, kteří byli donuceni z horké alžírské 

půdy uprchnout, ať už z důvodu účasti na manifestacích a týdnu  

barikád, nebo kvůli násilné činnosti FLN. Po ilegálním návratu 

spolupracovali s dalšími aktivisty francouzsko-alžírské 

populace, jako byli Nacionalističtí studenti nebo Fronta 

francouzského Alžírska.
65
 Po neúspěšném puči generálů se k OAS 
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přidali někteří další plukovníci a nižší důstojníci. 

Generálové Salan a Jouhaud začali s OAS udržovat přímé styky a 

Salanovi bylo dokonce přiděleno vrchní vedení. Cíle byly 

definovány jasně a jednoduše: zůstat věrní duchu a myšlenkám 

z 13. května 1958, podkopávat politiku nezávislého Alžírska, 

místo toho vytvořit nové „bratrské a francouzské“ a připravit 

povstání, které by zabránilo v jednání mezi francouzskou 

vládou a FLN. Již v říjnu prý disponovali armádou o síle sto 

tisíc mužů.
66
 

 Organizace tajné armády zřejmě měla šanci uspět u 

pravicově smýšlejících Francouzů, protože se našlo dostatečné 

množství jejích přívrženců ve francouzské policii, 

administrativě i v politice, nicméně charakter její činnosti 

sám odsoudil celou organizaci k morálnímu zavržení celou 

společností. OAS se uchýlila k používání teroru, 

individuálních atentátů, únosům, vraždám a popravám a své 

působení přenesla i na půdu samotné Francie. Dvakrát se její 

členové pokusili spáchat atentát na generála de Gaulla, 

dalšímu útoku unikl mimo jiné i ministr kultury André Malraux 

nebo Jean-Paul Sartre.  

 

 Francouzská vláda se snažila pokračovat v rozhovorech, 

které byly zahájeny a nedokončeny v Melunu. V květnu 1961 se 

vyjednavači sešli ve švýcarském Evianu a v červenci v Lugrinu, 

ale ani jednou se neshodli na společném řešení. Dohodu o 

příměří podepsali Francouzi s FLN až 18. března 1962 během  

druhé konference v Evianu. Podepsáním Evianských dohod ale 

válka ještě neskončila, protože svou pozici nadále hájila OAS, 

stále stupňující své aktivity. Posléze také vyhlásila, že 

považuje francouzskou armádu na alžírském území jako okupační 

a každého příznivce dohod za nepřítele. Proto se vydala do 

Francie další vlna uprchlíků, tentokrát ale ne na popud FLN, 

která nutila alžírské Francouze a umírněné muslimy ze země 
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„buď s kufrem, nebo v rakvi“, přestože jim dohody z Evianu 

zajišťovaly veškerá občanská práva, politickou participaci a 

nediskriminaci.
67
 Konec března, duben i počátek května 

poznamenány dalšími vlnami násilí, kdy se Organizace tajné 

armády pokusila vytvořit republiku ve městě Oran. Poprvé také 

využila v moderní době velmi účinnou a oblíbenou zbraň bomby 

nastražené v autě.
68
 Zatčení Salana, Jouhauda a Degueldrea však 

OAS vážně oslabilo, a tak vyhlásila taktiku spálené země, aby 

vrátili Alžířanům zemi takovou, jakou ji podle nich Francouzi 

našli v roce 1830. Po vyčerpání OAS podepsal její nový 

předseda Jean-Jacques Susini dohodu s FLN o ukončení bojů.  

 

Alžírsko bylo uznáno 3. července 1962 nezávislou zemí, 

čemuž předcházelo francouzské referendum, schválené téměř 

šesti miliony hlasy (proti se vyslovilo jen přes 16 tisíc 

respondentů).
69
 Referendum o alžírské nezávislosti završilo 

francouzskou koloniální historii a sedmnáctileté období pokusů 

o záchranu národního dědictví. 

 

 

1.3 Obecné charakteristické znaky 

 

Dekolonizační války ve Vietnamu a v Alžírsku mají ve 

francouzské historii výjimečné místo. Francouzsko-vietnamský 

konflikt započal dekolonizační proces v rámci francouzského 

impéria a válka v Alžírsku ho završila. Sami Alžířané 

deklarovali, že Vietnam se jim stal příkladem.
70
 Avšak tyto dva 

konflikty jsou podstatně odlišnější, než by se na první pohled 

zdálo.  

Společné mají za prvé to, že Francouze naprosto zaskočily. 

Francouzský národ se honosil, že je nositelem a pokračovatelem 
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dlouhé historické tradice silného mocenského státu s velkými 

koloniálními državami, které se mu staly zdrojem hodnotných 

materiálních zásob. Kromě zajištění hmotných výhod měla 

Francie pocit, že především hraje důležitou roli 

v civilizačním rozvoji nevyspělých kultur („mission 

civilisatrice“). Druhým společným a podstatným znakem je to, 

že Vietnam i Alžírsko představovaly nejzatvrzelejší regionální 

protivníky, a tak usnadnily cestu k nezávislosti okolním 

státům. Za třetí, tato tématika se stala společenským tabu, i 

když z různých příčin. Porážka u Dien Bien Phu byla sváděna na 

rozpory uvnitř vedení Francouzského expedičního sboru, hrubé 

podcenění vietnamských možností a schopností a nečinnost 

vlády, kdežto v Alžírsku došlo po puči generálů a vyhlášení 

cílů Organizace tajné armády k francouzsko-francouzskému 

konfliktu, se kterým se sice moderní, avšak do značné míry 

konzervativní francouzská společnost těžko vyrovnává i po více 

než čtyřiceti letech.  

 

Obecným rozdílem těchto konfliktů jsou příčiny válek 

z francouzského pohledu. Když vyhlásili Vietnamci nezávislost, 

poslala Francie své vojáky obhajovat národní dědictví a 

nechtěla si připustit, že po druhé světové válce nastala doba 

pro nové nezávislé státy, stejně jako tomu bylo i po první 

světové válce, když prezident Wilson vyhlásil princip 

sebeurčení národů. Alžírsko však hrálo pro Francii důležitější 

roli. Bylo geograficky mnohem blíže, žila tam silně zastoupená 

francouzská menšina (přibližně 1 200 000 osob)
71
 a především ho 

Francie považovala za integrální součást svého území 

(„Algérie, c´est la France!“) a ne za kolonii nebo 

protektorát. Z tohoto důvodu nebyla sice Francie připravena 

poskytnout Vietnamu nezávislost a možnost spravovat vlastní 

obranu, zahraniční politiku a diplomatické vztahy, byla však 

ochotna přiznat vietnamskému státu alespoň autonomii a 
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samosprávu v rámci Francouzské unie a Indočínské federace, kde 

měla být postupně vybudována celní, hospodářská a měnová unie. 

V případě alžírských departmentů se naproti tomu debata o 

možné autonomii ani neobjevila, protože stejně jako ostatní 

správní celky jako Korsika nebo Alsasko byla tato alžírská 

území zastoupena ve francouzském parlamentu. Proto se také 

setkáme s tím, že konflikt v Alžírsku nebyl označován jako 

„válka“, ale pouze jako „události“ (les événements) nebo 

„policejní akce“. 

Konflikt v Alžírsku se také mnohem více týkal Francouzů 

samotných, protože již v jeho průběhu do „metropolitní“ 

Francie, jak  Francouzi nazývali prostor dnešního území 

francouzského hexagonu
72
, začali proudit alžírští emigranti (ať 

už francouzského původu, takzvaní „pieds-noirs“ - černé nohy, 

nebo Alžířané, kteří spolupracovali s Francouzi a nesouhlasili 

s taktikou FLN, nazývaní „harkis“).Do Francie byly přeneseny 

ale i násilné akce, kterých se dopouštěli nejen zastánci FLN a 

MNA bojujících mezi sebou, ale i přívrženci politiky OAS. 

 

Z tohoto pohledu se zdá, že Alžírská válka měla na 

francouzský národ hlubší a vážnější dopady, a proto je nutné 

věnovat se konkrétnějším aspektům těchto konfliktů. Podle mého 

názoru mezi ty nejdůležitější patří aktéři, protože konflikty 

utvářeli a jejich postoje rozhodovaly o dalším průběhu. Druhým 

aspektem, kterému se budu věnovat, je postup, který jednotlivé 

strany zvolily pro získání převahy. Neméně důležitým aspektem 

válek je také společnost, která modelovala a ovlivňovala 

postoje jednotlivých aktérů. 
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2. KOMPARACE HLAVNÍCH FAKTORŮ KONFLIKTŮ 

2.1 Aktéři 

 

 Část věnovaná hlavním představitelům konfliktů je 

nejsložitější, protože každé hnutí za nezávislost mělo své 

oponenty a ani ve Francii neexistovala jednotná pozice všech 

politických představitelů.  

Mezi vietnamské aktéry patřily kromě Viet-Minhu 

nacionalistické strany, především Vietnamská nacionalistická 

strana V.N.Q.D.D., a jihovietnamské náboženské sekty. Pro 

pochopení vzniku Fronty národního osvobození FLN v Alžírsku je 

třeba představit vývoj alžírských nacionalistických hnutí, 

následně definovat jejího hlavního oponenta Alžírské národní 

hnutí MNA a postavení, které získala Provizorní vláda Alžírské 

republiky GPRA. 

 Jednání francouzských aktérů vycházelo z jejich 

politického vyznání, které je dělilo na tradiční obhájce 

dekolonizace a zastánce jisté míry autonomie. Alžírský 

konflikt dále definovaly dva faktory: prvním byl názorový 

obrat generála de Gaulla a druhým rozpor uvnitř francouzské 

armády. 

 

 

2.1.1 Viet-Minh a oponenti 

 

Viet-Minh 

 Vedení vietnamského boje za nezávislost se ujala Národní 

fronta za nezávislost Vietnamu, Viet-Nam Doc Lap Dong Minh, 

zkráceně Viet-Minh, v květnu roku 1941 z podnětu vůdčí 

osobnosti indočínské komunistické elity Ho Či Minha. 

Indočínská komunistická strana (PCI - Parti Communiste 

Indochinois) byla založena již v roce 1930 a stala se 

nositelem myšlenek osvobození utlačovaných národů a sociální 
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rovnosti, nicméně Viet-Minh sdružoval i nekomunistické členy.
73
 

Na kongresu PCI 11. září 1945 byl sice stanoven základní 

princip, že strana přebírá vedení Viet-Minhu, ale již za dva 

měsíce poté rozhodl Výkonný výbor PCI o dobrovolném rozpuštění 

Indočínské komunistické strany, aby zamezil vnitřnímu i 

světovému nedorozumění, které by mohlo ohrozit osvobození a 

jednotu vietnamských zemí.
74
 

 Program Viet-Minhu byl se dal shrnout do tří základních 

bodů. Kromě osvobození země od francouzské a japonské nadvlády 

a získání nezávislosti proklamovala Národní fronta snahu o 

vytvoření aliance demokratických států bojujících proti agresi 

a fašismu a vybudování Vietnamské demokratické republiky 

se širokou lidovou účastí. Principiálně ale Viet-Minh uvažoval 

o možné spolupráci s Francií, pokud by uznala jeho 

nezávislost, a odkazoval se na francouzské demokratické 

principy vzešlé z Velké francouzské revoluce. Ho Či Min se 

dále spoléhal na možnou roli, kterou mohla hrát Čína v Asii a 

Spojené státy ve světě - Čína jako garant proti Japonsku a USA 

jako propagátor antikolonialismu.
75
  

 

V plánech o budoucnosti se však Viet-Minh odlišoval od 

ostatních nacionalistických hnutí, která měla za cíl pouze 

nezávislost a neřešila, co se stane po jejím získání. Viet-

Minh již v roce 1941 plánoval budoucí uspořádání společnosti a 

státu: např. zavedení všeobecného hlasovacího práva od 18 let, 

zaručení stejných politických práv etnickým menšinám a 

zaručení demokratických svobod jako je svoboda tisku, pohybu, 

shromažďování, respektování rovnosti mužů a žen, 

decentralizace administrativy, systém sociálního zabezpečení a 

znárodnění majetků všech kolaborantů s nepřáteli.
76
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Národní liga si od počátku začala budovat v Tonkinu a 

Annámu informační sítě a sjednocovat vietnamské emigranty 

v Číně. V Annámu bylo o něco těžší přimět obyvatelstvo ke 

spolupráci a vstupu do Viet-Minhu, a tak za těmito účely bylo 

často používáno násilí a teror. Pokud političtí oponenti 

odmítli spolupráci, byli zabiti. Po japonské kapitulaci 

v srpnu 1945 zrušil veškerá japonská administrativní zřízení, 

vytvořil síť vlastních a zmocnil se všech komunikačních 

prostředků. Pod kontrolou tak měl téměř dvě třetiny 

vietnamského území.
77
 

 Po vyhlášení nezávislosti 2. září 1945 stanul Viet-Minh 

oficiálně u moci, ale překážkou se stal fakt, že se jednalo o 

poměrně heterogenní uskupení. Jednoznačnou vůdčí osobností 

revoluce byl Ho Či Min, ale za ním se zformovaly tři názorové 

proudy. První tvořili původní zakladatelé Indočínské 

komunistické strany a nositelé komunistických myšlenek, kteří 

byli ve třicátých a čtyřicátých letech donuceni uprchnout do 

Číny a Sovětského svazu, nebo přímo vězněni ve Francii, a 

kteří zastávali až fanatické protifrancouzské pozice. Druhou 

skupinu tvořil tým profesorů (Vo Nguyen Giap, Hoang Minh Giam) 

a umírnění členové Indočínské komunistické strany (Pham Van 

Dong), kteří většinou strávili nějaký čas ve Francii a pro 

které nezávislost jejich země neznamenala úplné přerušení 

francouzsko-vietnamských vztahů. Třetí proudem byli lidé, 

kteří tvořili demokratické jádro Národní fronty. Jednalo se o 

především o ty, kteří přistoupili do Viet-Minhu, jako např. 

vietnamští techničtí vzdělanci, kteří vystudovali na 

francouzských vysokých školách, nebo mladé katolíky. Z těchto 

tří proudů však měli nejmenší vliv.
78
 

 Viet-Minh se tak stal nejsilnější a jedinou oficiálně 

legální stranou zastupující vietnamské zájmy a to díky dvěma 

faktorům. Jednak se zbavoval svých politických protivníků 
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násilnou cestou (nebo byli popřípadě po nátlaku začleněni do 

strany) a kromě toho s jeho posilující pozicí a stoupající 

nadějí na úspěch získával čím dál větší podporu a důvěru 

obyvatelstva. 

Je nutné také dodat, že Viet-Minh jednal o poskytnutí 

pomoci ještě v průběhu druhé světové války s tajnými službami 

Svobodné Francie prostřednictvím Jeana Saintenyho, budoucího 

delegáta francouzského Vysokého komisaře pro Indočínu, a poté 

i s Úřadem strategických služeb (OSS - Office of Strategic 

Services), americkou zpravodajskou organizací, předchůdkyní 

CIA.
79
 

  

V.N.Q.D.D. a nacionalisté 

 Největším konkurentem Viet-Minhu byla hnutí nacionálního 

charakteru. Vznikala už ke konci dvacátých let jako uskupení 

mladých učitelů a novinářů, kteří chtěli propagovat 

nacionalistické myšlenky a jejichž hlavním inspirátorem se 

stal čínský vůdce Sunjatsen. Takto byla vytvořena v roce 1927 

skupina pod názvem Viet-Nam Quoc Dan Dang – V.N.Q.D.D., 

Vietnamská nacionální strana, která měla být replikou čínského  

Kuomintangu, od něhož také převzala doktrínu tzv. trojího 

základu (nacionalismus, demokracie a socialismus), i když 

organizačně spíše připomínala ruskou komunistickou stranu. 

Cíle však měla stejné - vyhnat Francouze a s čínskou pomocí 

vybudovat stát republikánského zřízení. Jako prostředek měla 

sloužit propaganda, násilí a revolty vedoucí k všeobecnému 

povstání a revoluci.
80
 Jejich činnost však Francouzi 

netolerovali, a tak vůdčí osobnosti byly buď uvězněny, nebo 

donuceny uprchnout do Číny, kde získaly ze strany Kuomintangu 

ochranu (ne kvůli podobnému politickému smýšlení, ale za 

především kvůli rozšíření čínského politického vlivu, získání 
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monopolu na rozdělování přírodního bohatství a kontroly 

ekonomického chodu sousední země).  

 V roce 1945 v čele V.N.Q.D.D. stanul Vu Hong Khanh a 

s mnoha dalšími se vrátil na vietnamské území, veřejně odmítl 

násilí, „rudý teror“, potlačování osobních svobod a 

vlastnického práva a vyžadoval vytvoření vlády národní unie 

bez komunistických představitelů. Následně pak Ho Či Min 

doporučil rozpustit Indočínskou komunistickou stranu a 19. 

listopadu se s V.N.Q.D.D. dohodl na zformování společné 

národní vlády, uspořádání všeobecných voleb a sjednocení 

bojových skupin. Nacionalisté se ale obávali, že Viet-Minh 

bude výsledky voleb falšovat, a proto unesli některé ministry 

(mimo jiné i ministra vnitra a tvůrce vietnamské armády, 

generála Giapa). V.N.Q.D.D. tak vyprovokovala v Hanoji vleklé  

potyčky a další dohoda mezi Viet-Minhem a nacionalistickými 

stranami byla podepsána až v únoru 1946, v níž se dohodli na 

zformování další vlády („Vláda jednoty a rezistence“).
81
 Viet-

Minh získal posty ministrů financí, komunikací, justice,  

veřejných instrukcí a práce, V.N.Q.D.D. společně se stranou  

Dong Minh ministerstvo zahraničí, zemědělství, hospodářství a 

sociálních věcí. Vu Hong Khanh získal post viceprezidenta 

v devítičlenném Výboru rezistence (předsedal mu Vo Nguyen 

Giap) a možnost podílet se na řízení a vytváření obrany.
82
  

Ho Či Min také pochopil, že Viet-Minh musí zapojit 

nacionalisty do vyjednávání s francouzskou stranou, aby 

případný neúspěch nebyl sváděn pouze na Národní frontu. Jeho 

úspěchem se stalo podepsání Předběžné dohody z 6. března, 

kterou svým podpisem stvrdil i Vu Hong Khanh, jinak zatvrzele 

odmítající jakoukoliv francouzsko-vietnamskou spolupráci. I 

přesto Vu Hong Khanh v létě 1946 spolu s dalšími 

nacionalistickými představiteli uprchl do Číny.
83
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 Dalšími nacionálně orientovanými stranami byly Národní 

vietnamská strana, Dai Viet, jejíž členové za války projevili 

značné projaponské cítění a díky tomu si zajistili také 

dostatečnou ochranu, stejně jako Dong Minh (Liga revolučních 

annámských stran). Společně pak s V.N.Q.D.D. zformovaly 

nacionalistický blok, opírající se o čínskou kuomintangskou 

patronaci, a vlastní vojenské milice. Před vytvořením společné 

vlády ještě prosazovali restauraci monarchie a obnovení titulu 

císaře pro Bao Daie, který se po nucené abdikaci v srpnu 1945 

stal Vrchním rádcem první vietnamské Provizorní vlády.
84
 Tyto 

strany však měly mnohem menší vliv než Vietnamská nacionální 

strana, a tak byly často označovány pouze jako „V.N.Q.D.D.“, 

což však nebylo zcela fakticky správně. Strana Dong Minh 

například začala spolupracovat s Viet-Minhem o něco dříve.
85
 

  

Sekty v Kočinčině  

Z geografického hlediska měl Viet-Minh nejmenší vliv na 

jihu Vietnamu. Politickými protivníky totiž v Kočinčině nebyly 

politické strany a hnutí, ale náboženské sekty Kao Dai a Hoa 

Hao. Kaodaisté vytvořili buddhisticko-křesťanskou organizaci 

s pevnou administrativní a finanční kontrolou a na konci 

třicátých let již měli značnou politickou sílu.
86
 Díky 

spolupráci s Japonci během druhé světové války si zajistili 

vlivnou vedoucí pozici, což od září 1945 vedlo k jejich  

pronásledování a zatýkání francouzskou administrativou. Na 

druhou stranu sekta Hoa Hao dokázala sjednotit všechna  

buddhistická ortodoxní uskupení a sekty fungující v ilegalitě, 

a proto s nimi Japonci odmítli spolupracovat, takže na počátku 

francouzsko-vietnamského konfliktu měli snadnější výchozí 

pozici.
87
 Přesto však společně (ještě za účasti kočinčinských 

syndikátů, mládeže a intelektuálů) založili v srpnu 1945 
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Sjednocenou národní frontu jako protiváhu Viet-Minhu a 

vyjednávali s Japonci o poskytnutí vojenské materiální pomoci. 

Vedení Viet-Minhu si uvědomovalo, že pokud nebude ovládat 

celé území Vietnamu, tak nezávislost nezíská, a tak přimělo 

jihovietnamské sekty ke společnému jednání, kde je 

přesvědčilo, že spoluprací s Japonskem zemi zdiskreditují a 

Vietnam nikdy nezávislý nebude. Jako pojistku poté Viet-Minh 

založil Prozatímní výkonný výbor jižního Vietnamu se sídlem 

v Saigonu a s většinou komunistických členů. Od srpna 1945 tak 

Národní fronta za osvobození Vietnamu působila na celém 

vietnamském území.
88
  

 

 

2.1.2 Alžírští nacionalisté 

 

První nacionalistická hnutí a politické strany 

V Alžírsku byla situace poněkud odlišná. V roce 1926 

založil levicově smýšlející nacionalista Messali Hadž (z 

leninismu přijal pojem solidarity s oběťmi kolonizace a 

myšlenku získání plné suverenity) Severoafrickou hvězdu (ENA -  

Etoile Nord-Africaine), která jako první alžírská strana 

deklarovala požadavek nezávislosti, odchodu francouzských 

jednotek, vznik alžírské armády a svobodného arabského 

alžírského státu. Po jejím zákazu na ni navázala Strana 

alžírského lidu (PPA - Parti du Peuple Algérien).
89
 Ta ale 

fungovala od roku 1939 v ilegalitě a nemohla se tedy účastnit 

voleb, a proto Messali představil v březnu 1946 novou a 

legální stranu. Bylo to Hnutí pro vítězství demokratických 

svobod (MTLD - Mouvement pour le Triomphe des Libertés 

Démocratiques). Strana alžírského lidu PPA však nadále 

organizovala masové manifestace venkovského obyvatelstva a 

nižší městské třídy. O rok později se MTLD na svém kongresu 
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rozhodlo zformovat vlastní vojenské křídlo pod názvem 

Speciální organizace (OS - Organisation spéciale)
 90

, jejíž 

úkolem měla být příprava ozbrojené revoluce a boj proti 

reformistům (náboženským autoritám, buržoazní straně a 

komunistům). Hnutí pro vítězství demokratických svobod bylo od 

té chvíle tvořeno třemi větvemi: vlastní MTLD účastnící se 

politického života, ilegálně působící Stranou alžírského lidu 

PPA a vojenskou frakcí OS.
91
 

  

 Zájmy střední třídy a městského obyvatelstva obhajoval 

umírněný politik Ferhat Abbas, bývalý předseda Asociace 

muslimských studentů Severní Afriky. V roce 1943 publikoval  

Manifest alžírského lidu, v němž požadoval svobodu vyznání,  

občanskou rovnost bez rozlišování náboženství, zrušení 

feudálního vlastnictví, agrární reformy, uznání arabštiny jako 

oficiálního jazyka, svobodu tisku a právo sdružování, povinné 

a bezplatné vzdělání pro děti obou pohlaví, odluku církve od 

státu a okamžitou účast muslimských Alžířanů na vládě.
92
 Aby se  

mohl účastnit voleb do Alžírského shromáždění, v dubnu 1946  

založil Demokratickou unii alžírského manifestu (UDMA - Union 

Démocratique du Manifeste Algérien), jejímž programem bylo 

kromě poklidného získání nezávislosti i zajištění garancí pro 

francouzské Alžířany - dvojího občanství, dvojího voličského 

kolegia na 20 let a rovné rozdělení odpovědnosti i 

ministerských postů.
93
 

 

 Nemalým vlivem disponovala také Alžírská komunistická 

strana, která měla silné vazby na Francouzskou komunistickou 

stranu, zřizovala syndikáty
94
 a požadovala jen větší autonomii  
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v rámci Francouzské republiky. Naopak nezávislost požadovaly 

muslimské náboženské autority (Hnutí ulemů), které 

představovaly proud etno-kulturního nacionalismu.
95
 

 

Vznik FLN a Alžírského národního hnutí MNA 

 Hnutí za vítězství demokratických svobod MTLD se postupně 

od počátku padesátých let začalo názorově diverzifikovat. 

