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1 .ÚVOD

Tématem mé diplomové práce je vztah Spolkové republiky Německo a Francie, 

a to v období kancléřství Helmuta Kohla v letech 1982 -  1998 resp. 1981-1995, kdy 

prezidentský úřad ve Francii vykonával Frangois Mitterrand. Zaměřila jsem se na 

otázku charakteru tohoto vztahu zejména s ohledem na historicko - politické pozadí 

spolupráce těchto někdejších rivalů. Jejich kooperace byla v tomto období nezvykle 

intenzivní a jejím plodem bylo zejména znovuoživení evropského integračního 

procesu.

Mým cílem bylo zkoumání specifik této spolupráce s důrazem na roli, kterou 

zde sehrály osobnosti Helmuta Kohla a Frangoise Mitterranda. Zmiňuji i úlohu 

Evropské komise a zejména jejího předsedy, Jacquesa Delorse, který byl 

prostředníkem mezi Kohlem a Mitterrandem. Ve své práci se věnuji následujícím 

okruhům problémů:

• Zabývám se otázkou, do jaké míry bylo sblížení SRN a Francie historickou 

nutností.

• Dále se zamýšlím nad tím, zda je současná podoba Evropská unie skutečně 

výsledkem politiky Helmuta Kohla a Frangoise Mitterranda, případně nakolik 

odpovídá jejich vizím vývoje evropské integrace.

• Z toho vyplývá analýza toho, do jaké míry měli Kohl s Mitterrandem jako 

konkrétní osoby vliv na vývoj evropské politiky své doby.

• Pokouším se také obecně zodpovědět otázku, zda vysoká politika může být 

určována osobními vztahy a lidskými charaktery nejvyšších státních 

představitelů.

Při výběru tohoto tématu jsem byla vedena myšlenkou, že zkoumání politické 

praxe Helmuta Kohla a Frangoise Mitterranda může pomoci osvětlit současnou 

povahu vztahů v Evropské unii a fungování evropského systému obecně. Svými 

kroky ovlivnili nejen politiku své doby, ale zprostředkovaně i uspořádání současné, 

jehož součástí je i Česká republika jako nový člen EU.

Při zpracovávání tématu jsem kombinovala metody historickou a analytickou. 

Podání faktů v chronologickém pořádku je doplněno jejich analýzou.

Desetiletí Kohlovy a Mitterrandovy spolupráce je přiblíženo i jeho zasazením 

do širšího kontextu vzájemných vztahů zemí, v jejichž čele oba stáli. Pozornost věnuji
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zejména dvojici jejich předchůdců, Konrádu Adenauerovi a Robertu Schumanovi, 

kteří učinili první kroky ke sblížení SRN a Francie a stáli u zrodu procesu evropské 

integrace. Krátce zde zmiňuji i nedávnou etapu vztahů obou zemí pod vedením 

Gerharda Schrödera a Jacquesa Chiraca. Připomenuty jsou zde i nezbytné podmínky 

mezinárodní, zejména bipolarita tehdejšího světového uspořádání a její důsledky pro 

politiku SRN (otázka německého sjednocení), i Francie.

Co se literatury týče, pracovala jsem jednak s biografickými tituly týkajícími se 

jednotlivých zmiňovaných osobností, jednak s primární i sekundární literaturou a 

dobovými prameny. Dalším zdrojem byly analýzy mezinárodní situace a 

vnitropolitického vývoje SRN a Francie, týkající se mého tématu.
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2. PŘED KOHLEM A MITTERANDEM

2.1 HISTORICKÝ EXKURS DO DĚJIN FRANCOUZSKO -  NĚMECKÉHO 
STŘETÁVÁNÍ

2.1.1 ZÁKLADY

Tato diplomová práce se zabývá především obdobím 80. a 90. let 20. století, a 

tak by se mohl zdát následující pohled do vzdálené historie zbytečný. Protože jde ale

o zkoumání povahy vztahů dvou státních útvarů a ne jen o pozorování jednotlivých 

událostí nebo jevů, je podle mého názoru nutné seznámit se blíže s dějinnými 

okolnostmi, za nichž oba státy vznikaly. Právě vztah к vlastní státnosti byl později 

jedním z důležitých motivů utvářejících politickou kulturu těchto zemí.

Protože hovoříme o civilizovaných národech, sluší se zmínit se o slavných 

historických událostech, které by osvědčovaly brzkou kulturnost a rozvinutost 

daných společností. V případě Francie a Německa by to byla jistě společná 

příslušnost к prvnímu velkému státnímu útvaru na území někdejší Římské říše, totiž 

к říši Karla Velikého. Nejen proto, že po smrti syna Charlemagna správu rozděleného 

území, Západo a Východofranské říše a budoucí Francie a Německa, převzali jeho 

vnuci1. Ale také proto že obnovení tohoto císařství, jeho slávy a v něm 

uskutečňovaného pokojného sjednocení všech křesťanů se stalo vždy znovu se 

vracejícím cílem evropského politického myšlení. Vedle snu o velikosti a moci tu roli 

hrálo také náboženství -  nesmíme zapomínat, že Evropa byla ve své většině 

křesťanská2 -  a tedy morální apel na nenásilí, pokojné řešení sporů a sjednocení 

všech, kteří si mají být bratry a sestrami.

Skutečnost, že následnické říše císařství Karla Velikého byly spravovány 

přímými příbuznými, také vedla к tomu, že oba panovnické rody území za Rýnem 

chápaly jako jakousi sesterskou zem a oblast živého zájmu3 (koneckonců kdyby se 

byl bratr neujal svého podílu, mohla být celá říše v jedněch rukou).4

1 Roku 843 byla uzavřena Verdunská smlouva mezi bratry Ludvíkem (Němcem), Karlem (Holým) a Lotharem, 
kterou si rozdělili území říše. Nejstarší Lothar přitom musel ustoupit Ludvíku a Karlovi, kteří jej vojensky zdolali 
na základě alianční smlouvy. Duby, Georges, Dějiny Francie od počátků po současnost, Karolinum 2003, str. 148.
2 Kristovy církve se nyní opírají pouze o Tebe, pouze od Tebe očekávají záchranu (...) psal Karlu Velikému roku 799 
Alkuin. Duby (2003), str. 130.
3 O karlovském vztahu к Německu se hovoří i v souvislosti s Charlesem de Gaullem. Wilkens, Andreas, Der unstete 
Nachbar. Frankreich, die deutsche Ostpolitik und die Berliner Vier-Mächte-Verhandlungen 1969 -  1974, Oldenbourg, 
München 1990. Str. 57.
4 Zápas o dědictví Karla Velikého a o zisk hegemoniálního postavení v Evropě byl hlavním problémem 
francouzsko německých vztahů a tedy i Evropy i podle Richarda Coudenhouve-Kalergiho. Tento autor se svou
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V rozvíjení těchto historických souvislostí můžeme pokračovat i dále. Dědici 

Karla Velikého totiž byli tři, oblast Lotharingie (bratr Lothar), vklíněná mezi Západní 

a Východní Franky, se stala pro slabost svých vládců vítaným příspěvkem к území 

obou sesterských zemí, ale také bodem sváru mezi nimi. To platilo s jistou 

nadsázkou až do 40. let minulého století -  hovoříme totiž v podstatě o dnešním 

Lotrinsku.

Následující období přinesla odlišný vývoj obou částí někdejší říše. 

Francouzským panovníkům se podařilo v průběhu 15. a 16. století sjednotit celé 

území pod svou vládou. Vytvořili model silně centralizovaného státu, v němž důraz 

na výlučnou autoritu panovníka přispěl i к jeho jisté sekularizaci (křesťan, respektive 

římský katolík je přece poslušen především papeži)5. Centralistickou koncepci 

nezměnil ani revoluční zlom roku 1798, ani první francouzský císař.

Východofranská říše, která převzala císařskou hodnost a stala se Svatou říší 

římskou, se vyvíjela odlišně. V důsledku častých angažmá mimo říši, která 

vyžadovala podporu lenních pánů a vedla к jejich posílení, i nepevnosti vládnoucích 

dynastií, nedošlo к vytvoření jednotného státu. Naopak, vzniklo množství 

nezávislých území, více méně sjednocených vládou říšského císaře. Z této situace 

mohla těžit právě Francie, které к oslabení Říše stačilo získat na svou stranu některá 

z říšských knížata.

Revolucí roku 1789 a hlavně následnými válkami přispěla Francie paradoxně 

к posílení německých zemí. Z ní vzešlá nová ideologie nacionalismu byla 

programově šířena po Evropě a stala se duchovním základem hnutí sjednocování 

německých knížectví7. Národní, centralizovaný francouzský stát se stal modelem pro 

některé z německých politických proudů. Iniciativy se chopilo Prusko, jemuž se, 

v čele s Bismarckem, skutečně podařilo vytvořit jeden německý státní útvar.

Již v tomto stručném nástinu se rýsují kontury některých tradičních politických 

koncepcí Francie a Německa. Je to jednak zájem Francie na nejednotnosti, 

rozdrobenosti německého území, daný jistě také obavou z převahy souseda. Tento 

zájem určoval francouzský přístup к německé otázce po druhé světové válce, který 

podrobněji přiblížím později (viz. 2.2). Proces vytváření německého císařství vedl

koncepcí Pan-Evropy patřil к meziválečným propagátorům mírového uspořádání Evropy. Coudenhouve-Kalergi, 
Richard N., Pan-Evropa, Panevropa, Praha 1993, str. 76.
5 Rovan, Joseph, Zwei Völker -  eine Zukunft: Deutsche und Franzosen an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, Piper, 
München 1986, str. 16nn.
6 Bondy, Frangois, Abelein, Manfred, Deutschland und Frankreich. Geschichte einer wechselvollen Beziehung, Econ 
Verag, Düsseldorf und Wien 1973, str. 92. Rovan (1986), str. 23nn.
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také к definování protikladné, nebismarckovské8 koncepce. Vedle maloněmeckého 

řešení sjednocení bez Rakouska existovala i myšlenka velkoněmecká, která, rozvíjena 

také režimem znevýhodňovanými katolíky (Rakousko je katolická země), převzala 

karlovskou ideu Svaté říše římské. Německý národ měl být vykonavatelem velké 

mesianistické mise9. Bohužel, okleštěná o svoji křesťanskou podstatu, stala se tato 

idea Velkého Německa jedním z příčin jeho pádu.

Vznik Německého císařství v lednu 1871, který ukončoval válku Pruska 

s Francií, se stal dalším mezníkem francouzsko německých vztahů. Následující 

období bylo neblaze poznamenáno snahou nyní republikánské Francie dobýt 

ztracené sebevědomí poražené mocnosti10. Jedním z prostředků к zvýšení národní 

prestiže byl republikánský zápal nového režimu11, stupňovaný hlasy volajícími po 

vojenské odvetě (revanche) a znovuzískání odstoupeného území Alsaska a Lotrinska. 

Francie, naplněná obavami ze sílícího Německa, vyvolávala napětí na německé 

straně, čekající pokus o odplatu.12 Vzájemné vztahy byly ztěžovány rostoucí 

nedůvěrou a rozšiřováním nebezpečných myšlenek dobového nacionalismu. Němci 

brojili proti francouzskému dědičnému nepříteli, rozvíjeli teze o nutnosti rozšiřování 

životního prostoru a již zmiňovaném poslání německého národa. Není divu, že 

válečný střet se mnohým zdál jako zákonité vyústění dějinného procesu a možnost 

uvolnění napětí.

První světová válka, které Francouzi říkají Velká válka13, však žádným řešením 

nebyla. Pro budoucí vývoj mezinárodního uspořádání mělo význam to, že došlo 

к rozvinutí do té doby netradiční vojenské spolupráce Francie a Velké Británie. 

Vztahy těchto dvou zemí na břehu La Manche přetrvaly a byly dále upevněny 

v důsledku dalšího velkého válečného konfliktu. Tuto dvojku doplnily USA, jejichž 

zásah mocně přispěl ke konečnému vítězství Dohody. Co se Francie týče, znamenalo 

to i jistý otřes sebevědomí této vojensky zdatné země. Vítězství bylo jistě sladké, 

ovšem vděčila za něj Spojeným státům.

7 Bondy, Abelein (1973), str. 95.
8 Podrobně Skřivan, Aleš, Evropská politika 1648-1914, Nakladatelství Aleš Skřivem ml., Praha 1999, str. 209nn.
9 Rovan (1986), str. 25.
10 К vyhlášení III. republiky došlo 4.září 1870 v důsledku kapitulace císařské armády po bitvě u Sedanu. Duby 
(2003), str. 560.
11 Duby (2003), str. 621.
12 Bondy, Abelein (1973), str. 96.
13 Duby (2003), str. 615.
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2.1.2 POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Nově vzniklé uspořádání poměrů dané mírovými smlouvami, tzv. Versailleský 

systém, pak představovalo v mnohém zcela odlišné koncepce, které nenavazovaly na 

předválečný pořádek, ale byly spíše již počátkem uspořádání moderní Evropy.

V důsledku válečné porážky došlo к rozpadu tehdejších monarchií Rakouska- 

Uherska, Německé a Osmanské říše, v Rusku došlo rovněž к převratu a odstranění 

cara. To byl definitivní konec politiky států, v jejichž čele stáli dědiční panovníci, 

spříznění vzájemně rodovými vazbami, což zajišťovalo přece jen jakés takés vědomí 

sounáležitosti. Jistým pokusem, jak toto vědomí spřízněnosti suplovat, bylo i 

vytvoření Společnosti národů (SN).

Místo monarchií zde vzniklo množství nových, zbytkových státních útvarů, 

které ve své většině alespoň zpočátku zavedly nějakou formu demokratického 

režimu. Právě tehdy vznikly státy, které tvoří dnešní Evropu. Své první zkušenosti s 

demokracií zde také sbírali politici, kteří později stáli u zrodu uspořádání po druhé 

světové válce (Adenauer, Schuman), rozvíjel se rovněž systém moderních politických 

stran. Nové poměry v Evropě také vyžadovaly vytvoření nové zahraničně politické 

koncepce. Právě Francie využila nových států jako spojenců, s jejichž pomocí chtěla 

zabezpečit i sebe samu. Pomocí smluvních svazků vytvářela cordon sanitair, který měl 

obklopit a oslabit vznikající Výmarskou republiku.

Období poslední fáze francouzské třetí a německé Výmarské republiky, jejichž 

struktury se vyvíjely v reakci na přestálé boje, má tedy velkou důležitost pro období 

po roce 1945. Zkušenosti s meziválečnými hospodářskými a politickými krizemi daly 

základ úpravě poměrů po druhé světové válce. Proto se jim budeme věnovat 

podrobněji.

Francie z Velké války sice vyšla jako vítěz, avšak vítěz notně oslabený. Protože 

nesla hlavní tíži válečného konfliktu, utrpěla velké ztráty jak na životech, tak úbytky 

hmotné. Konkrétní výpočty hovoří o tom, že z deseti lidí, kteří dosáhli v roce 1914 veku 

od 20 do 45 let, byli dva zabiti, jeden se stal závislým na péči svých spoluobčanů, tři byli na 

delší či kratší dobu vyřazeni z normálního života14. Francie zkrátka vykrvácela, lidé byli 

přesvědčeni, že opakování takové katastrofy si již nemohou dovolit. Není proto divu,

14 Protože к úbytku obyvatelstva ve Francii docházelo již od poloviny 19. století, bylo toto demografické oslabeni 
zvlášť citelné. Duby (2003), str. 628 a 670.
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že co se poválečného uspořádání týče, byla Francie rozhodnuta nebýt к Německu 

jako designovanému hlavnímu viníkovi nijak milosrdná.

Tvrdost Francie se projevila v ustanoveních mírové smlouvy s Německem 

z Versailles z června 191915. Její snahou bylo co největší oslabení protivníka, a to jeho 

řízeným odzbrojením, územními zábory a finanční zátěží reparací, které měly 

Francii vrátit alespoň část válečných nákladů. Zejména neústupnost při vymáhání 

reparačních plateb přispívala v období mezi válkami к růstu protifrancouzských 

nálad německého obyvatelstva. Postoj obou zemí byl koneckonců pochopitelný. 

Cílem Francouzů bylo co nejúplnější potlačení moci válečného protivníka a také jistá 

touha po odvetě. Němci zase usilovali o obnovu rovnocenného postavení země a 

zmírnění reparační zátěže, jejíž výše přesahovala možnosti jejího vyrovnání16. Navíc 

neumožňovala hospodářskou obnovu země, jejíž politici, pokud o to měli vůbec 

zájem, mohli jen těžko přesvědčit obyvatelstvo o nutnosti mírové, nenásilné politiky. 

Vždyť pozice Francie ji ani neumožňovala.

Jednostranná donucovací politika Francie se však nakonec neosvědčila a došlo 

к její proměně. Místo síly převážila idea smíru a arbitráží17. Ta již dominovala při 

jednáních Locamské konference, jejíž závěry byly přijaty v Londýně v prosinci 1925. 

Jednalo se o garanci západní německé hranice, demilitarizovaného Porýní a 

neválečného řešení konfliktů. Platnost Locamských dohod byla vázána na vstup 

Německa do Společnosti národů. Tím měl být potvrzen závazek Německa, že 

v rámci tohoto systému kolektivní bezpečnosti přijme v případě konfliktu řešení 

určené arbitráží a rezignuje na samostatný vojenský postup.18

Zásadní ovšem bylo, že Německo se zde poprvé účastnilo, v čele s ministrem 

zahraničí Stresemannem, jako rovnocenný partner jednání. Jako takového jej 

respektovala i Francie, již zastupoval ministr zahraničí Briand. I ta se navíc vzdala 

možnosti vojenských zásahů jako prostředku řešení případných problémů. Již šest let 

po nekompromisních nárocích Versailleské smlouvy tak Francouzi připustili 

existenci rovnoprávného německého státu a omezení vlastní kontinentální 

hegemonie. O tři roky později přinesla mírová francouzská iniciativa ministra 

Brianda uzavření dohody s USA, která vyhlašovala rozhodnutí o vyloučení války

15 К tomuto datu byla ratifikována. Volba místa podpisu, jímž byl zrcadlový sál ve Versailles, kde bylo před 48 
lety vyhlášeno německé císařství, byla sama malou revanší. Moravcová, Dagmar, Bělina, Pavel, Kapitoly z dějin 
mezinárodních vztahů 1914-1941, ISE, Praha 1998, str. 32.
16 Podle jedné z již zmírněných verzí reparačního kalendáře, tzv. Youngova plánu z ledna 1930, by Německo 
reparace splácelo ročně až do roku 1987. Moravcová, Bělina (1998), str. 109n.
17 Duby (2003), str. 634.
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jako prostředku mezinárodní politiky. К podpisu tohoto Briand-Kellogova paktu se 

připojila padesátka států, včetně Německa. Zdálo se, že byla nastolena nová fáze 

vzájemných vztahů a že Francie s Německem s Briandem a Stresemannem v čele 

dospějí к určitému smíření. Přestože oba politici byli připraveni otevřít i citlivou 

otázku územních ústupků (např. Sársko), jak o tom jednali na svém tajném setkání 

v září 1926 v Thoiry, ke konečnému vyřešení vztahů nakonec nedošlo19.

V září 1929 přišel Briand dokonce ještě s návrhem vytvoření Panevropské unie20. 

Mělo jít o ekonomickou, ale také politickou a sociální federaci evropských států. 

Briand tak navázal na projekt evropského sjednocení z dílny Richarda Coudenhove- 

Kalergiho z 20. let. Jeho koncept Pan-Evropy měl za cíl vytvoření společnosti 

založené na nenásilí a dorozumění mezi národy21. Jedním z Briandových motivů byla

i snaha o vytvoření nového, pevnějšího systému kolektivní bezpečnosti, než jakým se 

ukázala být Společnost národů. V okamžiku, kdy byly uzavírány smlouvy o 

konečném vyklizení Porýní (mělo к němu dojít do června 1930), se bezpečnostní 

otázka stávala pro Francii znovu palčivější22.