Poté, co muslimské autority předložily projekt vytvoření 

Alžírské fronty, zavržení násilí a dosažení nezávislosti 

parlamentní cestou nebo jednáním v Organizaci spojených 

národů, opustilo v roce 1951 MTLD reformistické křídlo, které 

však nadále nehrálo žádnou roli.
96
 V březnu 1954 byl vytvořen 

Revoluční výbor pro jednotu a akci (CRUA - Comité 

Révolutionnaire pour l´Unité et l´Action), který přestal 

oficiálně existovat již po čtyřech měsících své existence a 

kterému se nepodařilo sjednotit názorově odlišné proudy - 

zastánce Messaliho (nadále se profilující jako národní a ne 

třídní hnutí), centralisty (obhajující „liberální myšlenky“ a 

realizaci nezávislosti po etapách) a radikály/aktivisty 

(především to byli členové Speciální organizace OS požadující 

zahájení okamžitého povstání).
97
 Tito aktivisté (Krim Belkacem, 

Mohamed Boudiaf, Ben Boulaïd, Didouche Mourad, Rabah Bitat) se  

stali zakladateli Fronty národního osvobození (FLN - Front de 

libération nationale). V Káhiře byla FLN zastupována Ahmedem 

Ben Bellou, Mohamedem Khiderem a Aït Ahmedem.
98
 Cílem FLN bylo  

smazat minulost (říkali tomu „peau neuve“ - nová kůže), 

opustit všechny staré politické strany a bojem dosáhnout 

nezávislosti své země. K vyhlášení boje došlo 1. listopadu 

1954 rádiem z Káhiry, a proto si Francouzi mysleli, že se tak 

stalo na popud Násira a Arabské ligy, což však nebyla pravda - 
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přestože Násir FLN později podporoval.
99
 Jejím primárním cílem 

se stala vojenská akce vedoucí k uznání nezávislosti 

suverénního alžírského státu fungujícího v rámci 

demokratických, sociálních a islámských principů s respektem 

základních svobod bez rozlišování rasy nebo náboženství. Její 

vojenskou frakcí se stala Armáda národního osvobození (ALN - 

Armée de libération nationale), jejíž cíle byly rozděleny do 

tří etap: příprava a rozšíření povstání, boj mas a vytvoření 

protisíly (především v administrativě a justici) a „vyčištění“ 

území nejen od francouzské armády, ale i od členů MTLD.
100
 

 

 V reakci na události z 1. listopadu Francouzi násilně 

rozpustili Hnutí za vítězství demokratických svobod MTLD, a 

tak Messali založil další politické uskupení, tentokrát 

Alžírské národní hnutí (MNA - Mouvement national algérien).
101

 

Toto hnutí představovalo v průběhu celé války hlavního 

oponenta Fronty národního osvobození a boj o moc mezi těmito 

dvěma skupinami se přenesl až na území samotné Francie. Tam 

přímo pro emigranty založil Boudiaf Francouzskou federaci FLN, 

protože počet migrujících „messalistů“ stále narůstal.
102
 

I v samotné FLN však k docházelo k bojům o moc mezi 

skupinami, které řídily jednotlivé alžírské regiony (nazývané 

„wilaya“), protože monopol na zásobování zbraněmi měl v rukou  

pouze Ben Bella a Boudiaf. Na svém srpnovém kongresu v roce 

1956 se však všichni členové FLN shodli na třech základních 

pilířích politiky FLN. Byl to „nacionalismus“ jako idea 

nezávislého národa a sjednocení veškerého lidu, dále 

„populismus“, oslovující celý alžírský národ a všechny vrstvy 

obyvatelstva, a „sociální konzervatismus“, který měl zajistit 

emancipaci ženy a jejích práv ve společnosti (ne však 

politických!) a morální podporu bojovníkům i jejich rodinám. 
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Zároveň FLN vyjádřila otevřený a přátelský postoj vůči 

nealžírským komunitám, jelikož Evropané tvořili přibližně 

jednu osminu obyvatelstva Alžírska.
103
 Jako jednatel strany 

vznikla Národní rada alžírské revoluce (CNRA - Conseil 

National de la Révolution Algérienne) a pro kontrolu všech 

jednotek revoluce Koordinační a výkonný výbor s přesně 

stanovenými pravomocemi (CCE - Comité de Coordination et 

d´Exécution). Ovládnutí těchto dvou orgánů tak fakticky 

znamenalo ovládnutí celého boje za nezávislost. 

 K FLN se mezitím přidal i umírněný Ferhat Abbas, protože 

pochopil, že bez boje Alžírsko nezávislost nezíská, a někteří 

členové Alžírské komunistické strany, kteří se ale museli  

individuálně zřeknout marxistického učení.
104

 

 Francouzům se podařilo pozici FLN na nějaký čas oslabit, 

když v listopadu 1956 zatkli její přední představitele, mezi 

nimiž nechyběl Ben Bella, Mohamed Khider, Aït Ahmed, Rabah 

Bitat nebo Boudiaf („slavný“ únos letadla, o kterém nevěděl 

ani francouzský ministerský předseda).
105
 Nicméně schůzka FLN a 

Národní rady alžírské revoluce CNRA v Káhiře v srpnu 

následujícího roku potvrdila, že Fronta neztratila nic ze 

svého politického postavení v zemi. Této schůzce dokonce 

předsedal Abbas a bylo dohodnuto, že cílem revoluce zůstává 

vznik demokratické a sociální alžírské republiky, že počet 

členů CNRA se kvůli větší míře zastoupení zvýší a že čestnými 

členy Koordinačního a výkonného výboru CCE se stanou A. Ahmed, 

Ben Bella, M. Khider a Boudiaf, jelikož připravovali 

listopadové povstání z roku 1954.
106
 

 

Založení provizorní vlády GPRA 

 Na popud Koordinačního a výkonného výboru (především tria 

Krim, Boussouf a Bentobbal, kteří si zachovali také vedoucí 
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pozici v ALN) a v reakci na zformování de Gaullovy vlády byla 

v září 1958 ustanovena Provizorní vláda Alžírské republiky 

(GPRA - Gouvernement provisoire de la République algérienne), 

do jejíhož čela byl zvolen Ferhat Abbas. Viceprezidenty se 

stali Krim Belkacem a Ben Bella, státními ministry pak A. 

Ahmed, M. Khider a Boudiaf, přestože stále ještě byli ve 

francouzském vězení. To však zostřilo již existující 

nevraživost mezi Ben Bellou a Boudiafem, který získal nižší 

post.
107

 GPRA získala mandát pro aplikaci principu sebeurčení 

cestou referenda pod kontrolou OSN, pro požádání arabských 

států o přerušení ekonomických výměn s Francií, pro vyhlášení 

odchodu afrických příslušníků z francouzské armády působící 

v Alžírsku, pro žádost k Sovětskému svazu a Číně o technickou 

a personální pomoc, nebo pro vedení vojenských akcí na 

hranicích země za účelem internacionalizace francouzsko-

alžírského konfliktu a spuštění ozbrojených akcí na území 

Francie.
108

 Tato provizorní vláda byla vzápětí uznána arabskými 

a socialistickými státy. 

 V prosinci roku 1959 Provizorní vláda Alžírské republiky 

GPRA definovala požadavky možného jednání s Francií: nesměl by 

se vyloučit princip sebeurčení, byla by vyloučena jakákoliv 

spolupráce Armády národního osvobození ALN s francouzskou 

armádou, Evropané by byli integrováni do alžírské společnosti 

a mohli by si ponechat svůj civilní statut a jazyk, ovšem bez 

jakýchkoliv privilegií. Na oplátku by se Alžírsko podřídilo na 

ekonomickém poli francouzským zájmům (jednalo se především o 

těžbu ropy), integrovalo by se do zóny franku a ponechalo 

Francouzům vojenskou základnu v Mers El-Kébir, která by však 

nesměla být využívána pro účely NATO.  

V roce 1962 GPRA tyto požadavky projednala s francouzskými 

představiteli a dosáhla podepsání dohod z Evianu.
109
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Vznik Fronty národního osvobození FLN byl výsledkem neshod 

a názorových rozporů uvnitř Hnutí pro vítězství demokratických 

svobod MTLD. Po zákazu činnosti této strany představovalo 

největšího oponenta FLN nové uskupení, Alžírské národní hnutí 

MNA, které ovšem nikdy nedosáhlo vedoucí pozice v boji za 

nezávislost jako FLN. V rámci FLN vznikla pro politické 

zastoupení Provizorní vláda Alžírské republiky GPRA, kterou 

Francie uznala jako legální a s níž se dohodla na ukončení 

francouzsko-alžírské války. 

 

 

2.1.3 Porovnání vietnamských a alžírských aktérů 

 

Společné znaky 

Co tedy měli aktéři, zastupující kolonizované země, 

společného? Primárně cíl, kterého chtěli dosáhnout. Získat pro 

svoji zemi nezávislost, politickou suverenitu a teritoriální 

integritu. Všichni oficiálně vyžadovali zavedení 

demokratických principů, uznání práv menšin, pravidelné konání 

svobodných voleb, zřízení politických institucí a vlastní 

administrativy a odchod francouzských jednotek (o tom, do jaké 

míry předpokládali demokratičnost budoucího státního aparátu 

by se dalo samozřejmě polemizovat, rozhodně se ale nejednalo o 

demokracii západního typu). Nicméně to, že ani Vietnam, ani 

Alžírsko se po ukončení konfliktu nestaly svobodnými a 

demokratickými zeměmi, mají bohužel také společné. 

Všichni také deklarovali, že francouzské obyvatelstvo může 

zůstat v zemi a že jim připadnou stejná práva a povinnosti 

jako jiným občanům. Dále, že jsou připraveni s Francií 

etablovat přátelské vztahy na základě ekonomické, politické, 

kulturní, sociální nebo technické spolupráce a že Francie může 

nadále po dohodě využívat přírodní bohatství a výhody, které 

čerpala doposud. 
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Členové Viet-Minhu i FLN se pokusili získat na svou stranu 

světové mocnosti, Organizaci spojených národů a světové 

veřejné mínění. Jejich snahou bylo konflikt 

internacionalizovat a přinutit Francii k postupné 

dekolonizaci, protože příklady dekolonizace jihovýchodní Asie 

ke konci čtyřicátých let a Afriky na počátku šedesátých 

dokazovaly, že je to možné. 

Obě fronty za nezávislost si také přivlastnili pozici 

jediného politického zástupce země, s čímž byla úzce spojena 

likvidace názorových oponentů, a lze konstatovat, že své 

největší oponenty, V.N.Q.D.D. ve Vietnamu a MNA v Alžírsku, na 

politickém poli ze svého pohledu úspěšně marginalizovaly. 

Konečně podstatné je, že hlavní politickou motivací, 

stojící v pozadí konfliktů jak ve Vietnamu, tak v Alžírsku, 

byl nacionalismus. Primárním cílem tak nebylo např. provedení 

sociálních změn, ale úsilí národa jako komunity, která sdílí 

společný jazyk, historii, náboženství, kulturu a území, získat 

suverénní pozici na poli mezinárodních vztahů. Ilustrují to 

nakonec i názvy předních hnutí (Národní fronta za osvobození 

Vietnamu, Fronta národního osvobození) nebo hesla „Vietnam 

Vietnamcům“, „nezávislost, nebo smrt“ a Abbasova slova o 

„vitalitě rasy“.
110
  

Cesta, kterou jednotliví aktéři zvolili, však byla 

odlišná. To, že se ve Vietnamu prosadili komunisticky 

smýšlející autority, mělo dvě příčiny. Za prvé byli Francouzi 

nahlíženi stejně jako japonští fašisté během druhé světové 

války (tak jako tak šlo o okupaci země a extrémně pravicové 

smýšlení národa, který vyprovokoval druhou světovou válku, 

vedlo k odklonu od pravicových myšlenek) a za druhé většina 

komunistů měla možnost studovat či navštívit západní svět a 

odhalit tak obrovské ekonomické a sociální rozdíly, což je 

vedlo k utvrzení, že nejlepší společnost je sociálně 

spravedlivá. Ve Vietnamu tak zvítězila kombinace komunismu a 
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nacionalismu, která chtěla vytvořit sociálně spravedlivou 

společnost v rámci chudého a vesměs zemědělského národa. 

Naproti tomu v Alžírsku přijalo komunistické myšlenky jen 

několik jedinců (Messali nebo vojenský generální štáb FLN), 

protože konflikt již probíhal během bipolarizace světa a 

přidat se ke komunistickému bloku znamenalo totální 

diskreditaci před západním světem.  

 

Odlišné charakteristiky 

Odlišnosti aktérů jsou samozřejmě mnohem početnější. Lze 

začít tím, že ve Vietnamu na počátku konfliktu existovalo více 

názorových a antagonistických proudů, které byly postupně 

(dobrovolně i násilně) sjednocovány v jednu národní frontu, 

kdežto naopak v Alžírsku existovalo původně jedno 

nacionalistické hnutí (nelze sice podceňovat roli Ferhata 

Abbase, ale jeho strana podporující zájmy střední třídy měla 

původně za cíl autonomii v rámci Francouzské unie, a tak 

podstatnou roli v procesu národního osvobození hrát ani 

nemohla; to nakonec Abbas sám pochopil a přidal se do řad 

FLN). Toto hnutí se silnou Messaliho autoritou se postupem 

času rozdělilo na dvě základní frakce, které měly stejný cíl,  

ale soupeřily spolu o moc. Tento boj mezi FLN a MNA se přenesl 

také na území Francie a rivalita existovala i mezi samotnými 

vyššími představiteli FLN. Nejmarkantnější nepřátelství bylo 

mezi Ben Bellou a Boudiafem.
111

 

Ve Vietnamu žádné spory o mocenské funkce neprobíhaly, 

hierarchie byla jasně daná a vietnamský boj za nezávislost byl 

zosobněn postavou Ho Či Mina. Ten je značně diskutovanou 

osobou. Velmi ho ovlivnily návštěvy Spojených států, Velké 

Británie i Německa a jeho pobyt v Paříži. Tam v průběhu mírové 

konference v roce 1919 napsal manifest, ve kterém požadoval 

aplikaci Wilsonových principů také v Indočíně. Nezmiňoval se o 

nezávislosti, ale požadoval všeobecnou amnestii pro politické 
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vězně, reformu indočínské justice, svobodu tisku a pohybu, 

demokratickou reorganizaci administrativy nebo permanentní 

delegaci ve francouzském parlamentu. Později se stal také 

členem Francouzské komunistické strany.
112
 

Své názory o několik let později odjel propagovat také do 

Moskvy a do Číny, kde v roce 1931 založil s dalšími 

vietnamskými emigranty Indočínskou komunistickou stranu a za 

tuto činnost byl několikrát uvězněn. Byl zastáncem dvoufázové 

revoluce, nejdříve národní, jejímž výsledkem měla být 

nezávislost země, a následně socialistické, která by dovedla 

národ k úplné sociální spravedlnosti.
113
 To, že se v chudých a 

závislých zemích prosadily komunistické myšlenky, je celkem 

pochopitelné. Bylo to vlivem více faktorů: jednak se projevila 

geografická blízkost i vliv komunistické Číny a Sovětského 

svazu, ale kromě toho byl komunismus přijat v reakci na 

rozpínavost a expanzivní výboje Japonska za druhé světové 

války. A když Francouzi odmítli poskytnout vietnamským zemím 

nezávislost, Spojené státy
114

 a Velká Británie neprojevily 

žádné úsilí tuto situaci řešit, komunistické státy se tak 

staly jedinými spojenci. Poté se k moci v Číně dostal roku 

1949 Mao Ce-tung a došlo k rozdělení Korejského poloostrova. 

Vietnamský boj za nezávislost byl zařazen do kontextu studené 

války a Vietnamci se tak ocitli na „špatné straně“. 

Mnoho osob, které se s Ho Či Minem setkaly, ale zastává 

názor, že nebyl komunistickým demagogem, ale spíše 

nacionalistou se silným sociálním cítěním, které se ještě 

prohloubilo pobytem v západních zemích, kde kontrastovaly 

rozdíly mezi bohatými evropskými státy a chudou Asií. Ho Či 

Min ještě v roce 1946 pevně věřil, že je možné se dohodnout, 

což potvrzovaly jeho podpisy francouzsko - vietnamských dohod 

(z 6. března 1946 a Modu vivendi). Ostatně sám zástupce 
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francouzského komisaře Jean Sainteny jej ve svých pamětech 

popisuje jako muže, který uměl pro své cíle udělat ústupky a 

který mu řekl, že by od francouzské strany stačilo i ujištění, 

že v nějaké dohledné době nezávislost Vietnamu uzná.
115
 Nemenší 

dojem udělal Ho Či Min také na generála Salana, který na něho 

vzpomínal jako na energického a charismatického asketu 

hledajícího kompromisní řešení.
116
 Na druhou stranu jej mnozí, 

jako například publicista a historik Jean Lacouture, považují 

za komunistického tyrana, který patří do galerie vedle Lenina, 

Stalina a Mao Ce-tunga.
117

 

 

V Alžírsku nebyl nikdo, kdo by takto symbolizoval národ. 

Jelikož byl boj o nezávislost rozdělen na dva hlavní proudy, 

dalo by se uvažovat o Messalim nebo Ben Bellovi, ani jeden 

z nich však nikdy nezískal takové postavení sjednocovatele 

národa jako Ho Či Min. „Strýček Ho“ byl kromě toho svým lidem 

milován a po své smrti se stal symbolem a hrdinou národa.
118

 

Ani Ferhat Abbas nikdy nedosáhl stejného postavení jako Ho Či 

Min ve své zemi, přestože pro to měl předpoklady. Již jako 

student se politicky angažoval a později zastával názory 

frankofilního (za manželku měl Francouzku) a buržoazního 

proudu.
119
 V tom se tedy od Ho Či Mina odlišoval, spojovala je 

ale náklonnost k francouzskému národu a důvod, proč se 

rozhodli zrušit závislé postavení svých zemí: kolonizaci 

považovali za nehumánní. Abbas po setkání v Paříži v roce 1946 

Ho Či Mina citoval ve své knize: „Rozumějte si s Francií, ze 

všech národů, které znám, je nejlepší. Mojí starostí je 

momentálně najít řešení důstojné pro nás a důstojné i pro 

ni.“
120
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Oba zprvu předpokládali, že by bylo možné pokračovat  

v těsnějších vztazích a především kulturní a hospodářské 

spolupráci, když se však ukázalo, že toto řešení možné nebude, 

zvolili cestu konfrontace. Ho Či Min tím, že přistoupil na 

podporu od komunistického bloku (ostatně ani jinou možnost 

v té době neměl), Abbas vstupem do FLN. Abbas také pochopil, 

že v době již probíhající studené války se Alžírsko nesmí 

stavět na komunistickou stranu, jinak by bylo izolováno, a je 

proto lepší zaujmout neutrální pozici jako Egypt a Sýrie a 

potichu využívat pomoc komunistických států (mimo jiné i 

materiální vojenskou pomoc z Československa).
121
  

Kromě toho také zastával názor, že by se FLN měla 

představit jako usmiřovatel islámu a křesťanství.
122
 Tento 

předpoklad se mu však nevyplnil. Abbas po vyhlášení 

nezávislosti zastával funkci předsedy dolní komory parlamentu 

a z konfliktu vyšel jako nejméně zkompromitovaný. Z dnešního 

pohledu je velmi zajímavé, že již počátkem osmdesátých let 

hlásal, že jedinou budoucností muslimské severní Afriky a 

židovsko-křesťanské Evropy je usmíření jejich náboženství a že 

civilizace by se měla obrátit jiným směrem, protože jestli 

bohaté národy nezamezí hladu a vyčerpání chudých zemí, jednou 

dojde ke zničujícímu konfliktu.
123
  

 

Náboženství je dalším znakem, který odlišuje oba 

dekolonizační konflikty. Ve Vietnamu nesehrálo žádné konkrétní 

náboženství větší roli, kdežto v Alžírsku posloužil islám jako 

integrační prvek v systému FLN, která díky džihádu 

ospravedlňovala a vysvětlovala násilí jako svatou válku proti 

odpadlíkům víry a čistky jako „eliminace nečistého“. Národ tak 

byl identifikován jako muslimské společenství a člověk - 

jednotlivec jako součást muslimské komunity.
124
 

                                                 
121

 Stora, B., Historie de la guerre d´Algérie, La Découverte, Paris 2004, str. 47. 
122

 Harbi, M., Le F.L.N., Mirage et réalité: dès origines à la prise du pouvoir, Edition J.A., Paris 1980, str. 220. 
123

 Abbas, F., Autopsie d´une guerre, Garnier, Paris 1980, str. 343. 
124

 Harbi, M., cit. d., str. 305. 



 

 46 

 Rozdíl byl také v postoji jednotlivých stran vůči 

vyjednávání. Vietnamci zprvu chtěli vyjednávat, což dokazují 

dohody podepsané během roku 1946, tedy před faktickým začátkem 

války, zatímco Alžířané tuto potřebu neměli. Nutno říci, že 

podobně jako Francouzi, kteří nepřipouštěli vyjednávání o 

vlastních departementech. K tajným kontaktům mezi Francií a 

FLN došlo už za socialistické vlády Guy Molleta v roce 1956, 

protože FLN nebyla demokraticky zvolena a tudíž nebyla 

považována za oficiálního představitele Alžírska.
125
  

I mírová jednání měla odlišný charakter. Vietnamskou 

otázku řešila Ženevská konference až den po vojenské porážce u 

Dien Bien Phu (8. května 1954). Mezinárodní konference, která 

se měla stát obnovením politického dialogu mezi Západem a 

Východem po skončení války v Koreji a po smrti Stalina. 

Naproti tomu dohody z Evianu byly završením dvoustranného 

francouzsko-alžírského politického dialogu. 

  

Zajímavé také je, že ve Vietnamu se Francouzi pokusili 

najít jiné řešení, takzvané „řešení Bao Dai“. Spočívalo v tom, 

že začali vyjednávat s bývalým císařem a pokusili se vytvořit 

legální vládu, se kterou by se dohodli na francouzských 

požadavcích. Bao Dai byl v březnu 1945 byl po japonském útoku 

zadržován a donucen k vyhlášení vietnamské nezávislosti. Poté 

zformoval vládu, zrušil veškeré francouzsko-vietnamské dohody 

a deklaroval loajalitu japonskému císaři. Už v srpnu, kdy se 

Viet-Minh zmocnil celého území Tonkinu a částečně i Annámu, 

Bao Dai abdikoval (do jisté míry pod nátlakem) a přijal roli 

Vrchního rádce v připravované Ho Či Minově vládě pod civilním 

jménem Vinh Thuy.
126
 

 

Přesně o dva roky později sehrál Bao Dai roli v projektu 

jihovietnamské nacionalistické koalice, která měla slíbenou 
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podporu Kuomintangu. Byla založena Fronta národní unie 

Vietnamu, snažící se sjednotit všechna nacionalistická hnutí 

v Kočinčině (sekty Kaodaistů a Hoa Hao, Nacionalistickou 

mládež a nově vzniklou sociálně demokratickou stranu Dan Chu 

Hoi Dang). Delegáti všech hnutí a stran se nakonec shromáždili 

v Kantonu a přijali rezoluci, v níž odmítli spolupráci s Ho Či 

Minem a za svou autoritu potvrdili Bao Daie.
127
 

Toto řešení začalo vyhovovat také Francouzům, protože 

v osobě bývalého panovníka spatřovali jedinou autoritu, která 

by mohla sjednotit nacionalisty a zároveň nepodněcovat jejich 

protifrancouzské postoje. Nejsilnější francouzské politické 

strany, socialisté a Lidové republikánské hnutí (MRP - 

Mouvement Républicain Populaire), se však nemohly shodnout, 

zda má Bao Dai sjednotit veškeré vietnamské politické proudy, 

nebo pouze pravicově smýšlející. Bao Dai se vyjádřil až v 

červenci 1947 v saigonských novinách, že se rád vrátí a pokusí 

se zachránit mír, pokud mu důvěru projeví všichni Vietnamci, a 

že vůči Viet-Minhu nezaujímá žádnou opozici a nebrání se 

spolupráci. Ale posléze si uvědomil, že komunistický Vietnam 

by proti sobě postavil celý západní svět, a proto se rozhodl 

pro cestu vyjednávání bez Viet-Minhu, což bylo ve Francii, kde 

byla právě u moci pravice, přijato pozitivně.
128
  

S výhledem, že tlak USA donutí Francii postupně uznat 

vietnamskou nezávislost i mimo rámec Francouzské unie, se Bao 

Dai rozhodl podepsat 8. března 1949 s francouzským prezidentem 

smlouvu ve formě dopisů („Auriol – Bao Dai“), ve které se 

Francie zaručovala uznat nezávislost Vietnamu a jednotu 

vietnamských zemí schválenou referendem, i když jeho  

diplomacie bude nadále podléhat francouzským diplomatickým 

misím kromě Siamu, Indie, Číny a Vatikánu (protože ve Vietnamu 

bylo deset procent obyvatelstva katolického vyznání), kde může 

mít přímo vlastní delegáty. Vietnamu bylo dále dovoleno 
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sestavit vlastní armádu, přičemž si Francouzská unie ponechala 

právo na stavbu vojenských základen a volný pohyb svých 

vojáků. V rámci Indočíny měl Vietnam tvořit měnovou, 

ekonomickou a celní unii.
129

 Po dodržení všech podmínek se 

Francie zavázala předložit a podporovat kandidaturu Vietnamu 

do Organizace spojených národů. Bao Dai se v dubnu rozhodl 

vrátit do Vietnamu a vytvořit vládu, která sestaví armádu a 

uskuteční ostatní body dohody. Dále prohlásil, že do této 

vlády budou moci usednout i komunisté, pokud ustoupí od řešení 

situace silou. Ze strany Viet-Minhu přišel v květnu návrh na 

okamžité příměří, ale francouzský generální štáb ho nepřijal. 

Bao Dai 30. června 1949 vytvořil vládu pod svým předsednictvím 

pro přechodné období.  

Ho Či Min nadále v červenci prohlašoval, že se oba národy 

mohou stále dohodnout, pokud Francie uzná jednotu vietnamských 

zemí, úplnou nezávislost Vietnamu a zajistí odchod svých 

jednotek. Bao Daie jako hlavu státu samozřejmě Viet-Minh 

neuznal. Bao Dai tak oficiálně od roku 1949 představoval 

politickou opozici Viet-Minhu, zastupující zájmy Kočinčiny, a 

proto se v roce 1954 zúčastnil i Ženevské mírové konference.
130
 

 

Z tohoto pohledu je zajímavé, že se Francouzi nepokusili 

podporovat MNA a tím oslabit pozice FLN, ale zřejmě to bylo 

proto, že mezi těmito skupinami nejednalo o zásadní názorový 

střet, ale o boj o moc. 

 

 Faktem zůstává, že se francouzská strana v každém z těchto 

konfliktů střetla spíše s odlišnými aktéry. Obě fronty sice 

deklarovaly za svůj hlavní cíl získání nezávislosti a 

politické suverenity a měly společný nacionalistický 

charakter, avšak ve Vietnamu se prosadily myšlenky komunismu a 

v Alžírsku se podstatou boje za nezávislost stala svatá válka. 
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Kromě toho byli Vietnamci zpočátku ochotni vyjednávat a mezi 

sebou se nepřeli o moc na rozdíl od Alžířanů, které mocenské 

boje provázely před vypuknutím i po ukončení války. Proto se 

ani v řadách alžírských nacionalistů nenašla vůdčí osobnost, 

která by zaujímala stejné postavení jako Ho Či Min. 

 

 

2.1.4 Francouzští protagonisté 

 

Konzervatismus vs. reformismus během vietnamské války 

 Francouzská politická scéna se v polovině 40. let poměrně 

jasně názorově rozdělila dle kritéria pravice a levice. 

Hlavním obhájcem francouzské koloniální politiky se stalo 

Lidové republikánské hnutí (MRP - Mouvement Républicain 

Populaire) obhajující francouzské dědictví a chránící 

nostalgii staré říše. V jeho čele stál George Bidault a přímo 

v Indočíně pak tento proud zastupoval ve funkci Vysokého 

komisaře admirál Thierry d´Argenlieu. Otcem této politiky byl 

však samotný Charles de Gaulle, který se postavil proti 

nezávislosti a suverenitě Vietnamu. Navrhoval vytvořit 

Indočínskou federaci, která by se skládala z pěti indočínských 

zemí - Laosu, Kambodži a tří historických zemí - Tonkinu, 

Annámu a Kočinčiny.
131

 Ještě před koncem druhé světové války  

prohlásil, že by francouzská politika měla vést k tomu, aby se 

každý asociovaný národ rozvíjel a získal později možnost 

samosprávy v rámci federálního systému Francouzské unie. Ta 

byla schválena v rámci nové ústavy přijaté 21. srpna 1946 a 

byla založena na rovnosti práv a povinností bez rozdílu ras a 

náboženství, kolektivní obraně a slibované samosprávě 

přidružených států a území. Centrálními orgány se měla stát 

Vysoká rada a Shromáždění a prezident Francouzské republiky 
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také prezidentem Unie, i když právo volit prezidenta získali 

pouze Francouzi.
132
 

 

 Levou stranu politického spektra zastupovala socialistická 

Francouzská sekce dělnické internacionály (SFIO - Section 

française de l’Internationale ouvrière) a Francouzská 

komunistická strana (PCF - Parti Communiste Français). Ve 

volbách v roce 1945 zaznamenala levice největší vítězství od 

roku 1815 (díky kompromitaci pravicových myšlenek režimem ve 

Vichy), což vedlo k velkým názorovým rozporům s generálem de 

Gaullem ohledně pravomocí nejvyšších politických orgánů a 

následně i jeho odchodu z politiky v lednu 1946.
133
 

 SFIO nezaujímala od počátku jednotný názor, a tak neměli 

ani socialističtí premiéři (Blum, Ramadier) jasně definovanou 

politiku. Většina strany však byla nakloněna názorům MRP, 

pouze minorita socialistů a komunisté byli jasně pro 

vyjednávání a pro podporu nacionalistických hnutí. V roce 1947 

byli ale komunisté kvůli proklamaci solidarity a pro přímou 

spolupráci s vietnamským národem vyloučeni z vlády.
134
 

 

 Období IV. Francouzské republiky bylo obdobím extrémní 

politické nestability, politického zmatení, efemérních koalic,  

střetů a rivality stran. Jejím největším problémem bylo ovšem 

časté střídání vlád, a tak politika vůči Vietnamu záležela na 

momentální sestavě vlády, kterých se v průběhu francouzsko- 

vietnamské války vystřídalo celkem devatenáct. Proto bylo 

přirozené, že různým situacím korespondovaly různé názory. 

Většina Národního shromáždění si přála pokračovat ve válce 

kvůli hojně rozšířené myšlence, že jen se zámořskými územími 

je Francie mocností, ale deklarovat oficiálně to bylo možné až 

s nástupem čínských komunistů k moci. Pouze komunistická 

strana nezměnila za celou dobu svůj přístup ke konfliktu a 
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podporovala právo nezávislosti Vietnamu, i když její postavení 

bylo jen okrajové v souvislosti s mezinárodním děním a 

polarizací světa.
135
 

 

Francouzskou politiku přímo ve Vietnamu představoval na 

počátku konfliktu již zmiňovaný Vysoký komisař pro indočínské  

záležitosti admirál Thierry d´Argenlieu a jeho zástupce Jean 

Sainteny. D´Argenlieu se však na rozdíl od Saintenyho snažil 

veškerým jednáním zabránit (například uspořádáním paralelní 

konference v Dalatu, když jednala vietnamská delegace ve 

Fontainebleau nebo zadržováním Ho Či Minových telegramů 

s prosbou o urovnání lokálních konfliktů ještě v prosinci 

1946, kdy už oficiálně probíhaly boje). Tyto nepřípustné 

admirálovy iniciativy ale nevyvolaly žádnou reakci vlády, což 

bylo výsledkem sporů mezi šéfem vlády Georgesem Bidaultem a 

ministrem pro zámořská území Mariusem Moutetem.
136
 S častým 

střídáním vlád poté docházelo k hojnému střídání představitelů 

těchto funkcí, a tak si žádná koherentní politika vůči 

Vietnamu nenašla místo. 

 

 Tradiční konzervativní proud kromě admirála D´Argenlieu  

představovaly také vysoké armádní špičky a vrchní velitelé 

Francouzského expedičního sboru pro Dálný východ. Zpočátku to 

byl generál Leclerc a generál Massu, později de Lattre de 

Tassigny (který už nejel pokořit nepřátelské jednotky, ale 

zachránit Vietnamcům „jejich svobodu před komunistickým 

nebezpečím“), Salan a Navarre, jehož plánem se stalo obsazení 

strategického místa Dien Bien Phu. Generálové Massu i Salan 

tuto politiku propagovali posléze i v Alžírsku. 

 

 Politickým „vítězem“ vietnamské dekolonizace se nakonec 

stal člen Radikální strany Pierre Mendès-France, zvolený 
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v červnu 1954 premiérem po pádu vlády, která neustála 

vyjednávání v průběhu Ženevské konference. Francii tam 

zastupoval G. Bidault, tentokrát v pozici ministra 

zahraničních věcí, který nerespektoval francouzskou vojenskou  

porážku a navrhoval pro vietnamskou stranu nepřijatelná 

řešení.
137
 Mendès-France si na starost ponechal i samotné 

ministerstvo zahraničí a odjel vyjednávat do Ženevy 

s příslibem, že buď do měsíce podepíše mírovou smlouvu, nebo 

odstoupí. Úspěšným vyjednáváním svého cíle dosáhl. 

 

Alžírsko jako integrální část Francie 

 Události v Alžírsku v podstatě navazovaly na konec války 

ve Vietnamu, která přinesla velmi negativní následky. Došlo 

totiž k prvnímu pokoření koloniální velmoci podmaněným národem 

a značnému traumatu armády, projevovala se krize ve fungování 

IV. Republiky a absence koherentní a jasné vládní politiky. 

Nakonec se objevil také pokus o rozbití teritoriální 

soudržnosti Francie. Pro politické představitele to jistě byla 

velmi komplikovaná situace. V čem se však shodovali všichni, 

byla skutečnost, že Alžírsko má privilegované postavení a za 

žádnou cenu není možné udělit tomuto teritoriu autonomii nebo 

dokonce nezávislost. Kromě důležitých ekonomických zájmů byla 

v Alžírsku také silně zastoupená francouzská menšina. 

Vůči alžírské otázce Mendès-France nezaujímal stejné 

liberální stanovisko jako vůči ostatním koloniím, to však 

vyplývá z alžírského statusu. Po listopadovém povstání FLN 

bylo proto rozhodnuto o posílení francouzských vojenských 

jednotek a zahájení „policejních akcí“ za účelem zjednání 

pořádku. Zatímco v průběhu ženevského jednání Mendès-France 

obstál, po neúspěšné ratifikaci Evropského obranného 

společenství byl nucen podat demisi. Na jeho místo nastoupil 

další člen radikální strany Edgar Faure, ale ani on nezměnil 
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směr dosavadní francouzské politiky a navíc v této fázi ještě 

nikdo nepovažoval dění v Alžírsku za válku.
138

  

 

 V této době byla nejsilnější opozicí SFIO, jež požadovala 

okamžité ukončení bojů, nastolení míru a francouzsko - 

islámského bratrství, aplikaci parlamentní demokracie a 

postavila alžírský problém na první místo před problémy 

ekonomické i sociální. Po vyhraných volbách na konci roku 1955 

dostal socialistický předseda Guy Mollet svou šanci zformovat 

vládu.
139

 Jeho „trojí cíl - pacifikace, volby a vyjednávání“ 

nicméně příliš úspěchu nesklidil, jelikož panovalo 

přesvědčení, že po vojenské porážce nebude třeba 

s nacionalisty vyjednávat. Proto začal s FLN jednat tajně o 

příměří, parlamentní demokracii a budoucím alžírském 

postavení. Tato jednání, bohužel, situaci nijak nerozřešila. 

Navíc se i v samé SFIO objevily hlasy pro uznání nezávislého 

Alžírska, což vedlo později k vytvoření Autonomní 

socialistické strany.
140
 

 

Návrat generála Charlese de Gaulla  

 Poté se vystřídaly ještě tři vládní kabinety, než byl 

povolán zpět do politických kruhů generál de Gaulle v momentu 

stupňující se politické krize v květnu 1958. Charles de Gaulle 

vyvolal během svého působení v roli premiéra a prezidenta 

Republiky mnoho protichůdných názorů. Jedněmi je dodnes 

považován za muže na svém místě, který uznal legitimitu boje 

alžírského lidu,
141
 jinými jako autoritářský představitel hlavy 

státu. Podle jeho zastánců neukončil pouze alžírskou válku, 

ale zabránil tomu, aby se rozvinula ve válkou občanskou. Lidé 

byli natolik zklamaní reprezentativní demokracií, že zvolili 
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de Gaulla, který představoval autoritářský a centralizovaný 

stát. „Pro někoho byl Richelieu, pro někoho Robespierre.“
142

 

 Faktem zůstává, že jeho postoj vůči dekolonizaci prošel 

značným vývojem. Zatímco ještě v roce 1948 hovořil o  

„imperiální kohezi“
143
 a roli, kterou hraje a musí hrát i do 

budoucna Francie na půdě závislých území (vybudováním 

administrativy, justičních systémů, infrastruktury apod.), 

s nástupem do funkce v roce 1958 již chápal, že budou nutné 

větší změny (kromě symbolického usmíření především poskytnutí 

politických práv muslimským Alžířanům a zrušení dvou volebních 

kolegií).
144

 Nejpodstatnějšími kroky se stala rozhodnutí, že 

Alžírsko může nastoupit cestu vlastní nezávislosti. Tímto 

prvním krokem byla v říjnu 1958 nabídka uzavření míru („paix 

des braves“) a přidružení do jisté míry autonomního Alžírska 

k Francouzské republice. De Gaulle také vyjmenoval možnosti, 

ze kterých si Alžírsko může zvolit: secesi, která by nejspíš 

měla katastrofální účinky, zachování statu quo, nebo asociaci 

s užší spoluprací, která se mu jevila jako nejpřijatelnější. 

V září následujícího roku již nabídl Alžírsku sebeurčení 

cestou referenda a v říjnu roku 1960 naznačil, že jednoho dne 

bude existovat také alžírské Alžírsko.
145
 

 Ať už byl generál de Gaulle jakýkoliv, stal se rozhodující 

postavou v dekolonizaci Alžírska a přivedl Francii do V. 

Republiky, kritizované kvůli silnému postavení prezidenta, ale 

dodnes fungující. 

 

 Postoje francouzských politických představitelů je 

velmi obtížné shrnout. Dá se konstatovat, že levicově 

smýšlející politikové byli více nakloněni dekolonizaci, ale 

vše záviselo na tom, zda se právě nacházeli v opozici, nebo ve 

vládě. Žádná politická strana totiž nechtěla přijmout 

                                                 
142

 Julliard, J., La IVe République, Naissance et mort, Calmann-Lévy, Paris 1968, str. 238. 
143

 De Gaulle, C., Discours et messages II, Dans l´attente, 1946-1958, Plon, Paris 1970, str. 179. 
144

 De Gaulle, C., Discours et messages III, Avec le renouveau, 1958-1962, Plon, Paris 1974, str. 239. 
145

 Rioux, J.-P., De Gaulle, La France à vif, Ed. Liana Levi, Paris 2000, str. 124. 



 

 55 

nepopulární kroky a nést odpovědnost za porušení národního 

dědictví. Konflikt v Alžírsku byl ještě složitější, jelikož 

zřeknutím se vlivu nad alžírským územím by se tamější 

francouzské obyvatelstvo znenadání ocitlo v cizí zemi, která 

navíc deklarovala charakter muslimské republiky. Proto je 

dekolonizace považována za hlavní příčinu pádu IV. Republiky, 

nepochybně zcela oprávněně. 

 

Vznik třetí strany alžírského konfliktu 

Největším a nejpodstatnějším rozdílem obou dekolonizačních 

válek bylo povstání uvnitř francouzské armády na půdě Alžírska 

(tzv. „puč generálů“) a vznik Organizace tajné armády (OAS - 

Organisation de l´armée secrète). Toto téma je také 

nejbolestnějším bodem ve francouzsko-alžírském konfliktu.  

V reakci na rozhodnutí generála de Gaulla poskytnout 

Alžírsku autonomii a právo na sebeurčení se rozhodli nejvýše  

postavení představitelé armády zabránit rozpadu územní 

integrity Francie a vládní gaullistické politice. Ačkoliv 

jejich pokus o puč trval pouze čtyři dny, projevily se 

antagonistické názory francouzské společnosti i v rámci tak 

důležité instituce, jako byla armáda. De Gaulle se snažil 

situaci zlehčit, když prohlásil, že se jedná o puč „čtveřice 

generálů v důchodu“
146

, přesto ale použil článek 16 francouzské 

ústavy, který prezidentu přisuzoval ve výjimečných situacích 

neomezené pravomoci, a vyhlásil výjimečný stav. Generál Challe 

se nakonec vzdal, Zeller byl zajat a Salan s Jouhaudem utekli 

z Alžírska. Všichni poté byli vojenským soudem odsouzeni (i 

v nepřítomnosti) k trestu smrti. Celkem před tímto soudem 

stanulo 122 členů armády, kteří byli odsouzeni dle závažnosti 

svých činů. Po znovuzvolení de Gaulla prezidentem v roce 1965 

však byla téměř všem udělena amnestie, čtveřice generálů 
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získala amnestii později, v letech 1966-68 v rámci procesu 

„usmíření“.
147
 

  

Souběžně s přípravami puče generálů založil ve Španělsku 

člen francouzské fašistické organizace Mladý národ Jean Marcel 

Zagamé extrémně pravicovou Organizaci tajné armády OAS. Po 

neúspěchu povstání se mnozí generálové k OAS přidali (Salan, 

Jouhaud, Lagaillarde, Godard, Delgueldre). Svoje aktivity poté 

přesunuli do Alžírska, kde si za cíl kladli eliminaci zastánců 

gaullistické politiky pomocí kontrarevoluční války.
148
  

 OAS byla rozdělena na tři sekce. Individuální akce měl na  

starosti Lagaillarde, politickou činnost Susini, tvorbu a 

vedení armády přímo generál Salan.
149
 Atentáty OAS zasahovaly 

především francouzské Alžířany, členy francouzské armády a na 

území Francie přední politiky (OAS byla totiž následně ještě  

rozdělena na část alžírskou a OAS Métro - métropolitaine, pro 

činnost přímo ve Francii). Hrůznost činů se dala směle 

porovnávat s činností FLN, která ovšem prováděla atentáty 

spíše v noci a tajně, kdežto OAS se snažila své aktivity co 

nejvíce zviditelnit. Když probíhala francouzsko-alžírská 

jednání, akce byly ještě zdvojnásobeny (byl dokonce zabit i 

radní Evianu). Jen v lednu 1962 bylo spácháno na 800 atentátů 

s bilancí přes 550 mrtvých.
150

 

 

 Kapitola neposlušných generálů byla po válce rychle 

uzavřena a zapečetěna, je však zajímavé hledat impulzy, které 

generály vedly. Téměř všichni se účastnili války ve Vietnamu a 

za své zásluhy byli často oceněni Řádem čestné legie. Dále 

mnozí z nich byli ve věku odchodu do důchodu. Často se ve 

Francii hovoří o pokoření Francie za druhé světové války a je 

pravda, že Francie byla ve válce od začátku druhé světové 

                                                 
147

 Fleury, G., Histoire secrète de l´O.A.S., Grasset & Fasquelle, Paris 2002, str. 999. 
148

 Stora, B., Harbi, M., La guerre d’Algérie: 1954-2004, la fin de l´amnésie, R. Laffont, Paris 2004, str. 178. 
149

 Fleury, G., cit.d., str. 239. 
150

 Stora, B., Harbi, M., cit. d.,  str. 179. 

javascript:open_window(%22http://sushi.univ-paris1.fr:80/F/72AUTC2TULARS3EPP7RX8SSP2ANYIACTGBU6R9THNENMUGJ1UD-27297?func=service&doc_number=000075196&line_number=0014&service_type=TAG%22);


 

 57 

války až do podepsání dohod z Evianu. Vojáci tak šli přímo 

z Indočíny do Alžírska. K traumatu nacistické okupace a 

vietnamskému ponížení se přidal pocit zrady, která zmařila  

mnohaleté snažení a ztracené životy. V roce 1982 proto 

prezident F. Mitterrand těmto „ztraceným vojákům“ vrátil 

armádní hodnosti. Do jaké míry ale byli tito vojáci 

„ztracení“, když jejich ideologie byla extrémně pravicová, 

populistická a nacionalistická a měla základy v politice 

generála Pétaina, je otázkou. Tato politika dokonce ve Francii 

přetrvává, protože na myšlenky OAS navázal poslanec Jean Marie 

LePen a v jím založené Národní frontě se  mnoho bývalých 

dezertérů stalo členy organizační základny.
151

  

 

 

 
2.2 Způsob vedení konfliktu 

 

 Dekolonizační konflikty se z pohledu vedení války značně 

odlišovaly a francouzská armáda byla konfrontována s různými 

druhy boje. Zatímco Vietnamci zpočátku vedli guerillu a 

konvenční válku až po získání materiální pomoci hlavně od 

Číny, Alžířané přikročili k využívání teroristických metod. Je 

nutné neopomenout organizační schopnosti vietnamského generála 

Vo Nguyen Giapa, který svou armádu přivedl k vítězství u Dien 

Bien Phu, bitvě, která rozhodla francouzsko-vietnamský 

konflikt. 

 Francouzský vojenský sbor nenašel tradiční prostředky jak 

odpovědět na alžírský terorismus, a tak reagoval používáním 

systematického mučení, což mělo vliv na společenské dění ve 

Francii. 

 Pro úplnost jsem do této kapitoly zahrnula také svědectví 

francouzských vojáků, kteří alespoň jednou z těchto válek 

prošli a své zážitky zveřejnili. 
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2.2.1 Guerilla generála Giapa a terorismus FLN 

 

 Ačkoliv se v obou případech jednalo o urovnání 

dekolonizačních požadavků podmaněných národů, Francie se 

střetla s rozdílnými nepřáteli, i když Vietnamci a Alžířané 

měli také v tomto ohledu něco společného. Byli rozhodnuti do 

posledního dechu hájit své požadavky pro získání nezávislosti 

a obě hnutí byla materiálně podporována zvenčí (Alžírsko 

získávalo prostředky od Tunisu, Maroka, Egypta/Arabské ligy a 

velmi dobré vztahy udržovalo i s Jugoslávií, Vietnamem...). 

Oba protivníky Francouzi podcenili (například až v srpnu 1955 

se ukázalo, že alžírských nacionalistů není tak málo, jak se 

předpokládalo, a protože se v zemi odehrávalo mnoho masakrů, 

rozhodla se Francie angažovat ve větším měřítku armádu).
152
 

 

 Vojenská frakce FLN sice deklarovala, že přejímá taktiku 

Viet-Minhu, a nejspíš proto francouzské velení přijalo axiom, 

že FLN se rovná Národní frontě za nezávislost Vietnamu, 

přestože nemělo komunistickou základnu. Navíc by se 

komunistický ateismus ani v muslimské zemi neujal. Přesto ale 

FLN používala některé výrazy marxismu-leninismu.
153
 Největší 

rozdíl byl však v tom, že ve Vietnamu byl Francouzský 

expediční sbor konfrontován s guerillovou a posléze i 

konvenční válkou, kdežto v Alžírsku s terorismem. 

 

Giapova strategie a Dien Bien Phu 

Ve vietnamských zemích členové Viet-Minhu vyzývali 

obyvatelstvo k boji proti japonskému fašismu a francouzskému 

imperialismu již od roku 1940. Bylo zřízeno Vysoké vojenské  

vedení pověřené přípravou povstání a tvorbou guerillových 

jednotek a menších skupin sebeobrany ve městech i na venkově. 