Stresemann vyšel Briandovi vstříc, když na zasedání Společnosti národů jeho 

ideu přivítal. Propracovaná koncepce, tak jak ji Briand představil v květnu 1930 

v memorandu o Panevropě, však narazila na kritické výhrady. Briand zde vytvořil 

první podrobný plán na integraci Evropy, navrhl vytvoření společných legislativních 

a exekutivních orgánů. Důraz však již nekladl na ekonomické sjednocení, ale na 

vytvoření politické unie, která měla předcházet integraci ekonomické a sociální. 

Jelikož byl ale plán určen pouze členům SN, bylo Německo a Itálie nespokojeni 

s vyřazením svých spojenců Ruska a Turecka. Británie (která ani nebyla do 

původního plánu zahrnuta) zase neschvalovala charakter Unie jako systému 

kolektivní bezpečnosti, který by neumožňoval ani mírovou změnu statu quo. Celý 

projekt byl některými odsuzován jako pouhý pokus Francie o zisk hegemoniálního 

postavení23. Plán se nakonec rozplynul do ztracena, a to zejména v důsledku změny 

zahraničně politické koncepce Německa a celkové proměny nálady donedávna pilně

18 Statut SN byl přijat v dubnu 1919. Moravcová, Bělina (1998), str. 36n.
19 Moravcová, Bělina (1998), str. 106.
20 Bylo to 57 států, mezi nimi i Itálie. Za USA jednal státní tajemník Kellog. Duby (2003), str. 635.
21 Mimochodem, Podle Coudenhove-Kalergiho byl právě konfliktní vztah mezi Německem a Francií jádrem 
evropského problému. Coudenhouve-Kalergi (1993), str.76nn.
22 Otázka vyklizení Porýní byla projednávána v roce 1929 v souvislosti s konečnou úpravou německých 
reparačních závazků. (Youngův plán). Moravcová, Bělina (1998), str. 109nn.
23 Moravcová, Bělina (1998), str. l lln .
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konferující Evropy. S vypuknutím světové hospodářské krize byl konec období 

shody a usmíření.

Říjen 1929 a pád newyorské burzy byly počátkem krize, která, spolu 

s hospodářskými poměry, rozkolísala i situaci politickou. Státy, které před nedávnem 

čile rozvíjely systém vzájemných smluv, se nyní pokoušely překonat především 

vlastní problémy. V ekonomické sféře převládl protekcionismus, státy se opevnily 

ochrannými cly. Do té doby úspěšná a velebená liberální koncepce byla vystavena 

kritice. Bylo nutno přehodnotit dosavadní systém plateb reparací a válečných dluhů, 

poněvadž státy se ocitly v platební neschopnosti24. Doba plná obav o vlastní existenci 

nahrávala příklonu к jasným názorům a receptům extremistických hnutí zprava i 

zleva.

Francii hospodářská krize zasáhla poněkud později, pokles výroby byl 

pomalejší a nastal až po roce 1931.1 když ale nebyly potíže tak velké, trvaly o to déle. 

Úspěch se dostavil až vletech 1938/39, kdy již byla Francie ochromena 

mezinárodním politickým vývojem25. Krize hospodářství byla i ve Francii provázena 

problémy politickými. Systém třetí republiky, se svou převahou zákonodárného 

sboru nad exekutivou, neumožňoval potřebný rozhodný zákrok vlády. Ministři byli 

slabí, vlády nestálé (za 21 let se zde vystřídalo 42 vlád). К prosazení pevných kroků 

nutných к vyřešení problémů nakonec exekutiva používala mimořádných 

prostředků -  dekretů. V období 1934-38 byla premiérovi třikrát udělena plná moc, a 

to se stále delší platností (Daladierovi na čtyři roky)26. Ukazovalo se, že režim je 

nevládnutelný -  parlament blokoval vládu, sám ale nevládl a nevykonával ani svoji 

legislativní funkci27.

Jeho slabost doprovázela radikalizace obyvatelstva. Jak na pravici, tak na levici 

se množila kritika parlamentního zřízení, vznikaly pravicové ligy sympatizující 

s fašismem (Vlastenecká mládež, Francouzská akce -  Action frangaise, Ohnivé kříže), a to 

zejména v obdobích, kdy vládu převzala levice. Ta v roce 1932 zvítězila jako kartel 

radikálů a socialistů (SFIO)28. Rostoucí nespokojenost pravice s režimem se projevila 

velkými demonstracemi, v únoru 1934 v Paříži byli i mrtví, levice odpověděla rovněž

24 Moravcová, Bělina (1998), str. 115n.
25 Duby (2003), str. 644nn.
26 Duby (2003), str. 644n.
27 Kunc, Jiří, Francouzská republika, in: Říchová, Blanka, et al., Komparace politických systémů 1., VŠE, Praha 1999, str.
83.
28 SFIO -  Section frangaise de llntem ationale ouvriere, Francouzská sekce dělnické internacionály; PCF -  Parti
communiste frangais, Francouzská komunistická strana. Roku 1920 došlo к odštěpení PCF od SFIO, dále viz. 3.2.
Perrottino, Michel, Francouzský politický systém, Slon, Praha 2005, str. 265n, a Duby (2003), str. 636.
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manifestacemi. Francouzská politická scéna se dále polarizovala. Do voleb 1936 

vstoupila levice jako jednotná Lidová fronta (Front populaire) socialistů, republikánů a 

komunistů (PCF). Zvítězila zde a socialista Léon Blum vytvořil novou vládu 

socialistů a republikánů (komunisté se neúčastnili).

Jejich volební vítězství vedlo dosavadní umírněné politiky pravice 

к přesvědčení o nutnosti vlády pevné ruky, jak bývá trefně označována některá 

z forem autoritářství. Vysoké kruhy a střední třída se cítily bytostně ohroženy 

vítězstvím dělnické třídy a vzestupem komunistů (ti měli v roce 1937 již 300 000 

příznivců). Na pravici se vytvořily nové politické strany, nakloněné fašistické 

orientaci. Nástupkyní zakázaných Ohnivých křížů se stala Francouzská sociální strana 

(PSF), otevřeně nepřátelská vůči režimu29. Tak se stalo, že když roku 1940 byla třetí 

republika ohrožena, neměl ji v podstatě kdo bránit.

Nepříznivý vývoj nastal po vypuknutí hospodářské krize i v Německu. Právě 

německé hospodářství postihla nejtvrdší recese, stoupal počet nezaměstnaných (v 

roce 1932 jich bylo 6 milionů), inflace dosahovala závratné výše. Německo navíc 

neslo tíži reparačních plateb, není proto divu, že rostla nespokojenost s postavením 

země. Její obyvatelé v závazcích vyplývajících z Versailleského systému a přijatých 

zejména v období Stresemannovy diplomacie viděli hlavní překážku obnovy a 

nového vzestupu země. Revize uložených omezení a smluv, která by umožnila 

aktivnější německou politiku, byla cílem nové politické garnitury (ministrem 

zahraničí se po Stresemannovi stal J. Curtius, kancléřem Brüning). Nespokojenost 

obyvatel se obracela i proti samotnému republikánskému charakteru režimu, který 

se podle nich neosvědčil a byl jenom zvnějšku vnuceným systémem. Politická scéna 

se radikalizovala, došlo к vzestupu podpory radikální levice (komunisté) i pravice 

(nacionální socialisté). Po volbách v září 1930 byla NSDAP se svými 107 poslanci 

druhou nejsilnější stranou.

Tlak na zrušení reparačních plateb s argumentem platební neschopnosti krizí 

oslabeného Německa se stal součástí arzenálu německé politiky revize. Po pádu 

Credit Anstaltu v květnu 1931 a následné bankovní krizi skutečně došlo к ročnímu 

odložení plateb reparací i dluhů (Hooverovo moratorium). Brüning však nakonec 

přece jen dosáhl svého. Na základě zprávy speciálního výboru expertů došlo v létě 

1932 v Lausanne к rozhodnutí o zrušení reparací. Francie, jako hlavní příjemce 

německých reparačních plateb tím nebyla nijak nadšena. Snažila se tomuto vývoji

29 Duby (2003), str. 649.
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zabránit, za finanční pomoc Německu například vyžadovala jeho záruku 

desetiletého zachování statu quo. Ostatní zainteresované země se však nakonec 

prosadily se svým plánem zrušení reparací, zaplacena měla být jen jakási cena 

útěchy, zbytková platba 3 miliard marek30.

Další položkou Versailleské mírové smlouvy bylo zbrojení. Touto otázkou se 

zabývala konference v Ženevě na počátku roku 1932. Německo samozřejmě usilovalo 

o revidování ustanovení a zrovnoprávnění, tedy rovnost sil. Tento postoj však přímo 

ohrožoval Francii, která se přičiňovala o prosazení odzbrojení a přijetí 

bezpečnostních záruk. Premiér Tardieu například navrhoval podřízení armád SN, 

později Francouzi přišli s plánem internacionalizace vojenských sil. Po nástupu 

Adolfa Hitlera do úřadu říšského kancléře však události dostaly rychlý spád. 

Francie, pod tlakem Britů a USA nebyla sto udržet svoji pozici. Bylo přijato 

rozhodnutí o vyrovnání sil zemí do pěti let, avšak Hitler nebyl v jádru připraven 

к žádným ústupkům a nakonec konferenci opustil31. Následně vystoupilo Německo 

ze Společnosti národů, aby se tak definitivně rozžehnalo se Stresemannovým 

smířlivým postupem.

Francie se nyní nacházela ve skutečně nezáviděníhodném postavení. Německo 

znovu zbrojilo, otevřeně odřeklo závazky a vyvinulo se ze systému kolektivní 

bezpečnosti. V jeho čele stál muž rozdmýchávající národnostní nesnášenlivost 

к dědičnému nepříteli u svých západních hranic32. Jistě, nepřátelství vůči Francii bylo 

již tradiční součástí arzenálu německých národovců, ovšem nyní mělo být uznanou 

politikou celého státu. Francie potřebovala získat nějaké záruky bezpečnosti, poté co 

se SN ukázala jako v podstatě nefunkční. Ministr zahraničí Louis Barthou rozvinul 

roku 1934 několik projektů. Jednak se pokusil vyjednat smlouvu, označovanou jako 

tzv. Východní Locarno, která by vytvořila smluvní síť obklopující Německo a 

garantující také jeho východní hranici. Počítalo se také s účastí Sovětského svazu, 

který měl konečně vstoupit do SN, i Německa, o jehož návrat do SN Francie 

usilovala. К uskutečnění tohoto velkorysého projektu však nedošlo, mimo jiné i pro 

zřejmou nechuť Německa zavázat se к nějakým bezpečnostním garancím.

Barthou proto vyjednal alespoň dvoustranný pakt o vzájemné pomoci se SSSR. 

Ovšem než mohla být tato smlouva uzavřena, byl Barthou zavražděn a jeho místo

30 К ní však nakonec nedošlo, dohoda totiž nebyla Německem po nástupu Adolfa Hitlera do úřadu kancléře ani 
ratifikována. Moravcová, Bělina (1998), str. 120.
31 Moravcová, Bělina (1998), str. 124n.
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zaujal později neblaze proslulý Pierre Laval. Ten ovšem sledoval jinou politiku, než 

byly garance východních hranic Německa nebo smlouvy s Moskvou. Pakt se SSSR 

sice uzavřel, ale orientoval se spíše na politiku shody s Německem, čímž zmařil jeho 

původní obsah. Laval se naopak sbližoval s Mussoliniho Itálií (francouzsko italské 

dohody z ledna 1935, Streská fronta), která v zájmu svých koloniálních ambicí 

v Africe potřebovala shodu s Francií33.

Ostatně Laval byl jenom tlumočníkem názorů celé pravice, která si nepřála 

dohody namířené přímo proti Německu, a to navíc se Sovětským svazem, jehož 

oddenky (PCF) bujely takříkajíc v její vlastní zahrádce34. Nechuť к otevřenému střetu 

s Německem a averze vůči Sovětskému svazu však byly jen částí francouzské podivné 

politiky35. Zájmem všech totiž bylo nevyprovokovat Německo, neriskovat další válku, 

spíše se je pokusit uchlácholit a zavázat si je ústupky. Podobně jako Britové, i 

Francouzi chtěli stůj co stůj zabránit válečnému konfliktu. Avšak francouzský 

appeasement byl živen také tušením vlastní slabosti, vědomím vyčerpanosti země, 

kde ubývalo dětí (na rozdíl od Německa). A také specifickou situací, к níž vedla 

výrazná polarizace obou politických proudů. Pro pravici byla zkrátka vláda Lidové 

fronty větší hrozbou, než konfrontace s Německem.

V této souvislosti se hovoří o francouzském defétismu, tedy jakési apatii, 

nečinnosti. Jistým projevem tohoto postoje byl již defensivní charakter vojenské 

koncepce Francie po první světové válce, která, místo aby budovala a posilovala 

armádu, vystavěla obranný val Maginotovy linie36. Defétismus byl rozšířen i mezi 

francouzskou generalitou, která tragicky podcenila například význam obrněných sil 

v moderní válce37. I když měla francouzská armáda výbornou pověst (teoreticky 

byla v roce 1939 nejsilnější na světě)38, byli si ve skutečnosti sami Francouzi vědomi 

její relativní zaostalosti. Právě nepřipravenost na válku byla jedním z argumentů 

pravice pro nutnost dohody s Německem39.

32 Erbfeind, nebo také Todfeind (smrtelný nepřítel), to byla Francie například v Hitlerově Mein Kampfu z roku 
1924. Rovan (1986), str. 87 a 99.
33 Moravcová, Bělina (1998), str. 131nn.
34 Při hlasování o jeho ratifikaci v únoru 1936 hlasovala většina pravicových poslanců proti. Nezapomeňme, že 
vzápětí ve volbách zvítězila Lidová fronta levice. Duby (2003), str. 646.
35 Parafrázuji výrok o podivné porážce, kterou byl neúspěch Francie tváří v tvář Německé ofenzívě. Duby (2003), 
str. 650.
36 Výstavba probíhala v letech 1930 -  34, jméno nese podle tehdejšího ministra války. Duby (2003), str. 634.
37 Churchill, Winston S., Druhá světová válka II., Lidové noviny, Praha 1993, kapitola 2. -  Bitva o Francii, str. 34-55.
3« Rovan (1986), str. 76.
39 Duby (2003), str. 649.
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V tomto duchu se nesl další vývoj událostí. Na Hitlerův zábor 

demilitarizovaného Porýní a tedy porušení Versailles i Locamských dohod březnu 

1936 Francie, bez podpory Velké Británie, reagovala pouze stížností u Společnosti 

národů. Stejně tak připojení Rakouska v březnu 1938 nevyvolalo žádnou odvetnou 

akci40. Francie ustoupila i Hitlerovu tlaku na získání částí a oslabení 

Československa.V Mnichově v září 1938 se rozhodla obětovat smluvního partnera 

víře v zachování míru. Ačkoliv se spolu s Británií zavázala garantovat nové hranice 

ČSR proti nevyprovokovanému útoku, nebyla jeho okupace v březnu 1939 podnětem 

к reakci. Příčinou к válce bylo až napadení Polska Německem téhož roku. Nakonec 

Francie neubránila ani samu sebe. Po devíti měsících podivné války a měsíci bojů se 

vláda Paula Reynauda vzdala a vydala dobrovolně Paříž41.

2.1.3 FRANCIE A NĚMECKO VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE

Tragické události druhé světové války jsou natolik známy, že nepovažuji za 

nutné je podrobněji rozebírat. Zaměřím se proto především na situaci Francie, jejíž 

vnitřní politický vývoj a pád jsou dodnes víceméně tíživým dědictvím. Pozice 

Francie ve druhé světové válce byla skutečně značně neutěšená. Její legální vláda 

nastoupila cestu kolaborace s Němci (francouzský průmysl sloužil německému 

zbrojení) a o válečné slávě si již mohla nechat jenom zdát (poražena za 10 měsíců). Ti, 

kteří jí měli v budoucnu zajistit přece jenom podíl ve vítězné straně, měli potíže 

dosáhnout uznání a prosadit se u Spojenců, neřku-li shodnout se vůbec sami mezi 

sebou. Taková je bilance Vichy a de Gaullovy Svobodné Francie. Charakter 

Vichistického režimu pro nás může být o to zajímavější, že pozdější předseda 

Socialistické strany (!) Frangois Mitterrand zde působil jako vládní úředník a byl 

dokonce vyznamenán42.

V červnu 1940 pod tlakem vojenských neúspěchů, a také proněmecky 

orientovaných politiků Pierra Lavala a Francoise Darlana, podal demisi premiér 

Reynaud, načež byl jeho úřad svěřen maršálu Pétainovi. Ten po uzavření příměří 

s Hitlerem stanul v čele svobodné zóny Francie, která byla vyčleněna z německého 

okupačního záboru. Hlasy valné většiny Národního shromáždění mu byla udělena

40 Moravcová, Bělina (1998), str. 139n a 148.
41 Válka byla po útoku na Polsko vyhlášena 3. září 1939, Paříž vydána 14. června, příměří uzavřeno 22. 6. 1940. 
V tomto období Francie stále pokračovala v politice usmiřování a nedráždění Německa, tomu odpovídala i 
pasivita její reakce na zkázu Polska. Moravcová, Bělina (1998), str. 161n.
42 O působení F. Mitterranda ve Vichy podrobněji v oddílu 3.3.1.
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plná moc a svěřen úkol vypracování nové ústavy43. To byl konec III. republiky. 

Vichistický režim popisuje značně expresivně J. Rovan takto: (vznikající) nový 

pacifismus zprava je vnitropoliticky agresivní, antidemokratický, antisemitský a 

antibolševický, jde ruku v ruce s nacionalismem, který je navenek dejétistický a chce 

napodobit diktatury a zavést Francii do jejich řad. Tňdní zájem a ideologická posedlost 

pňpravují nacionalismus zrady (vlastní) země (..O44. Maršál Pétain ve svých rukou 

soustředil všechnu moc, usilujíc o opětné přetvoření republikánské Francie к jakési 

formě monarchismu. Rovan zdůrazňuje tu okolnost, že vnitropoliticky šlo zčásti o 

vnitřní revanš extremní pravice, vystupující proti parlamentarismu a zejména proti 

vládě SFIO, radikálů, neřkuli PCF (komunistů)45.

Čest Francie v očích budoucích generací zachránila akce generála Charlese de 

Gaulla, který v reakci na jednání o příměří s Německem vyzýval z Londýna 

к pokračování ozbrojeného odporu a vytvořil prozatímní výbor Svobodné Francie 

(France libře). Jeho situace ovšem byla ošidná v tom, že francouzský odboj, ať už 

zahraniční, nebo domácí, byl značně nejednotný, až konfliktní. Diskutabilní byla také 

podpora de Gaulla Francouzi samými -  pro značnou část obyvatel byl Pétain 

legitimně dosazeným představitelem a navíc ochránil zemi před válkou. Není proto 

divu, že se de Gaullovi nedostalo plné podpory Spojenců (USA jako oficiální 

představitele Francie uznávaly dlouhou dobu vládu z Vichy).

Nejednotnost francouzského odboje pěkně ilustrují okolnosti spojenecké 

operace Torch (Pochodeň), tedy vylodění v severní Africe v listopadu 1942.1 když šlo 

vlastně o osvobozování části francouzského území a obyvatelstvo by tudíž mělo mít 

zájem na úspěchu akce, nebyla reakce místních Francouzů vůbec jistá. Byli to totiž 

vesměs věrní pétainovci a jejich vztah к de Gaullovi byl více než chladný. Během 

operace tak Spojenci jednali s celkem čtyřmi veličinami, činícími si nárok na 

zastupování Francie. S generálem Henri Giraudem, vichistickým ministrem 

námořnictva Jeanem F. Darlanem, marockým generálním rezidentem Auguste 

Noguěsem, a, samcřejmě, de Gaullem 4б. Shoda nebyla ani mezi jednotlivými 

složkami domácího odboje, který byl roztříštěn podle jednotlivých politických a 

zájmových proudů, které si chtěly vždy uchovat nezávislost pro rozhodující okamžik

43 Bylo to 569 hlasů proti 80,18 se zdrželo hlasování. Duby (2003), 565.
44 Rovan (1986), str. 75.
45 Proti SFIO a Léonu Blumovi bylo také zavedeno trestní řízení, byli obviněni z toho, že zavinili nepřipravenost
Francie na válku a její porážku. Perottino (2005), str. 266n.
46 Duby (2003), str. 661. Churchill, Winston S., Druhá světová válka IV., Lidové noviny, Praha 1993, kapitola 34. -
Pochodeň je zapálena, str. 601-621.
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boje a tedy naději na získání vlivu v osvobozené zemi Stejně tak nefungovalo 

dorozumění mezi odbojem vnitřním a zahraničním.

Rozdělenost francouzských elit se podařilo překonat jen díky vypjatému citu 

pro vlast, jak jej dokonale reprezentoval Charles de Gaulle. Byl si totiž vědom toho, 

že pokud se chce vyhnout situaci, kdy by se Francie stala pouhým osvobozeným 

územím pod spojeneckou vojenskou zprávou, musí vytvořit i uznávané politické 

zastoupení země. Proto vznikl Francouzský výbor národního osvobození (CFLN), jehož 

hlavou byl de Gaulle od listopadu 1943. V květnu 1944 se výbor prohlásil Prozatímní 

vládou Francie. Klíčovým byl i akt dobytí hlavního města v srpnu téhož roku, kde 

byli převládající složkou místní résistance komunisté. Symbolické osvobození totiž 

mělo být dílem de Gaullových sil, ne komunistů, ani spojenců47. Je vskutku 

pozoruhodné, nakolik může smysl pro symboliku a velikost dějinných okamžiků 

ovlivňovat taktické vedení boje.

Co se událostí v Německu týče, myslím, že jsou natolik známé, že není třeba 

věnovat se jim zde podrobněji. Stačí snad připomenout si jen nejdůležitější rysy 

Hitlerovského Německa, abychom lépe pochopili hluboký antagonismus Francie 

vůči Němcům, který určoval její poválečnou politiku. Jak již bylo zmíněno, byly cíle i 

rétorika nacionálně socialistického režimu namířeny také proti Francii a ohrozily ji 

v samé její existenci. Poté, co roku 1933 vedení státu převzal Adolf Hitler, bylo 

zřejmé, že Německo směřuje к válce a destrukci Versailleského systému. Reakce 

představitelů francouzské republiky jsme si ukázali v předchozích pasážích. Co se 

Německa samého týče, byl zde nastolen režim, který dodnes slouží jako 

reprezentativní ukázka totalitarismu. Ke konečnému zhroucení Výmarské republiky 

jistě přispěla i nechuť Němců samých к tomuto uspořádání. Chápali jej do jisté míry 

jako režim vnucený jim vítězi první světové války. Když pak ekonomické těžkosti 

ještě vzrostly v důsledku hospodářské krize a nálady obyvatelstva se začaly 

radikalizovat (zmiňovaný růst podpory NSDAP, komunistů), zesílilo i zde volání po 

vládě pevné ruky. Demokratická tradice navíc v Německu skutečně neměla mnoho 

příležitostí zakořenit. Výmar se stále potýkal s hospodářskými neúspěchy a 

nefunkčností parlamentního systému48. A také nejednotností politických elit, z nichž 

někteří, jako ku příkladu Stresemann, zastávali koncepci začlenění se do

47 Duby (2003), str. 660nn.
48 Kritici parlamentního uspořádání (např. Carl Schmitt) upozorňovali na nefunkčnost parlamentu, který byl 
ovládán stranickými klikami a nebyl schopen přijmout nějaké rozhodnutí. Schmitt alternativu spatřoval v nějaké 
formě monarchie, například posílení pravomocí říšského prezidenta .
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Versailleského systému. Silné proudy však působily proti, hledajíc především cestu 

к obnovení velmocenského postavení země. Svou roli sehrála i spíše monarchická, 

císařská armádní tradice, takže maršál von Hindenburg, poslední prezident, asi 

nebyl tím nejlepším strážcem demokratického zřízení.

Po nástupu Hitlera pak rychle došlo к zákazu a pronásledování politických 

stran (na základě zákona z července 1933 a Zákona o jednotě strany a státu z prosince 

téhož roku). Záminkou к vyrovnání si účtů s hlavní konkurencí sociálními 

demokraty a komunisty byl požár říšského sněmu (známý Reichstagsbrand) v únoru 

1933. Následující parlamentní volby pak byly spíše formalitou, parlament byl 

v podstatě vyřazen vydáním Zmocňovacího zákona (březen 1933), který dal volnou 

ruku vládě. Dohledu však nepodléhal jenom život politický - byly zrušeny všechny 

formy svobodného sdružování (odbory) a nahrazeny propracovaným systémem 

organizací a korporací. Hlavní síly byly napřeny к přípravě země na válku a 

masivnímu zbrojení. Časový plán války Hitler konkrétně předestřel v roce 1937 

(Hossbachův protokol).49 Poté, co si Hitler smluvně zajistil spojence (Osa Berlín-Řím, 

Pakt proti Kominterně), směřoval jednoznačně к rozpoutání válečného konfliktu, se 

známými výsledky. Osobní vztah Hitlera к Francii osciloval po dobu války mezi 

jistým obdivem к velikosti Francie (Napoleon) a určitým respektem к její vojenské 

moci a mezi snahou o její faktickou likvidaci.

Druhou světovou válkou končí období, kdy během necelého jednoho a půl 

století francouzský a německý živel nejméně čtyřikrát zkřížili zbraně (napoleonské 

války, 1870, 1914, 1940), přičemž kromě Napoleonských válek byla Francie vždy 

v defensivě. Je jistě snadné pochopit, že vzájemný antagonismus těchto zemí 

zasahoval až к jádru jejich národní povahy.

49 Moravcová, Bělina (1998), str. 145.
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2.2 SCHUMAN A ADENAUER

Bezpodmínečnou kapitulací Německa dne 8. května 1945 byla ukončena druhá 

světová válka. Celá Evropa z ní vyšla notně pošramocena, nejvíce však mělo být 

poznamenáno Německo. Jako hlavní viník války muselo počítat s tím, že ostatní 

státy s ním nebudou rozhodně nakládat v rukavičkách. К co nejtvrdšímu postoji a co 

nejvydatnějšímu zadostiučinění byla rozhodnuta zejména Francie. Její zkušenosti 

s německým sousedem ji vedly к přesvědčení, že nebude nikdy v bezpečí, dokud 

bude existovat jednotný státní útvar německého lidu. Proto měli francouzští politici, 

v čele s premiérem de Gaullem50, v úmyslu jednat zcela nekompromisně. Plánovali 

od Německa oddělit a ve svůj prospěch využít území Porúří a postavit jej pod 

mezinárodní správu, dále odejmout Němcům také Porýní a Sársko, které se mělo 

v budoucnu stát součástí Francie. Němci měli být zbaveni veškeré vojenské moci, 

státní správa měla být decentralizována, stejně jako další struktury veřejného života, 

jako na příklad politické strany. Co se reparací týče, měly být co nejtvrdší, tak, aby 

byly jednak výstrahou a jednak pokryly co nejúplněji francouzské válečné ztráty.

Německo pak bylo zcela bezmocnou okupovanou zemí, podle dohody čtyř 

vítězných mocností z listopadu 1944 a na základě závěrů Jaltské konference z února 

1945 měly správu Německa vykonávat vítězní Spojenci, a to prostřednictvím 

vrchních velitelů svých ozbrojených sil. Toto uspořádání bylo projednáváno a 

potvrzeno51 na Postupimské konferenci Velké trojky52 v červenci a srpnu 1945. 

Správu země jako celku měla vykonávat Spojenecká kontrolní rada.53 Celé území 

Německa bylo v souladu s těmito dohodami rozděleno do čtyř zón, přičemž díky de 

Gaullovi připadla jedna ze zón i Francii.

Zde pak pod vedením maršála de Lattre a později generála Königa pracovali 

Francouzi na uskutečňování svých plánů, které měly již navždy zabránit nové 

německé agresi54. Věřili v moc převýchovy, kterou měli být zkroceni německý 

militarismus a nacionalismus. Proto pilně rozvíjeli kulturní kontakty, zajišťovali

5(1 De Gaulle byl šéfem francouzské prozatímní vlády od srpna 1944, v listopadu 1945 byl v této funkci potvrzen 
novou konstituantou, v lednu 1946 abdikoval. Kunc (1999), str. 87 a Perrottino (2005), str. 314.
51 Spory způsobil především sovětský postup ve Východním Prusku a stanovení nové německé hranice na Odře a 
Nise.
52 USA, SSSR, Velká Británie.
53 Avšak pravomoci Spojenecké kontrolní rady nebyly velké, jednotliví guvernéři byli poměrně samostatní - ve 
své kompetenci měli například i zákonodárství ve svých zónách. Luňák, Petr, Západ. USA a Západní Evropa ve 
studené válce, Libri, Praha 1997, str. 62.
54 Bondy, Abelein (1973), str. 112.
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přísun knih a postarali se o reformu vzdělání.55 Nijak ale nespěchali s obnovou 

domácích správních struktur nebo politických stran, první komunální volby ve 

francouzské zóně byly uspořádány až na podzim roku 194656. Cíle francouzské 

okupační správy byly mnohdy radikálnější, než požadavky zbylých dvou západních 

mocností. Francouzi také blokovali svým vetem práci Spojenecké kontrolní rady a 

byli odpůrci vývoje, který měl vést ke spojení západních zón v jeden celek (Bizonie v 

lednu 1947, Trizónie v dubnu 1949).

Jakoby se měly v úplnosti potvrdit teze o úhlavním nepřátelství dvou 

sousedících národů. Němci byli agresoři, Francouzi se nyní rozhodli náležitě se 

revanšovat, což nebyl nijak nepochopitelný postoj. Byly odhodláni tlumit co nejvíce 

možnost obnovy německé státnosti, a to i proti vůli ostatních dvou západních 

okupačních mocností. Zdálo by se, že se opakuje logika Versailles: oslabit, utlumit 

Německo, pokud možno jej územně, vojensky i hospodářsky omezit. Proti této tvrdé 

linii však začal působit jiný názor, který upozorňoval na nemožnost doufat ve 

vytvoření mírového uspořádání, když v jeho základech bude stále doutnat vzájemná 

averze a více či méně opodstatněné obavy57. Ani oslabením Němců nedosáhne 

Francie toho, že by se zbavila letité hrozby zpoza Rýnu, znovu se bude muset obávat 

revanše. Bylo tedy spíše realistické předpokládat, že další vývoj by dříve nebo 

později přinesl nové vyostření napětí, možná další válečný konflikt. Avšak po 

zkušenostech dvou světových válek, které hluboce otřásly lidským sebevědomím 

Evropanů, bylo třeba oprostit se od dosavadních schémat řešení, která se ukázala 

jako neúčinná, a vytvořit něco nového.

Již během války tak vznikala různá hnutí, zastávaná zástupci nejrůznějších 

politických proudů58. Jako řešení bylo vesměs nabízeno vytvoření nějaké formy 

nadstátní nebo mezistátní evropské instituce, jež by ale působila účinněji, než 

meziválečná Společnost národů. V této myšlence sjednocení se znovu vracela 

vzpomínka na dávnou společnou minulost Evropy, spojované jednou vládou a 

jedinou kulturou křesťanského náboženství59. Tak ji představoval idealizovaný

55 Bondy, Abelein (1973), str. 107.
56 Bylo to v září. Bondy, Abelein (1973), str. 114.
57 Grosser, Alfred, Die Partnerschaft mit Frankreich, in: Schwarz, Hans-Peter (ed.), Handbuch der deutschen 
Außenpolitik, Piper, München 1975, str. 248.
58 Byly to například Unie evropských federalistů A. Spinelliho, Evropská parlamentní unie již zmiňovaného 
Coudenhove-Kalergiho nebo Hnutí za spojené socialistické státy evropské. Veber, Václav, Dějiny sjednocené 
Evropy: od antických počátků do současností, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004, str. 184nn.
59 Programové zdůraznění křesťanských hodnot však nacházíme jen u stran křesťansko demokratických, jako 
byla Italská lidová strana, rovněž italská Křesťanská demokracie (DC) Alcida de Gasperiho, meziválečné německé 
Centrum, poválečné CDU a CSU, francouzské Lidové republikánské hnutí (MRP) po roce 1945 apod.
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model říše Karla Velikého, tak ji oživovali státníci a myslitelé v průběhu evropských 

dějin. V poválečné Evropě roku 1945 pak znovu ožily projekty evropské federace, 

unie či spojených států evropských. Roli hrálo i přesvědčení o prospěšnosti oživení a 

vytvoření zejména ekonomických vazeb, a to v rámci evropského kontinentu ale i 

s návazností na Spojené státy americké60. Významným argumentem byl vznik 

nového potenciálního ohrožení, a to stalinským Sovětským svazem. Byla zde snaha 

vytvořit z Evropy jakousi třetí sílu mezi SSSR a USA61. Přesto však není možné zrod 

nového evropského systému vysvětlit pouze ekonomickými, bezpečnostními či 

jinými reálně politickými cíli. Vždyť podobná situace po skončení první války ke 

vzniku takového systému nevedla. Místo, aby státy těžily ze své hospodářské 

provázanosti, oddaly se tehdy horečnému zbrojení a přípravám na další konflikt. 

Nezbytné tak bylo především vědomé rozhodnutí nepoddat se znovu jakoby 

zákonitému vývoji, ale díky vzájemným ústupkům přijmout nové řešení evropského 

uspořádání.

Klíčový význam měla ta skutečnost, že své zastánce myšlenka vytvoření 

nového evropského systému našla i mezi Němci a Francouzi62. Předpokladem bylo, 

že tyto dva národy nastoupí konečně společnou cestu a zřeknou se neustále 

oživovaného vzájemného antagonismu. To se také skutečně podařilo, i když to jistě 

nebyl proces rychlý a jednoduchý. Podstatné však bylo, že uskutečnění německo 

francouzského smíření si vzali za své čelní politici těchto národů. V západním 

Německu to byl především kancléř Konrad Adenauer, jehož pevný postoj v čele 

německé politické reprezentace zajišťoval stabilitu potřebnou к jednání63. Jeho 

rozhodnutí otevřít novou kapitolu vztahů s Francií bylo součástí jeho politické 

koncepce orientace Spolkové republiky na Západ64. Adenauer byl pochopitelně

60 Význam hospodářské otázky je přiblížen například v Plechanovová, Běla, Fidler, Jiří, Kapitoly z dějin 
mezinárodních vztahů 1941-1995, ISE, Praha 1997, str. 99, kde se o něm hovoří následujícími slovy: Politické vztahy 
mezi evropskými národy nemohly být bezkonfliktní, dokud by se nepodaňlo vyřešit nejpalčivější problémy hospodářských 
vztahů, tj. odstranit či omezit ochranářskou obchodní politiku, zajistit rovný pnstup к surovinám а к trhům.
61 Například Fiala, Petr, Mareš, Miroslav, CDU a evropská integrace, in: Fiala, Petr, Mareš, Miroslav (eds.), 
Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace, MU Brno, Mezinárodní politologický ústav, Brno 
1999a, str. 10; srov. také Veber (2004), str. 184.
62 O klíčové pozici Německa a Francie v rámci jakéhokoliv evropského uspořádám hovoří mnoho autorů, srov. 
např. Rovan (1986), str. 200n. Co se Německa týče, vyjadřuje se zde velmi stručně: Němci žijí v srdci kontinentu -  
více než 90 milionů německy mluvících (...). Cokoliv Němci podnikají, dotkne se nás všech.
63 Právě osobnost prvního kancléře a 2působ, jakým vykonával svůj úřad značně přispěly ke konstituování 
silného postavení šéfa německé vlády, tak, jak  je  tomu dodnes.
64 V tom se, jak je vždy připomínáno, lišil od nejsilnější opoziční strany Sociálních demokratů (SPD). Jejich 
orientace na Východ je všeobecně známá. To se samozřejmě projevilo i na odmítání adenauerovské Westpolitik 
jako celku. Srovnej např. Fiala, Mareš (1999a), str. 11; Schöllgen (1999), str. 20nn; Graml, Hermann, Die 
Außenpolitik, in: Benz, Wolfgang (ed.), Die Geschichte der BRD. Politik, Fischer, Frankfurt am Main 1989, str. 233nn.
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veden i snahou o získání prostoru pro alespoň nějakou vlastní zahraniční politiku 

SRN a úsilím o obnovení pozice země jako státu s vlastní suverenitou. Zároveň ale 

vycházel ze svých zkušeností praktického politika z období mezi válkami a lidské 

zkušenosti válečného utrpení65. Obojí ho vedlo к přesvědčení, že nepřátelství Francie 

a Německa musí být překonáno a že jednotlivé státy Evropy se musí povznést nad 

své výlučně národní zájmy.

К příznivému obratu došlo i ve Francii, která dosud postupovala velmi 

nekompromisně. Vedle zarytých odpůrců spolupráce s válečným nepřítelem se 

uplatnil i proud, zastupovaný zejména osobností Roberta Schumana. Tento politik 

měl podobně jako Adenauer politické zkušenosti z meziválečného období, kdy byl 

poslancem Národního shromáždění. Po roce 1945 vystřídal několik vládních funkcí, 

byl ministrem financí, zahraničí a spravedlnosti, v letech 1947-48 také premiérem66. 

Často bývá zmiňován Schumanův osobní zájem na usmíření mezi Francouzi a 

Němci, který prý pramenil z jeho vlastních válečných zážitků a žité nejednoznačnosti 

pojmů jako národ nebo národní zájem. Sám byl Lucemburčan, otec pocházel 

z Lotrinska, vzdělání nabyl v Německu a politickou činnost vykonával ve Francii. 

Také jeho náboženské cítění zde nesporně sehrálo svoji roli, byl praktikujícím 

katolíkem a byl mu tedy do značné míry cizí postoj nesmiřitelného vlastenectví, tak 

typický pro většinu ostatních francouzských politiků67. Ve své politické praxi pak byl 

symbolem nové francouzské politiky vůči Německu68.

Prvním konkrétním výsledkem snah různých proudů o vytvoření evropského 

institucionálního rámce byl vznik Rady Evropy v květnu 1949. U jejího zrodu stála 

mimo jiné iniciativa britského premiéra Churchilla. Pravomoci Rady však 

nezasahovaly ani do otázek bezpečnosti, které byly vyhrazeny nově vzniklé 

Severoatlantické alianci, ani hospodářství, kterým se zabývala Organizace pro evropskou 

hospodářskou spolupráci (OEEC). Tím však byly její kompetence omezeny na sice

Adenauerovy priority shrnuje např. B. Plechanovová takto: 1. evropská integrace, 2. spolupráce s Francií, 3. atlantické 
partnerství, 4. sjednocení Německa. Plechanovová, Fidler (1997), str. 107.
65 V době mezi válkami byl Adenauer prezidentem pruské státní rady (1920-32), v letech 1921 a 1926 mu byl 
nabízen post říšského kancléře, již od 1917 byl vrchním starostou svého rodného Kolína nad Rýnem (znovu 
zvolen 1929). Po nástupu NSDAP byl suspendován, internován v Babelsbergu, po různých peripetiích roku 1944 
gestapem uvězněn. Novák, Miroslav, Kancléř Adenauer, Irma, Praha 1995, str. 172n.
66 Ministrem financí v letech 1946 a 1947, ministrem zahraničí v letech 1948 a 1949-51, spravedlnosti 1955-1956. 
Wahl, Jürgen, Robert Schuman. Vizionář -  politik -  architekt Evropy, ISE, Praha 2001, str. 31nn.
67 Wahl (2001), str. lOnn.
68 Volně citováno podle Grosser (1975), str. 248. Význam tohoto obratu bývá často zdůrazňován: (...) nová 
francouzská politika vůči Německu a její evropská politika (daly) podnět к inovativnímu vývoji ve vztazích mezi 
evropskými státy. Citováno podle Schwabe, Klaus, Kommentar zu IV. Kohle, Stahl und ein neues Konzept fü r Europa
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důležité, ale dosti všeobecné otázky lidských práv apod. Základem širší spolupráce 

evropských států se tedy nestala69.