Pozornost byla soustředěna na hraniční zóny v Tonkinu a 

                                                 
152

 Maquin, E., Le Parti socialiste et la guerre d´Algérie, Ed. l´Harmattan, Paris 1990, str. 53. 
153

 Stora, B., Harbi, M., La guerre d’Algérie: 1954-2004, la fin de l´amnésie, R. Laffont, Paris 2004, str. 462. 

javascript:open_window(%22http://sushi.univ-paris1.fr:80/F/72AUTC2TULARS3EPP7RX8SSP2ANYIACTGBU6R9THNENMUGJ1UD-27297?func=service&doc_number=000075196&line_number=0014&service_type=TAG%22);


 

 59 

postupně i v Annámu. Výhodou Viet-Minhu bylo, že (někdy z 

donucení) mu pomáhala většina obyvatelstva se zásobováním, 

přesuny a se získáváním informací.
154
  

Vojenské záležitosti a vybudování armády dostal na starost 

generál Vo Nguyen Giap. Ve svých pamětech uvádí, že si 

uvědomoval, že v moderní historii se ještě neobjevilo 

vítězství slabšího nad silnějším, a tak jedinou možností se 

stala pro vietnamský národ guerillová válka. Ta totiž svaluje 

odpovědnost a barbarství na nepřítele, který v boji s celým 

národem nemůže rozlišovat vojáky od civilního obyvatelstva, a 

tak je důsledkem velmi vysoký počet civilních obětí.
155

 

Vietnamci neměli sice k dispozici vybavení jako francouzská 

armáda, ale měli výhodu ve znalosti terénu a ovšem také ve 

vietnamském patriotismu a odhodlání. Na rozdíl od čínské 

revoluční války vietnamská guerilla znamenala zůstat na místě, 

nikam se nepřemisťovat, vést běžný život a za pomoci 

pravidelných jednotek aktivně, tajně a rychle poškozovat nebo 

zastrašovat nepřítele, když to očekává nejméně (s důrazem na 

moment překvapení). Vojenská síla tak byla rozdělena na tři 

kategorie: hlavní a dobře vyzbrojené jednotky, regionální síly 

a jednotky sebeobrany. Celkem logicky dosáhli Vietnamci 

největších úspěchů na méně přístupných místech a nočními 

výpady.
156
  

 Ideálními prostředky jak toho docílit bylo používání 

výbušných systémů, imitací podzemních min, ničení cest, 

znemožnění dodávek elektrického proudu nebo útoky ze zálohy na 

nepočetné skupiny.
157

 Díky této činnosti získávali zpočátku 

Vietnamci francouzské zbraně, protože Čína začala poskytovat 

materiální vojenskou pomoc až kolem roku 1949 a do té doby si 

museli vystačit s obyčejnými domácími a zemědělskými  
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nástroji.
158

 

Giapova strategie, která se ukázala jako úspěšná, byla 

následující: postupné zintenzivňování guerillové války, 

získávání vojenského materiálu od nepřítele, vyrovnání sil a 

dosažení rovnováhy vojenského potenciálu, protiútok na lokální 

úrovni, následovaný velkým a rozhodujícím vítězstvím, které 

nakonec představovala bitva u Dien Bien Phu. Giap poté 

konstatoval, že „ze strategického aspektu způsobuje guerilla 

nepřátelům značné těžkosti, nestačí ale na zničení jeho síly a 

osvobození teritoria. Proto se musí z guerilly postupně 

vyvinout válečné hnutí, které již používá taktiku a principy 

běžné války. V roce 1947 jsme vytvářeli autonomní mobilní 

jednotky, v roce 1948 již spojené jednotky prováděly útoky, 

v roce 1949 jednotky působily i mimo území Bac Bo (Tonkinu) a 

následujícího roku už naše armáda hrála základní roli 

v severním Vietnamu.“
159
 

 

 Díky čínské pomoci (paradoxně se jednalo o materiál, který 

poskytli Američané Kuomintangu a později o americké zbraně 

získané na Korejském poloostrově)
160
 a vynikající strategii 

mohl Viet-Minh na podzim 1950 přejít do ofenzívy a podařilo se 

mu dobýt francouzské stanoviště v Cao Bang, Dong Khe a 

Langsonu. Po tomto úspěchu Giap postupně získal celý tonkinský 

region včetně dalších strategicky významných míst, sektoru Lao 

Kay a delty Červené řeky, což mělo význam i z hlediska 

zásobování, protože tato část byla nesmírně úrodná.
161
  

 

Poslední ranou, kterou francouzská armáda ve Vietnamu 

utrpěla, byla bitva u Dien Bien Phu. Toto jakoby zázračné 

vítězství vietnamských sil bylo výsledkem působení mnoha 

faktorů. Francouzi podcenili kromě vojenské síly a 
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manévrovacích schopností nepřítele také výběr strategického 

místa, protože ve chvíli, kdy Vietnamci disponovali 

dělostřelectvem (od ledna 1954, dva měsíce po francouzském 

obsazení nepřístupného údolí), byl jediný způsob zásobování 

(letecky) znemožněn. Dále Giap vytvořil plán obklíčení a 

systému útočných linií s velkým množstvím zákopů, kterými 

v podstatě později obklíčil celou základnu a vyřešil problém 

rozmístění sil a jejich pohybu. To mu umožnilo postupně 

obsadit veškeré záchytné body francouzské základny (celkem 

jich bylo devět). První záchytný bod Béatrice tak vietnamská 

armáda dobyla 13. března a poslední Isabelle 7.května.
162
 

Ohromující dále bylo, jakým způsobem zvládlo vietnamské 

obyvatelstvo zásobování své armády. Byly totiž mobilizovány 

veškeré lidské zdroje, přes třicet tisíc nosičů se postaralo o 

celkovou dodávku vojenských prostředků a dvaceti tisíc tun 

rýže skrz džungli a hornaté území, další se starali o obnovu 

neustále bombardovaných cest (používán byl i napalm!) 

v tonkinské oblasti.
163
 Bitva u Dien Bien Phu byla přitom sama 

o sobě extrémně vysilujícím střetnutím. Francouzské ztráty 

dosáhly počtu 1142 mrtvých (z toho 54 důstojníků), 1606 

pohřešovaných, 4436 raněných a 10 tisíc zajatců, z nichž se 

mnozí domů nevrátili. Podle odhadů francouzského generálního 

štábu zaznamenali Vietnamci zhruba 7900 mrtvých a 15 tisíc 

zraněných z celkových 50ti tisíc členů vojska.
164
 

 

Bitva u Dien Bien Phu získala ve třetím světě významnou 

symbolickou hodnotu, stala se mýtem, vzorem kolonizovaných 

národů i argumentem spravedlivé války a legitimního užití  

síly. Po Suezské krizi dokonce Alžířané počítali s možností, 

že vojenské údery by mohly vyvolat situaci podobnou jako Dien 

Bien Phu, ale devítiměsíční bitva o Alžír dopadla opačně a 
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Francie svou pozici udržela.
165
 Alžířanům se také nepovedlo 

rozšířit válečné akce a získat přímou podporu vojenských 

jednotek v sousedních zemích, na rozdíl od Vietnamu, který byl 

v Kambodži a v Laosu podporován skupinami Khmers Issarak, Lao 

Issara nebo Pathet Lao.
166

 

 

Rozhodující postavou této bitvy a hlavním tvůrcem 

vietnamské taktiky se stal generál Vo Nguyen Giap, který 

dokázal to, co se předtím nepodařilo žádnému podmaněnému 

národu. Disponoval totiž velkými strategickými schopnostmi a 

do hloubky studoval způsoby vedení války v Číně, klasická díla 

marxismu-leninismu o revolučním povstání, historii dlouhé 

vietnamské tradice národního odporu (datujícího se již od 

třetího století před Kristem, celkem třináct období 

rezistence) a podrobně znal i podle jeho slov „extrémně 

komplexní dílo“ generála Clausewitze. Realizoval a rozvinul 

jeho strategii slabšího a ideál podpory národního boje 

veškerou populací, založený na principu spravedlivé války a 

vůli vyhrát.
167

  

 

Armáda národního osvobození v Alžírsku 

V Alžírsku se neobjevila takto charismatická a jasně 

vedoucí postava armády. Vojenská frakce FLN Armáda národního 

osvobození byla totiž rozdělena dle teritoriálních struktur (6 

regionů „wilaya“) vždy v čele s jedním plukovníkem a dalšími 

třemi veliteli. Na úrovni regionálních rad fungovalo 

kolegiální řízení, avšak základem alžírského myšlení byl 

princip nadřazenosti politiky nad vojenskými záležitostmi, 

proto řídili chod armády v podstatě členové FLN a v rámci boje 

o moc získali někteří monopol na zásobování zbraněmi (Ben 

Bella, Boudiaf a Mahsas).
168
 Mezi vedeními jednotlivých regionů 
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nicméně také vznikaly konkurenční vztahy (značně se odlišovali 

především kabylští berbeři nearabského původu), což velmi 

komplikovalo již tak složitou situaci. 

Taktika ALN se skládala ze tří etap vývoje: nejdříve mělo 

být připraveno a rozšířeno povstání, poté zapojeny do boje 

lidové masy a nakonec mělo dojít k vyčištění území nejen od 

Francouzů, ale i od členů MTLD. Počáteční taktika byla opravdu 

přejata od viet-minhského vojenského vedení. Bylo zakázáno 

formování velkých jednotek a útočení na nepřítele, pokud by 

byl silný a útoky očekával, a naopak doporučeno zintenzívnění 

kontaktů s obyvatelstvem a zajištění jeho podpory.
169
 Následná 

činnost ALN však měla posléze jiný charakter. Francouzské síly 

byly konfrontovány s novým typem války, takzvané „podvratné 

války“ (guerre subversive). Války, která se opírala o 

guerillové aktivity populace a systematického používání 

individuálního terorismu (úmyslné, politicky motivované činy 

se zacílením na civilní obyvatelstvo - atentáty, bombové 

útoky, masakry...). Především však byl tento konflikt mnohem 

více nepřehlednější a spontánnější: zatímco ve Vietnamu bylo 

možné považovat za nepřítele Francie prakticky celou populaci, 

v Alžírsku se dalo těžko rozeznat, zda jsou Alžířané tzv. 

„harkis“ (spolupracovníci s francouzskou administrativou) nebo 

kolaboranti s FLN/ALN.
170
 

 

 

2.2.2 Metody francouzské armády 

 

Mučení 

Z těchto důvodů francouzská armáda přikročila 

k systematickému užívání různých metod mučení a kolektivních 

represí. Mučení bylo pro „státní účely“ používáno již 

v Indočíně nebo při povstání na Madagaskaru v březnu roku 
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1947, ale oproti Alžírsku v mnohem menším měřítku. Fyzické 

týrání, topení ve vaně, dušení a používání elektrických šoků  

se staly nástroji nejen armády, ale i policie pro vyslýchání 

všech podezřelých osob obou pohlaví. O tomto aspektu války se 

začalo mluvit až v roce 1957, kdy se někteří vojáci vrátili 

zpět do vlasti a neunesli tíhu svého svědomí.
171
  

 

Zde se naskýtají dvě zásadní otázky: zda účel světí 

prostředky a zda je možné na nepřiměřené způsoby vedení války 

odpovídat něčím, co přesahuje lidskou důstojnost. Na první 

pohled je jasné, že mučení je porušením základních lidských 

práv a svobod, je odsouzeníhodné a v moderní době morálně 

naprosto nepřípustné. Z hlediska efektivity však francouzské 

armádě pomohlo k získávání informací, zatčení mnoha členů 

FLN/ALN nebo osvobození některých unesených důstojníků a 

vojáků.
172
 Pokud bych se snažila objektivně shrnout situaci, 

tak si Francie přisvojila alžírské území, kde nebyl zformován 

žádný stát (na rozdíl od sousedního Maroka a Tuniska),
173

 a 

začala hojně využívat nabízející se přírodní bohatství. V zemi 

také vybudovala infrastrukturu, nemocnice, školy a veškeré 

potřebné instituce nutné pro fungování státu. V roce 1954 byla 

postavena před požadavek nezávislosti, což naprosto popíralo 

její „civilizační misi“. Navíc proti ní byla zahájena válka do 

té doby netradičními a nehumánními prostředky. Proto nebylo 

možné začít v této chvíli vyjednávat jako ve Vietnamu, nešlo 

pouze o nepřipravenost společnosti na moderní změny.  

Otázky používání mučení zřejmě zůstanou nezodpovězeny. O 

tomto problému se neodváží mluvit, bohužel, ani současná 

francouzská společnost a není jisté, zda se to vůbec někdy 

podaří. Dokladem toho je např. iniciativa za odsouzení mučení 

předložená politikům v roce 2000, kdy vrcholní představitelé 

státu odmítli uznat tuto problematiku v politické rovině a 
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deklarovali pouze morální odsouzení, ne však něčí 

odpovědnost.
174

 

 

Značným rozdílem obou konfliktů dále bylo, že v roce 1958 

otevřela FLN další válečnou frontu také ve Francii, jelikož na 

její území stále proudili prchající Alžířané (podle odhadů se 

tam v tomto roce nacházelo zhruba pět tisíc členů FLN a o něco 

méně zastánců MNA). Kromě Servisu technické asistence  

francouzským Alžířanům byl proto zřízen Koordinační servis 

alžírských záležitostí a Pomocná policejní síla vedená 

prefektem pařížské policie Mauricem Paponem, která taktéž 

využívala metody mučení.
175

 (Osoba M. Papona je z historického 

pohledu značně diskutabilní, jelikož mu po druhé světové válce 

byl udělen Řád čestné legie, ale později byla prokázána jeho 

kolaborace s nacisty nebo účast na deportaci francouzského 

obyvatelstva židovského původu do koncentračních táborů, a 

když počátkem letošního roku zemřel, byl veden soudní spor o 

odebrání jeho Řádu; spor, který jeho obhájce paradoxně 

vyhrál). Přestože vojenské ani policejní mučení nebylo 

nařízeno shora, žádná vláda nebyla schopná donutit zmíněné 

aktéry k ukončení tohoto chování. 

 

Přesuny alžírských obyvatel 

Francouzská armáda v Alžírsku dále využívala princip 

přeskupování obyvatelstva a odsunu vesnic z oblastí, které 

plně nekontrolovala. Chtěla tak zabránit populaci v komunikaci 

a v pomoci partyzánským členům FLN/ALN. Děsivé jsou ovšem 

statistiky, protože uvádějí, že celkově bylo donuceno 

k přesunu přes dva miliony (1 958 000 až 2 350 000 osob), 

zhruba tedy jedna čtvrtina muslimských Alžířanů.
176
 

 S přesunem populace byla spojena i otázka repatriace 

původem francouzské populace a „harkis“. Někteří odcházeli do 
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Francie dobrovolně, jiní pod hrozbou ohrožení života nebo 

z donucení. Do konce roku 1962 opustilo Alžírsko přes milion  

francouzských Alžířanů, nezůstala tam tudíž ani jedna čtvrtina 

z jejich původního počtu. Počet muslimských Alžířanů, protože 

někteří raději zvolili nelegální způsob života ve Francii než 

návrat do rodné země, znám není. Repatriace ovšem 

představovala problém i pro tak velkou zemi jako byla Francie. 

S příchodem tolika osob byla spojeno vytvoření jednotného 

orgánu pro řízení repatriace a nové administrativy, poskytnutí 

náhrad škod, majetku, přechodného ubytování nebo zajištění 

měsíční podpory, což pocítili přímo všichni plátci daní (kromě 

již značně vysokých válečných nákladů).
177
 

 

Charakter vstupu do armády, zajatecké tábory, metody OAS 

Z jiného pohledu důležitým diferenčním znakem, tentokrát  

pro členy francouzské armády, byla možnost volby zúčastnit se 

války ve Vietnamu a povinná vojenská služba v rámci alžírských 

„událostí“. Zatímco do Vietnamu šli nadšení dobrovolníci a 

profesionálové, vojáci v Alžírsku museli strávit minimálně 28 

měsíců.
178
 Jak již bylo řečeno, armáda se přidala 

k pravidelnému kontingentu a policejním jednotkám po 

událostech v srpnu 1955. Hned v září se zvedla vlna odporu  

povolaných vojáků, avšak jejich hnutí nemělo ještě v té době 

podporu francouzského obyvatelstva, ani politické 

perspektivy.
179

 

 

Tisíce francouzských vojáků ve Vietnamu (na rozdíl od 

Alžírska) navíc prošly mnohaletými pobyty v zajateckých 

táborech. Mnozí z nich své uvěznění nepřežili a mnozí se 

vrátili s těžkými psychickými problémy. Oba konflikty přitom 

měly společné, že vojáci, kteří po návratu domů spáchali 

sebevraždu nebo byli umístěni do psychiatrických léčeben, se 
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mezi oběti války nepočítali. Přitom Asociace bývalých vojáků 

z Alžírska po válce zveřejnila, že se ve vojenských 

nemocnicích léčilo téměř 800 tisíc osob.
180
 

 

Smutnou kapitolou se v rámci alžírské dekolonizace stala 

role OAS, která využívala mučení a represí proti všem, kteří 

vyjádřili podporu nezávislosti Alžírsku; do jejích řad 

přinesly tyto zkušenosti bývalí armádní velitelé. Činnost OAS 

se však svou krutostí vyrovnala teroristickým akcím FLN. 

Atentáty, únosy, výbuchy, požáry a teror zachvátily i Francii 

(de Gaulle pokusy o atentát přežil, ministr kultury Malraux 

také, ale došlo ke zranění civilistů a malých dětí). Generál 

Salan dokonce v březnu 1962 nařídil zabíjet francouzské vojáky 

v uniformě a po podepsání mírových dohod v Evianu byla 

vyhlášena taktika spálené země s heslem „před námi tu nic 

nebylo a po nás nic nezůstane“.
181
  

Tím OAS fakticky popřela svůj cíl pokračovat ve 

francouzské civilizační misi a popřela i demokratické základy 

vlastní společnosti. 

 

 

2.2.3 Výpovědi vojáků 

 

Velmi zajímavé jsou výpovědi francouzských vojáků, kteří 

těmito konflikty prošli. Přestože mnozí z nich se účastnili 

obou válek, své paměti věnovali pouze Vietnamu. Zřejmě to bylo 

proto, že tam zažili zcela nové zkušenosti, prošli  

vietnamskými zajateckými tábory a sami sebe považovali za 

oběti, protože dle svého přesvědčení odjeli dobrovolně bránit 

svobodu vietnamského lidu, který jejich přístup příliš 

neocenil. Paměti o válce v Alžírsku psali pouze ti, kteří měli 

potřebu vysvětlit důvody, které je vedly k připojení se k OAS. 
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Generál Marcel Bigeard například vydal shromážděné dopisy 

vojáků, kteří fascinujícím způsobem podávali důkaz o situaci 

na vietnamském území. Nikdo si totiž asi nedovedl předtím 

představit, jak obtížné podmínky je tam čekají. Kromě těžkého 

klimatu (džungle, hustého deště, bahna, horka, nejrůznějšího 

hmyzu a pijavic) byli vojáci demoralizováni exotickými 

nemocemi (malárií, úplavicí) a všudypřítomnými vietnamskými 

nástrahami.
182
 Téměř neskutečné se zdají podmínky, které 

panovaly u Dien Bien Phu. Bigeard popisuje, jak v 

nesnesitelném počasí žili vojáci poslední měsíc bez zásobování 

„jako krysy v noře“, schováni před realitou a k neúspěchu 

odsouzenou bitvou.
183

 

Jiný aspekt války se týkal francouzských zajatců, z nichž 

někteří strávili v zajateckých táborech několik let. Byli 

nuceni projít „procesem komunizace“, seancemi sebekritiky a 

důkazu politické evoluce, která spočívala v uznání 

nespravedlivého a kriminálního charakteru francouzského vpádu 

a odsouzení francouzské politiky.
184
 Bývalý voják Jean-Jacques  

Beucler uznal, že až na výjimky nebylo se zajatci špatně 

zacházeno, ale nepříliš velké příděly potravin a nedostatek 

fyzické i psychické aktivity byly nejhoršími hledisky 

zajetí.
185
  

Důstojníci byli od svých vojáků odděleni a sjednoceni 

v táboře č.1, ale jinak pro ně platily stejné podmínky. Byli 

podrobováni stejnému vymývání mozků, nuceni uznat právo národů 

na sebeurčení a podléhali stejným nemocím, protože nebyli 

zvyklí jíst pouze rýži a nepřijímat žádné tuky a vitamíny.
186

  

 

Svědectví o svém působení v Alžírsku zanechal generál 

Jacques Massu, velitel 10. parašutistické sekce, která byla 

z Indočíny (působila i v Laosu) povolána do Alžírska a stala 
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se hlavním aktérem bitvy o Alžír. Massu se pokusil vysvětlit, 

že se v Alžírsku setkali s terorismem, na který nebyla jiná 

možná odpověď než použití „výjimečných praktik“. Doposud byl 

podle jeho slov totiž terorismus používán jen pro limitované 

účely a dokonce ani Vietnamci, kteří přestože vyvinuli 

pozoruhodný druh guerillové války, terorismus nepoužívali. 

Proto konflikt v Alžírsku otevřel zcela novou dimenzi 

válečného vedení. Armáda neměla legitimní prostředky, jak tomu 

zabránit, takže využívání mučení zajatců pro získání informací 

se stalo jedinou možností, která přinášela výsledky, byť 

s vážnými problémy svědomí.
187

 

Generál Massu se ve své další knize snažil popsat důvody, 

které ho vedly k založení Výboru veřejného pořádku (13. května 

1958) a spolupráci s vrchními členy armádního vedení, kteří se 

stali aktéry puče generálů a později členy OAS. Massu byl však 

ještě na počátku ledna 1960 z Alžírska odvolán kvůli rozhovoru 

s německým novinářem, ve kterém údajně vyjádřil nesouhlas  

s politikou generála de Gaulla, což však podle jeho slov byl  

omyl a nezáměrně vyvolaná aféra.
188
 V každém případě mu stažení 

z Alžírska zřejmě pomohlo, jelikož by se nejspíš také 

zúčastnil nepovedeného puče generálů. 

 

 Osobně jsem měla možnost hovořit se třemi bývalými vojáky, 

z nichž dva se zúčastnili obou konfliktů a třetí událostí 

v Alžírsku.
189
 Pan Jacques Lebrun nastoupil jako důstojník dle 

rodinné tradice do armády a podle svých slov šel do Vietnamu 

dobrovolně bojovat proti „rozpínajícímu se komunismu“. Kromě 

známých faktických údajů (mluvil o geografických podmínkách a 

historických meznících válek) konstatoval, že nejhorší věcí na 

válce v Alžírsku bylo to, že neprobíhala podle zažitých 

pravidel, a tak byli vojáci často vystaveni extrémně náročné 

psychické zátěži. V podstatě naznačil, že armáda byla donucena 
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využívat výjimečné prostředky (přímo slovo „mučení“ nepoužil), 

ale o metodách francouzské armády raději mluvit nechtěl. 

 Pan Lucien Delarue mě překvapil, když mi řekl, že si 

Vietnam zamiloval, přestože tam byl vícekrát zraněn a díky 

tomu se nemohl zúčastnit bitvy u Dien Bien Phu na rozdíl od 

svých přátel. Válka ve Vietnamu byla podle něho mnohem 

čestnější a vojáci věděli, proti komu bojovali. O Alžírsku 

mluvil s mnohem většími problémy a velmi nerad, dokonce 

označil generála de Gaulla jako diktátora, který celý konflikt 

ukončil bez ohledu na vojenské úsilí armády. 

 Michel Aubert byl z celé trojice nejmladší a vietnamské 

války se neúčastnil, ale díky vzpomínkám svého otce udělal 

zajímavou analýzu obou konfliktů. Zastal názor, že francouzské 

úsilí o udržení vietnamské kolonie bylo od začátku odsouzeno 

k neúspěchu politicky i vojensky a francouzského obyvatelstva 

se netýkalo, kdežto v Alžírsku šlo vesměs o ekonomické zájmy a 

politická rozhodnutí byla podmíněna zájmy firem a 

lobbyistických skupin. Alžírsko totiž představovalo 

francouzskou zásobárnu, odkud byly dováženy agrární plodiny 

jako citrusové plody, arašídy, olej, ale také ve velkém 

množství ropa. Kromě toho v Alžírsku podle jeho slov ztratila 

snad každá francouzská rodina syna, muže, otce nebo nějakého 

příbuzného.  

  

 Subjektivní prožitky těchto mužů potvrdily, že do Vietnamu 

šli vojáci bojovat dobrovolně a s dobrým úmyslem, ale jejich 

úsilí narazilo hlavně na politickou nerozhodnost francouzských 

vlád a chyby vojenského vedení, které považovalo vietnamského 

nepřítele za strategicky slabého.
190
 Potvrdily také, že 

charakter války v Alžírsku měl vážnější psychické a morální 

dopady na vojáky a francouzskou společnost. Označení generála 

de Gaulla za „diktátora“ dosvědčilo, že puč generálů a 

myšlenky Organizace tajné armády nebyly jen ojedinělým jevem a 
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že s generálovým rozhodnutím poskytnout Alžírsku nezávislost 

dodnes někteří bývalí vojáci nesouhlasí.
191
 

 Výsledky Evianských smluv (viz. kapitola Řešení konfliktů) 

pak poukázaly na snahy Francie zachovat v Alžírsku v co 

největší míře své ekonomické zájmy, jak naznačoval Michel 

Aubert. 

 

 Chtěla bych se ještě zmínit o vzpomínkách muže, který sice 

nebyl členem ani jedné z bojujících armád, zato působil v 

severním Vietnamu v letech 1953-54 jako válečný reportér ČTK. 

O svých zážitcích napsal Karel Prášek několik děl, ale jeho 

svědectví jsem hlavně získala osobně.
192

  

Jeho zkušenosti např. potvrdily, jak velice náročné byly 

vietnamské přírodní podmínky nebo jakým způsobem Vietnamci 

dokázali zásobovat Dien Bien Phu (nedisponovali totiž 

letectvem), když se jim podařilo vybudovat „silnici“ od Yen 

Bay k Son La, dlouhou zhruba sedmdesát kilometrů, po které 

ženy nosily vojenský materiál na vahadlech
193

 a muži na kolech 

s bambusovými nosiči vezoucí až dvě stě kilo nákladu. Dále 

zdůraznil, že Viet-Minh si také zajistil podporu obyvatelstva 

(především národnostních menšin žijících poblíž laoských a 

čínských hranic: Meo, Tho, Thai, Man, Ra-De) agrárními 

reformami, když jim dával půdu. 

 Patří také mezi ty, kteří po setkání s Ho Či Minem zaujali 

stanovisko, že nebyl jen komunistický prezident, ale i velmi 

„skromný a laskavý“ muž, což byli podle jeho slov i Pham Van 

Dong nebo generál Giap, přestože komunismus ve Vietnamu byl 

mnohem krutější než ten, který zažilo Československo. 

Nejdůležitější je ovšem jeho přesvědčení, že na nic se 

nelze dívat černo-bíle a že vietnamská otázka je tak složitá a 

rozporuplná, že ne ni nejde vyslovit jednoznačný názor. 
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2.3 Veřejné mínění 

 

Názory francouzského obyvatelstva sehrály samozřejmě svoji 

roli v průběhu obou dekolonizačních procesů, protože si 

političtí představitelé uvědomovali, že nepopulární opatření 

bývají často nepochopena, a proto byly programy politických 

stran obecné a nekonkrétní. To, že bylo nakonec rozhodnuto 

řešit oba konflikty vojensky, je zřejmě značně prodloužilo.  

 

Začátek procesu dekolonizace 

Na počátku francouzsko-vietnamské války nebyl ještě 

francouzský národ připraven na velké zámořské změny v podobě 

zřeknutí se závislých území. Poválečná generace byla stále 

příliš citlivá v otázce imperiální moci a velikosti národa, 

který zažil během druhé světové války takové pokoření. Proto 

je přirozené, že společnost byla poměrně jednotná a navíc ji 

konflikt, který se odehrával daleko od Francie, příliš 

nezajímal.
194
 Společnost byla jednotná i na počátku konfliktu 

v Alžírsku, tehdy ale šlo o územní integritu země a ochranu 

francouzských obyvatel, kteří v Alžírsku žili. 