Další iniciativa vzešla z francouzské strany a je známá jako tzv. Schumanův 

plán. Spojovala v sobě jednak návrh určité struktury vztahů mezi evropskými státy a 

zároveň nabízela řešení důležitého sporného bodu, jímž byly strategické suroviny 

z německého Porúří a Porýní70. Obsahovala plán vzniku společné organizace, která 

by disponovala právem rozhodovat o těžbě a využití uhlí a oceli v signatářských 

státech71. Tím by tyto státy získaly přehled a kontrolu nad německými zdroji. 

Spolková republika však měla v této organizaci zaujímat postavení rovnocenného 

člena. To by znamenalo, vedle nutných omezení, zisk jisté formy uznání své státní 

suverenity. Navíc měla tato spolupráce v jedné omezené oblasti být jakýmsi 

spouštěcím mechanismem, který by, po určitém čase, přirozenou cestou vedl 

к navazování spolupráce a přijetí závazků i v oblastech dalších72. Cílovou metou pak 

bylo dosažení stavu, kdy se státy vzdají výlučného prosazování svých národních 

zájmů, které často implicitně ohrožují postavení států ostatních73. Jednotlivé národní 

politiky pak nahradí společně určovaná a prosazovaná evropská politika, a to i 

v otázkách bezpečnostních a obranných.

Technickou stránku celého projektu navrhl a vypracoval na přelomu let 1949 a

1950 Jean Monnet, vysoký úředník francouzského plánovacího komisariátu74. 

S určitým efektem překvapení jej Robert Schuman, jako tehdejší ministr zahraničí 

Francie, přednesl v květnu 195075. Návrh následně projednávaly delegace budoucích 

členských států Francie, Německa, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucemburska, 18. dubna

1951 byla v Paříži podepsána smlouva o Evropském společenství uhlí a oceli. Jejím

1945-54, in: Schuker, Stephen, Müller-Luckner, E. (eds.), Deutschland und Frankreich vom Konflikt zur Aussöhnung : 
die Gestaltung der westeuropäischen Sicherheit 1914-1963, Oldenbourg, München 2000, str. 231.
69 Plechanovová, Fidler (1997), str. 103n.
70 Jak už bylo řečeno, snažila se Francie omezit možnosti Německa využívat zdejší uhlí. Tato sporná otázka 
měla být v dubnu 1949 vyřešena zřízením Mezinárodní správy pro Porúří. Řešení však Francouze 
neuspokojilo, pravomoci Správy se jim zdály nedostatečné. Jelikož dohoda byla uzavřena bez účasti 
německých zástupců, nevyhovovala ani nové vládě Konrada Adenauera, který vtom  viděla jasný projev 
podřadného postavení okupované země. Dohodu bojkotovala a celou otázku otevřela při jednáních v listopadu 
1949 (Petersberské dohody). Plechanovová, Fidler (1997), str. 106.
71 Monnet kladl důraz na nadnárodní pravomoci této organizace, jimž by se musely státy podřídit. Plechanovová, 
Fidler (1997), str. 107.
72 (...) Evropu nelze vystavět naráz a rovněž ne prostým „spojením států": bude vznikat konkrétními skutečnostmi, jež  
nejprve vytvoří solidaritu činů. (...) Citováno z Prohlášení R. Schumana z 9. května 1950, in: Wahl (2001), str. 92n.
73 (...) dosavadní evropské národní státy musí, pokud naše národy chtějí dále žít jako svobodné, nezávislé subjekty dějin a 
jako akceschopní spoluhráči světových dějin, odevzdat své nej důležitější kompetence vyšší společné úrovni, evropskému 
spolkovému státu/federaci (Bundesstaat). Citováno podle Rovan (1986), str. 203.
74 Plechanovová, Fidler (1997), str. 106.
75 Nevyjádřil se к ní ani premiér Bidault, Adenauer se s jejím obsahem seznámil krátce před zveřejněním, ovšem 
přijal jej kladně. Wahl (2001), str. 48n.
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přijetím byl ustaven Monnetem plánovaný Vysoký úřad s nadnárodními 

kompetencemi. Byl však nakonec omezen na mezivládním principu fungující Radou 

ministrů. Nemůžeme tedy hovořit o bezvýhradném přijetí myšlenky sebeomezení, 

ke kterému by se národní státy zavázaly. Byl však učiněn první krok na cestě 

к vytvoření evropské organizace, již dnes známe jako Evropskou unii.

Jak již bylo řečeno, měla být spolupráce v otázkách uhelného a ocelářského 

průmyslu pouhým začátkem procesu, který měl vést к vytvoření jednotné evropské 

struktury. Další úsilí otců zakladatelů, jak bývají označováni politici, stojící u založení 

ESUO, proto směřovalo к rozšíření principu spolupráce na mezivládní resp. 

nadnárodní úrovni na oblast bezpečnostní a obranné politiky. Problematickým 

jádrem těchto snah byla otázka, jakým způsobem obnovit vojenskou moc Spolkové 

republiky76. Bylo zřejmé, že pět let od konce války je třeba postupovat nanejvýš 

diplomaticky. Vedle zapojení SRN do Severoatlantické aliance, což odpovídalo jak 

zájmům USA a Británie, tak Adenauerově politice, se projevoval zájem na vytvoření 

vojenských a bezpečnostních vazeb v rámci Evropy samé. O to usilovala především 

Francie, která jednak z pochopitelných důvodů chtěla získat možnost jakési kontroly 

vojenského potenciálu Spolkové republiky. Francouzi se také nechtěli smířit s tím, že 

by se měli podrobit NATO a tedy Spojeným státům jako výlučné vojenské moci 

Západu.

Řešení měl přinést vznik Evropského obranného společenství, jak jej předkládal 

francouzský Plévenův plán. Toto společenství mělo fungovat na mezivládní bázi, 

zastoupené Radou ministrů. Nadnárodní úroveň by tvořila pouze Rada komisařů, 

v jejíž pravomoci by však bylo pouze vykonávat rozhodnutí Rady ministrů. 

Společenství by pak vládlo společnou evropskou armádou. Došlo by tak sice 

к významnému kroku, kdy by v jednom celku vedle sebe fungovaly pluky 

jednotlivých států. Zároveň ale hlavní rozhodovací pravomoci zůstaly v rukou 

národních vlád. Je tedy otázkou, do jaké míry by takové společenství fungovalo a jak 

by přispělo к potlačování vzájemných konfliktů členských států. To však nebylo 

možno ověřit, neboť přesto, že v květnu 1952 byla podepsána smlouva o Evropském 

obranném společenství šestkou členských států ESUO, nebyla ratifikována 

francouzskou stranou a nevstoupila v platnost77.

76 Srovnej např. Plechanovová, Fidler (1997), str. 109.
77 Proces zablokovali poslanci Národního shromáždění, a to na svém zasedání dne 30. května 1954. Den krachu 
smlouvy o EOS Adenauer označoval jako černý den pro Evropu. Schöllgen, Gregor, Die Außenpolitik der 
Bundesrepublik Deutschland :von den Anfängen bis zur Gegenwart, C.H. Beck, München 1999, str. 34. Hlavním
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S neúspěchem Evropského obranného společenství byl spojen pád dalšího 

plánu, totiž Evropského politického společenství. Jeho koncept, vypracovaný v roce 1953 

pod vedením P. H. Spaaka, navrhoval vytvoření federální struktury, v níž by 

převažoval nadnárodní princip. Do kompetencí EPS měly spadat otázky politické i 

ekonomické spolupráce členských států. Toto společenství tak mělo doplnit ESUO a 

plánované Evropské obranné společenství v oblasti politického rozhodování a být 

tak jakýmsi završením plánů otců zakladatelů. Nepřijetí EOS francouzským 

Národním shromážděním však znamenalo i konec jednání o EPS78.

Vytvoření společné evropské obranné síly se tedy nezdařilo. Přesto však bylo 

nutno vyřešit otázku podílu Spolkové republiky na vojenské síle Západu. Nakonec 

došlo, i přes odpor Francie, к ustavení samostatné západoněmecké armády, která 

však musela přijmout určitá omezení. Podle Pařížských dohod z října 1954 pak dále 

byla SRN začleněna do organizace Bruselské smlouvy (nyní Západoevropské unie) a 

měla se v brzké době stát členem NATO. Součástí dohod bylo i obnovení suverenity 

Spolkové republiky, která byla zbavena okupačního statutu a s ním spojených 

institucí. Tím dosáhl kancléř Adenauer jednoho z hlavních cílů své politiky, i když 

nadále platila určitá omezení její svrchovanosti79.

Uvedené řešení sice značně rozšířilo pole působnosti a pravomocí Spolkové 

republiky, neodpovídalo však původní idealistické představě o vybudování nové 

Evropy na společné zásadě zřeknutí se vlastní moci ve prospěch celku. Také ve 

vztazích Německa s Francií převažoval spíše konkurenční duch, Francouzi přijali 

Pařížské dohody v podstatě pod tlakem okolností. Ukazovalo se, že se končí období 

velkých a odvážných plánů na rekonstrukci poválečného uspořádání a vše se jakoby 

vrací do starých kolejí každodenní pragmatické politiky. Zároveň je to doba, kdy 

z politické scény pomalu odchází Robert Schuman, který v roce 1956 abdikoval na 

svůj úřad ministra spravedlnosti80. Také Konrad Adenauer narážel na rostoucí

francouzským argumentem bylo přesvědčení, že vznik společenství by vedl к znovuvytvoření německé 
hegemonie v Evropě. Bondy, Abelein (1973), str. 153.
78 Součástí smlouvy o EOS byl i článek o vzniku Evropského politického společenství. Schöllgen (1999), str. 35. 
Podle Schumana totiž znovuvyzbrojení SRN a vzniku evropské vojenské organizace měla předcházet integrace 
politická, která by, na nadnárodním principu, zajistila soulad v řešení souvisejících otázek (např. financování 
společného vojska). Důraz na nadnárodní strukturu byl kladen i v důsledku zkušenosti s nepružností 
jednomyslného rozhodování všech států. Nad suverenitou měla podle Schumana převážit solidarita. Wahl (2001), 
str. 62nn
79 Týkala se možnosti vyzbrojeni a velikosti armády, dále například přítomnosti spojeneckých jednotek na území 
SRN. Plechanovová, Fidler (1997), str. 72n.
8» Wahl (2001), str. 82nn a 96.
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opozici i ve své vlastní CDU81. Další vývoj pak potvrdil, že proces evropského 

sjednocování nezahrne oblast politickou ani vojenskou. Přijímaná rozhodnutí a 

uzavírané smlouvy mezi evropskými státy se vesměs týkaly lépe prosaditelných 

otázek hospodářství. Vliv na ochladnutí optimismu co se samostatnější politiky 

západní Evropy týče měl i neúspěch společného francouzsko britského angažmá 

v Suezské krizi roku 1956, kdy se prokázala nezvratná rozhodující role USA a SSSR 

v mezinárodních otázkách.

81 Zejména ministr hospodářství a Adenauerův nástupce v kancléřském úřadě v roce 1963 Ludwig Erhard 
kritizoval jeho nerespektování hospodářských a jinak pragmatických hledisek při sledování velkorysých 
politických cílů. Srovnej např. Plechanovová, Fidler (1997), str. 114.
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2.3 MEZIDOBÍ

Následující kapitola shrne stručně to údobí světových a zejména evropských 

dějin, které leží mezi prvními poválečnými roky a zakladatelskými činy Konrada 

Adenauera a Roberta Schumana, a kroky, kterými na ně navazovali jejich 

následovníci Helmut Kohl a Frangois Mitterrand. Toto období od konce 50. let do 

počátku let 80. bývá většinou popisováno jako doba, kdy proces evropské integrace 

sice pokračoval, jeho aktéři však nepřijali žádná rozhodnutí, jimiž by v podstatné 

míře buď proměnili nastoupenou cestu, nebo uskutečnili radikální cíl otců 

zakladatelů a vytvořili politickou a bezpečnostní nadnárodní strukturu.

Co se Francie týče, je to doba výrazně poznamenaná osobností Charlese de 

Gaulla, který nastoupil za bouřlivých okolností hrozící občanské války v roce 1958 

(události v Alžíru). Roku 1968 byl vystřídán svým následovníkem, Georgesem 

Pompidouem. O jisté proměně kursu se hovoří až v souvislosti s prezidentem 

Giscardem ďEstaingem, který svůj úřad nastoupil roku 1974. Ve Spolkové republice 

došlo v daném období к ukončení vlády CDU, kterou, po krátké mezihře tzv. Velké 

koalice CDU a SPD v letech 1966-69, vystřídali sociální demokraté (SPD). Ti jsou 

známi především svojí Ostpolitik - východní politikou, tak, jak ji vykonával kancléř 

Willy Brandt a jak ji po něm přejal jeho nástupce Helmut Schmidt. V této kapitole se 

zaměřím především na stručné přiblížení spolupráce Konrada Adenauera s 

Charlesem de Gaullem, Willy Brandta s Georgesem Pompidouem a Helmuta 

Schmidta s Giscardem ďEstaingem, neboť sledování daných dvojic může nejlépe 

doplnit obraz německo francouzské spolupráce, kterým se tato práce zabývá.

Vývoj událostí, který navazoval na přijetí Pařížských dohod roku 1954 a 

obnovení suverenity Spolkové republiky, ukazoval, že další cíle Francie a Německa 

se v mnohém různí. SRN v čele s Adenauerem usilovala zejména o potvrzení své 

pozice jako svéprávné země a o rozšíření pole pro suverénní jednání82. Cílem Francie 

však naopak bylo udržet si co největší možnost politiku Spolkové republiky i nadále 

kontrolovat a případně usměrňovat. I když se Pařížskými dohodami stalo Německo 

v podstatě rovnoprávné, nechtěla nad ním Francie ztratit dohled83. Co se další

82 Podle T.G. Ashe byly pro Adenauera evropské smlouvy v podstatě smlouvami к uznání německé suverenity. 
Ash, Timothy. Garton., Im Namen Europas: Deutschland und der geteilte Kontinent, Hanser, München 1993, str. 38n.
83 Bondy, Abelein (1973), str. 159.
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spolupráce týče, kladlo Německo důraz na rozšíření hospodářské integrace, Francie 

pak chtěla získat ostatní země pro podporu svých jaderných plánů84.

Jistou odpovědí na uvedené požadavky bylo vytvoření Evropského 

hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii. Ty vznikly na 

základě návrhu výboru P. H. Spaaka v březnu 1957, kdy byly v Římě podepsány 

smlouvy o EHS a EURATOMU. Evropské hospodářské společenství mělo za cíl 

vytvořit celní unii členských zemí a dospět postupně během dvanácti let 

přechodného období к uskutečnění společného trhu85. EURATOM pak měl sloužit ke 

koordinaci jaderného výzkumu zemí, ale hlavně fungovat jako účinný nástroj jeho 

kontroly. Tak byly upokojeny obavy Francie z nebezpečí toho, že Spolková republika 

využije jádra к vojenským účelům86.

Tato doba byla i nadále poznamenána nevyjasněností poměrů mezi Francií, 

Německem a Velkou Británií (otázka přistoupení Británie к EHS). Přetrvával spíše 

distancovaný postoj Britů к evropským aktivitám Němců a Francouzů. Ten byl dán 

přednostním angažmá Británie při řešení situace v rozvolňujícím se 

Commonwealthu, hospodářskými problémy země a vyznačoval orientací na Spojené 

státy.

2.3.1 ADENAUER -  DE GAULLE

Specifické období ve vztazích Francie a Německa nastalo poté, co se vlády ve 

Francii v roce 1958 ujal de Gaulle. Tento politik byl znám vyhraněným názorem na 

roli své země v evropském a světovém uspořádání. Plány, které rozvíjel, pak měly 

sloužit především к upevnění postavení Francie87. Jeho projekt evropské integrace, 

známý jako Evropa vlastí, byl na hony vzdálen původnímu záměru Schumanovy 

deklarace88. De Gaulle byl totiž přesvědčen, že má-li se jakýkoliv stát uplatnit a

84 Srovnej např. Plechanovová, Fidler (1997), str. 113 a Schöllgen (1999), str. 51n.
85 Šlo o uskutečnění plánu rozšíření stávajícího ESUO na další oblasti. Součástí byla i harmonizace sociální 
politiky. Bondy, Abelein (1973), str. 170.
86 Plechanovová, Fidler (1997), str. 115.
87 Evropa (byla podle de Gaulla) pro Francii cestou, jak promlouvat do světové politiky. Citováno podle Veber (2004), 
str. 263.
88 Europe des patries - šlo o vytvoření organizace, jejíž součástí by byly státy uchovávající si nadále svou suverenitu 
(proto vlastí). Jistým pokusem o realizaci byl de Gaullův návrh vytvoření politické unie, jak byl rozpracován ve 
dvou Fouchetových plánech z roku 1961 a 1962. Ostatní státy EHS byly spíše skeptické a podezíraly dosti 
oprávněně generála, že hlavním cílem unie by bylo především posílení moci Francie v západní Evropě. Podle 
další de Gaullovy koncepce by v budoucnu měla být vytvořena Evropa od Atlantiku po Ural, totiž cosi jako 
společná správa kontinentu, kterou by si Francie rozdělila s Velkým medvědem (SSSR). Po neúspěchu jednání o 
Fouchetových návrzích se de Gaulle věnoval uskutečnění alternativní koncepce vytvoření německo 
francouzského jádra, jak byla obsažena v Elysejské smlouvě. Srovnej např. Schöllgen (1999), str. 68n, Bondy, 
Abelein (1973), str. 203nn, Plechanovová, Fidler (1997), str. 123n.
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přežít, musí к prosazení svých rozhodnutí disponovat potřebnou silou. Tuto sílu 

však ztratí, pokud ji podřídí nejisté a nespolehlivé organizaci, jakou by bylo např. 

Evropské obranné společenství89. Rovněž nepřipadá v úvahu podřídit se v otázkách 

životní důležitosti rozhodnutím jiných států, proto pro de Gaulla platila jako jediný 

možný princip rozhodování evropských institucí jednomyslnost (rozhodnutí nemůže 

být přijato bez souhlasu všech). Svojí politickou koncepcí sice de Gaulle reagoval na 

vlastní zkušenosti války a zvládání bojů občanských. Jako francouzský prezident a 

partner v rámci Evropy však svým postojem zablokoval další vývoj procesu 

evropského sjednocování.

Pro německo francouzské vztahy mělo význam zejména uzavření tzv. Elysejské 

smlouvy v lednu 1963. Jí byla založena tradice pravidelných setkávání a konzultací 

zástupců obou států na nejrůznějších úrovních, která trvá dodnes. Jejím cílem mělo 

podle de Gaullovy představy být utvoření exklusivního dvojspolku SRN a Francie, 

který by byl jakýmsi pevným jádrem zbytku Evropy vlastí. Výlučnost plánovaných 

vazeb však byla v rozporu s dosavadním evropským systémem, založeným na 

rovnocennosti všech členských států90. De Gaulle se navíc netajil tím, že cílem vzniklé 

francouzsko německé síly by bylo nabytí nezávislého postavení mezi Sovětským 

svazem a Spojenými státy.

Především jasně protiamerické nasměrování Elysejské smlouvy přimělo 

německou stranu к přijetí preambule ke své verzi textu91. Jejím cílem bylo oslabit 

právě ty části smlouvy, na kterých si de Gaulle zakládal, které však pro Spolkovou 

republiku nebyly politicky přijatelné. Adenauer sice dospěl к přesvědčení, že 

posílení vazeb s Francií je potřebné. Byl к tomu veden zkušeností s vlažností reakce 

USA na stavbu berlínské zdi v roce 1961 a obavami, aby Spojené státy nezačaly 

přehlížet osud Spolkové republiky jako pouhý vedlejší aspekt ve vztahu se SSSR92. 

Ani tato nejistota však nemohla německého kancléře přimět к tak úplnému opuštění 

dosavadních zásad, jak to předkládal de Gaulle.

Tím byla plánovaná úzká vazba oslabena, Francie nadále prováděla svoji 

vlastní politiku. Vetovala jednání o vstupu Velké Británie do EHS, v roce 1965 

odvolala na čas své zástupce z ministerské rady Společenství na protest proti

89 De Gaulle odmítal přijetí EOS po podepsání smlouvy již roku 1952. Bondy, Abelein (1973), str. 148.
90 Schöllgen (1999), str. 70n.
91 Byla přijata zejména pod tlakem tzv. atlantistů, v jejichž čele stál Adenauerův nástupce Erhard. Vyjadřovala
příslušnost SRN к NATO, její přání rozšířit EHS o Británii, udržovat nadále pevnou vazbu na USA. Bondy,
Abelein (1973), str. 218n.
92 Hovoří se o krizi důvěry mezi Spolkovou republikou a Spojenými státy. Schöllgen (1999), str. 59n, 62.
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pokusům o posílení nadnárodního charakteru organizace (krize prázdné židle). O 

rok později vystoupila z vojenských struktur NATO. To již bylo v době, kdy roku 

1963 úřad kancléře po Adenauerovi převzal Ludwig Erhard. O těsné a harmonické 

spolupráci Spolkové republiky s Francií tedy nemůže být řeči. Ostatně Erhard sám 

patřil mezi kritiky přátelské smlouvy s Francií, přičemž zdůrazňoval spíše důležitost 

a výhodnost vazby na Spojené státy93.

2.3.2 BRANDT -  POMPIDOU A SCHMIDT -  GISCARD D' ESTAING

Po krátkém období vlády Velké koalice kancléře Kiesingera nastalo nové 

období politiky Spolkové republiky, v jejímž čele poprvé v její historii stanuli sociální 

demokraté (SPD). Většina autorů se shoduje v tom, že s odchodem Adenauerovy 

CDU z vládního úřadu došlo к proměně zahraniční orientace Spolkové republiky. 

Byla to totiž Křesťansko demokratická unie, která od počátku programově 

prosazovala západní orientaci země94. Opoziční SPD tento kurz dlouho odmítala, 

nesouhlasila ani s procesem evropské integrace, ani nevítala navazování užší 

spolupráce s Francií. Je proto přirozené, že její vrcholní politici к adenauerovskému 

dědictví evropské integrace a Elysejské smlouvy přistupovali odlišně, nebylo jim 

jaksi vlastní95.

Vztahy sociálnědemokratických kancléřů к jejich francouzským partnerům 

proto bývají označovány jako umírněné, chladné, pragmatické nebo nesrdečné96, i 

když v tradici pravidelných setkávání a dvojstranných konzultací pokračovali i oni. 

Evropská politika SPD pak sloužila jen к doplnění a vyvážení nové Ostpolitik. 

Zřejmý byl instrumentální charakter západoevropské politiky a posun priorit ve srovnání 

s Adenauerovou politikou integrace na západ97. To bylo z části také důsledkem proměny 

postavení Spolkové republiky Německo. Ta postupně ztrácela punc poražené 

mocností s nacistickou minulostí a konsolidoval se její obraz jako respektované země 

s demokratickým systémem.

93 Srovnej např. Bondy, Abelein (1973), str. 220nn. O vzájemném chladu hovoří i Schöllgen, podle něj se 
pravidelné schůzky státníků konaly jen ze zvyku, aniž by měly nějaký efekt Schöllgen (1999), str. 235.
94 O CDU jako klasické evropské politické straně hovoří např. Hacke, Christian., Die Außenpolitik der BRD. 
Weltmacht wider Willen?, Propiläen, Berlin 1997, str. 188.
95 Srovnej např. Veber (2004), str. 275, Ash (1995), str. 43n.
*  Například Bondy, Abelein (1973), str. 247, Veber (2004), str. 275.
97 Citováno podle Hacke (1997), str. 193.
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Styčné body pak Francie a Německo nacházely zejména ve společné snaze 

uplatnit svoji politiku navzdory Spojeným státům98. To se týkalo zejména 

hospodářských problémů posílených první ropnou krizí z let 1973/74, související 

politiky vůči Blízkému východu a také amerického postoje к SSSR. Západní Evropa 

a zejména Brandtovo Německo byly ve srovnání s USA mnohem ochotnější 

přistoupit na vyjednávači taktiku Sovětů. Plni optimismu se tak například účastnili 

jednání Konference o bezpečnosti a spolupráce v Evropě, která byla zahájena na 

základě iniciativy SSSR v červenci 1973.

Právě východní politika nové německé vlády byla polem, kde za změněných 

podmínek pokračovala spolupráce SRN a Francie. Obě země totiž byly z různých 

důvodů nakloněny pěstování vztahů s Východem. Pro Brandta mělo velký význam, 

když získal právě Francii pro podporu svého kursu99. Také Francii vyhovovalo, že 

hospodářsky silnější Německo je v jistém smyslu závislé na jejím postoji a také 

zprostředkování, spolupráce Francouzů se Sověty měla bohatší tradici. Navíc mohla 

očekávat, že případnou podporu Spolková republika náležitě ocení100.

Společný postoj vůči Východu tak nahrazoval spolupráci na poli evropské 

integrace, která spíše stagnovala. Ostatně Brandt i Pompidou se shodli v názoru, že 

další prohlubování evropských struktur směrem к zavádění nadnárodního principu 

není na pořadu dne101. To se projevilo i při konstituování institutu Evropské politické 

spolupráce, který měl na mezivládní bázi suplovat stále nevytvořenou strukturu pro 

společnou zahraniční a bezpečnostní politiku102. Shoda dále panovala i v odhodlání 

prohloubit evropskou ekonomickou spolupráci103. Počátkem roku 1971 byl přijat tzv. 

Wernerův plán, podle nějž měla být ve třech fázích vytvořena Hospodářská a měnová 

unie, a to do roku 1980. V důsledku vyostření hospodářské krize (pád 

Brettonwoods) se ale tento záměr nepodařilo naplnit104. Celkově však dané období,

98 O tomto vyhraňování se vůči USA se eufemisticky hovoří jako o hledání evropské identity. Srovnej např. Hacke 
(1997), str. 192. V listopadu 1973 byl v Kodani přijat Dokument o evropské identitě, který vyjadřoval snahu 
vystupovat samostatně a jako rovnoprávný partner USA. Schöllgen (1999), str. 132.
99 Brandt měl mít plnou morální a poltickou podporu ze strany Francie. Citováno podle Bondy, Abelein (1973), str. 
246.
100 SRN vyšla Francii vstříc v otázkách společné zemědělské politiky. Haftendom, H., Deutsche Außenpolitik 
zwischen Selbstbeschränkung und Selbstbehauptung 1945-2000, Dt V-A, Stuttgart, München 2001, str. 92.
101 Bondy, Abelein (1973), str. 246.
102 EPS byla zavedena roku 1970, od března 1972 se zde podíleli i Británie, Irsko a Dánsko. EPS však nesídlila pod 
střechou Římských smluv. Citováno podle Hafbendom (2001), str. 87
103 Ekonomická integrace měla vytvořit předpoklady pro integraci politickou: Politická unie, která nevyrůstá 
z materiální unie ekonomických zájmů, by uschla jako křehká rostlinka (...) plán etap pro politiku jako takovou by zůstal na 
papíře, kdyby (...) nebyl úzce propojen se srůstáním ekonomických, finančních a monetárních zájmů společenství. Citováno 
podle Hacke (1997), str. 189.
104 Veber (2004), str. 287n.
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co se spolupráce Francie a Spolkové republiky, a to zejména na poli evropské 

integrace, týče, není hodnoceno nijak příznivě: západoevropské společenství se stále více 

stávalo sešlostí států, které hledaly méně integraci, nýbrž mnohem spíš národní hospodářské 

výhodyW5.

Roku 1974 došlo к výměně na vysokých postech ve Francii i ve Spolkové 

republice. Brandta, zdiskreditovaného špionážní aférou, vystřídal Helmut Schmidt, 

po předčasně zesnulém Pompidouovi nastoupil Valéry Giscard d'Estaing. S tímto 

mužem také přešla část nejvyšší vládní moci opět do negaullistických rukou, i když 

post premiéra nepatřil prezidentské straně UDF106. Vztahy Schmidta a Giscarda měly 

být srdečnější a bližší, než tomu bylo za jejich předchůdců, což příznivě ovlivnilo i 

spolupráci obou zemí107. J. Rovan hovoří o střízlivé idylem, jiní Giscardovi přiznávají 

zásluhu za obnovení německo francouzských blízkých vztahů a vzájemného 

dialogu109. Co se evropské integrace týče, pokračovali oba kontinuálně ve spíše 

stagnující politice Brandta a Pompidoua110. Pozornost byla soustředěna zejména na 

hospodářské otázky sjednocování, což souviselo s pokračující světovou ekonomickou 

krizí111. V závěru období pak byla nutná nová reflexe dosavadní spolupráce 

s Východem a politiky détente.

Malá vůle к prohloubení integračního procesu, společná Francii i Německu, se 

projevila například při konstituování nové Evropské rady, která měla sloužit jako 

centrální politické rozhodovací centrum. Byla přijata v listopadu 1976 v Haagu, ale 

její vytvoření nepřineslo žádné zásadní změny v dosavadním fungování 

Společenství112. Větší změnou bylo vytvoření Evropského měnového systému, na jehož 

realizaci spojili Schmidt s Giscardem své síly113. Jeho cílem bylo vytvořit stabilní 

evropský systém měn, díky němuž by se zmenšila závislost Společenství na

105 Citováno podle Hacke (1997), str. 194.
106 Premiérem byl zpočátku Jacques Chirac, po něm Raymond Barre, oba z postgaullistického Sdružení pro 
republiku -  RPR. Tím byla prezidentská moc poněkud oslabena. Duby (2003), str. 751 a 800n.
107 Mezi Schmidtem a Giscardem mělo podle současníků na rozdíl od předchozích období malého porozumění a 
chladných vztahů panovat přátelství. Braun, Sigismund, Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland als 
europäische Partner, in: Manfrass, Klaus (ed.), Paris Bonn. Eine dauerhafte Bindung schwieriger Partner, Thorbecke, 
Sigmaringen 1984, str. 232.
'« Rovan (1986), str. 149.
109 Veber (2004), str. 275. Vliv měl i vstup Velké Británie do EHS a tlak, který způsobovala svými požadavky i 
svou poměrně silnou a nezávislou pozicí. Plechanovová, Fidler (1997), str. 136.
110 Ani Schmidt ani Giscard prý nebyli žádnými náruživými Evropany. Stávající udrželi, ale к velkému novému pokroku
nebyli určeni. Citováno podle Rovan (1986), str. 150.
1,1 Byly to zejména ropná krize a související měnové problémy. Hacke (1997), str. 223. V EHS samém se přidaly 
ještě obtíže v souvislosti se společnou zemědělskou politikou. Fiala, Mareš (1999a), str. 13.
"2 Veber (2004), str. 292.
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americkém dolaru a zvýšila by se konkurenceschopnost západoevropského 

hospodářství jako celku114.

Prvním pokusem o harmonizaci měn jednotlivých států Společenství bylo 

zavedení tzv. měnového hada v březnu 1972. Skončil však neúspěchem po 

postupném vystoupení států ze systému. V březnu 1978 pak Evropská rada rozhodla 

o zavedení Evropského měnového systému a nové měnové jednotky, tzv. ECU. Státy, 

které do tohoto systému vstoupily, se zavázaly udržovat určitý kurs své měny, což 

mělo zabezpečit hospodářskou stabilitu. Rozhodnutí však nebylo závazné pro 

všechny státy, velká Británie například jeho podmínky nepřijala115.

Pokračoval i společný postup Francie a Německa ve vztahu к Východu. Obě 

země byly zastánkyněmi uvolňování vztahů a strategie vyjednávání. Podporovaly 

proto jednání Konference o bezpečnosti a spolupráce v Evropě, ukončená v srpnu 

1975 v Helsinkách přijetím Závěrečného aktu. Ten splnil očekávání Sovětského svazu 

a byl potvrzením poválečného statu quo v Evropě. V politice détente pak obě země 

pokračovaly i po roce 1979 a novém ochlazení vztahů mezi Východem a Západem. 

Společné stanovisko odmítající plné přijetí kurzu Spojených států působilo proto i 

nadále jako tmel německo francouzských vztahů.

Na závěr úvodní části práce krátce shrnu nejdůležitější poznatky. Novodobá 

historie vzájemného vztahu dnešní Francie a Německa se vyznačovala spíše 

nedůvěrou a rozpory, vystupňovanými koncem 19. století do nepokrytého 

antagonismu, vrcholícího událostmi první světové války. Po přechodném období 

pokusů o smír následoval nový válečný konflikt, druhá světová válka. Doba po roce

1945 pak představovala jednoznačný zlom v dosavadních německo francouzských 

vtazích. Vysocí političtí představitelé obou států podnikli kroky, které měly vést 

к usmíření zemí, trvalé spolupráci mezi nimi a vytvoření takového uspořádání v 

Evropě, které by zabránilo opakování válečných konfliktů. Tato proměna je spjata 

především se jmény Konrada Adenauera a Roberta Schumana. Následující doba 60. 

a 70. let byla pokračováním spolupráce obou zemí i zahájeného procesu integrace 

západní Evropy. Došlo však к posunům v základních politických cílech zemí, stejně 

jako к oslabení původní ideje jejich spolupráce. To se projevilo také stagnací 

evropské integrace. Následující kapitoly se zaměří na novou etapu německo

113 Rovan (1986), str. 149. Pro Schmidta byl EMS přednostní otázkou (Chefcache). Hacke (1997), str. 226.
Hacke (1997), str. 225.



francouzských vztahů a dobu kancléřství Helmuta Kohla a prezidentství Frangoise 

Mitterranda, která byla opět přelomem.
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115 Plechanovová, Fidler (1997), str. 137.
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3. KOHL A MITTERRAND

V předcházejícím textu byla připomenuta historie vzájemného německo 

francouzského střetávání, zlomový okamžik událostí po druhé světové válce a 

období, které následovalo v 60. a 70. letech. Nyní se dostávám к ústřednímu tématu 

mé práce, к období spolupráce kancléře Kohla a prezidenta Mitterranda. Než se však 

začnu zabývat kooperací Německa a Francie na mezinárodní, regionální i bilaterální 

úrovni, zaměřím se na osobnosti jejích hlavních sledovaných aktérů. Domnívám se 

totiž, že seznámení se s jejich osudy, historií jejich politického života a také 

myšlenkovým zázemím tvoří důležitou součást poznávání doby, kterou jako vysocí 

politici v mnohém spoluvytvářeli.

3.1 HELMUT KOHL

3.1.1 BIOGRAFIE A POLITICKÁ KARIÉRA

Helmut Josef Michael Kohl se narodil dne 3.4.1930 ve falckém Ludwigshafenu 

jako poslední ze tří dětí. Vyrůstal ve středostavovském prostředí -  otec Johann 

Kaspar zastával zajištěné místo státního zaměstnance jako finanční sekretář, stejně 

jako Peter Josef Schnur, Kohlův dědeček z matčiny strany. Ten byl učitelem, tak jako 

generace jeho předků. Do jeho domu v Ludwigshafenu se přestěhovali mladí 

manželé Kohlovi po svém sňatku roku 1921. Zahrada a malé hospodářství, jež byly 

součástí obydlí, zajišťovaly posléze v hubených letech druhé světové války alespoň 

skrovný přísun potravin. Péče o rodinnou drůbež a králičí chov byla jedním 

z domácích úkolů malého Helmuta. Kohlovými souputníky v prvních letech jeho 

života byli sestra Hildegarda a bratr Walter, který zemřel již jako 18 letý na bojišti 

druhé světové války, roku 1944. Na frontě strávil válečná léta i Kohlův otec, jenž měl 

za sebou zkušenosti z války první. Domů se vrátil předčasně, postižen onemocněním 

srdce.

Katolická rodina se neztotožnila s politikou nacionálního socialismu, přesto byl 

Kohl jako většina chlapců členem Hitlerjugend. Koncem války byl i on povolán jako 

pomocník к protiletadlové obraně a nasazen v Berchtesgadenu. Odtud uprchl dříve, 

než jej obsadily americké jednotky, avšak neúspěšně, neboť jej dopadli Poláci, kteří 

byli v Německu nuceně nasazeni. Jak se sám později vyjádřil, vděčil za to, že se
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nepodílel na nacistických zločinech, především pozdnímu datu svého narození.116 

Přesto válku zažil jako dítě, které již bylo schopno vnímat, co jej obklopuje. Kohlovy 

válečné zkušenosti, brzká smrt bratra a zejména poslední válečné období jej ovlivnily 

na celý život.

V poválečném období všeobecné nouze byl Helmut poslán na zaučenou na 

statek v Diillstadtu, kde se mu však nedařilo, a tak se vrátil na gymnázium 

v Ludwigshafenu. Zdejší docházku dokončil roku 1950 maturitou. V tomto období, 

tedy ještě před dosažením plnoletosti, se začal zabývat svou celoživotní vášní, když 

se vrhl do politiky. Byl spoluzakladatelem Mladé Unie v Ludwigshafenu117 a již roku

1946 vstoupil do nově zakládané CDU118. Vůdčí postavou falcké Unie byl pater 

Johannes Finck, který se myšlenkou na založení ekumenicky orientované strany 

obíral již za války. Kohl se zde záhy prosadil a získával postupně důležitější funkce.

Od roku 1955 byl členem zemského předsednictva CDU v Porýní - Falci, v roce 1960 

se stal předsedou frakce CDU v městské radě v Ludwigshafenu, roku 1961 

zastupujícím předsedou frakce CDU v zemském sněmu.

Mezitím také Kohl pokračoval ve svém studiu. Nejdříve se zapsal na 

univerzitu J. W. Goethe ve Frankfurtu, kde studoval práva. Později ale přestoupil do 

Heidelberku s hlavním oborem historie a vedlejšími veřejným a státním právem a 

politologií. Volba předmětů jej měla očividně důkladně připravit na plánovanou a již 

skromně počínající politickou kariéru. Vysokoškolská studia Kohl ukončil roku 1958, 

kdy promoval s doktorskou prací Politický vývoj ve Falci a nový vznik stran po roce 

1945, tedy tématem ryze politologickým. Navíc Kohl sám se tohoto obnovování 

účastnil, a tedy se jednalo o otázku, kterou znal z vlastní zkušenosti. Zároveň 

zpracováním tohoto tématu upevnil i svoje teoretické znalosti zemské politické 

scény, což mu mohlo být v samé praxi jen ku prospěchu.

Po ukončení studia a uzavření sňatku s Hannelore Rennerovou roku 1960 se 

Kohl musel postarat také o své hmotné přežití. Zaměstnání našel u Spolku chemického 

průmyslu v Ludwigshafenu, kde se stal referentem119. Plně se také pustil do 

uskutečňování svých politických cílů. Jako předseda frakce CDU v městské radě 

usiloval o sesazení svého nadřízeného, zemského ministerského předsedy Petera

116 V projevu dne 25. 1. 1984, který přednesl před izraelským parlamentem, hovoří o milost(i) pozdního narození.
Citováno z Pruys, Karl Hugo, Helmut Kohl -  Die Biographie, Edition Q, Berlin 1995, str. 35.
117 V letech 1954 -  1961 byl zastupujícím zemským předsedou Mladé Unie v Porýní -  Falci. Pruys (1995), str. 534.
118 Kohl vstoupil s členským číslem 00246. Pruys (1995), str. 46.
1,9 Pracoval zde od roku 1959 do roku 1969. Tomu předcházel krátký pobyt ve slévárně W. Močka. Pruys (1995),
str. 59n.
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Altmeiera. Roku 1966 byl zvolen zemským předsedou CDU, což z něj v podstatě 

učinilo Altmeierova designovaného nástupce120. Zemským ministerským předsedou 

byl pak Kohl skutečně zvolen roku 1969. A ačkoliv byl napoprvé neúspěšný při 

kandidatuře do spolkového prezidia strany, stal se díky funkci zemského předsedy 

členem spolkového předsednictva CDU automaticky. Již 1968 však toto místo získal 

volbou a o rok později byl zvolen zastupujícím spolkovým předsedou CDU. Díky 

tomuto politickému postupu se Kohl mohl roku 1969 rozloučit se svým místem ve 

Spolku chemického průmyslu. Bohužel Kohl vstoupil na spolkovou politickou úroveň 

právě v okamžiku, kdy CDU po 20 letech vlády byla nucena stáhnout se do opozice.