Postupem času se názory vyprofilovaly dle politického 

spektra. Zastánci levicové politiky, především komunistických 

myšlenek, začali proti konfliktům protestovat, jelikož se 

války staly nákladnou záležitostí a výhled na urovnání 

konfliktů byl v obou případech v nedohlednu (od roku 1947 byla 

rovněž Francouzská komunistická strana v opozici, tudíž 

zaujímat jasný postoj bylo o něco jednodušší).
195
 Kromě toho 

byly tyto dekolonizační procesy příčinou politického, 

ekonomického i sociálního úpadku (Vietnam tuto krizi vyvolal, 

Alžírsko ji završilo). Obecně levicově smýšlející lidé 
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podporovali nacionální hnutí a právo na alespoň částečné 

sebeurčení.
196
 

 

Obrat mínění během války ve Vietnamu nepřišel znenadání. 

Byl výsledkem vojenských metod a politiky, která byla 

prosazována. Vietnamská válka začala být nazývána „špinavou  

válkou“, protože francouzská armáda nebyla schopna rozeznat 

nepřítele, a tak docházelo k četným civilním obětem. Kromě 

toho byla ve Francii přijata nejrůznější opatření omezující 

svobodu projevu, a tak od roku 1950 začala vést kampaň proti 

válce mnohá uskupení (Generální konfederace práce, Unie 

mladých republikánů, Unie mladých francouzských dívek...).
197

 

 Největším problémem ale bylo podle historika P. Devillerse 

to, že francouzské obyvatelstvo bylo systematicky a politicky 

mystifikováno a nikdy nebylo seznámeno s opravdovými fakty, 

protože každá politická strana představovala jen ty argumenty, 

které obhajovaly její politiku. A kromě toho se většina 

Francouzů o dění v jihovýchodní Asii příliš nezajímala.
198
 

 

Vyvrcholení antikolonialismu 

 Během alžírského konfliktu se francouzské názory 

profilovaly jasněji a projevily se čtyři proudy 

antikolonialismu. Prvním z nich byl revolucionářský, 

inspirovaný marxismem, který odsuzoval globální systém 

exploatace a rasismu, v důsledku i vznik třetího světa. Jeho 

nejznámějším zastáncem byl Jean-Paul Sartre, proslulý svou 

předmluvou v knize „Damnés de la terre“ (Zatracení na zemi).
199

 

Byl také jedním z předních signatářů Manifestu skupiny 121 - 

Manifest za právo na nepoddajnost, který v září 1960 sepsali 

levicoví intelektuálové (S. de Beauvoir, A. Breton, F. 

Mauriac) s cílem přiznat právo odmítnutí boje proti Alžířanům 
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a politicky uznat jejich nezávislost. Antimanifest pravicových 

politiků se objevil posléze, měl však jeden společný bod, a to 

odsouzení používání metod mučení.
200
  

 Druhým typem antikolonialismu byl morální protest proti 

kolonialismu, formám represe a pacifikace Alžírska nebo úsilí 

za potvrzení základních principů západního humanismu - 

rovnosti, svobody, respektu druhých. Hlavními obhájci se stali 

historikové Jules Roy a Pierre-Henri Simon. 

 Třetí cesta představovala jakýsi „hexagonální ústup“. 

Zastánci ukončení francouzské nadvlády zdůrazňovali potřebu 

zaměřit se na vnitřní problémy a možnost upevnit tak vazby 

nového druhu, ekonomické, sociální nebo kulturní. 

Socialistický poslanec Alain Savary to nazýval „partir pour 

meiux rester“ (odejít, abychom mohli lépe zůstat).
201

 Politolog 

Raymond Aron také poukazoval na vysoké náklady a možnou 

izolaci Francie, která by tak omezila své možnosti budovat 

evropskou politiku.
202

 

 Čtvrtý proud francouzského antikolonialismu představovali 

humanisticky smýšlející myslitelé, kteří kolonizaci považovali 

za problém legitimity a dekolonizaci za vítězství 

francouzského ducha. Tyto myšlenky však měly logicky zastánců 

nejméně. 

 

 Francouzská společnost se tedy rozdělila na reformisty a 

konzervativce. Ještě v srpnu 1955 bylo pro alžírskou 

nezávislost pouhých pět procent obyvatelstva (proti 

koloniálnímu režimu se psalo pouze v novinách Témoignage 

Chrétien, La Croix, Libération nebo L´Humanité), za jeden rok 

už to bylo 45 procent Francouzů. Od roku 1957 se však na 

veřejnost dostaly informace o běžném využívání mučení 

francouzskou armádou (znovu se začíná hovořit o „špinavé 

válce“), a tak i tradiční představitelé konzervativního 
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přístupu (například katolická církev) byli nuceni obhajovat 

morální principy a odsoudit francouzskou armádní politiku. Ti,  

kteří tak neučinili, se stali později členy francouzské 

Národní fronty a představiteli extrémní pravice.
203
  

Největší vzestup antikoloniálního hnutí zažila Francie na 

konci roku 1960, kdy se dostalo přímo do středu politického 

dění. Nejviditelnějšími představiteli byli studenti, jejichž 

základnou byla Sorbonna a celá Latinská čtvrť (od této chvíle 

tradiční bašta manifestujících studentů, nejvýrazněji se to 

projevilo v roce 1968), anarchisti, komunisté, ale i syndikáty 

a ligy pro lidská práva, které současně projevovaly značné 

výhrady i proti praktikám FLN.
204
 

 Nejdůležitějším impulzem protestů bylo mučení a praktiky 

používané všemi bojujícími stranami. S nástupem generála de 

Gaulla ale byla ještě posílena cenzura tisku, knih a filmů 

(oficiálně kvůli posilování mechanismů obrany Republiky), a 

tak byli mnozí intelektuálové, co publikovali články proti 

mučení především na stranách týdeníku France-Observateur a 

večerníku Le Monde, zatýkáni, což se stalo v podstatě druhým 

impulzem protestů.
205
 Situace nakonec došla tak daleko, že 

manifestace byly úplně zakázány. 17. října 1961 se v Paříži 

„nezákonná“ protiválečná demonstrace dostala do střetu 

z policií, jehož výsledkem bylo osm mrtvých.
206
 

 

Rozdíl v postojích k válkám za nezávislost 

 Kromě počáteční fáze obou konfliktů, kdy francouzské 

obyvatelstvo schvalovalo zachování statu quo - francouzského 

koloniálního impéria ve vietnamských závislých územích a 

znovunastolení pořádku ve třech alžírských departementech, 

byla tedy společnost názorově rozdělena. Francouzsko-

vietnamská válka však nezpůsobila tak silné reakce jako válka 
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alžírská, během níž vyvrcholila krize politická a morální. 

Morálně nepřijatelné armádní metody, ale i bratrovražedný  

boj a způsoby užívané Organizací tajné armády zdiskreditovaly 

francouzskou kolonizační politiku. Hlásit se oficiálně 

k historickému dědictví a bránit světové postavení Francie 

znamenalo schvalovat násilí. Hlavním rozdílem obou 

dekolonizačních procesů bylo, že ve Vietnamu byla Francie 

vojensky poražena (ale Spojené státy později také, což 

paradoxně vedlo k jakési psychologické úlevě, že stejný osud 

postihl i první světovou velmoc), ale národ tím přímo neutrpěl 

(když nebereme v potaz traumata vojáků), kdežto v Alžírsku 

vyvrcholil úpadek armády a Francouzi si uvědomili, v jakém 

hlubokém morálním rozkolu se společnost ocitla. Jsem 

přesvědčena, že se o Vietnamu se nemluví proto, že politikové 

i velitelé expedičního sboru přecenili své možnosti a hrubě 

podcenili nepřítele (došlo k vážné politické a vojenské 

krizi), kdežto během konfliktu v Alžírsku ve Francii 

vyvrcholila morální krize (paralelně s politickou, vojenskou a 

ekonomickou), jejíž příčiny se nacházely již v kolaboraci 

režimu Vichy s nacistickým Německem a v jeho podílu na 

holocaustu. 

 

Světové veřejné mínění 

 Obecným rozdílem mezi těmito dvěma válkami byl mimo jiné i 

postoj světového veřejného mínění. Zatímco během té první byl 

Vietnam izolován a ideologicky spojen s komunistickým blokem, 

během druhé už neměla Francie tak jasnou podporu. I když Ho Či 

Min původně spoléhal na podporu Velké Británie a Spojených 

států (prezident Roosevelt dával jasně najevo své 

antikoloniální postoje), podporu od těchto států nezískal. 

Británie hned na počátku konfliktu poskytla Francii vojenskou 

materiální pomoc a Spojené státy se na francouzskou stranu 

přiklonily se začátkem studené války. G. Bidault dokonce 
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v roce 1954 žádal USA o použití atomové bomby ve Vietnamu, což 

bylo, naštěstí, zamítnuto.
207

 

 

 Alžírští bojovníci za svobodu byli oficiálně podpořeni 

asijsko-africkou konferencí v Bandungu v dubnu 1955. Přítomné 

státy deklarovaly plnou podporu lidských práv a principu 

sebeurčení a odsoudili existenci kolonialismu, rasismus, 

diskriminaci a rasovou segregaci. Požadovaly uznání suverenity 

a nezávislosti podrobených států, jmenovitě i Alžírska, a 

vybídly Francii k co nejrychlejšímu mírovému urovnání sporu.
208
 

 Názor těchto států Francie příliš na zřetel nebrala a 

navíc byly události v Alžírsku do roku 1956 na mezinárodní 

úrovni považovány za čistě francouzskou záležitost, což 

vyjádřila jasně najevo svým prohlášením např. Organizace 

spojených národů. Na počátku roku 1957 po postupném pronikání 

informací o mučení se však zvedla vlna odporu a proti 

francouzské politice vyjádřily protest státy jako Velká 

Británie, Itálie, Švýcarsko, Belgie, Německo nebo Španělsko. 

Vláda USA se kvůli vztahům v rámci NATO nevyjadřovala, a proto 

se do čela protestů postavil senátor J.F.Kennedy. V únoru 1957 

byla také vydána rezoluce OSN o nutnosti mírového řešení 

tohoto sporu.
209

 

 Francie rázem neměla tak silné postavení jako od počátku 

padesátých let v Indočíně. Navíc v následujícím roce podal 

před OSN stížnost Tunis a Francie musela přijmout nabídku USA 

a Velké Británie ke zprostředkování. Nikdo se totiž nechtěl 

přiklonit na žádnou stranu, protože by to znamenalo buď 

podpořit francouzskou (nepřijatelnou) dekolonizační politiku, 

nebo rozbít Severoatlantickou alianci. Neúspěchem pro Alžírsko 

bylo neschválení pákistánského návrhu OSN ve prospěch alžírské 
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nezávislosti ke konci roku 1959,
210
 ale o to větší neúspěch 

zažívala také Francie, názorově osamocená na poli 

mezinárodních vztahů. 

  

 

3. ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 

 

 Válka ve Vietnamu i válka v Alžírsku byly ukončeny 

podepsáním příměří na švýcarském neutrálním území. Zatímco 

v Ženevě byli Francouzi nuceni jednat o situaci v Indočíně až 

následkem událostí u Dien Bien Phu (mezi hlavní agendu 

konference totiž patřila německá a korejská otázka), podepsání 

Evianských dohod bylo výsledkem mnohaměsíčních vyjednávacích 

snah. 

 

 Konání ženevských jednání bylo domluveno na Berlínské 

konferenci pořádané na přelomu ledna a února 1954. Ho Či Min  

ještě před setkáním velmocí v Berlíně formuloval nabídku míru 

a snažil se zajistit si příznivou pozici pro případnou 

participaci na mezinárodní konferenci. Francouzi však tuto 

nabídku odmítli a požadovali zachování dané situace na 

vietnamském území.
211

  

 Zajímavé je, že na 25. ledna byl hlášen velký útok na Dien 

Bien Phu, který nakonec Giap odvolal, poněvadž ještě 

nedisponoval potřebnými prostředky a případný neúspěch mohl 

mít značné politické následky právě během Berlínské 

konference. Francouzská armáda se tedy začala mylně domnívat, 

že dobytí tohoto strategického bodu nemá pro Vietnamce 

nejvyšší prioritu. Ministr obrany René Pleven dokonce 

prozradil generálu Navarrovi své přesvědčení, že na Ženevské 

konferenci bude jednoduché přesvědčit mocnosti o tom, že 

uzavření míru s Viet-Minhem ani není možné. Viet-Minh ale 
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v nadcházející ženevské konferenci viděl možné rozuzlení celé 

situace, a proto se rozhodl zintenzívnit boj a zahájil 

v březnu bitvu o Dien Bien Phu.
212
 

 Mezinárodní konference v Ženevě začala 26. dubna 1954 za 

účasti ministrů zahraničí Spojených států, Velké Británie, 

Francie, Sovětského svazu, nově i Číny a zástupců korejských a 

vietnamských stran. 8. května, den po francouzské porážce, 

byly zahájeny rozhovory o situaci v celé Indočíně. 

  

Zcela jiná byla cesta vedoucí k podepsání francouzsko-

alžírských dohod. K tajným rozhovorům docházelo již během 

vlády G. Molleta, k pokusům o uzavření příměří od června 1960 

(v Melunu, během roku 1961 proběhlo oficiálně jednání v Evianu 

a Lugrinu, v únoru 1962 tajně v Rousses). Druhá konference 

v Evianu pak začala 7. března 1962 a skončila podepsáním dohod  

18. března.
213

 Tyto rozhovory probíhaly pouze mezi Francouzskou 

vládou a Provizorní vládou Alžírské republiky GPRA, 

neobsahovaly mezinárodní aspekt jako jednání v Ženevě a 

nedošlo k nim v důsledku vojenské porážky, ale díky vzájemným 

ústupkům obou stran a kvůli politickému ochromení Francie.  

 

Výsledkem multilaterálních ženevských dohod z 20. července 

1954 bylo z vojenského hlediska postupné ukončení válečných 

operací na celém území Vietnamu, Laosu a Kambodži, propuštění 

zajatců, přesun příslušných armád do severního a jižního 

sektoru, odchod francouzské armády v době stanovené 

bilaterální dohodou s jednotlivými státy Francouzské Indočíny 

(z Vietnamu do tři sta dní), zákaz cizích států budovat na 

vietnamském území vojenské základny a zákaz vstupu do 

vojenských aliancí. Z politického hlediska byl Vietnam 

rozdělen po vzoru Korejského poloostrova 17. rovnoběžkou 
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(kopírující historickou mapu vládnoucích dynastií Trinh a 

Nguyen),
214

 byl stanoven princip nezávislosti, jednoty a  

teritoriální integrity těchto rozdělených částí a datum 

všeobecných voleb pod kontrolou mezinárodní komise pod vedením 

Kanady, Indie a Polska na červenec 1956. Od června 1955 měly 

probíhat konzultace mezi reprezentativními autoritami obou 

zón. Dále Francie potvrdila, že bude respektovat nezávislost a 

plnou suverenitu všech tří zemí a byl deklarován zákaz 

vměšování se do vnitřních záležitostí jakéhokoliv státu. 

Reprezentativní autority severní i jižní části Vietnamu se 

musely zaručit, že nepřipustí individuální nebo kolektivní 

represálie proti osobám, které v průběhu války spolupracovaly 

s jakoukoliv stanou.
215
 

 

 Dohody z Evianu také zahrnovaly vojenské a politické 

otázky, ale kromě příměří francouzské straně záleželo hlavně 

na právech alžírských občanů francouzského původu a na 

zachování stávajících francouzských ekonomických zájmů. 

Francouzská vláda pochopila, že se vznikem nezávislého 

Alžírska s muslimskými základy se musí vzdát plánů na 

vytvoření svobodného státu po vzoru západní demokracie, že 

bude nutné akceptovat koexistenci dvou komunit s rozdílnými 

sociálními a filosofickými principy, z nichž nebude mít ta 

francouzská nadřazené postavení, a že pokud nebude možné 

aplikovat vzájemné dohody, dojde k újmě především pro 

Francouze žijící na alžírské půdě. Proto byla vypracována 

hypotéza třífázového období přeměny alžírského systému a 

následně inkorporována do dohod o příměří. První fází mělo být 

přechodné období do vyhlášení referenda o alžírském 

sebeurčení, dále tříletá zkušební doba po vyhlášení 

                                                 
214

 Dalloz, J., La guerre d´ Indochine, Editions du Seuil, Mayenne 1987, str. 240. 
215

 Lacouture, J., Devillers, P., La fin d´une guerre, Indochine 1954, Editions du Seuil, Paris 1960, str. 285. 



 

 81 

nezávislosti a po ní definitivní fáze v rámci vzájemné 

finanční a technické spolupráce obou zemí.
216

  

 Následně bylo 18. března 1962 po několikadenních jednáních 

podepsáno příměří, platící od následujícího dne, ustanovení 

smíšené dozorčí komise pro dohled nad plněním podmínek 

příměří, redukce počtu vojáků francouzského kontingentu (do 

jednoho roku na počet 24 tisíc, do dalších dvou let pak úplný 

odchod armády) a všeobecná amnestie zajatců. Politické 

výsledky se týkaly vypsání referenda o sebeurčení Alžírska, 

které mělo podobu tří možností: zachování Alžírska jakou 

součásti Francouzské republiky, nezávislost s přerušením 

veškerých vazeb, nebo nezávislost založená na francouzské 

spolupráci. Dále pak práv poskytnutých občanům francouzského 

původu, kdy tři následující roky mohli užívat dvojí národnost 

a poté si jednu vybrat, občanských práv a možností politické 

reprezentace v parlamentu nebo ochrany majetku. Francie si 

dále zajistila práva svých těžebních nároků saharské ropy 

příslibem za rozvinutí potřebné infrastruktury a poskytováním 

finanční i technické pomoci. Alžírsko souhlasilo se svým 

vstupem do zóny franku a využíváním vojenské letecké základny 

v Mers-El-Kébir francouzskou stranou. Nejjednodušším 

ustanovením bylo prohlášení o vzájemné kulturní a sociální 

spolupráci.
217
 

 

 
 Ukončením francouzsko-vietnamského konfliktu a uznáním 

nezávislosti zemí bývalé Francouzské Indočíny ztratila Francie 

své mocenské postavení v jihovýchodní Asii. Kvůli 

mezinárodnímu charakteru jednání o příměří nedosáhli Vietnamci 

sjednocení tří historických zemí (pouze možnosti pozdějšího 

sjednocení na základě celonárodních a všeobecných voleb), ale 

dosáhli suverenity na poli mezinárodních vztahů a úplného 

odchodu Francouzů ze svého území. Také Alžírsko byla Francie 
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nucena uznat suverénním státem, ale na opuštění jeho území 

měla více času a mimo jiné si zachovala značná ekonomická 

privilegia. Zajistila občanská práva alžírské populaci 

francouzského původu, z níž se však většina vrátila do 

metropolitní Francie již před podepsáním dohod, nebo později 

vzhledem k násilným událostem, které se odehrávaly během roku 

1962. Ztrátou alžírských departementů přišla o poslední 

africké koloniální dědictví. Přesto má ale v Africe doposud 

značný ekonomický vliv, na rozdíl od zemí bývalé Indočíny, a 

často jsou zdůrazňovány i přetrvávající kulturní vztahy. O tom 

aktuálně svědčí například inaugurační projev současného 

prezidenta Nicolase Sarkozyho.
218
 

 

 Nejstinnější stránkou obou válek je bilance počtu lidských 

životů. Podle francouzských údajů přišlo během devítiletého 

konfliktu ve Vietnamu o život zhruba šedesát tisíc členů 

francouzské armády a zhruba půl milionu Vietnamců (včetně 

civilistů). Více než polovina mrtvých vojáků Francouzského 

expedičního sboru pocházela z Maroka, Tuniska a Alžírska.
219

 

 V momentě podepisování dohody z Evianu, tedy po více jak 

sedmi letech trvání války, odhadovaly francouzské vojenské 

špičky své ztráty na třicet tisíc mrtvých a dvacet pět tisíc 

zraněných, tři tisíce mrtvých francouzských Alžířanů a počet 

obětí alžírských muslimů (členů FLN včetně civilistů) kolem 

dvou set čtyřiceti tisíc. S čistkami, které následovaly ještě 

v průběhu celého roku 1962 (zabito mohlo být až sto padesát 

tisíc „harkis“) se však počet všech obětí této války (včetně 

osob zmizelých) odhaduje na necelý půl milion osob. Všechna 

tato čísla je však potřeba brát pouze orientačně.
220
 

Smutné jsou také následky, které přineslo vyhlášení 

nezávislosti bývalých závislých území. Ženevská konference 
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položila rozdělením Vietnamu základ budoucího konfliktu stejně 

jako se Versailleská smlouva stala příčinou druhé světové 

války. Severní část Vietnamu nadále ovládali komunisté a na 

jihu byl prosazen autoritativní režim katolického fanatika Ngo 

Dinh Diema, podporovaného Spojenými státy. Ten odmítl 

uspořádání anticipovaných voleb a popřel možnost sjednocení 

severní a jižní části země, což nakonec vedlo 

k severovietnamskému útoku a následně k ještě horší, americko-

vietnamské válce.
221
 

 Ani v Alžírsku po ukončení války a získání nezávislosti se 

situace neuklidnila. Ve FLN byl vyhrocen boj o moc a nastaly 

masivní represe, přestože Evianské dohody obsahovaly článek 

zakazující jakoukoliv činnost proti bývalým názorovým 

oponentům. Od léta do prosince byly zmasakrovány desítky tisíc 

profrancouzských muslimů a to přes přítomnost francouzské 

armády, která mohla zakročit, ale měla od vlády jasný zákaz 

kvůli potenciální možnosti vzniku další války. Ve Francii byly 

dokonce stanoveny kvóty určující maximální počet „harkis“ 

(všichni bez nároku na odškodnění), kterým Francie poskytne 

azyl, a tak ti, co byli nuceni se vrátit, byli většinou zabiti 

ještě v alžírských přístavech.
222
 Francouzi tak opustili 

obyvatelstvo, které jim bylo oporou nejen během války (v 

armádě jich bylo přes dvě stě šedesát tisíc),
223
 ale během 

celého kolonizačního období. 

  

 Podepsáním Evianských dohod mimo jiné vyvrcholily  

aktivity Organizace tajné armády OAS, jejíž členové zahájili 

již zmiňovanou taktiku spálené země a francouzskou armádu 

označili za okupační síly. Na konci května 1962 po značném 

oslabení sil však byla OAS přiměna k vyjednávání s FLN a 1. 

června podepsal Jean-Jacques Susini, nástupce zatčeného 

Salana, s předsedou Evianskými dohodami ustanovené Provizorní 
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exekutivy dohodu o ukončení atentátů a násilných akcí výměnou 

za příslib integrace členů OAS do alžírské společnosti.
224
 

 

 Francii se nedá upřít, že v Alžírsku vybudovala z ničeho 

základy pro fungování moderního státu, přesto je ale cena, 

kterou za to zaplatili profrancouzští muslimové, velmi vysoká. 

Následky tohoto konfliktu jsou však i ve Francii znatelné 

doposud, protože potomci „harkis“, kteří jsou již narozeni na 

francouzské půdě, se velmi těžko integrují do společnosti. 

Podle mého názoru by prospěla namísto mlčení celospolečenská 

debata, jelikož obě strany se do jisté míry cítí ukřivděné. A 

pokud nedojde ohledně minulosti k usmíření, budoucnost má před 

sebou velké překážky. Alespoň tak chápu slova generála de 

Gaulla o „dědictví minulosti, povinnostech přítomnosti a   

naději budoucnosti“.
225
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ZÁVĚR 

 

 Tématem mé diplomové práce byl francouzský dekolonizační 

proces ve Vietnamu a v Alžírsku. Francie své koloniální 

postavení považovala za národní dědictví a jeho udržení za 

nezbytnou podmínku existence státu. Jsem přesvědčena, že 

dekolonizační snahy byly naprosto logickým důsledkem 

poválečného období a že se vietnamský boj za nezávislost stal 

vzorem pro mnoho kolonizovaných národů. 

 

Poznatky z porovnání jednotlivých aktérů vedou k výsledku, 

že ve Vietnamu a v Alžírsku se Francouzi střetli s 

jinými protivníky. Národní fronta za nezávislost 

Vietnamu/Viet-Minh si zpočátku zajistila podporu obyvatelstva, 

byla reprezentována silnou vůdčí osobností Ho Či Mina a 

připravena vyjednávat. Výchozí pozice alžírské Fronty 

národního osvobození FLN byla jiná, protože FLN nikdy 

nekontrolovala své území jako Viet-Minh a po celou dobu 

konfliktu vedli její členové boj o moc mezi sebou a boj proti  

konkurenčnímu Alžírskému národnímu hnutí MNA. Obě hnutí za 

nezávislost, Viet-Minh a FLN, sice deklarovala svůj 

nacionalistický charakter, ale ve Vietnamu se kromě toho 

prosadil komunistický názorový proud. Díky vývoji mezinárodní 

situace mohla proto francouzská strana zasadit dekolonizační 

konflikt ve Vietnamu do kontextu studené války a tím získat 

podporu především Spojených států, které po druhé světové 

válce obhajovaly myšlenku dekolonizace závislých území právě 

do doby, než se do popředí dostala teorie zadržování komunismu 

a obavy z dominového efektu. Na rozdíl od toho byla alžírská 

válka za nezávislost vedena jako islámská svatá válka, a kvůli 

jednání své armády Francie nezískala mezinárodní podporu.  