Neúspěch strany však neměl být neúspěchem Kohlovým, alespoň o to usiloval. 

Jeho hlavní snažení směřovalo к zisku postavení spolkového předsedy CDU. Svoji 

kandidaturu na tento post ohlásil roku 1970 a vzbudil tím jistý úžas. Dosud totiž 

vynikal především, ale také výhradně jako politik zemské úrovně. Jeho konkurent 

Rainer Barzel oproti tomu zastával funkci předsedy frakce CDU v Spolkovém 

sněmu. Neúspěch Kohlovy kandidatury v listopadu 1971121 v Saarbrúckenu vyplýval 

částečně i z nezdaru, který utrpěl na sjezdu v Düsseldorfu. Zde se s nepochopením 

setkaly výsledky práce programové komise, na níž se Kohl významně podílel. Kohl 

sám na neúspěch zareagoval tím, že svoji původní vizi opustil. Původní programový 

koncept totiž propagoval politiku přátelskou к zaměstnancům a zdůrazňující jejich 

právo spoluurčování podmínek práce. Jelikož bylo zřejmé, že toto pojetí nezíská 

dostatečnou podporu, připojil se Kohl na stranu opačnou, konzervativní, čímž jistě 

ztratil v očích mnohých leccos ze své důvěryhodnosti.

Na svůj úspěch však Kohl již nemusel dlouho čekat, z části i pro nezdary, které 

utrpěl jeho protivník Barzel. V únoru roku 1972122 se pokusil o svržení dosavadní 

vlády Willyho Brandta vyvoláním konstruktivního hlasování o důvěře 

(mimochodem se jednalo o první užití této procedury v historii SRN), které však 

skončilo neúspěchem, neboť к dosažení potřebné většiny chyběly dva hlasy123. 

Dosavadní vládu SPD s FDP potvrdily i listopadové předčasné volby. Na jaře 1973 se 

odehrávalo hlasování o základní smlouvě s DDR a o přistoupení Spolkové republiky 

к OSN. Následně ohlásil Rainer Barzel odstoupení z úřadu. Cesta pro Helmuta 

Kohla se uvolnila. Na základě své opětovné kandidatury na spolkového předsedu

L---------------------------------------
120 Kohl byl zvolen s velikou převahou 415 ze 477 platných hlasů. Pruys (1995), str. 535.
m Zvítězil Barzel s 344 hlasy proti Kohlovým 174. Pruys (1995), str. 536.
122 Müller, H., Krieger, K.-F., Vollrath, H., Dějiny Německa, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995, str. 492.
123Škaloud, Jan, SRN, in: Říchová, В. a kol., Komparace politických systémů VŠE, Praha 2000, str. 211.
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strany z počátku roku 1973 byl v červnu téhož roku zvolen většinou hlasů 

Barzelovým nástupcem124.

Jako nový předseda nejsilnější opoziční strany se Kohl musel postavit situaci, 

kdy bylo jasné, že CDU zůstane v opozici nejméně do konce funkčního období 

stávající vlády, tedy ještě tři roky. Zároveň se jednalo o období vrcholící Východní 

politiky kancléře Brandta125, která jako politický koncept neodpovídala zásadám 

CDU, ale jako oficiální politika Spolkové republiky byla do jisté míry určující i pro 

Unii. Pro Kohla bylo zásadním především upevnění svého postavení jako předsedy 

strany a prosazení své politiky i v do té doby poměrně nezávislé parlamentní frakci. 

Důležité také bylo dosažení toho, aby byl zvolen jako stranický kandidát na funkci 

kancléře pro volby roku 1976. Zde mu vyvstal vážný protivník v osobě Franze Josefa 

Strausse, předsedy bavorské CSU. Vztah mezi oběma kandidáty byl spíše vyhrocený 

a přenesl se i do poměru CDU a CSU. Vzájemná rivalita tkvěla i v rozdílném 

politickém programu obou unionistů. Zatímco mladší Kohl se profiloval spíše 

liberálněji, zastával Strauss postoj tvrdé linie. Souboj nakonec skončil v Kohlův 

prospěch, poté, co byl na bouřlivém společném zasedání předsednictev CDU a CSU 

v červnu 1975 zvolen kancléřským kandidátem pro rok 1976. Přispělo к tomu i 

dosavadní Straussovo neuvážené vystupování126.

Přestože výsledek Unie v říjnových volbách 1976 byl druhý nejlepší v její 

historii (48,6 %127), neznamenal její návrat к vládě, ale pokračovala koalice SPD a FDP. 

To samozřejmě znamenalo pro Kohla neúspěch, posílený ještě sílícími neshodami 

CDU s CSU a Straussem. Vrcholem bylo vystoupení CSU ze společné frakce ve 

Spolkovém shromáždění vzápětí po volbách128. Tato secese naštěstí neměla dlouhého 

trvání, neboť již v prosinci téhož roku byla společná frakce obnovena. Bezprostředně 

poté zvolila Helmuta Kohla svým předsedou. Tak Kohl dosáhl sloučení funkcí 

předsedy strany i parlamentní frakce ve svých rukou, čímž si zajistil potřebnou 

kontrolu nad zákonodárci své vlastní strany. Pro případného kancléře okolnost

124 Pro Kohla se vyslovilo 520 z 600 platných hlasů. V té době už Kohl vykonával čtvrté funkční období v úřadu 
zemského předsedy v Porýní -  Falci. Pruys (1995), str. 110, 536.
125 Varšavská smlouva, Moskevská smlouva, smlouva s DDR.
126 V této souvislosti je zmiňován především Straussův projev v bavorském Sonthofenu, kde ostře napadal vládní 
koalici. Pruys (1995), str. 161.
127 Rozdělení hlasů: CDU 38,0%, CSU 10,6%. Staženo z oficiálních stránek CDU dne 10.4. 2003, adresa: 
http: /  /  www.cdu.de.
128 V listopadu 1976. Jelikož o tomto kroku bylo rozhodnuto na zasedání CSU v Kreuthu, je tento počin označován 
jako Kreuthské rozhodnutí. Pruys (1995), str. 537.

http://www.cdu.de
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vskutku nepostradatelná. V této situaci bylo samozřejmé, že se Kohl vzdal své funkce 

zemského ministerského předsedy Porýní -  Falce, a to ještě před svým zvolením129.

Jeho cesta ke kancléřskému křeslu však byla ještě notně spletitá. I když byl 

roku 1977 i 1979 potvrzen v úřadu spolkového předsedy CDU, kancléřská 

kandidatura mu tentokrát nebyla přána. V červenci 1979 byl společným kandidátem 

CDU a CSU pro volby do Spolkového sněmu 1980 zvolen právě Franz Josef Strauss. 

Výsledek volebního klání byl ještě neutěšenější než roku 1976. Nejen, že u moci opět 

setrvala stávající koalice, ale CDU/CSU navíc utrpěla ztrátu proti předchozímu 

poměru130. Přesto si Kohl uchoval svůj post předsedy parlamentní frakce, do nějž byl 

po volbách znovu zvolen. O rok později se stal počtvrté spolkovým předsedou CDU. 

Když pak v září roku 1982 začala jednání mezi CDU/ CSU a FDP o utvoření společné 

koalice, bylo s Kohlem počítáno jako s novým kancléřem. V říjnu 1982 se Helmut 

Kohl konečně tohoto úřadu ujal.

Kancléřský úřad Kohl zastával celých 17 let do září 1998. Za tuto dobu byl 

kancléřem pětkrát. Poprvé od roku 1982 do předčasných voleb 1983. Druhé období 

zastával do roku 1987. Roku 1990 byl v prvních celoněmeckých volbách zvolen 

kancléřem sjednocené SRN. Uspěl i roku 1994, v roce 1998 spolu s funkčním obdobím 

ukončil i své kancléřství. Dobu, kdy vykonával kancléřský úřad, bychom mohli 

rozdělit na část do roku 1989, kdy byla pozice země určována bipolámím 

mezinárodním uspořádáním, které dosud vycházelo z výsledků druhé světové války 

(dva německé státy, omezená suverenita SRN atd.). Po roce 1989 nastává druhé 

období, kdy je obnoveno někdejší velké Německo a mění se jeho mezinárodní 

postavení se znovunabytím plné suverenity. Kohl, který jako kancléř podle 

německého Základního zákona rozhodoval o základních liniích politiky země, tyto 

změny samozřejmě ve své politice zohledňoval131.

Kohlův nástup do kancléřského úřadu tak završil jeho dlouholeté úsilí, i když 

neproběhl obvyklým způsobem, nýbrž pomocí tzv. procedury konstruktivního 

vyjádření nedůvěry jejímu dosavadnímu předsedovi. V září 1982 čtyři ministři FDP 

opustili Schmidtovu vládu a záhy byly zahájeny koaliční rozhovory FDP 

s CDU/CSU. Důsledkem bylo 1. října vyslovení nedůvěry, spojené s volbou

ш To, že se Kohl je ochoten se tohoto úřadu zříci ohlásil již roku 1975, kdy usiloval o zvolení jako kandidát na 
kancléře. Pruys (1995), str. 133n.
130 Unionisté dohromady získali 44,5%, z toho CDU 34,2% a CSU 10,3%. Ztrátu tedy utrpěla především CDU, 
CSU si naopak polepšila. Staženo z oficiálních stránek CDU dne 10.4. 2003, adresa: www.cdu.de.
131 ČI. 65 Základního zákona. Základní zákon Spolkové republiky Německo, in: Klokočka, Vladimír, Wagnerová, 
Eliška, Ústavy států Evropské unie, Linde, Praha 1997, str. 255.

http://www.cdu.de
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protikandidáta, Helmuta Kohla, Schmidtovým nástupcem132. V prosinci Kohl položil 

sněmu otázku důvěry s cílem vyvolat předčasné volby. Jejich termín byl stanoven na 

březen 1983. Výsledky potvrdily převzetí moci lidovci (CDU/CSU 48,8% oproti SPD 

38,2%)133. Kohl byl potvrzen ve svém úřadu.

Nacházel se v nelehké pozici, neboť převzal správu země v tíživé hospodářské 

situaci. Nezaměstnanost dosahovala v roce 1983 rekordních 10,4%134. Navíc se 

množily násilné útoky podnikané různými extremistickými skupinami, ať už zprava, 

proti asylantům a jiným do země přicházejícím cizincům, nebo zleva, proti státnímu 

zřízení samému135. Další protesty se zvedly po katastrofě čemobylské jaderné 

elektrárny (duben 1986), a to zejména ze strany pacifisticky smýšlejících odpůrců 

jaderné energie a ekologů, vesměs levicového zabarvení. Právě levicový pacifismus 

širokých vrstev obyvatelstva byl vnímán jako ohrožení Kohlova politického kurzu i 

důvěryhodnosti republiky. Tento pacifismus byl nepokrytě protiamerický, v rámci 

odporu proti násilí vycházel vstříc Východu. Další ranou bylo propuknutí tzv. 

Flickovy aféry, která se týkala stranických darů a do níž byli zapleteni funkcionáři 

CDU136.

Prubířským kamenem Kohlovy vlády pak byly parlamentní volby, které se 

konaly v lednu 1987. Vyhlídky na obhájení kancléřského postu nebyly právě 

optimistické. Kohl se navíc potýkal s četnými rozbroji ve vlastním táboře137. Neměl 

ani jasnou podporu jako opětovný kancléřský kandidát138. Přesto volby potvrdily 

dosavadní vládu, i když CDU/CSU utrpěla ztrátu 4,5%. (získala 44,3%, SPD 37,0%, 

FDP si polepšila na 9,1 %)139.

V následujícím roce přistoupila vláda к provedení dlouho ohlášené a předem 

kritizované daňové reformy, jejíž uskutečnění se ukázalo jako problematické. 

Kohlova vláda se díky tomu dostává do patové situace, klesá její volební podpora ve 

prospěch SPD, a to jak ve volbách do Evropského parlamentu, tak v jednotlivých

132 Konstruktívnost návrhu spočívá právě v tom, že není pouze odvolána stávající vláda (destrukce), ale zároveň 
podniknut zásadní krok к tvorbě vlády nové, již kancléř sestavuje (konstrukce).
133 Novinkou je vstup Zelených (Grüne) do parlamentu; pětiprocentní klauzuli překročili o šest desetin. Bickerich, 
Wolfram, Der Enkel - Analyse der Ära Kohl, Econ, Düsseldorf 1995, str.203.
134 Baumann, Wolf-Rüdiger, et al.. Die Fischer Chronik Deutschland 1949-1999. Ereignisse, Personen, Daten, Fischer 
Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1999, str. 745n.
135 у  roce 1982 to byly útoky Deutsche Aktionsgruppen, v roce 1981 a 1986 Rote Armee Fraktion (RAF). Baumann 
(1999), str. 722nn, 792n.
136 Šetřila se od roku 1984, v říjnu 1984 kvůli ní odstoupil předseda Spolkového sněmu a někdejší ministr Rainer 
Barzel (CDU). Baumann (1999), str. 1085a a Bickerich (1995), str. 204.
137 Vlastni ministr vnitra Zimmermann vytýkal Kohlovi slabost, ministři sesterské CSU hrozili odstoupením, 
parlamentní frakce CDU/CSU byla rozštěpena. Pruys (1995), str. 311n.
138 Podle některých je Kohl handicapem CDU. Pruys (1995), str. 317.
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zemích140. Dramatický vývoj v NDR a proces směřující ke sjednocení však daly na čas 

zapomenout na běžné starosti a problémy a Kohl se spolu s CDU/CSU dostal znovu 

na výsluní (blíže viz. 3.1.2).

Dne 2. prosince roku 1990 se konaly první parlamentní volby ve sjednoceném 

Německu. Ale ani zásluhy vlády, která Německo přivedla к jednotě, neuchránily 

Unii a jejího předsedu před ztrátou oproti roku 1987. Za CDU/ CSU s 43,8% se 

umístila SPD s 33,5%. Komunisté z PDS získali 2,4%141. Helmut Kohl byl zvolen 

prvním celoněmeckým kancléřem. Jedním z hlavních úkolů, před který byl postaven, 

bylo dosažení konsensu s opozicí ohledně postupu vůči novým spolkovým zemím. 

Nejakutnější a také nejméně populární na západě, zato akutnější na východě 

Německa, byla finanční otázka. Bylo třeba investovat ohromné částky, aby bylo 

transformováno a oživeno hospodářství někdejší NDR, což bylo uskutečňováno 

v rámci programu Aufbau Ost - budování východu142. Jejich zisk znamenal výrazné 

rozpočtové škrty a zvyšování daní. Kohlovi se podařilo dosáhnout shody a podpory 

opozice podepsáním paktu solidarity. Financování východních zemí ale stát přespříliš 

zatěžovalo, výsledkem byla těžká hospodářská recese, růst nezaměstnanosti a 

zvyšování státního dluhu143.

Rok 1994, poslední rok tohoto Kohlova mandátu, byl naplněn významnými 

událostmi -  jenom volebních klání se na různých úrovních konalo šestnáct. Došlo 

к výměně v úřadu prezidenta, kde Weizsäckera v květnu vystřídal jeho stranický 

kolega z CDU Roman Herzog. Zvolení prezidenta vlastních barev bylo důležitým 

krokem к dosažení volebního vítězství. Další, ožehavou otázkou byla možnost 

nasazení vojenské síly SRN, což jí bylo od 2. světové války zapovězeno. Problémem 

se zabýval také ústavní soud, který v červenci připustil nasazení Bundeswehru, a to 

v mírových operacích NATO a OSN. Tlak na kladné rozhodnutí vznikal zejména 

v důsledku probíhající jugoslávské války.

Sám Kohl se nalézal v nelehké situaci. Kromě obligátního protivníka opozice 

SPD jej ani tentokrát neminula kritika z vlastních řad. Po dvanácti letech Kohlova

139 O 2,7% si při výsledku 8,3% polepšili také Zelení. Bickerich (1995), str. 206.
140 V roce 1988 vyhrávají ve Šlesvicku -  Holštýnsku po 38 letech vlády CDU sociální demokraté, v červnu 1989 
vítězí v Porýní -  Falci a Sársku, v říjnu v Severním Porýní -  Vestfálsku. Baumann (1999), str. 835 a Bickerich 
(1995), str. 208n.
i« Roku 1987 měla CDU 44,3%. Bickerich (1995), str. 206 a 211.
142 Přesně Gemeinschaftswerk Aufbau Ost -  Společné dílo výstavby východu.
143 Nezaměstnanost se mezi lety 1990 -  1995 zvýšila z 7,2% na 10,4%. Státní dluh vzrostl z 542 miliard v roce 1990 
na 905 miliard o sedm let později. Baumann (1999), str. 1193 a 1215.
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kancléřství nebylo ani divu, že se ozývalo mnoho hlasů, které jej chtěly vyměnit a 

nabízely vlastní protikandidáty144. Jinou variantou téhož bylo prosazování Kohlova 

zvolení, které by však následovala časná demise, podobně jako tomu bylo v případě 

Konrada Adenauera roku 1963. Kohl se však nehodlal moci vzdát145. Přesto učinil 

jakýsi ústupek prohlášením v tom smyslu, že sice nehodlá odstupovat uprostřed 

funkčního období, ale že po roce 1998 už jistě kandidovat nebude146. Nakonec byl 

znovu potvrzen jako kandidát na kancléře.

Volby, které se konaly 16. října přinesly nové vítězství CDU/ CSU, i když opět 

s poklesem hlasů oproti roku 1990 (41,5% proti 43,8%). Ztráty utrpěla i koaliční FDP 

s6,9% (oproti 11,0% z roku 1990). Nárůst naopak zaznamenala SPD. Přesto byla 

stávající koalice potvrzena, stejně jako její kancléř, i když jen těsnou většinou pěti 

hlasů147. Tím byla vyjádřena podpora občanů Kohlově politice, která i přes různé 

obtíže přece jen zaznamenala úspěch. Bylo dosaženo konečného odsunu ruských 

jednotek z německého území. Pokračovala obnova hospodářských poměrů nových 

německých zemí. Představitelé někdejšího komunistického režimu byli stíháni a 

souzeni. Podařila se integrace někdejší NDR do západních struktur a ES/EU.

Byly zde ale i chyby, které samozřejmě našly své kritiky. Přetrvávaly zejména 

hospodářské obtíže, vládě se nepodařilo přijmout úsporná opatření ani daňovou 

reformu148. Křesťansko-demokratická vláda tak sklízela plody velkorysosti 

německého sociálního státu. Neúspěchy na domácí politické scéně Kohl vyvažoval 

neutuchajícím úsilím o postup procesu evropské integrace (viz 3.6).

Možná že šestnáctileté období vlády CDU/CSU v Německu již trvalo příliš 

dlouho, možná, že Kohlův zájem o evropské záležitosti jej připravil o domácí voliče. 

Výsledek voleb do Spolkového sněmu roku 1998 byl každopádně velkou porážkou, a 

to především pro CDU, která oproti roku 1994 utrpěla ztrátu, zatímco SPD si 

polepšila149. Nová koalice SPD a Spolku 90/Zelených tak získala absolutní většinu.

144 Kohla měli nahradit například W. Schäuble, nebo Horst Seehofer (CSU, zastával úřad ministra zdravotnictví). 
Pruys (1995), str. 470.
i« Viz 23.2,2.3.3.
146 Pruys (1995), str. 478.
147 Bylo to 338 proti 333 hlasům. Bickerich (1995), str. 211,215.
148 Proti Úspornému balíčku z roku 19% se zvedla největší vlna protestu odborů od druhé světové války. 
Daňovou reformu se o rok později sice podařilo přijmout, ale přes silný odpor SPD i Spolkové rady. Baumann 
(1999), str. 1009,1024n.
’« Výsledky roku 1994: CDU 34,2%, CSU 7,3%, SPD 36,4%, FDP 6,9%, Bündnis 90/Grüne 7,3%, PDS 4,4%, 1998: 
CDU: 28,4%, CSU 6,7%, SPD 40,9%, FDP 6,2%, Bündnis 90/Grüne 6,7%, PDS 5,1%. Staženo z oficiálních stránek 
CDU dne 10.4. 2003, adresa: www.cdu.de.

http://www.cdu.de
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Kohl, který ještě v dubnu 1997 ohlašoval svou další kandidaturu na kancléře150, po 

volbách přijal odpovědnost za volební porážku a oznámil, že na stranickém sjezdu 

v listopadu poskytne к dispozici svoji funkci předsedy CDU. Tu přejal Wofgang 

Schäuble, Kohl se stal čestným předsedou CDU a v říjnu 1998 byl jmenován čestným 

občanem Evropy151. Symbolické uznání získal i v Německu, když mu prezident 

Herzog udělil velký kříž za zásluhy s vavřínovým věncem152.

Počátkem roku 1999 se vynořila aféra s údajnými finančními dary CDU, jejíž 

stín padl i na Helmuta Kohla. Po původní záporné reakci Kohl nakonec doznal, že 

měl povědomí o nelegálních finančních příjmech CDU153, avšak neudal jména dárců.

Na začátku roku 2000 proti němu zahájil úřad státního zástupce v Bonnu vyšetřovací 

řízení. Kohlovo odmítavé stanovisko к vyšetřování a jeho neochota podílet se na 

vysvětlení případu nepříznivě ovlivnily i pohled na jeho dřívější působení v roli 

německého kancléře. Roku 2002 složil Kohl po volbách do Spolkového sněmu svůj 

poslanecký mandát, který vykonával 44 let.

3.1.2 POLITICKÁ TEORIE A PRAXE

Cílem této kapitoly je přiblížit myšlenkové zázemí Helmuta Kohla, z něhož 

vyrůstala jeho praktická politika. Součástí tohoto tématu je také zkoumání Kohlovy 

světonázorové orientace a přiblížení jeho zahraničně politické koncepce ve vztahu 

к USA a SSSR, a také jeho účasti na procesu sjednocení Německa. Vlastní vztah 

к Francii bude pojednán v následujících kapitolách.

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, narodil se Helmut do běžné, 

středostavovské rodiny křesťanského vyznání. Je tedy samozřejmé, že první 

hodnotová orientace malého a dospívajícího Kohla vycházela z katolické nauky. I 

proto si pro své politické angažmá vyvolil CDU, stranu křesťansko demokratické 

orientace, která roku 1949 utvořila první vládu SRN.

Je to strana hlásící se ke konzervativním hodnotám svobody, soukromého 

vlastnictví, tradice, náboženství a demokracii. Odvolává se na křesťanský obraz 

člověka v jeho důstojnosti ale také podřízenosti vyššímu mravnímu řádu. Kromě 

toho tehdy CDU pevně prosazovala zasazení německé otázky do nadnárodního

150 Informace pochází z biografie Helmuta Kohla, která byla zveřejněna Německým historickým muzeem na 
oficiálních stránkách tohoto muzea. Staženo 10.4. 2003, adresa: www.dhm.de. Tak i dále v této kapitole, pokud 
není uvedeno jinak.
151 Tohoto vyznamenání se předtím dostalo pouze Jeanu Monnetovi.
152 Tento kříž byl udělen jen Konrádu Adenauerovi.
153 Mezi lety 1993 -1998  se mělo jednat o 1,5 až dva miliony DM.

http://www.dhm.de
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kontextu, a tedy nutnost orientace Německa na západní společenství, zejména proti 

vůli nejsilnější strany sociálních demokratů. Trvala také na nutnosti zavedení tržního 

hospodářství na místo SPD prosazovaného centrálně plánovaného systému154. Oproti 

SPD si byla CDU vědoma toho, že obsazení východních částí německé říše Sověty 

znamená jejich ztrátu pro SRN, jejíž budoucnost měla být demokratická a 

prozápadně orientovaná. Proto také politici CDU nepodporovali aktivity, které měly 

sice za cíl udržení jednoty německého státu, avšak nevycházely při tom z principu 

orientace na Západ.

Stálým vzorem Helmuta Kohla byla osobnost prvního poválečného kancléře 

Konrada Adenauera, v němž ctil jednoho, možná nejdůležitějšího ze zakladatelů 

německého státu. Pevné připoutání к třem západním vítězným mocnostem, a to i za 

cenu dočasné ztráty části národního území, jeho orientace na Francii a pěstování 

vzájemných vztahů a úsilí o vytvoření jednotné Evropy zůstaly i pro Kohla 

klíčovými zásadami jeho politiky. Kohl se při prosazování účasti SRN na pokračující 

evropské integraci na Adenauera často záměrně odvolával155. Dostalo se mu proto i 

označení Adenauerův vnuk156.

Avšak i Adenauerova politika byla v CDU vystavena revizi. Od roku 1961, 

který znamenal zlom v německých dějinách stavbou berlínské zdi, stále vzrůstalo 

rozčarování z adenauerovské politiky síly. Unie se totiž za více jak deset let své vlády 

dosud ani o píď nepřiblížila ke svému proklamovanému cíli, totiž sjednocení 

Německa ve svobodě a sebeurčení157. Ozývaly se proto hlasy požadující změnu této 

politiky, která prý nebyla ničím více než otevřenou lží. Diskuse ohledně možné 

změny programu CDU se aktivně účastnil i Helmut Kohl. V období po Berlínském 

sjezdu CDU v listopadu 1968,158 kde byl přijat tzv. Berlínský program, který měl být 

dále rozpracován, vedl komisi, která byla za tímto účelem vytvořena159.

CDU se nakonec své politiky neuznání NDR nevzdala, a to ani po svém 

odchodu do opozice roku 1969. Vláda SPD s FDP však přinesla odklon SRN od

154 CDU/CSU ve svých Diisseldorfských směrnicích určila sociálně tržní hospodářství za základ svého 
hospodářského programu. Staženo z oficiálních stránek CDU dne 10.4. 2003, adresa: www.cdu.de.
,55Tak ve svém projevu к otevření kongresu CDU, který se konal к oslavě 40. výročí SRN, například citoval 
Adenauerova slova Nikdo by nevysvětlil, jak by mohla být uskutečněna německá jednota a svoboda bez silné a jednotné 
Evropy. Citováno z projevu 40 Jahre Bundesrepublik Deutschland -  Unsere Verantwortung fü r Deutschlands Zukunft, 
in: Kohl, Helmut, Die deutsche Einheit -  Reden und Gespräche, Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 1992, str. 21.
156 Toto označení se například vyskytlo v titulu knihy od W. Bickericha s názvem Der Enkel. Analyse der Ära Kohl. 
Bickerich (1995).
157 In Freiheit und Selbstbestimmung -  pojem přejatý z německého Základního zákona.
158 Staženo z oficiálních stránek CDU dne 10.4. 2003, adresa: www.cdu.de.
159 Výsledky práce programového výboru se zabýval Sjezd CDU v lednu 1971, který se konal v Düsseldorfu, 
viz. předchozí kapitola.

http://www.cdu.de
http://www.cdu.de
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dosavadní politiky křesťanských demokratů. Uzavřením smluv se SSSR, Polskem a 

především Německou demokratickou republikou byl učiněn konec Adenauerem a 

jeho následovníky prosazovanému přístupu charakterizovanému Hallsteinovou 

doktrínou. Brandtova Ostpolitik měla být doplněním Adenauerovy Westpolitik160.

Zásady tradiční politiky CDU tvořily i páteř Kohlova politického programu. 

Kancléř jej shrnul v projevu s názvem Čtyňcet let SRN -  naše zodpovědnost za 

budoucnost Německa v lednu 1989161. Zdůraznil zde především dva body, které podle 

něj byly pro Německo v jeho čtyřicetiletých dějinách nejzásadnější a byly zásadní i 

pro jeho politiku. Byla to za prvé vazba Spolkové republiky na západní společnost, která 

umožnila rozvoj svobody v SRN. Tato vazba byla vyjádřena především členstvím 

SRN v NATO162. Její zachování bylo nadřazeno druhému bodu, jímž bylo stálé 

vědomí, že západní Německo není celou německou vlastí a z toho plynoucí trvající 

požadavek sjednocení obou částí německého národa v jednom státě. Otázka německého 

sjednocení byla důležitou součástí Kohlova politického života.

Historický vývoj podle Kohla potvrdil i neoddělitelnost německé otázky a procesu 

evropské integrace. V citovaném projevu z ledna 1989, který byl určen také a 

především straníkům nesouhlasícím s kancléřovou koncepcí, zdůrazňoval, jak 

hlubokou souvislost oba procesy mají. Odmítal názor, podle nějž si SRN musí vybrat, 

buď pracovat na sjednocení a obnovení své vlasti, nebo se angažovat v evropské 

integraci. Tento postoj měl své kořeny ještě v době poválečné, kdy spolupráce se 

západní Evropou znamenala konec dialogu s Východem. Dokonce byl ještě staršího 

data -  vzpomeňme na nesmiřitelnost meziválečných koncepcí spolupráce se 

Západem (Streseman) a nebo tehdy již sovětským Ruskem (Rapallo). Zároveň se zde 

ale projevovaly i obavy způsobené vědomím zaostalosti NDR a odlišnosti jejích 

hospodářských i politických poměrů od SRN. Spojením obou celků by se Spolková 

republika rázem ocitla ve zcela jiné situaci i ve vztahu ke svým partnerům z ES. 

Tento názor byl vlastní také tzv. nové adenauerovské leviciш, к níž patřil i Kohlův 

politický sok Lafontaine. Ta odmítala myšlenku znovu vybudování jednotného

160 Viz 2.3.
16140 Jahre Bundesrepublik Deutschland -  Unsere Verantwortung fiir  Deutschlands Zukunft, in: Kohl (1992). Projev byl 
pronesen u příležitosti zahájení kongresu CDU pod názvem Čtyňcet let SRN: mír -  svoboda -  sociální spravedlnost 
dne 18.1.1989.
162 Kohl vždy zdůrazňoval nutnost jasné orientace SRN, která nemůže být cestovatelem mezi Východem a Západem. 
Německo kolísající mezi oběma póly se vždy ukázalo jako nebezpečí pro Evropu. Citováno z Aufl>ruch zur Freiheit 
und Selbstbestimmung, in: Kohl (1992), str. 104 a Solidarität ist in dieser Stunde unsere selbstverständliche menschliche 
und nationale Pflicht, tamtéž str. 155.
163 Winkler, Heinrich August, Aus der Geschichte lernen? Zum Verhältnis von Historie und Politik in Deutschland nach 
1945, Die Zeit 14/2004. Internetová verze článku, ze stránek www.zeit.de staženo dne 1.4.2004.

http://www.zeit.de
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německého státu z obavy před oživováním nacionalismu. Německo by se prý 

jednotného státu mělo vzdát v rámci odpykávání si vin druhé světové války. Ostatně 

ani sjednocená Evropa by neměla sestávat z národních států které byly považovány 

za překonané, nýbrž měla by mít výlučně nadnárodní charakter. Kohl naopak 

v rozhodném prosazování evropské integrace spatřoval jedinou možnost, jak scelit 

oba díly jednoho národa, rozdělené mezi dva nepřátelské bloky. Německá otázka a 

evropská otázka jsou podle Kohla dvě strany jedné mince. 164.

Byl to právě podíl na procesu sjednocení dvou německých států, který je dnes 

hodnocen jako hlavní přínos kancléře Kohla. Klíčovým okamžikem tohoto procesu 

byl pád Berlínské zdi, který odstartoval rozvrat Německé demokratické republiky. 

Události, které se zde daly do pohybu a které vedly к výměně politického vedení 

země, spolu se situací v mezinárodní sféře, hovořily o blízkosti obratu v NDR a tedy 

šanci naplnit text preambule německého Základního zákona a dovršit jednotu a 

svobodu Německa. V nastalé situaci se iniciativy chopil Helmut Kohl, který svým 

desetibodovým programem к německé jednotě z listopadu 1989 narýsoval možný plán 

procesu sjednocování obou německých států165. Trvající nepokoje a nespokojenost 

obyvatelstva NDR nakonec koncem roku donutily odstoupit nové vedení SED i 

čerstvého ministerského předsedu Hanse Modrowa. Došlo к dohodě o vyhlášení 

nových parlamentních voleb a přijetí nové ústavy. Vítězem voleb byla Kohlem a 

CDU zaštítěná Aliance pro Německo, což bylo interpretováno jako výraz souhlasu 

východních Němců s Kohlovou politikou.

Skutečnost, že každý z německých států byl pod kuratelou jedné z velmocí a 

součástí jejího obranného systému (NATO, resp. Varšavská smlouva), znamenala 

nutnost nového otevření bezpečnostní otázky. Únorové setkání v Ottawě stanovilo 

postup jednání o německém sjednocení. Po německo-německých dohodách se 

bezpečnostní otázkou zabývaly rozhovory 2+4, tedy setkání zástupců obou 

německých států a čtyř někdejších vítězných velmocí USA, SSSR, Velké Británie a 

Francie. Jednání byla úspěšně uzavřena v září 1990 v Moskvě Smlouvou o závěrečné 

úpravě vztahu к Německu166. Ke svému završení spěla i německo-německá jednání.

164 Tak se vyslovil ve své Zprávě o stavu národa v rozděleném Německu dne 8. 11. 1989. Celý text pod názvem
Aufbruch zu Freiheit und Selbstbestimmung. Die Deutschland -  und Europapolitik im Blick au f den Zerfall der Diktaturen
des Ostblocks, in: Kohl (1992). Uvedená citace je ze str. 104n.
165 Svým krokem překvapil nejen představitele Francie, Británie či SSSR, ale i svého ministra zahraničí Genschera.
Pruys (1995), str.381.
166 Plechanovová, Fidler (1997), str. 88.
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Nová, ze svobodných voleb vzešlá vláda NDR zahájila se spolkovou vládou 

rozhovory o měnové, hospodářské a sociální unii obou států, která byla vytvořena 

v květnu 1990167. Dne 31. srpna byla podepsána smlouva o sjednocení SRN a NDR 

s účinností od 3. října. Od stejného data přestala platit práva čtyř mocností a 

Německo získalo plnou suverenitu.

Slučovací proces a to, co jej provázelo, však neskončily ze dne na den třetím 

říjnem. Právně došlo к vytvoření jednoho celku, ale vyrovnání hospodářských a 

sociálních rozdílů, stejně jako odlišností v mentalitě a politické kultuře, bylo a je 

dlouhodobým procesem. Jelikož první celoněmecké volby a jejich výsledek potvrdily 

dosavadního kancléře v jeho úřadě, stál Kohl nyní před úkolem sklidit plody spojení 

německých států. К placení účtů za sjednocení, v obrazném i doslovném smyslu, 

musel kancléř přistoupit bezprostředně po jeho uskutečnění. Byla uzavřena smlouva 

se SSSR ohledně odchodu sovětských jednotek, za nějž měla SRN zaplatit 13 miliard 

marek. Tyto miliardy však byly jen částí z celkových nákladů, spojených 

s připojením východního Německa. Začínalo být zřejmé, že uskutečněný německý 

sen bude spíše nákladnější, než se zdálo, což budilo nelibost v západoněmecké 

veřejnosti, jež to vše měla financovat. Rozmrzelost se obrátila proti těm, kteří .vše 

způsobili -  vládě a kancléřovi168. Kohlovi, který dokázal přesvědčit vrcholné politiky 

o přijatelnosti své koncepce sjednocení, se nepodařilo prosadit se proti odporu 

opozice i veřejnosti na poli vnitropolitickém. Vleklé potíže široce rozvětveného 

sociálního státu, násobené výdaji, proudícími do nových spolkových zemí, vláda 

nedokázala potlačit. Mluvilo se o kancléřské unavenosti (Kanzlermiidigkeit) a zadržení 

reforem169.

Co se zahraničně politické koncepce týče, musel Helmut Kohl, stejně jako jeho 

předchůdci, od počátku vycházet z jedné základní skutečnosti. SRN nebyla plně 

suverénním státem, v některých otázkách dosud podléhala rozhodnutím čtyř 

válečných Spojenců (hovoří se o dědictví tzv. Jaltského systému). I bez formálních 

omezení by ale platilo, že německý kancléř není zcela svým pánem. Hospodářské 

úspěchy sice dávaly zemi určitou váhu, co se však skutečné pozice v mezinárodních 

vztazích týče, bylo západní Německo odkázáno na své spojence. Bez nezávislé

167 Již v červenci vstoupila v NDR v platnost německá marka, což bylo pro SRN v posledku spojeno s ohromnými 
náklady. Plechanovová, Fidler (1997), str. 87.
168 Nelibost veřejnosti leckdy dosáhla značných rozměrů.Například při svém projevu v Halle v květnu 1991 byl 
Kohl místo pozdravů častován vejci a rajčaty. Pruys (1995), str. 543.
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vojenské síly a možnosti i práva jí použít byl jeho mocenský potenciál vskutku slabý.

V situaci stálého potenciálního ohrožení ze strany Východu byla SRN životně závislá 

na vojenské podpoře USA a NATO, čímž byla dána jedna konstanta Kohlovy 

politiky170. Zároveň ale západní Němci nemohli ani nechtěli zapomenout, že před 30,

40 lety byl jejich stát dvakrát větší a že na druhé straně železné opony žijí jejich 

příbuzní a známí, jejich lidé. Pro udržení alespoň některých vazeb bylo nutné 

pěstovat alespoň nějaké dorozumění s Východem, tedy SSSR. Toto přesvědčení bylo 

druhým těžištěm zahraniční politiky. Kohl také navazoval na Adenauerem započatý 

model spolupráce v rámci evropského kontinentu, evropská integrace proto byla 

dalším z Kohlových zásadních zahraničně politických témat (podrobně viz. 3.4).

Co se vazby na Spojené státy týče, mohl Kohl jejich pevnost prokázat záhy po 

svém nástupu do kancléřského úřadu. S koncem détente a nástupem nového 

prezidenta Reagana se změnila i vojenská strategie USA. Reagan přistoupil 

к prosazování dvojího rozhodnutí NATO z prosince 1979 a poté, co ztroskotala 

jednání START, došlo od roku 1983 к rozmisťování nových zbraní171. Helmut Kohl 

prosadil účast Německa a rozmístění raket Pershing II na území státu, a to i přes 

silný odpor pacifisticky naladěné veřejnosti, ale i vedoucích politiků opoziční SPD.

V této situaci Kohla podpořil Francois Mitterrand, který ve svém projevu před 

německým parlamentem během své návštěvy SRN roku 1983 hovořil o 

bezpodmínečné nutnosti rozmístění raket172. Podobný scénář mělo prosazování 

účasti SRN na americkém programu SDI (Strategie Defense Initiative), jehož cílem byl 

vojenský výzkum, díky němuž by mohl Západ získat jasnou převahu nad SSSR. 