V Alžírsku byla Francie ovšem ještě navíc konfrontována 

s protivníky z vlastních řad, když část francouzských elit 

neunesla názorový obrat generála de Gaulla týkající se 
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poskytnutí plné nezávislosti alžírskému teritoriu. Nepovedený 

puč generálů a činnost Organizace tajné armády OAS vytvořily 

novou dimenzi konfliktu. Vznik třetí bojující strany 

prohloubil již značně komplikovanou situaci na alžírské půdě, 

hlavně ale sociální rozpolcenost francouzské společnosti. 

 

Problematika vedení konfliktů potvrdila, že francouzská 

strana měla ztíženou pozici v obou dekolonizační konfliktech 

tím, že nemohla využívat tradiční prostředky pro vedení války. 

Jelikož byl nepřítel vždy slabší, byl nucen maximálně využít 

možností, které mu poskytovaly vlastní zdroje. Vietnamci se 

proto přiklonili k vedení guerillové války, která probíhala do 

té doby, než získali materiální a technickou pomoc od Čínské 

lidové republiky. Přestože francouzská armáda měla k dispozici 

moderní techniku, její nevýhodou byla neznalost terénu a 

extrémně náročné podnebí, na které nebyla zvyklá. K tomu se 

přidala politická nerozhodnost často střídaných francouzských 

vlád a hrubé podcenění vietnamských vojenských schopností, 

jejichž následkem byla vojenská porážka u Dien Bien Phu, která 

se stala rozhodující událostí války. 

 Na rozdíl od Vietnamců začali alžírští nacionalisté 

využívat teroristické metody a kromě vojenských nepřátel se 

soustředili na civilní obyvatelstvo, především muslimy 

s profrancouzským cítěním. Protože se tím situace stala velmi 

komplikovanou, francouzská armáda přikročila k užívání 

nehumánních metod a své zajatce nutila ke spolupráci mučením. 

V rámci bojů mezi Frontou národního osvobození FLN a Alžírským 

národním hnutím MNA se dále přenesly střety přímo na území 

Francouzské republiky a metody mučení začala využívat taktéž 

francouzská policie. Ve Francii podnikla několik 

individuálních teroristických útoků také Organizace tajné 

armády OAS. Francouzsko-alžírský konflikt se tak týkal veškeré 

francouzské populace a ne pouze těch, kteří odjeli hájit její 

zájmy za hranice metropolitní Francie. 
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Dekolonizační konflikty byly dále charakterizovány vývojem 

názorových postojů francouzského obyvatelstva. Zatímco 

zpočátku byly názory společnosti na dekolonizaci Francouzské 

Indočíny a Alžírska poměrně koherentní a odmítavé, postupem 

času se měnily v souvislosti na aktuálním vývoji válek. V obou 

případech první protesty iniciovaly levicově smýšlející 

proudy. Průběh francouzsko-vietnamského konfliktu si 

nezajistil tolik pozornosti jako události v Alžírsku, protože 

francouzští občané nebyli dobře informováni a vzdálený 

konflikt se jich přímo nedotýkal. Francouzská politika 

v alžírských departementech byla v roce 1954 považována za 

plnění ústavy a zajišťování teritoriální integrity. 

Antikoloniální názory se objevily až poté, kdy byly odhaleny 

metody francouzské armády a kdy v rámci posilování mechanizmů 

francouzské obrany byly omezovány některé osobní svobody. 

 Francouzská populace nakonec sehrála svou roli, protože na 

rozdíl od vietnamské nezávislosti se na poskytnutí suverenity 

alžírskému státu podílela, když byla konzultována v referendu 

a tomuto rozhodnutí vyjádřila v roce 1962 podporu. 

 

 Dekolonizace Vietnamu a Alžírska byla završena podepsáním 

dohod v Ženevě roku 1954 a v Evianu roku 1962. K uzavření 

první mírové smlouvy vedla vojenská porážka Francie a jednání 

na mezinárodní konferenci velmocí, k podepsání druhé 

několikaměsíční pokusy o vyjednávání a krize francouzské 

politické scény. Multilaterální charakter ženevské smlouvy 

poskytl aktérům menší manévrovací prostor, řešení francouzsko-

vietnamské války kopírovalo soudobá řešení mezinárodních 

problémů a Vietnam byl rozdělen na severní a jižní část po 

vzoru Korejského poloostrova. Bilaterální charakter dohod  

z Evianu Francii umožnil výměnou za poskytnutí nezávislosti 

zajistit práva alžírských občanů francouzského původu a 

příslibem za finanční a technickou pomoc stvrdit stávající 

francouzské ekonomické zájmy. 



 

 88 

Mou hypotézou bylo, že francouzské vojenské zásahy proti 

vietnamskému a alžírskému národnímu hnutí měly stejné důvody. 

Závěry mé práce ale potvrzují opak. Hlavním důvodem, proč 

Francie za žádnou cenu nechtěla poskytnout nezávislost 

vietnamským zemím byla nepřipravenost francouzské společnosti 

na změny v podobě vzdání se svých závislých území. Proto za 

největší ústupek ve francouzsko-vietnamské válce považovala 

udělení omezené autonomie. 

Obhajovat alžírské území mělo jiné důvody. Těmi 

nejhlavnějšími bylo to, že se nejednalo o kolonii nebo závislé 

území, ale že Alžírsko bylo plně včleněno do Francouzské 

republiky, a tak považováno přímo za integrální součást státu, 

která byla zaručena francouzskou ústavou. Mimo to žila 

v Alžírsku více než milionová menšina francouzského původu, 

takže vzdáním se Alžírska by se toto obyvatelstvo ocitlo 

v cizí zemi. Zde je nutné dodat, že situace po vyhlášení 

požadavků nezávislosti ze strany FLN nebyla považováno Francií 

za válečný stav, hovořilo se pouze o policejních akcích. 

Speciální názvosloví používali Francouzi během celé války, 

hovořili totiž jen o „událostech“. Třetím důvodem byly, dle 

mého názoru, ekonomické aspekty a zachování francouzských 

ekonomických zájmů na alžírském území, což dokazují výsledky 

francouzsko-alžírského vyjednávání v Evianu roku 1962. 

 

 Další hypotéza postulovala, že válka v Alžírsku byla 

složitější a zanechala hlubší následky. Mé poznatky mě vedou 

k závěru, že francouzsko-alžírský konflikt završil 

celospolečenský úpadek, který začal na přelomu čtyřicátých a 

padesátých let, způsobil rozpad IV. Republiky a posílil 

soustředění moci v rukou hlavy státu. To všechno byly následky 

války, kde byli Francouzi vystaveni nejasnému nepříteli, 

odsouzeníhodnému způsobu vedení konfliktu na obou stranách a 

nepřízni světového veřejného mínění. Následná repatriace 

alžírských obyvatel francouzského původu a migrace způsobená 
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represemi nebo chaotickou situací po vyhlášení nezávislého 

Alžírska je znatelná doposud, jelikož ve Francii vyrůstá již 

druhá generace těchto emigrantů se značně omezenými 

schopnostmi integrovat se do společnosti. 

 

 Co se týče otázky, proč se o těchto konfliktech nemluví, 

došla jsem k závěru, že to není způsobeno dvojím válečným 

neúspěchem. Konflikt ve Vietnamu byl v každém případě ranou 

pro francouzskou národní hrdost a bitva u Dien Bien Phu 

největším dosavadním pokořením armády Francouzské republiky. 

V Alžírsku však k vojenské porážce nedošlo, podepsání dohod 

z Evianu bylo považováno hlavně za politickou prohru 

způsobenou politickou rozpolceností. Problémem také zůstávají 

otázky, jak je možné, že samotní Francouzi přistoupili 

k systematickému používání metod popírajících lidskou 

důstojnost, a jak je možné, že samotní Francouzi pozvedli 

zbraň proti Republice. Řekla bych, že problémy svědomí 

doplňuje ještě morální dluh vůči všem, kteří projevili Francii 

svou podporu a kterým byl vstup do země odepřen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový rozsah vlastního textu práce: 

počet slov: 21 046 

počet znaků bez mezer: 127 480 
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Conclusion 

 

The Franco-Vietnamese War launched a period of French 

decolonization and The Algerian War of Independence ended the 

French colonial empire. Both conflicts shook the French Fourth 

Republic's foundations. French reasons for struggling in 

Vietnam were efforts to save national heritage but Algerian 

territory was considered to be fully part of France with a 

large minority of French population. 

 

In September 1945 the League for the Independence of 

Vietnam (abbreviated Viet Minh: a communist revolutionary 

national liberation movement formed by Ho Chi Minh) proclaimed 

Democratic Republic of Vietnam. War started the following year 

after several attempts of negotiations while the Vietnamese 

authorities had refused autonomy within the French Union and 

the Indochinese Federation offered by France. This colonial 

war turned into a Cold War crisis in January 1950 because Viet 

Minh received support from the communist China and the Soviet 

Union. The war ended in 1954 after a massive French defeat in 

Dien Bien Phu and it was very significant because it was the 

first time that a western colonial power was defeated by an 

indigenous revolutionary force. The Geneva accords, under 

which France agreed to withdraw from its former Indochinese 

colonies, partitioned the country in two parts at the 17
th
 

Parallel as a temporary measure until unifying elections would 

take place in 1956. 

 

The Algerian War started in November 1954. It was led by 

The National Liberation Front (FLN), to obtain independence 

for Algeria. FLN proclaimed the Holly War against French 

occupier and also against other nationalist group, the 

Algerian National Movement (MNA). In reaction, the French 

Government initiated a campaign of "pacification" which turned 
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into a full-scale war in August 1955 characterized by 

terrorism against civilians, use of torture on both sides and 

counter-terrorism operations by the French Army. 

Affected by parliamentary instability, the Fourth Republic 

was dissolved with Charles de Gaulle's return to power in May 

1958 who founded the Fifth Republic and put through a new 

Constitution. However, De Gaulle progressively shifted in 

favor of negotiations with the FLN and Algerian independence, 

seeing it as inevitable. After the failed April 1961 General’s 

putsch organized by French Generals hostile to the 

negotiations, the OAS (Organization of Secret Army), which 

grouped far-right radicals, initiated a campaign of bombings, 

sabotage and assassination in Algeria in order to prevent De 

Gaulle’s decision. Talks with the Provisional Government of 

the Algerian Republic (GPRA set up by FLN) in March 1962 led 

to signing the Evian Accords which were approved by French and 

Algerian population in referendum. 

 

Both wars have affected in some way the French society. 

The first one because of irresolution of French political 

leaders and underestimating of the Vietnamese enemy by the 

French Army, the second one because of culmination of moral, 

social, political and economic crisis. The crisis which 

started during the II World War and continued in Vietnamese 

War. 
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Příloha č. I) Convention Préliminaire Franco-Vietnamienne du 6 mars 1946 

 

(Extrait de: Devillers, P., Histoire du Viet-Nam de 1940 à 1952) 

 

Entre les hautes parties contractantes ci-après designées: le Gouvernement de la 

République française, représenté par M. Sainteny, délégué du haut-commissaire de France, 

régulierement mandaté par l´amiral d´Argenlieu, haut-commisaire de France, dépositaire des 

pouvoirs de la République française, d´une part, et le Gouvernement du Viet-Nam représenté 

par son président, M. Ho Chi Minh, et le délégué spécial du Conseil des Ministres, M. Vu 

Hong Khanh, d´autres part, il est convenu ce qui suit: 

 

1) Le Gouvernement français reconnaît la République du Viet-Nam comme un Etat 

libre ayant son gouvernement , son parlement, son armée et ses finances, faisant parties de la 

Fédération Indochinoise et de l´Union Française. En ce qui concerne la réunion des trois 

„Ky“, le Gouvernement français s´engage a entériner les décisions prises par la population 

consultée par referendum. 

2) Le Gouvernement du Viet-Nam se déclare prêt a accueillir amicalement l´armée 

française lorsque, conformément aux accords internationaux, elle relevra les troupes 

chinoises.  

Un accord annexe joint à la présente convention préliminaire fixera les modalités selon 

lesquelles s´effectueront les opérations de relève. 

 3) Les stipulations ci-dessus formulées entreront immédiatement en vigeur. Aussitôt 

après l´échange des signatures, chacune des hautes parties contractantes prendra toutes 

mesures nécessaires pour faire cesser sur-le-champs les hostilités, maintenir les troupes sur 

leur positions respectives et créer le climat favorable nécessaire a l´ouverture immédiate de 

négociations amicales et franches. 

Ces négociations porteront notamment sur les relations diplomatiques du Viet-Nam avec les 

Etats étrangers, le statut futur de l´Indochine, les intérets économiques et culturels francais au 

Viet-Nam. 

Hanoi, Saigon ou Paris pourront être choisis comme siege de la conférence. 

 

Fait a Hanoi, le 6 mars 1946. 

 

  Signé: Sainteny, Ho Chi Minh, Vu Hong Khanh 

 

 

 

 

 

Volně přeloženo: 

 

Předběžná francouzsko-vietnamská dohoda z 6. března 1946: 

 

 Mezi vysokými smluvními stranami zde určenými: vláda Francouzské republiky, 

reprezentovaná p. Saintenym, delegátem francouzského vysokého komisaře, admirála 

d´Argenlieu, reprezentujícího moc Francouzské republiky na jedné straně, na druhé straně 

vláda Vietnamu, zastoupená jeho prezidentem, p. Ho Či Minem a speciálním delegátem Rady 

ministrů, p. Vu Hong Khanhem, se dohodly na následujícím: 
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 1) Francouzská vláda uznává Republiku Vietnamu jako svobodný stát mající svou 

vládu, parlament, armádu a své finance, který je součástí Indočínské federace a Francouzské 

unie. Co se týče jednoty tří oblastí „Ky“ (Tonkin, Annám, Kočinčina), Francouzská vláda se 

zavazuje dodržovat rozhodnutí, vyplývající z celonárodního referenda. 

 2) Vláda Vietnamu je připravena přátelsky přijmout francouzskou armádu, v souladu 

s mezinárodními dohodami do doby, než odvolá čínské oddíly. 

V příloze k této dohodě bude ujasněno, podle jakých pravidel se tak stane. 

 3) Výše zmíněné smluvní podmínky vejdou okamžitě v platnost. Hned po podepsání, 

každá ze smluvních stran udělá všechna nezbytná opatření pro zastavení nepřátelských akcí, 

pro udržení vojenských oddílů na určených místech a pro vytvoření vhodného a potřebného 

prostředí pro okamžité zahájení přátelských a upřímných jednání. 

Tato jednání ponesou, především v diplomatických vztazích mezi Vietnamem a ostatními 

státy, statut Indočíny a francouzských ekonomických a kulturních zájmů ve Vietnamu. 

 

Hanoj, Saigon, nebo Paříž budou moci být vybrány jako sídlo konference. 

 

Vypracováno v Hanoji, 6. března 1946. 

 

  Podepsáni: Sainteny, Ho Či Min, Vu Hong Khanh 
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Příloha č.II) Les principales clauses du Modus vivendi du 14 septembre 1946 

 

(Extrait de: Devillers, P., Histoire du Viet-Nam de 1940 à 1952) 

 

A. Les gouvernements français et vietnamien „sont fermement décidés à poursuivre, dans un 

esprit de confiance réciproque, la politique d´accords et de la colaboration instaurée par la 

Convention préliminaire de 6 mars 1946“ et précisée à Dalat et à Fontainebleau. 

„Persuadés que cette politique correspond seule aux intérets  permanents des deux pays et aux 

traditions démocratiques dont ils se réclament, les deux gouvernements… estiment le moment 

venu de marquer un nouveau progrès dans le développement des relations entre la France et le 

Viet-Nam, en attendant que les circonstances permettent de conclure un accord total et 

définitif… „ 

Le modus vivendi doit apporter, „dans le cadre d´accords limités, des solutions provisoires 

aux principales questions d´intéret immédiat qui se pose entre la France et le Viet-Nam“, 

contribuer „à établir dans un proche avenir un climat de calme et de confiance permettant la 

poursuite prochaine des négotiations „ pour un traité général définitif. Ces négotiations seront 

reprises „aussitôt que possible et au plus tard au mois de janvier 1947“. 

 

B. Le Viet-Nam accepte le principe de l´unité monétaire et douanière de l´Indochine.  La 

piastre indochinoise fera partie de la zone franc. 

Des Commissions mixtes étudieront le statut de l‘Institut d‘Emission à créer et prépareront 

„l´organisation des douanes de l´Indochine“. 

Une autre Commission mixte étudiera les mesures propres à rétablir les communications entre 

le Viet-Nam et les autres pays de la Fédération Indochinoise et de l´Union Française. 

En attendant la conclusion d´un accord définitif réglant la question des relations 

diplomatiques du Viet-nam  avec les pays étrangers, une Commission mixte „fixera les 

arrangements a prendre pour assurer la représentation consulaire du Viet-Nam dans les pays 

voisins“. 

 

C. Le Viet-Nam s´engage à faire appel „par priorité aux ressortissants français chaque fois 

qu´il aura besoin de conseillers, de techniciens ou d´experts“. Cette priorité ne cessera de 

jouer qu´en cas d´impossibilité pour la France de fournir le personnel demandé. 

Le Viet-Nam s´engage , sous réserve de réciprocité, à ne pas soumettre les biens et entreprises 

français au Viet-Nam à un régime plus rigoureux que les biens et entreprises vietnamiens.  Le 

statut des biens et entreprises français au Viet-Nam ne pourra être modifié que d´un commun 

accord entre les deux gouvernements. Les biens réquisitionnés par le gouvernement du Viet-

Nam  seront rendu à leurs propriétaires. L´Institut Pasteur sera rétabli dans ses droits et biens. 

 

D. Le ressortissants français au Viet-Nam jouiront de la même liberté d´établissement  et des 

mêmes droits démocratiques que les nationaux. Le ressortissants vietnamiens en France 

jouiront de mêmes droits. 

Avec la même réciprocité, la recherche  scientifique, l´établissement et le fonctionnement 

d´Instituts scietifiques sont libre au Viet-Nam pour les ressortissants français. De même, des 

établissements français d´enseignement des divers degrés pourront fonctionner librement au 

Viet-Nam 

 

E. Les deux gouvernements décident de mettre fin de part et d´autre  aux „ actes d´hostilité et 

de violence“ en Cochinchine et Sud-Annam.  Des accords d´état-major régleront les 

conditions d´application et de contrôle de cette décision. Les prisonniers politiques et 

militaires seront libérés. Il sera mis fin aux propagandes inamicales de part et d´autre. 



 

 95 

La jouissance des libertés démocratiques sera réciproquement garantie. Les deux 

gouvernements garantissent qu´aucune poursuite ne sera engagée, et qu´aucun acte de 

violence ne sera toléré, contre toute personne en raison de son attachement à la France ou au 

Viet-Nam. 

„En ce qui concerne le referendum prévu par la Convention préliminaire du 6 mars, les deux 

gouvernements se réservent d´en fixer ultérierement la date et les modalités.“ 

 

F. Le modus vivendi entrera en vigeur le 30 octobre 1946. 

 

 

 

 

Volně přeloženo: 

 

Základní klauzule Modu vivendi ze 14. září 1946 

 

A. Vlády Francie a Vietnamu se rozhodly „v pokračování, v duchu vzájemné důvěry, smluvní 

a kooperační politiky stanovené Předběžnou konvencí z 6. března 1946“ a upřesněné v Dalatu 

a ve Fontainebleau. 

„Přesvědčeni, že jedině tato politika odpovídá permanentním zájmy obou zemí a 

demokratickým tradicím, na které se odvolávají, obě vlády odhadují, že nastal moment  

nového pokroku ve vztazích mezi Francií a Vietnamem, a čekají na vhodné okolnosti, které 

by dovolily uzavřít úplnou a definitivní smlouvu…“. 

Modus vivendi má přinést „v limitovaném smluvním rámci provizorní řešení hlavních otázek 

okamžitých zájmů mezi Francií a Vietnamem“, má přispět „v blízké budoucnosti k vytvoření 

klidného a důvěrného klimatu, dovolujícího další pokračování negociací“, vedoucích 

k obecné a definitivní smlouvě. Tato jednání budou znovu zahájena co nejdříve to bude 

možné, nejpozději v lednu 1947“. 

 

B. Vietnam přijímá princip monetární a celní unie v rámci Indočíny. Indočínský piastr 

(měnová jednotka) bude částí zóny franku. 

Smíšené komise vypracují plán na vytvoření Peněžního institutu a připraví celní řízení 

Indočíny. 

Jiná smíšená komise vypracuje vlastní opatření na obnovu komunikací mezi Vietnamem a 

ostatními zeměmi Indočínské federace a Francouzské unie. 

Čekajíce na závěr definitivní smlouvy upravující otázku diplomatických vztahů Vietnamu 

s cizími zeměmi, další smíšená komise „vypracuje úpravy, které budou přijaty pro zajištění 

konzulární reprezentace Vietnamu v sousedních zemích“. 

 

C. Vietnam se bude prioritně odvolávat na francouzské státní příslušníky pokaždé, když bude 

potřebovat rádce, techniky nebo experty. Tato priorita nebude uskutečněna pouze v případě, 

že by Francie nebyla schopna tyto odborníky zajistit. 

Vietnam se zavazuje k tomu, že  nebude podrobovat francouzské majetky a podniky ve 

Vietnamu přísnějšímu režimu než majetky a podniky vietnamské. Statut francouzského 

majetku ve Vietnamu bude moci být změněn pouze společnou dohodou mezi oběma vládami. 

Majetky zabavené vietnamskou vládou budou navráceny jejich majitelům. Institutu Pasteur 

budou znovu obnovena jeho práva a majetky.      
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D. Francouzští příslušníci žijící ve Vietnamu budou mít stejnou svobodu a stejná 

demokratická práva jako vietnamští obyvatelé. Totéž se vztahuje na Vietnamce žijící ve 

Francii.                        

Se stejnou vzájemností budou  vědecké instituty a vědecký výzkum pro Francouze volně 

přístupné. Dále budou moci fungovat na území Vietnamu francouzská vzdělávací zařízení 

různých stupňů. 

 

E. Obě vlády se rozhodly ukončit projevy nepřátelství a násilí v Kočinčině a jižním Annámu. 

Dohody generálních štábů upraví podmínky vykonání a kontroly tohoto rozhodnutí. Političtí a 

váleční vězni budou osvobozeni. Bude ukončena nepřátelská propaganda z obou stran. 

Demokratické svobody budou oboustranně garantovány. Obě vlády se zaručí, že nebude 

zahájeno žádné pronásledování, že nebude tolerován žádný akt násilí proti jakékoliv osobě z 

důvodu její spojitosti s Francií či Vietnamem. 

Co se týče referenda stanoveného Předběžnou konvencí z 6. března, obě vlády se zaručují 

později stanovit jeho datum a úpravy. 

 

F. Modus vivendi vejde v platnost 30. října 1946                      
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Příloha č. III) APPEL AU PEUPLE ALGÉRIEN  

(Extrait de: Montagnon, P., La France coloniale: Retour à l´Hexagone. Paris1990) 

PEUPLE ALGÉRIEN,  

MILITANTS DE LA CAUSE NATIONALE,  

A vous qui êtes appelés à nous juger (le premier d'une façon générale, les seconds tout 

particulièrement), notre souci en diffusant la présente proclamation est de vous éclairer sur les 

raisons profondes qui nous ont poussés à agir en vous exposant notre programme, le sens de 

notre action, le bien-fondé de nos vues dont le but demeure l'indépendance nationale dans le 

cadre nord-africain. Notre désir aussi est de vous éviter la confusion que pourraient entretenir 

l'impérialisme et ses agents administratifs et autres politicailleurs véreux.  

Nous considérons avant tout qu'après des décades de lutte, le mouvement nationale a atteint sa 

phase de réalisation. En effet, le but d'un mouvement révolutionnaire étant de créer toutes les 

conditions d'une action libératrice, nous estimons que, sous ses aspects internes, le peuple est 

uni derrière le mot d'ordre d'indépendance et d'action et, sous les aspects extérieurs, le climat 

de détente est favorable pour le règlement des problèmes mineurs, dont le nôtre, avec surtout 

l'appui diplomatique de nos frères arabo-musulmans . Les événements du Maroc et de Tunisie 

sont à ce sujet significatifs et marquent profondément le processus de la lutte de libération de 

l'Afrique du Nord. A noter dans ce domaine que nous avons depuis fort longtemps été les 

précurseurs de l'unité dans l'action, malheureusement jamais réalisée entre les trois pays.  

Aujourd'hui, les uns et les autres sont engagés résolument dans cette voie, et nous, relégués à 

l'arrière, nous subissons le sort de ceux qui sont dépassés. C'est ainsi que notre mouvement 

national, terrassé par des années d'immobilisme et de routine, mal orienté, privé du soutien 

indispensable de l'opinion populaire, dépassé par les événements, se désagrège 

progressivement à la grande satisfaction du colonialisme qui croit avoir remporté la plus 

grande victoire de sa lutte contre l'avant-garde algérienne.  

L'HEURE EST GRAVE!  

Devant cette situation qui risque de devenir irréparable, une équipe de jeunes responsables et 

militants conscients, ralliant autour d'elle la majorité des éléments encore sains et décidés, a 

jugé le moment venu de sortir le mouvement national de l'impasse où l'ont acculé les luttes de 

personnes et d'influence, pour le lancer aux côtés des frères marocains et tunisiens dans la 

véritable lutte révolutionnaire.  

Nous tenons à cet effet à préciser que nous sommes indépendants des deux clans qui se 

disputent le pouvoir. Plaçant l'intérêt national au-dessus de toutes les considérations 

mesquines et erronées de personnes et prestige, conformément aux principes révolutionnaires, 

notre action est dirigée uniquement contre le colonialisme, seul ennemi et aveugle, qui s'est 

toujours refusé à accorder la moindre liberté par des moyens de lutte pacifique.  

Ce sont la, nous pensons, des raisons suffisantes qui font que notre mouvement de rénovation 

se présente sous l'étiquette de FRONT DE LIBÉRATION NATIONALE, se dégageant ainsi 

de toutes les compromissions possibles et offrant la possibilité à tous les patriotes algériens de 
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toutes les couches sociales, de tous les partis et mouvements purement algériens, de s'intégrer 

dans la lutte de libération sans aucune autre considération.  

Pour préciser, nous retraçons ci-après, les grandes lignes de notre programme politique :  

BUT  

L'Indépendance nationale par:  

1. La restauration de l'Etat algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des 

principes islamiques.  

2. Le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de races et de 

confessions.  

OBJECTIFS INTÉRIEURS  

1. Assainissement politique par la remise du mouvement national révolutionnaire dans sa 

véritable voie et par l'anéantissement de tous les vestiges de corruption et de 

réformisme, cause de notre régression actuelle.  

2. Rassemblement et organisation de toutes les énergies saines du peuple algérien pour la 

liquidation du système colonial.  

OBJECTIFS EXTÉRIEURS  

1. Internationalisation du problème algérien.  

2. Réalisation de l'Unité nord-africaine dans le cadre naturel arabo-musulman.  

3. Dans le cadre de la charte des Nations Unies, affirmation de notre sympathie à l'égard 

de toutes nations qui appuieraient notre action libératrice.  

MOYENS DE LUTTE  

Conformément aux principes révolutionnaires et comptes tenu des situations intérieure et 

extérieure, la continuation de la lutte par tous les moyens jusqu'à la réalisation de notre but.  

Pour parvenir à ces fins, le Front de libération nationale aura deux tâches essentielles à mener 

de front et simultanément : une action intérieure tant sur le plan politique que sur le plan de 

l'action propre, et une action extérieure en vue de faire du problème algérien une réalité pour 

le monde entier avec l'appui de tous nos alliés naturels. C'est là une tâche écrasante qui 

nécessite la mobilisation de toutes les énergies et toutes les ressources nationales. Il est vrai, la 

lutte sera longue mais l'issue est certaine.  

En dernier lieu, afin d'éviter les fausses interprétations et les faux-fuyants, pour prouver notre 

désir de paix, limiter les pertes en vies humains et les effusions de sang, nous avançons une 

plate-forme honorable de discussion aux autorités françaises si ces dernières sont animées de 

bonne foi et reconnaissent une fois pour toutes aux peuples qu'elles subjuguent le droit de 

disposer d'eux-mêmes.  

1. La reconnaissance de la nationalité algérienne par une déclaration officielle abrogeant 

les édits, décrets et lois faisant de l'Algérie une terre française en déni de l'histoire, de 

la géographie, de la longue, de la religion et des mœurs du peuple algérien.  
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2. L'ouverture des négociations avec les porte-parole autorisés du peuple algérien sur les 

bases de la reconnaissance de la souveraineté algérienne, une et indivisible.  

3. La création d'un climat de confiance par la libération de tous les détenus politiques, la 

levée de toutes les mesures d'exception et l'arrêt de toute poursuite contre les forces 

combattantes.  

EN CONTREPARTIE  

1. Les intérêts français, culturels et économiques, honnêtement acquis, seront respectés 

ainsi que les personnes et les familles.   

2. Tous les français désirant rester en Algérie auront le choix entre leur nationalité et 

seront de ce fait considérés comme étrangers vis-à-vis des lois en vigueur ou opteront 

pour la nationalité algérienne et, dans ce cas, seront considérés comme tels en droits et 

en devoirs.   

3. Les liens entre la France et l'Algérie seront définis et feront l'objet d'un accord entre 

les deux puissances sur la base de l'égalité et du respect de chacun.  

Algérien! nous t'invitons à méditer notre charte ci-dessus. Ton devoir est de t'y associer pour 

sauver notre pays et lui rendre sa liberté; le Front de libération nationale est ton front, sa 

victoire est la tienne. Quant à nous, résolus à poursuivre la lutte, sûrs de tes sentiments anti-

impérialistes, nous donnons le meilleur de nous-mêmes à la patrie.  

1 er Novembre 1954  

Le Secrétariat National  

 

 

Volně přeloženo: 

 

APEL ALŽÍRSKÉMU LIDU 

 

ALŽÍRSKÝ LIDE, 

BOJOVNÍCI ZA NÁRODNÍ CÍLE, 

Vám, kteří jste povoláni nás soudit (nejdříve obecným způsobem, poté konkrétněji). Naší 

starostí, vyhlašujíce tuto deklaraci, je vám osvětlit hluboké důvody, které nás vedly k činům, a 

představit náš program, smysl našeho konání a základ našich výhledů do budoucna, jejichž 

cílem je národní nezávislost v severoafrickém rámci. Naší touhou je také zamezit zmatení, jež 

by mohl způsobit imperialismus, představitelé administrativy a ostatní nepoctiví politikáři. 

 

Především si myslíme, že po mnoha dekádách boje dosáhlo nacionální hnutí své fáze 

realizace. Vlastním cílem revolučního hnutí bylo vytvořit všechny podmínky pro osvobozující 

boj, a proto pod vlivem vnitřních hledisek odhadujeme, že národ je sjednocen pod heslem 

nezávislosti. Především s diplomatickou podporou našich arabo-muslimských bratří a vlivem 

vnějších hledisek je klima uvolněné a vhodné pro vyřešení menších problémů, jakožto i 

našeho. Události v Maroku a Tunisku jsou v této problematice rozhodující a hluboce ovlivňují 

boj za nezávislost v severní Africe. Poznamenáváme, že v této oblasti jsme již po dlouho dobu 

propagátory jednotné akce, bohužel však nikdy nerealizované mezi těmito třemi státy. 
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Dnes příjímáme my osud těch, kteří se angažovali na cestě osvobození. Naše národní hnutí se 

postupně rozkládá, znehybněné nečinností a rutinou, špatně orientované, bez patřičné podpory 

lidového názoru a předběhnuté událostmi, k velké spokojeností kolonialismu, který věří, že 

získal největší vítězství nad alžírskou avantgardou. 

 

DOBA JE VÁŽNÁ! 

 

Dříve než bude situace nezvratná, tým mladých vedoucích činitelů a uvědomělých aktivistů 

okolo sebe sjednocuje většinu zdravých a rozhodnutých osobností. Teď nastal okamžik, aby 

národní hnutí vyšlo ze slepé uličky osobních sporů o vliv a započalo opravdový revoluční boj 

po boku marockých a tuniských bratrů. 

 

Přejeme si zdůraznit, že nejsme součástí ani jednoho z klanů, které se přou o moc. Stavíme 

národní zájem nad všechny malicherné a mylné úvahy o osobní prestiži. V souladu 

s revolučními principy je náš boj veden jednotně proti kolonialismu, jedinému a slepému 

nepříteli, který nám doposud odmítal přiřknout minimální svobodu mírovými prostředky. 

 

Myslíme si, že toto jsou dostačující důvody, které naše nové hnutí prezentují pod názvem 

FRONTA ZA NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ. Chceme se zbavit všech kompromisů a nabídnout 

možnost stát se součástí boje za osvobození bez jakýchkoliv dalších úvah všem alžírským 

vlastencům ze všech sociálních vrstev, všech čistě alžírských stran a hnutí. 

 

Pro upřesnění připomínáme hlavní linie našeho politického programu: 

 

CÍL 

Národní nezávislost: 

1. Obnovení suverénního Alžírského státu s demokratickými a sociálními principy 

v muslimském rámci. 

2. Respekt všech základních svobod bez rozlišování rasy a vyznání. 

 

VNITŘNÍ POŽADAVKY 

1. Očištění politiky postavením národního revolučního hnutí na jeho správnou cestu a 

odstranění všech pozůstatků korupce a reformismu, které jsou příčinou současného 

zaostání.  

2. Sjednocení a zformování oprávněných alžírských požadavků na likvidaci koloniálního 

systému. 

 

 

VNĚJŠÍ POŽADAVKY 

1. Internacionalizace alžírského problému. 

2. Realizace Jednotné severní Afriky v přirozeném arabo-muslimském rámci. 

3. V rámci Charty OSN potvrdit naše sympatie vůči všem národům, které podpoří naší 

aktivitu za národní osvobození. 

 

PROSTŘEDKY BOJE 

V souladu s revolučními principy a s ohledem na vnitřní i vnější situaci budeme pokračovat 

v boji všemi prostředky, než dosáhneme svého cíle. 

 

Pro dosažení těchto cílů bude mít FLN dva základní úkoly: vést vlastní boj současně na 

vnitřní politické scéně a vnějším mezinárodním poli, aby se z alžírského problému stal 
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skutečný problém celého světa s podporou našich přirozených spojenců. Toto je rozhodující 

úkol, který potřebuje mobilizaci všech národních zdrojů. Je pravda, že boj bude dlouhý, ale 

výsledek je jistý. 

Nakonec, abychom zamezili nepravdivým interpretacím a výmluvám a prokázali naši touhu 

po míru, minimálních lidských ztrátách a prolévání krve. Pokud by prokázali ochotu uznat 

práva na sebeurčení všech svých podřízených národů, nabízíme francouzským představitelům 

důstojné vyjednávání. 

 

1. Uznání alžírské národnosti v oficiální deklaraci, zrušení všech úprav, dekretů a 

zákonů, které činily Alžírsko francouzským územím popírajíce historii, geografii, 

náboženství a zvyky alžírského lidu. 

2. Otevření negociací s mluvčími pověřenými alžírským lidem pouze na základě jediné a 

nedělitelné alžírské suverenity. 

3. Vytvoření prostředí důvěry propuštěním zadržovaných politických vězňů, odvolání 

všech výjimečných opatření a zastavení všech akcí proti bojujícím silám. 

 

NA OPLÁTKU 

1. Budou respektovány schválené francouzské kulturní a ekonomické zájmy stejně jako 

francouzské osoby a rodiny. 

2. Všichni Francouzi, kteří si budou přát zůstat v Alžírsku, budou mít na výběr mezi 

vlastní národností, čímž budou považováni za cizince vzhledem k platným zákonům, 

nebo si budou moci vybrat alžírskou národnost a v tomto případě budou mít veškerá 

práva a povinnosti jako všichni alžírští občané. 

3. Vazby mezi Francií a Alžírskem budou definovány dohodou mezi dvěma mocnostmi  

na základě rovnosti a vzájemného respektu. 

 

Alžířane! Zveme tě k uvážení této charty. Tvým úkolem je se k ní přidat pro záchranu naší 

země a získání svobody; FLN je tvojí frontou, její vítězství je tvým. Co se týče nás, jsme 

rozhodnuti pokračovat v boji, zaujímáme antiimperialistické postoje a dáme zemi to nejlepší. 

 

1. listopadu 1954,  

 

Národní sekretariát 
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Příloha č.IV) Genève: Déclaration finale  

 

(Extrait de: Dalloz, J., La guerre d´Indochine 1945 – 1954, Paris 1987) 

 

 

1) La conférence prend acte des accords qui mettent fin aux hostilités au Cambodge, au 

Laos et au Vietnam et qui organisent le controle international et la surveillance de 

l´exécution des dispositions de ces accords. 

2) La conférence se félicite de la fin des hostilités au Cambodge, au Laos et au Vietnam; 

elle exprime la conviction que la mise en oeuvre des dispositions prévues dans la 

présente déclaration et dans les accords sur la cessation des hostilités permettra au 

Cambodge, au Laos et au Vietnam d´assumer désormais en pleine indépendance et 

souveraineté leur role dans la commmunauté pacifique des nations. 

3) La conférence prend acte des déclarations faites par les gouvernements du Cambodge 

et du Laos sur leur volonté d´adopter les mesures permettant a tous les citoyens de 

prendre leur place dans la communauté nationale, notamment en participant aux 

prochaines élections générales qui, conformément a la Constitution de chacun de ces 

pays, auront lieu dans le courant de l´année 1955, au scrutin secret et dans le respect 

des libertés fondamentales. 

4) La conférence prend acte des clauses de l´accord sur la cessation des hostilités au 

Vietnam interdisant l´entrée au Vietnam de troupes et de personnels militaires 

étrangers ainsi que toutes armes et munitions. Elle prend acte également des 

déclarations faites par les gouvernements du Cambodge et du Laos sur leur résolution 

de ne solliciter d´aide étrangere en matériels, en personnel ou en instructeurs que dans 

l´intéret de la défence efficace de leur territoire et, en ce qui concerne le Laos, dans les 

limites fixées par l´accord sur la cessations des hostilités au Laos. 

5) La conférence prend acte des clauses de l´accord sur la cessation des hostilités au 

Vietnam, aux termes desquelles aucune base militaire relevant d´un État étranger ne 

pourra etre établie dans les zones de regroupement des deux parties, celle-ci devant 

veiller a ce que les zones qui leur sont attribuées ne fassent partie d´aucune alliance 

militaire et ne soient pas utilisées pour la reprise des hostilités ou au service d´une 

politique agressive. Elle prend acte également des déclarations des gouvernements du 

Cambodge et du Laos, aux termes desquelles ceux-ci ne se joindront a aucun accord 

avec d´autres États si cet accord comporte l´obligation de participer a une alliance 

militaire non conforme aux principes de la Charte des Nations unies ou, en ce qui 

concerne le Laos, aux principes de l´accord sur la cessations des hostilités au Laos, ou, 

aussi longtemps que leur sécurité ne sera pas menacée, d´établir des bases pour les 

forces militaires de puissances étrangeres en territoire cambodgien ou laotien. 

6) La conférence constate que l´accord relatif au Vietnam a pour but essentiel de régler 

les questions militaires en vue de mettre fin aux hostilités et que la ligne de 

démarcation militaire est une ligne provisoire et ne saurait en aucune facon etre 

interprétée comme constituant une limite politique ou territoriale. Elle exprime la 

convinction que la mise en oeuvre des dispositions prévues dans la présente 

déclaration et dans l´accord sur la cessation des hostilités crée les prémisses 

nécessaires pour la réalisation dans un proche avenir du réglement politique au 

Vietnam. 

7) La conférence déclare qu´en ce qui concerne le Vietnam le réglement des problemes 

politiques, mis en oeuvre sur la base du respect des principes de l´indépendance, de 

l´unité et de l´integrité territoriale, devra permettre au peuple vietnamien de jouir  des 

libertés fondamentales garanties par des institutions démocratiques formées a la suite 
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d´élections générales libres au scrutin secret. Afin que le rétablissement de la paix ait 

fait des progres suffisants et que soient réunies toutes les conditions nécessaires pour 

permettre la libre expression de la volonté nationale, les élections générales auront lieu 

en juillet 1956, sous le controle d´une commission internationale composée de 

représentants des États membres  de la commission internationale pour la surveillance 

et le controle visée a l´accord sur la cessations des hostilités. Des consultations auront 

lieu a ce sujet entre les autorités représentatives compétentes des deux zones a partir 

du 20 juillet 1955. 

8) Les dispositions des accords sur la cessationdes hostilités qui tendent a assurer la 

protection des personnes et des biens devront etre appliquées de la facons la plus 

srticte et permettre notamment a chacun, au Vietnam, de décider librement de la zone 

ou il veut vivre. 

9) Les autorités représentatives compétentes des zones sud et nord du Vietnam  ainsi que 

les autorités du Laos et du Cambodge ne devront pas admettre de représailles 

individuelles ou collectives contre les personnes ou les membres des familles de ces 

personnes ayant collaboré sous quelque forme avec l´une des parties pendant la durée 

de la guerre. 

10) La conférence prend note de la déclaration du gouvernement de la République 

francaise aux termes de laquelle celui-ci est disposé a retirer ses troupes des territoires 

du Cambodge, du Laos et du Vietnam sur la demande des gouvernements intéressés et 

dans ces délais qui seront fixés par accord entre les parties a l´exclusion des cas ou, 

par accord des deux parties, une certaine quantité de troupes francaises pourra etre 

laissée dans dans les points fixés et pour un délai fixé. 

11) La conférence prend acte de la déclaration du gouvernement francais aux termes de 

laquelle celui-ci,  pour le reglement de tous les problemes liés au rétablissement et au 

renforcement de la paix au Cambodge, au Laos et au Vietnam, se fondra sur le respect 

de l´indépendance et de la souveraineté, de l´unité et de l´intégrité territoriales du 

Cambodge, du Laos et du Vietnam. 

12) Dans ses rapports avec le Cambogde, le Laos et le Vietnam, chacun des participants a 

la conférence de Geneve s´engage a respecter la souveraineté, l´indépendance, l´unité 

et l´integrité territoriales des États susvisés et a s´abstenir de toute ingérence dans leurs 

affaires intérieures. 

13) Les participants a la conférence conviennent de se consulter sur toute question qui leur 

sera transmise par les commissions internationales pour la surveillance et le controle, 

afin d´étudier les mesures qui pourraient se réléver nécessaires pour assurer le respect 

des accords sur la cessation des hostilités au Cambodge, au Laos et au Vietnam. 

 

 

 

Volně přeloženo: 

 

Ženeva: Finální deklarace 

 

 

1) Konference bere na vědomí dohody, které ukončují válečný stav v Kambodži, v Laosu 

a ve Vietnamu a zřizuje mezinárodní kontrolu a dohled nad výkonem ustanovení 

těchto dohod. 

2) Konference si blahopřeje k ukončení válečných operací v Kambodži, v Laosu a ve 

Vietnamu; vyjadřuje přesvědčení, že se předpokládaná ustanovení uskuteční a dohody 

o ukončení nepřátelství v Kambodži, v Laosu a ve Vietnamu dovolí těmto zemím 
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přijmout od nynějška jejich roli v mírovém společenství národů v rámci úplné 

nezávislosti a suverenity. 

3) Konference bere na vědomí deklarace přijaté vládami Kambodže a Laosu o jejich vůli 

přijmout opatření dovolující všem občanům zaujmout místo v mezinárodním 

společenství a především účastnit se příštích všeobecných voleb, které se v souladu 

s Ústavou každé země budou konat v průběhu roku 1955 tajným hlasováním a 

s respektem základních svobod. 

4) Konference bere na vědomí klauzule dohody o ukončení válečných operací ve 

Vietnamu zakazující vstup do země cizím jednotkám a vojenskému personálu, stejně 

tak i zákaz dodávání zbraní a munice. Bere na vědomí také deklarace přijaté vládami 

Kambodže a Laosu o rozhodnutí nežádat cizí materiální ani personální pomoc nebo 

instruktory v zájmu efektivní obrany jejich teritoria. Co se dále týče Laosu, schvaluje, 

aby jednal v rámci daných limitů dohody o ukončení válečných akcí v této zemi. 

5) Konference bere na vědomí klauzule dohody o ukončení válečných operací ve 

Vietnamu, že žádná vojenská základna cizího státu nebude moci být zřízena na 

hranicích obou částí, které musí hlídat; aby se jimi hlídané zóny nestaly členem žádné 

vojenské aliance nebo nebyly použity jako místo nových vojenských akcí či agresivní 

politiky. Dále bere na vědomí deklarace vlád Kambodže a Laosu, že se nepřipojí 

k žádným dohodám jiných států, které by vyžadovaly povinnost zúčastnit se nějaké 

vojenské aliance, jejíž zásady by neodpovídaly Chartě Spojených národů nebo 

principům dohod o ukončení válečných operací. Dokud nebude ohrožena bezpečnost 

těchto států, na jejich území nesmí být etablovány vojenské základny cizích mocností. 

6) Konference konstatuje, že dohoda týkající se Vietnamu má za základní cíl urovnat 

vojenské otázky za účelem ukončit válečné operace a že stanovená demarkační linie je 

pouze provizorní a nemá být žádným způsobem interpretována jako vytvoření 

politického a teritoriálního limitu. Konference vyjadřuje přesvědčení, že plnění všech 

dohod vytvoří potřebné premisy k realizaci politického uspořádání ve Vietnamu 

v blízké budoucnosti. 

7) Konference deklaruje, že co týče vietnamského uspořádání politických problémů 

realizovaného na základě respektování principů nezávislosti, jednoty a teritoriální 

integrity, musí Vietnam svému lidu zajistit základní svobody garantované 

demokratickými institucemi, které vzejdou ze svobodných, všeobecných a tajných 

voleb. Aby byl znovu ustaven mír, musí být udělán dostačující pokrok a zajištěny 

potřebné podmínky pro svobodné vyjádření národní vůle. Všeobecné volby se budou 

konat v červenci 1956 pod kontrolou mezinárodní komise pro dohled. Konzultace na 

toto téma mezi reprezentativními autoritami obou zón budou probíhat od 20. června 

1955. 

8) Body dohody o ukončení vojenských operací, směřující k zajištění ochrany osobnosti 

a majetku, musí být aplikovány co nejpřísnějšími způsoby a dovolovat každému ve 

Vietnamu rozhodnout se, v jaké zóně chce žít. 

9) Kompetentní reprezentativní autority jižní i severní části Vietnamu, stejně jako 

autority Kambodže a Laosu, nesmí připustit individuální nebo kolektivní represálie 

proti osobám a členům jejich rodin, které spolupracovali za války s jakoukoliv 

stranou. 

10) Konference poznamenává, že deklarace vlády Francouzské republiky konstatuje 

připravenost stáhnout své jednotky z teritorií Kambodže, Laosu a Vietnamu na žádost 

zainteresovaných vlád ve lhůtě stanovené v dohodách mezi konkrétními stranami 

s upřesněním případů, kdy se po vzájemných shodách dohodne případné ponechání 

určitého množství francouzských vojáků na konkrétních místech po určitou dobu. 
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11) Konference bere na vědomí deklaraci francouzské vlády, že se pro urovnání všech 

problémů, spojených se znovu ustanovením a posílením míru v Kambodži, Laosu  a ve 

Vietnamu, zaručí respektovat nezávislost, suverenitu, jednotu a teritoriální integritu 

těchto zemí. 

12) Se zřetelem ke Kambodži, Laosu a Vietnamu, každý z účastníků Ženevské konference 

se zavazuje respektovat suverenitu, nezávislost, jednotu a teritoriální integritu těchto 

států a zdržet se jakéhokoliv vměšování do jejich vnitřních záležitostí. 

13) Účastníci konference se dohodli, že budou společně konzultovat všechny záležitosti, 

které jim předloží mezinárodní komise pro dohled a kontrolu, a že prostudují případná 

opatření potřebná pro zajištění dodržování smluv o ukončení válečných operací 

v Kambodži, Laosu a ve Vietnamu. 
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Příloha č. V) Les accords d'Evian 

(Extrait de: Dalloz, J., Textes sur la décolonisation. Paris 1989) 

 

DÉCLARATION GÉNÉRALE DES DEUX DÉLÉGATIONS (18 MARS 1962) 

 Le peuple français a, par le référendum du 8 janvier 1961, reconnu aux Algériens le droit de 

choisir, par voie d'une consultation au suffrage direct et universel, leur dessin politique par 

rapport à la République française. 

Les pourparlers qui ont eu lieu à Evian du 7 au 18 mars 1962 entre le gouvernement de la 

République et le F.L.N. ont abouti à la conclusion suivante: 

Un cessez-le-feu est conclu. Il sera mis fin aux opérations militaires et à la lutte armée sur 

l'ensemble du territoire algérien le 19 mars, 

Les garanties relatives à la mise en oeuvre de l'autodétermination et l'organisation des 

pouvoirs publics en Algérie pendant la période transitoire ont été définies d'un commun 

accord. 

La formation, à l'issue de l'autodétermination d'un État indépendant et souverain paraissant 

conforme aux réalités algériennes et, dans ces conditions, la coopération de la France et de 

l'Algérie répondant aux intérêts des deux pays, le gouvernement français estime avec le 

F.L.N. que la solution de l'indépendance de l'Algérie en coopération avec la France est celle 

qui correspond à cette situation. Le gouvernement et le F.L.N. ont donc défini d'un commun 

accord cette solution dans des déclarations qui seront soumises à l'approbation des électeurs 

lors du scrutin d'autodétermination. 

I. DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS PENDANT LA PERIODE 

TRANSITOIRE ET DES GARANTIES DE L'AUTODETERMINATION. 

a) La consultation d'autodétermination permettra aux électeurs de faire savoir s'ils veulent que 

l'Algérie soit indépendante et, dans ce cas, s'ils veulent que la France et l'Algérie coopèrent 

dans les conditions définies par les présentes déclarations. 

b) Cette consultation aura lieu sur l'ensemble du territoire algérien, c'est-à-dire dans les quinze 

départements suivants : Alger, Batna, Bône, Constantine, Médéa, Mostaganem, Oasis, Oran, 

Orléans ville, Saïda, Saoura, Sétif, Tiaret, Tizi-Ouzou, Tlemcen. 

Les résultats des différents bureaux de vote seront totalisés et proclamés pour l'ensemble du 

territoire. 

c) La liberté et la sincérité de la consultation seront garanties conformément au règlement 

fixant les conditions de la consultation d'autodétermination. 

d) Jusqu'à l'accomplissement de l'autodétermination, l'organisation des pouvoirs publics en 

Algérie sera établie conformément au règlement qui accompagne la présente déclaration. 

Il est institué un exécutif provisoire et un tribunal de l'ordre public. 
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La République est représentée en Algérie par un haut-commissaire. Ces institutions, et 

notamment l'exécutif provisoire, seront installées dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. 

e) Le haut-commissaire sera dépositaire des pouvoirs de la République en Algérie, notamment 

en matière de défense, de sécurité et de maintien de l'ordre en dernier ressort. 

L'exécutif provisoire sera chargé notamment 

D'assurer la gestion des affaires publiques propres à l'Algérie. Il dirigera l'administration de 

l'Algérie et aura pour mission de faire accéder les Algériens aux emplois dans les différentes 

branches de cette administration; 

- De maintenir l'ordre public. Il disposera, à cet effet, de services de police et d'une force 

d'ordre placée sous son autorité; 

- De préparer et de mettre en oeuvre l'autodétermination. 

g) Le tribunal de l'ordre public sera composé d'un nombre égal de juges européens et de juges 

musulmans. 

h) Le plein exercice des libertés individuelles et des libertés publiques sera rétabli dans les 

plus brefs délais. 

i) Le F.L.N. sera considéré comme une formation politique de caractère légal. 

j) Les personnes internées tant en France qu'en Algérie seront libérées dans un délai maximal 

de vingt jours à compter du cessez-le-feu. 

k) L'amnistie sera immédiatement proclamée. Les personnes détenues seront libérées. 

1) Les personnes réfugiées à l'étranger pourront rentrer en Algérie. Des commissions siégeant 

au Maroc et en Tunisie faciliteront ce retour. 

Les personnes regroupées pourront rejoindre leur lieu de résidence habituelle. 

L'exécutif provisoire prendra les premières mesures sociales, économiques et autres destinées 

à assurer le retour de ces populations à une vie normale. 

m) Le scrutin d'autodétermination aura lieu dans un délai minimal de trois mois et dans un 

délai maximal de six mois. La date en sera fixée sur proposition de l'Exécutif provisoire dans 

les deux mois qui suivront l'installation de celui-ci. 

Il. DE L'INDEPENDANCE ET DE LA COOPERATION 

Si la solution d'indépendance et de coopération est adoptée, le contenu des présentes 

déclarations s'imposera à l'État algérien. 

De l'indépendance de l'Algérie 

L'Etat algérien exercera sa souveraineté pleine et entière à l'intérieur et à l'extérieur. 
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Cette souveraineté s'exercera dans tous les domaines notamment la Défense nationale et les 

Affaires étrangères. 

L'Etat algérien se donnera librement ses propres institutions et choisira le régime politique et 

social qu'il, jugera le plus conforme à ses intérêts. Sur le plan international, il définira et 

appliquera en toute souveraineté la politique de son choix. 

L'Etat algérien souscrira sans réserve à la Déclaration universelle des droits de l'homme et 

fondera ses institutions sur les principes démocratiques et sur l'égalité des droits politiques 

entre tous les citoyens sans discrimination de race, d'origine ou de religion. Il appliquera, 

notamment, les garanties reconnues aux citoyens de statut civil français. 

Des droits et libertés des personnes et de leurs garanties 

I. Dispositions communes. 

Nul ne pourra faire l'objet de mesures de police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou 

d'une discrimination quelconque en raison: 

- D'opinions émises à l'occasion des événements survenus en Algérie avant le jour du scrutin 

d'autodétermination; 

- D'actes commis à l'occasion des mêmes événements avant le jour de la proclamation du 

cessez le feu. 

Aucun Algérien ne pourra être contraint de quitter le territoire algérien ni empêché d'en sortir. 

II. Dispositions concernant les citoyens français de statut civil de droit commun. 

a) Dans le cadre de la législation algérienne sur la nationalité, la situation légale des citoyens 

français de statut civil de droit commun est réglée selon les principes suivants. 

Pour une période de trois années à dater du jour de l'autodétermination, les citoyens français 

de statut civil de droit commun: 

- Nés en Algérie et justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire 

algérien au jour de l'autodétermination; 

- Ou justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au 

jour de l'autodétermination et dont le père ou la mère né en Algérie remplit, ou aurait pu 

remplir, les conditions pour exercer les droits civiques; 

- Ou justifiant de vingt années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au 

jour de l'autodétermination, bénéficieront, de plein droit, des droits civiques algériens et 

seront considérés, de ce fait, comme des nationaux français exerçant les droits civiques 

algériens. 

Les nationaux français exerçant les droits civiques algériens ne peuvent exercer 

simultanément les droits civiques français. 
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Au terme du délai de trois années susvisé ils acquièrent la nationalité algérienne par une 

demande d'inscription ou de confirmation de leur inscription sur les listes électorales; à défaut 

de cette demande, ils sont admis au bénéfice de la convention d'établissement. 

b) Afin d'assurer, pendant un délai de trois années, aux nationaux français exerçant les droits 

civiques algériens et à l'issue de ce délai, de façon permanente, aux Algériens de statut civil 

français, la protection de leur personne et de leurs biens et leur participation régulière à la vie 

de l'Algérie, les mesures suivantes sont prévues: 

Ils auront une juste et authentique participation aux affaires publiques. Dans les assemblées, 

leur représentation devra correspondre à leur importance effective. Dans les diverses branches 

de la fonction publique, ils seront assurés d'une équitable participation. 

Leur participation à la vie municipale à Alger et à Oran fera l'objet de dispositions 

particulières. 

Leurs droits de propriété seront respectés. Aucune mesure de dépossession ne sera prise à leur 

encontre sans l'octroi d'une indemnité équitable préalablement fixée. 

Ils recevront les garanties appropriées à leurs particularismes culturels, linguistiques et 

religieux. Ils conserveront leur statut personnel, qui sera respecté et appliqué par des 

juridictions algériennes comprenant des magistrats de même statut. Ils utiliseront la langue 

française au sein des assemblées et dans leurs rapports avec les pouvoirs publics. 

Une association de sauvegarde contribuera à la protection des droits qui leur sont garantis. 

Une cour des garanties, institution de droit interne algérien, sera chargée de veiller au respect 

de ces droits. 

De la coopération entre la France et l'Algérie 

Les relations entre les deux pays seront fondées, dans le respect mutuel de leur indépendance, 

sur la réciprocité des avantages et l'intérêt des deux parties. 

L''Algérie garantit les intérêts de la France et les droits acquis des personnes physiques et 

morales dans les conditions fixées par les présentes déclarations. En contrepartie, la France 

accordera à l'Algérie son assistance technique et culturelle et apportera à son développement 

économique et social une aide financière privilégiée. 

1) Pour une période de trois ans renouvelable, l'aide de la France sera fixée dans des 

conditions comparables et à un niveau équivalent à ceux des programmes en cours. 

Dans le respect de l'indépendance commerciale et douanière de l'Algérie, les deux pays 

détermineront les différents domaines où les échanges commerciaux bénéficieront d'un 

régime préférentiel. 

L'Algérie fera partie de la zone franc. Elle aura sa propre monnaie et ses propres avoirs en 

devises. Il y aura entre la France et l'Algérie liberté des transferts dans des conditions 

compatibles avec le développement économique et social de l'Algérie. 
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2) Dans les départements actuels des Oasis et de la Saoura, la mise en valeur des richesses du 

sous-sol aura lieu selon les principes suivants: 

a) La coopération franco- algérienne sera assurée par un organisme technique de coopération 

saharienne, Cet organisme aura un caractère paritaire. Son rôle sera notamment de développer 

l'infrastructure nécessaire à l'exploitation du sous-sol, de donner un avis sur les projets de loi 

et de règlements à caractère minier, d'instruire les demandes relatives à l'octroi des titres 

miniers ; l'État algérien délivrera les titres miniers et édictera la législation minière en toute 

souveraineté. 

b) Les intérêts français seront assurés notamment par 

- L'exercice, suivant les règles du code pétrolier saharien, tel qu'il existe actuellement, des 

droits attachés aux titres miniers délivrés par la France; 

- La préférence, à égalité d'offre, aux sociétés françaises dans l'octroi de nouveaux permis 

miniers, selon les modalités prévues par la législation minière algérienne; 

- Le paiement en francs français des hydrocarbures sahariens à concurrence des besoins 

d'approvisionnement de la France et des autres pays de la zone franc. 

3) La France et l'Algérie développeront leurs relations culturelles. 

Chaque pays pourra créer sur le territoire de l'autre un office universitaire et culturel, dont les 

établissements seront ouverts à tous. 

La France apportera son aide à la formation de techniciens algériens. 

Des personnels français, notamment des enseignants et des techniciens, seront mis à la 

disposition du gouvernement algérien par accord entre les deux pays. 

III. DU RÈGLEMENT DES QUESTIONS MILITAIRES 

Si la solution d'indépendance de l'Algérie et de coopération entre l'Algérie et la France est 

adoptée, les questions militaires seront réglées selon les principes suivants: 

- Les forces françaises, dont les effectifs auront été progressivement réduits à partir du cessez-

le-feu, se retireront des frontières de l'Algérie au moment de l'accomplissement de 

l'autodétermination; leurs effectifs seront ramenés, dans un délai de douze mois à compter de 

l'autodétermination, à quatre-vingt mille hommes; le rapatriement de ces effectifs devra avoir 

été réalisé à l'expiration d'un second délai de vingt-quatre mois. Des installations militaires 

seront corrélativement dégagées; 

- L'Algérie concède à bail à la France l'utilisation de la base de Mers El-Kébir pour une 

période de quinze ans, renouvelable par accord entre les deux pays; 

- L'Algérie concède également à la France l'utilisation de certains aérodromes, terrains, sites 

et installations militaires qui lui sont nécessaires. 
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IV. DU RÈGLEMENT DES LITIGES 

La France et l'Algérie résoudront les différends qui viendraient à surgir entre elles par des 

moyens de règlement pacifique. Elles auront recours soit à la conciliation, soit à l'arbitrage. A 

défaut d'accord sur ces procédures, chacun des deux États pourra saisir directement la Cour 

internationale de justice. 

V. DES CONSEQUENCES DE L'AUTODETERMINATION 

Dès l'annonce officielle prévue à l'article 27 du règlement de l'autodétermination, les actes 

correspondant à ces résultats seront établis. 

Si la solution d'indépendance et de coopération est adoptée : 

- l'indépendance de l'Algérie sera immédiatement reconnue par la France; 

- les transferts de compétence seront aussitôt réalisés; 

- les règles énoncées par la présente déclaration générale et les déclarations jointes entreront 

en même temps en vigueur. 

 

 

Volně přeloženo: 

    Dohody z Evianu 
 

VŠEOBECNÁ DEKLARACE DVOU DELEGACÍ (18.března 1862) 

 

Francouzský lid, referendem z 8. ledna 1961, přiznal Alžířanům právo volby vybrat si 

politický osud ve vztahu k Francouzské republice cestou přímého a všeobecného volebního 

hlasování. 

 

Rozhovory vedené v Evianu od 7. do 18. března 1962 mezi vládou Francouzské republiky a 

FLN vedly k následujícím výsledkům: 

 

Bylo uzavřeno příměří. Od 19. března budou ukončeny vojenské operace a ozbrojený boj na 

alžírském území, 

 

Garance, vztahující se k sebeurčení a organizaci veřejné moci v Alžírsku v průběhu 

přechodného období, byly definovány společnou dohodou. 

 

Formování suverénního a nezávislého státu cestou sebeurčení v souladu s alžírskými 

podmínkami a spolupráci mezi Francií a Alžírskem odpovídající zájmům obou zemí odhaduje 

francouzská vláda s FLN jako  řešení nezávislosti Alžírska ve spolupráci s Francií jako jediné, 

které koresponduje této situaci. Vláda a FLN tak definovaly společnou dohodou tento 

výsledek v deklaracích, které budou podrobeny schválení voličů v hlasovaní o sebeurčení. 
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I. ORGANIZACE VEŘEJNÉ MOCI V PRŮBĚHU PŘECHODNÉHO OBDOBÍ A 

GARANCE SEBEURČENÍ. 

 

a) Referendum o sebeurčení dovolí voličům se vyjádřit, zda chtějí, aby bylo Alžírsko 

nezávislé a aby v tomto případě Francie a Alžírsko spolupracovaly v rámci podmínek 

definovaných v této deklaraci. 

b) Toto referendum se bude konat na celém území Alžírska, to znamená ve všech patnácti 

následujících departmentech: Alger, Batna, Bône, Constantine, Médéa, Mostaganem, Oasis, 

Oran, Orléans ville, Saïda, Saoura, Sétif, Tiaret, Tizi-Ouzou, Tlemcen. 

Výsledky z volebních místností budou sečteny a vyhlášeny za celé teritorium. 

 

c) Svobodný a poctivý výkon referenda bude garantován v souladu se stanovenými 

podmínkami lidového hlasování o sebeurčení. 

 

d) Než budou splněny podmínky sebeurčení, organizace veřejné moci v Alžírsku bude 

etablována v souladu s podmínkami, které jsou popsány v této deklaraci. 

 

Je ustanovena provizorní exekutiva a tribunál veřejného pořádku. 

 

Francouzská republika je v Alžírsku reprezentována Vysokým komisařem. Její instituce a 

především provizorní exekutiva bude ustanovena od začátku příměří. 

 

e) Vysoký komisař bude depozitářem moci Francouzské republiky v Alžírsku, hlavně v otázce 

obrany, bezpečnosti a udržování  pořádku. 

 

Provizorní exekutiva bude  pověřena hlavně 

 

Zajištěním správy veřejných alžírských záležitostí. Povede administrativu a jejím úkolem  

bude zajistit Alžířanům přístup k pracovním místům v různých odvětví administrativy; 

 

- Zajištěním veřejného pořádku. K dispozici bude mít policejní servis a pořádkové síly, které 

budou působit pod její autoritou; 

 

- Přípravou a realizací sebeurčení. 

 

g) Tribunál veřejného pořádku bude složen ze stejného počtu soudců evropských a 

muslimských. 

 

h) Úplný výkon individuálních a veřejných svobod bude etablován v co nejkratší době. 

 

i) FLN bude považována za politických útvar legálního charakteru. 

 

j) Osoby zadržované ve Francii i v Alžírsku budou propuštěny nejdéle do dvaceti dnů od 

začátku příměří. 

 

k) Bude okamžitě vyhlášena amnestie. Zadržované osoby budou propuštěny. 
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l) Osoby uprchlé do ciziny se budou moci vrátit do Alžírska. Pro ulehčení této situace budou 

v Maroku a v Tunisku působit specializované komise. 

 

Osoby v minulosti přesunuté se budou moci vrátit na místo jejich obvyklého bydliště. 

 

Provizorní exekutiva připraví primární sociální a ekonomická opatření pro zajištění návratu 

populace do normálního života. 

 

m) Referendum o sebeurčení se bude konat v době minimální od tří měsíců a maximální do 

šesti měsíců. Datum bude stanoveno na návrh Provizorní exekutivy do dvou měsíců jejího 

vzniku. 

 

II. NEZÁVISLOST A SPOLUPRÁCE 
 

Jestliže bude přijata nezávislost a spolupráce, obsah těchto deklarací bude pro Alžírský stát 

závazný. 

 

Nezávislost Alžírska 

 

Alžírský stát bude vykonávat plně svou vnitřní i vnější suverenitu. 

 

Tato suverenita bude vykonávána ve všech doménách, především v oblasti národní obrany a 

zahraničních věcí. 

 

Alžírský stát si svobodně vytvoří vlastní instituce a vybere politický  a sociální režim, který 

bude považovat za nejvhodnější ve vztahu ke svým zájmům. Na mezinárodním poli definuje a 

aplikuje úplnou politickou suverenitu. 

 

Alžírský stát podepíše bez výhrad Všeobecnou deklaraci lidských práv a založí své instituce 

na demokratických principech a rovnosti politických práv mezi všemi občany bez rozdílu 

rasy, původu nebo náboženství. Zvláště bude aplikovat garance přiznané občanům 

s francouzským občanstvím. 

 

Práva, osobní svobody a jejich garance 

 

I. Obecná pravidla 
 

Nikdo se nesmí stát objektem policejních a justičních opatření, disciplinárních trestů nebo 

jakékoliv diskriminace z důvodu: 

 

- Názorových projevů ohledně událostí, které se odehrály v Alžírsku před referendem o 

sebeurčení; 

 

- Činů, provedených během těchto událostí před vyhlášením příměří. 

 

Žádný Alžířan nebude moci být donucen k opuštění alžírského teritoria nebo omezen 

v pohybu za hranice. 
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II. Pravidla obecného práva týkající se občanů s francouzským civilním statutem. 

 

a) V rámci alžírské legislativy ohledně národnosti je obecné právo pro občany s  

francouzským civilním statutem regulováno následujícími principy. 

 

V následujících třech letech ode dne získání nezávislosti mají tito občané francouzský civilní 

statut: 

 

- Osoby narozené v Alžírsku a s desetiletým pravidelným pobytem na alžírském teritoriu do 

dne získání nezávislosti; 

 

- Nebo osoba s desetiletým pobytem na alžírském území, jejíž otec nebo matka byli narozeni 

v Alžírsku a splňují podmínky pro získání občanských práv; 

 

- Osoby s dvacetiletým pobytem získají alžírská civilní práva, budou považovány za 

francouzské občany disponující alžírskými občanskými právy. 

 

Francouzští občané vykonávající alžírská občanská práva nebudou moci disponovat 

francouzskými civilními právy. 

 

V termínu tří let získají tito občané alžírskou národnost buď na svou žádost, nebo zapsáním se 

do voličského seznamu. Pokud o zapsání nepožádají, získají statut privilegovaného cizince. 

 

b) Během tříleté lhůty bude francouzským občanům vykonávajícím alžírská civilní práva a 

Alžířanům s francouzským civilním statutem zajištěna osobní ochrana, ochrana majetku a 

možnost pravidelné účasti alžírského života následujícími opatřeními: 

 

Budou mít stejný přístup k vykonávání veřejných funkcí. Ve shromážděních bude jejich 

zastoupení korespondovat proporčně. V nejrůznějších odvětvích veřejného fungování bude 

zajištěna vyvážená účast. 

 

Jejich účast na obecním působení v Alžíru a v Oranu bude předmětem speciálních regulí. 

 

Budou respektována jejich práva na majetek. Nesmí být stanoveno jakékoliv opatření o 

zabavení majetku, aniž by byla dopředu stanovena patřičná náhrada. 

 

Získají garance ohledně kulturních, jazykových a náboženských odlišností. Zachovají si svůj 

osobní statut, který bude respektován a aplikován alžírským soudním systémem. Budou 

používat francouzský jazyk v rámci shromáždění a ve vztahu s veřejnou mocí. 

 

Bude ustanovena speciální asociace pro ochranu a dohled nad garantovanými právy. 

 

Speciální garanční soud jako instituce vnitrostátního alžírského práva bude dohlížet na 

respektování těchto práv. 

 

Spolupráce mezi Francií a Alžírskem 
 

Vztahy mezi těmito dvěma zeměmi budou založeny na vzájemném respektu nezávislosti, na 

recipročních výhodách a zájmu obou zemí. 
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Alžírsko bude garantovat zájmy Francie a práva, fyzická i morální, za podmínek uvedených 

v této deklaraci. Na oplátku Francie poskytne Alžírsku technickou a kulturní spolupráci a 

pomůže mu na cestě ekonomického a sociálního rozvoje speciální finanční pomocí. 

 

1) Během tříletého obnovitelného období bude stanovena francouzská pomoc 

v porovnatelných podmínkách probíhajících pomocných programů. 

 

S respektem obchodní a celní nezávislosti Alžírska, obě země určí různé domény, ve kterých 

budou probíhat obchodní výměny v preferenčním režimu. 

 

Alžírsko vstoupí do zóny franku. Bude mít vlastní měnu a vlastní rezervy v devízách. Mezi 

Francií a Alžírskem budou probíhat volné transfery v podmínkách slučujících se 

s ekonomickým a sociálním rozvojem Alžírska. 

 

2) V aktuálních departementech Oasis a Saoura bude upraveno čerpání podzemského 

bohatství následujícími principy:  

 

a) Francouzsko-alžírská spolupráce bude zajištěna technickým orgánem saharské kooperace, 

který bude mít charakter rovného zastoupení. Jeho rolí bude především rozvinout potřebnou 

těžební infrastrukturu, představit názory na projekty zákonů a nařízení těžebního charakteru. 

Alžírský stát stanoví těžební nároky a upraví těžební legislativu v plné suverenitě. 

 

b) Francouzské zájmy budou zajištěny hlavně díky: 

 

- Stávající těžbě, která bude plně respektovat pravidla těžby saharské ropy a práva těžebních 

nároků stanovených Francií; 

 

- Preferenci francouzských společností v rovnosti nabídky budou upraveny alžírskou těžební 

legislativou; 

 

- Platbě ve francouzských francích v rámci konkurence nasycení francouzského trhu a trhů 

ostatních zemí zóny franku. 

 

3) Francie a Alžírsko rozvinou kulturní vztahy. 

 

Každá země bude moci vytvořit na teritoriu té druhé univerzitní a kulturní služby, které budou 

otevřeny všem. 

 

Francie poskytne Alžírsku pomoc při vzdělání alžírských techniků. 

 

Francouzský personál, hlavně profesoři a technici, bude k dispozici alžírské vládě v rámci 

dohody mezi zeměmi. 

 

 

III. UROVNÁNÍ VOJENSKÝCH OTÁZEK  
 

Pokud bude přijato řešení alžírské nezávislosti a spolupráce mezi Alžírskem a Francií, 

urovnání vojenských otázek bude zajištěno následujícími principy: 
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- Francouzské síly, jejichž počet se bude postupně redukovat od začátku příměří, zůstanou na 

hranicích Alžírska do momentu završení sebeurčení; od vyhlášení sebeurčení do jednoho roku 

bude počet armády 24 tisíc mužů; jejich stažení bude realizováno do dvou let poté. Vojenské 

základny budou postupně opuštěny; 

 

- Alžírsko poskytne Francii pronájem základny v Mers El-Kébir na dobu patnácti let, která 

bude moci být obnovena další dohodou; 

 

- Alžírsko poskytne k užívání Francii některé letištní plochy, pozemky a vojenské základny, 

které bude považovat za potřebné. 

 

 

IV. UROVNÁNÍ SPORŮ 

 

Francie a Alžírsko budou řešit případné spory mezi sebou mírovými prostředky. Budou se 

moci uchýlit k usmíření, nebo k arbitráži. Při nedostatku shody v procedurách se budou moci 

oba státy obrátit přímo na Mezinárodní soudní dvůr. 

 

 

V. NÁSLEDKY SEBEURČENÍ 

 

Dle oficiálního vyhlášení sebeurčení popsaném v článku 27 o průběhu referenda budou přijaty 

jeho výsledky. 

Jestliže bude přijata nezávislost a spolupráce: 

 

- bude nezávislost Alžírska okamžitě uznána Francií; 

 

- budou realizovány přenosy kompetencí; 

 

- vejde ve stejnou chvíli v platnost tato deklarace a deklarace přiložené. 
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Příloha č. VI) Mapa vietnamských zemí (Extrait de Derbent, T., Giap et Clausewitz) 
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Příloha č. VII) Mapa alžírských regionů „wilaya“ 
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Za téma své práce jsem si vybrala dva konflikty, které sehrály klíčovou roli 

v dekolonizačním procesu francouzského impéria. Boj za nezávislost ve vietnamských zemích 

totiž představoval pro ostatní kolonie a závislá území nejen v Asii, ale i v Africe určitý vzor a 

nakonec především naději, že je možné zbavit se francouzské nadvlády.  

Válka v Alžírsku zase znamenala začátek osvobozeneckého hnutí na africkém kontinentu a 

jednu z konečných příčin úplné francouzské dekolonizace (i když skončila až po „roce 

Afriky“). Tyto konflikty mají proto ve francouzské historii zvláštní místo, se kterými se 

několik generací nedokázalo vyrovnat. O těchto společenských tabu se začalo hovořit až před 

několika lety, o čemž vypovídá množství nové literatury, která se jimi zabývá (díla napsaná 

dříve vznikala téměř okamžitě jako reakce na dané události). 

 

Proto jsem si za cíl stanovila komparativní metodou analyzovat konflikty ve Vietnamu 

a v Alžírsku na základě čtyř faktorů: dle jednotlivých aktérů, kteří sehráli hlavní roli v obou 

konfliktech, dle postojů a změn veřejného mínění ve Francii i v koloniích a dle způsobu, 

jakým všechny strany konflikt vedly. Porovnáním řešení obou konfliktů bych poté chtěla 

prokázat, jaké dopady měly konflikty pro jednotlivé země, a především který z konfliktů měl 

horší následky pro samotnou Francii. Domnívám se, že to byla alžírská válka a že její 

důsledky pociťují Francouzi doposud. 

 

Prameny, ze kterých budu čerpat, jsou pouze ve francouzském jazyce. Monografie 

jsou sepsány francouzskými historiky a předními univerzitními profesory, z čehož vyplývá 

jistá úroveň strannosti a subjektivity, ale převážná většina z nich zaujala negativní postoj k 

francouzskému konzervativnímu přístupu uhájit kolonie za jakoukoliv cenu. Velkým 

přínosem jsou dále pohledy zainteresovaných aktérů jak z francouzských politických kruhů, 

tak i z koloniálních zemí. Proto tuto literaturu považuji za dostatečnou pro napsání 

magisterské diplomové práce. 
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