Hlasy kritiků, kteří se obávali izolace Bonnu a vytýkali kancléři, že se stává pouhou 

hračkou ve hře velmocí, byly ještě posíleny moskevským varováním před důsledky 

přijetí SDI.173

Méně loajality vůči USA Kohlovo Německo projevovalo v hospodářských 

otázkách. Stejně jako Velká Británie nebo Francie, nebyla SRN ochotna vzdát se 

svých obchodních kontaktů se SSSR (viz. 3.2.2) a obětovat je tak americké politice 

sankcí vůči Sovětskému svazu174. Bylo tedy zřejmé, že SRN má v podpoře politiky

169 Baumann (1999), str. 1033.
1701 přes lákání Franice se Kohl nechtěl této jednoznačné vazby na NATO vzdát. Ostatně prý neměl příliš velká
očekávání co se francouzského vojenského a hlavně jaderného potenciálu týče. Hacke (1997), str.300.
171 START -  Strategie Arms Reduction Talks, jednání o redukci strategických zbraní. Schöllgen (1999), str. 155 ,159n.
та Pruys (1995), str. 269.
173 V německém tisku byla SDI označována za nefinancovatelný projekt gigantománie velebláznivých dobyvatelů, světa.
Citováno z Pruys (1995), str. 306nn.
™ Schöllgen (1999), str. 177.
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USA také své limity. Přesto Kohl nikdy nedopustil, aby došlo к nějakému vážnějšímu 

nedorozumění. Důvěru Spojených států měl i v roce 1989 a 1990, když se jednalo o 

podmínkách možnosti sjednocení dvou německých států. Předpokladem samozřejmě 

bylo, že Kohl bude trvat na setrvání SRN v Severoatlantické alianci.

Positivní roli ve vztahu SRN к USA sehrály jistě i osobní vztahy Kohla 

s americkou hlavou státu. Americký prezident Ronald Reagan oficiální návštěvu 

SRN podnikl již roku 1985. Tehdejší květnové setkání s Kohlem ale neproběhlo 

zdaleka tak úspěšně, jak bylo očekáváno. Kohl pro Reagana naplánoval návštěvu 

vojenského hřbitova v Bitburgu, aby tak demonstroval přátelské vztahy někdejších 

protivníků, jako tomu bylo o rok dříve ve Verdunu s Mitterrandem. Přátelský akt 

připravil zkoušku pro oba politiky poté, co bylo objeveno a zveřejněno, že bitburský 

hřbitov je místem odpočinku také někdejších příslušníků jednotek SS. Přesto jeho 

návštěvu oba státníci absolvovali a udrželi nadále přátelské vztahy. Další cesta 

přivedla Reagana do SRN o dva roky později v létě 1987. Tehdy svým dramatickým 

gestem, když při projevu v Západním Berlíně zvolal Gorbačove, strhněte zeď!, 

připomenul angažovanost USA v otázce rozděleného Německa175. Dobré vztahy 

pokračovaly i za Reaganova nástupce, jímž byl od sklonku roku 1988 George Bush. 

Při zachování nejdůležitější podmínky, totiž setrvání Německa ve strukturách 

NATO, byl ochoten Kohla podpořit.

Tradice dobré spolupráce a podpory mezi USA a SRN pokračovala i po roce 

1989. Avšak s tím, jak se poměry uklidňovaly (úplný odsun sovětských vojsk) a jak se 

rozvíjela německá zahraniční politika, objevovaly se i neshody. Německo se často 

přidalo spíše na stranu svých partnerů z EU, zejména Francie, než aby podpořilo 

stanovisko USA (Irák, Palestinci)176.

Co se vztahů se Sovětským svazem týče, pokračoval Kohl, jak již bylo řečeno, 

v liniích Brandtovy a Schmidtovy Ostpolitik. Ta byla i nadále podnikána 

v koordinaci s Francií a jejím novým prezidentem Mitterrandem. Ze strany SRN 

diplomacie šekové knížky277 vůči Východu spočívala hlavně v tom, že jak NDR, tak 

SSSR bud' přímo a nebo nepřímo poskytovala značné finanční dotace. O udržení 

těchto zvláštních vztahů s Východem však Němci usilovali i poté, co se USA od 

politiky uvolnění odvrátily. To samozřejmě Spolkovou republiku dostávalo do

175 Pruys (1995), str. 334.
176 Nové oživení vztahů Spolkové republiky a USA je možno zaznamenat po nastoupení Angely Merkelové do 
kancléřského úřadu (rok 2005). Tím se odlišuje od předchozí vlády sociálních demokratů a zelených.
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značně nepříjemné situace178 a zvyšovalo význam společného postupu s Francií. 

Výsledkem snahy o sloučení dvou poměrně neslučitelných koncepcí zahraniční 

politiky byla specificky německá dvojitá strategie, neboli politika sowohl-als-auch179. 

Německo tak nejen podpořilo rozmístění raket Pershing II, ale i pokračovalo 

v nákupu zemního plynu ze Sovětského svazu.

Významným okamžikem byla návštěva Gorbačova v SRN, která se uskutečnila 

již za pohnutých okolností v červnu roku 1989180. V projevu, který Kohl přednesl při 

společném stolování 12. června, zdůraznil pevné rozhodnutí SRN setrvat ve 

strukturách NATO a ES181. Proces evropského sjednocování podle Kohla neměl 

zůstat omezen rozdělením Evropy do bloků, ale měl naopak přispět к překonání a 

odstranění těchto umělých překážek. Gorbačovo přitakání těmto plánům znamenající 

v podstatě ztrátu sovětské moci v Evropě se objevilo ve společném komuniké o den 

později182. Kohl i Gorbačov se zde přihlásili к zásadě respektování integrity každého 

státu a jeho práva sám si zvolit vlastní politický systém. Představitel SSSR zde uznal 

právo států na sebeurčení a i když to byl krok vynucený do značné míry 

mezinárodními okolnostmi, přesto se jednalo o počin do té doby nevídaný.

Gorbačovův souhlas nakonec Kohl získal i v otázce německého sjednocení i 

příslušnosti sceleného Německa к NATO. I když tehdy podle názorů svých 

západních spojenců vycházel až příliš vstříc Sovětskému svazu, hlavní obava 

Západu z vystoupení SRN ze západních obranných spolků ve prospěch dohody se 

SSSR se nenaplnila.

V prosinci 1992 se Kohl ještě vydal do Moskvy za novým ruským prezidentem 

Borisem Jelcinem (zvolen v červnu 1991), aby jej přiměl к urychlení odchodu vojsk ze 

SRN. Jejich úplné stažení, které si nakonec vyžádalo další investice183, však bylo 

dokončeno až v červnu 1994.

177 Scheckbuchdiplomatie, tento termín užívá například D. Moravcová v Moravcová, Dagmar, Německá politika 
v kontextu mezinárodně politických změn po konci studené války, in: Moravcová, Plechanovová, Kreidl (2000a), str. 33.
178 Schöllgen (1999), str. 146n.
179 O dvojité strategii hovoří T. G. Ash (1993), str. 153. Sowohl-als-auch politiku popisuje ve svém článku G. 
Hellmann. Hellmann, Gunther, Jenseits von „Normalisierung" und „Militarisierung": Zur Standortdebatte über die neue 
deutsche Außenpolitik, Aus Politik und Zeitgeschichte, 1-2/97, str. 24-33. Str. 29n.
180 Müller (1995), str. 494.
181 Uvedené informace pocházejí z řečeného projevu s názvem Politik in der Perspektive des Jahres 2000, in: Kohl 
(1992), str. 33-38.
182 Tento dokument je znám jako Bonnské prohlášení. Tak se o něm alespoň zmiňuje H.Kohl, např. Kohl (1992), str. 
108.
183 V listopadu 1991 se Jelcin ucházel u Kohla v Bonnu o další finanční pomoc Rusku. Ač již bylo Rusům 
poskytnuto mnohé, s důvěrou ve provedení odsunu vojsk, podvolil se nakonec Kohl Jelcinovi, neboť, podle svých 
slov, neviděl v dané situaci žádnou spolehlivou alternativu к vyjednávání s ruským prezidentem. Pruys (1995), 
str. 455.
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Po roce 1990 se pronikavým způsobem změnil manévrovací prostor SRN, a to i 

v zahraniční politice. Uzavřením smlouvy 2+4 získalo Německo znovu plnou 

suverenitu a svoji moc hospodářskou mohlo nyní doplnit i mocí politickou. To, čeho 

se Evropa a hlavně Francie nejvíc obávala po roce 1945 se stalo skutečností (k reakci 

Francie a prezidenta Mitterranda podrobněji v následující kapitole). Německo se 

stalo kontinentální velmocí184. Změna reálné mocenské pozice SRN se promítala i do 

teoretických úvah o nutnosti přeformulování zahraniční politiky státu. Hovořilo se o 

tom, zda má Německo pokračovat v dosavadní umírněné politice, kterou sledovalo 

prakticky již od uzavření Pařížských dohod v roce 1954185. Objevily se názory, že je 

třeba zahraniční politiku státu normalizovat, což znamenalo v podstatě opustit 

dosavadní rezignaci na užití vojenských nástrojů186. Zvítězilo stanovisko, že 

Německo nemá opustit dosavadní politiku nenásilí, ale mělo by rozšířit okruh svých 

aktivit adekvátně své vzrostlé moci.

К užití této teorie v praxi došlo až v roce 1993, v souvislosti s válkou v Bosně a 

Hercegovině. Poprvé byl v bojové akci nasazen Bundeswehr, i když ne přímo na 

bojišti, a to mimo území NATO. Jak již bylo zmíněno výše, zabýval se oprávněností 

takové akce i ústavní soud, který schválil její soulad se Základním zákonem. 

Bundeswehr se dále účastnil operací SFOR v Bosně (prosinec 1996) a NATO 

v Kosovu (říjen 1998)187. Ukázalo se tedy, že nová mezinárodní pozice Německa 

vyžaduje i přehodnocení jeho dosavadní politiky. Byla opuštěna do té doby výlučná 

koncepce, kdy SRN jednala jako Zivilmacht (občanská mocnost) a Handelsstaat 

(obchodní stát)188, Německo se mělo znovu stát normálním státem, i s možností 

vojenského zásahu189.

i« Schöllgen (1999), str. 201.
185 Moravcová (2000a), str. 32. Cílem této mírumilovné politiky bylo především nevzbudit obavy, že se SRN 
pouští do nějaké „vlastní cesty", nezávislé na Západě (Sonderweg). Proto bylo třeba jako prostředky zahraniční 
politiky užívat dorozumění, budovat důvěryhodnost a příslušnost к západu. Hellmann (1997), str.26.
186 Argumenty byly následující: váha SRN vzrostla, objevila se nutnost řešit zcela nové problémy (Balkán). 
Německo jako suverénní a významná evropská mocnost nese nyní vlastní zodpovědnost za své jednání. Proto 
potřebuje rozšířit nástroje, kterými může reagovat, tedy vrátit se i к možnosti vojenského zásahu. Hellmann 
(1997), str. 24.
187 Moravcová (2000a), str. 36.
188 Hellmann (1997), str.26.
189 Ovšem takový zásah nesmí být agresí. V duchu mírumilovné tradice německé zahraniční politiky může zásah 
Bundeswehru cílit například ke stabilizaci situace, šíření demokracie, právního státu a tržního hospodářství. 
Lippert, Barbara, Die EU-Erweiterungspolitik nach 1989 -  Konzeptionen und Praxis der Regierung Kohl und Schröder, in: 
Schneider, N., Jopp, M, Schmalz, U. (eds.), Eine neue deutsche Europapolitik, Europa Union Verlag, Berlin 2001, str. 
351
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3.2 FRANQOIS MITTERRAND

3.2.1 BIOGRAFIE A POLITICKÁ KARIÉRA

Francois Maurice Adrien Marie Mitterrand se narodil dne 26. října roku 1916 

v obci Jarnaku v kraji Charente190. Pocházel z poměrně početné rodiny, na svět přišel 

jako páté z osmi dětí. Podobně jako rodiče Helmuta Kohla, byli i Yvonne a Joseph 

Mitterrand praktikujícími katolíky. Výchova malého Fangoise proto byla vedena 

v tradičním konservativním duchu. Francouzští katolíci již tradičně, v důsledku 

událostí Velké francouzské revoluce a některých opatření III. republiky, patří 

к zastáncům spíše pravicové politiky а к republikánskému, parlamentnímu zřízení 

se staví poněkud vlažně. Tak tomu bylo i v rodině Mitterrandů. Tato poměrně 

zámožná rodina (dědeček byl vlastníkem rozsáhlých pozemků, vinic a několika 

objektů) neskrývala svoji nespokojenost s vládou Lidové fronty SFIO a radikálů ve 

30. letech191. Stejné politické přesvědčení bylo vlastní i dorůstajícímu Francoisovi, od 

roku 1925 žáku katolického lycea Sv. Pavla v Angouléme.

Po středoškolských studiích odešel Frangois roku 1934 do Paříže, aby zde na 

Sorbonně absolvoval studium politických a sociálních věd a práva. Co se tohoto 

sorbonnského období týče, vzbuzovalo vždy rozpaky při srovnání s pozdějším 

Mitterrandovým působením v čele Socialistické strany (PS). Student Mitterrand totiž, 

jak bylo zmíněno výše, patřil již díky svému původu do pravicového tábora, který se, 

spolu s blížící se druhou světovou válkou, pomalu ale jistě sbližoval s fašistickou 

ideologií. Je známo, že Mitterrand byl v této době přispěvatelem antisemitských a 

profašistických časopisů blízkých Action frangaise192, poskytl finanční příspěvek 

Francouzské sociální straně (Parti social frangaise -  PSF) vystupující ostře proti vládě 

Lidové fronty premiéra Léona Bluma. Roku 1935 se měl dokonce účastnit 

protižidovské demonstrace. Zkrátka, Mitterrand vystupoval pramálo jako budoucí 

socialista a nic na tom nemění ani jeho pozdější prohlášení, podle nichž prý od roku 

1936 s Lidovou frontou sympatizoval.

Mitterrand svá studia úspěšně ukončil roku 1937, v následujícím roce 

vykonával povinnou vojenskou službu. V září 1939 byl spolu s ostatními 

mobilizován a odvelen к Maginotově linii. Zde na vlastní kůži zažil onu podivnou 

válku, kdy dny mobilizace dlouho ubíhaly v nečinnosti bez nějaké vojenské akce. Po

190 Giesbert, Franz-Olivier, Frangois Mitterrand. Une vie, Seuil/Fayard 1996, str llnn.
191 Otec dokonce podporoval ligu Ohňových křížů, organizaci blížící se fašismu. Syrůček, Milan, Růže pro 
prezidenta. Životopis Frangoise Mitterranda, Irma, Praha 19%, str. lOn.
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započetí bojů byl v červnu 1940 zraněn, zajat a uvězněn u Casselu. Stejně jako mnoho 

dalších byl zdrcen vojenským neúspěchem své země, která v krátké době přišla o 

celou třetinu mužstva, jež putovala stejně jako on do zajetí. Tato faktická ztráta 

vojenské prestiže a cti země však nezpůsobila žádný myšlenkový obrat ve smyslu 

přehodnocení politické orientace. Mitterrand, stejně jako valná část Francouzů, 

nadále podporoval tradiční pravici a nově vzniklou vládu z Vichy. Poté, co se mu po 

dvou nezdařených pokusech podařilo v prosinci roku 1941 uprchnout, odešel do této 

nové francouzské metropole a pracoval pro nový režim v komisariátu pro 

znovuzařazení válečných zajatců. Na jaře 1943 dokonce obdržel z rukou maršála 

Pétaina čestný řád jako ocenění za svou práci pro zajatce193. Roku 1943 ale také 

Mitterrand svůj post opustil a to poté, co vedení komisariátu převzal muž dosazený 

Pierrem Lavalem. Tím začala jeho aktivní účast v odboji. Zajímavé je, že tato jeho 

činnost neznamenala úplný odklon od Vichy, s jejímiž činovníky se nadále přátelsky 

stýkal. Zároveň ale v této době navázal přátelství napříč politickým spektrem, 

například s budoucím šéfem PCF Rochetem.

Jako odbojář přijal pseudonym Morland a postavil se do čela organizace svých 

někdejších kolegů -  zajatců v Národním sdružení válečných zajatců. Již od této doby se 

datují antipatie, kterými se vyznačovaly vzájemné vztahy mezi Mitterrandem a de 

Gaulem. Mitterrand v první řadě zastupoval zajaté, tedy v podstatě neúspěšné 

vojáky, kteří neobstáli v boji, což bylo generálu de Gaullovi krajně nesympatické. 

Patřil navíc к těm vůdcům domácího odboje, jejichž plnou podporu a poslušnost 

potřeboval de Gaulle získat pro své plány, kteří ale nebyli ochotni vzdát se své 

suverenity tak lehce. Během roku 1943 došlo dokonce к osobnímu setkání de Gaulla 

s Mitterrandem, které ale neproběhlo v přátelském duchu194. Nakonec ale Mitterrand 

ustoupil a došlo ke sloučení Národního sdružení s dvěma dalšími organizacemi 

zajatců do Národního hnutí válečných zajatců a deportovaných, jehož generálním 

tajemníkem se Mitterrand stal195. Po osvobození Paříže zastával post generálního 

tajemníka komisariátu válečných zajatců.

V následujícím období vzniku a počátku fungování čtvrté republiky začal 

Mitterrandův vstup do politického života. Po volbách druhého ústavního 

shromáždění z června 1946, kdy neúspěšně kandidoval za Sdružení republikánské

192 Byli to Combat a Echo de Paris, Syrůček (19%), str. 175.
193 Řád obdrželi i ostatní zaměstnanci komisariátu, nešlo tedy o zcela výjimečné ocenění. Syrůček (1996), str. 33n.
194 Setkání proběhlo v Alžíru, kam se za de Gaullem Mitterrand vypravil přes Londýn. Giesbert (19%), str. 737n.
i* Syrůček (19%),str. 37n.
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levice (RGR196), byl v listopadu téhož roku zvolen poslancem za departement Nevře. 

Poslanecký mandát si udržel, kromě krátké přestávky po nástupu de Gaulla v letech 

1958-62, až do svého zvolení prezidentem197. Nyní svůj osud ale spojil 

s Demokratickým a socialistickým svazem odboje (UDSR198). Tato strana sdružovala 

některé z těch, kteří před rokem 1939 podporovali extrémní pravici a byli později 

příznivci Pétaina. Také v hospodářských otázkách stála proti koncepci vládní levice a 

byla proti nacionalizaci a státní ekonomické kontrole199. Můžeme tedy říci, že 

Mitterrand nadále zastupoval politiku pravice nebo pravého středu.

UDSR nebyla součástí prvních vlád SFIO, PCF a MRP, ale podílela se na 

dalších vládách IV. republiky. Ač nebyla příliš silná, zastávala výhodnou pozici 

pivotní strany a byla proto klíčovou součástí prakticky všech vládních většin. 

Mitterrand obdržel ministerský úřad celkem jedenáctkrát (!)200. Významná byla 

zejména jeho působení ve funkci ministra válečných veteránů ( od ledna 1947), 

ministra pro francouzská TOM (zámořská území -  kolonie; od července 1950) a 

ministra vnitra (od června 1954). Postupem času se také propracoval do čela strany, 

předsedou UDSR byl zvolen v listopadu 1953.

S koncem čtvrté republiky nastal i dočasný odchod Mitterranda z politické 

scény. Po nástupu Charlese de Gaulla a jím vytvořené současné V. republiky se 

Mitterrand dostal do opozice. Nejen, že došlo к faktickému rozpadu UDSR, jejíž 

poslanci zčásti přestoupili ke gaullistům, ale Mitterrand přišel i o svůj poslanecký 

mandát. Po volbách 1962, kdy byl znovu poslancem, UDSR definitivně zanikla a 

Mitterrand pomalu ale jistě začal opouštět politický střed a blížil se к levici. Toto jeho 

nové směřování zčásti vyplynulo již z toho, že se od počátku stavěl do opozice vůči 

de Gaullovi. Jak vidíme, ve francouzské politice hrají osobní sympatie a antipatie 

velkou roli.

Jako politik bez zázemí politické strany začal pracovat na získání nové politické 

platformy pro své působení. Obrátil se к dosud značně roztříštěné nekomunistické 

levici. V roce 1963 vytvořil Ligu pro republikánský boj, která se záhy sloučila s Ligou 

jakobínů a vytvořila Výbor institucionální akce. V červnu 1964 Mitterrand inicioval

196 Rassemblement des gauches républicaines,
197 Vedle toho Mitterrand zastával ještě úřad radního v Nevers a od roku 1949 byl členem generální rady 
v Montsaucha v Niěvre. Giesbert (19%), str. 738.
198 Union démocratique et socialiste de la Résistence.
199 Vinen, Richard, The long march o f  Frangois Mitterrand, History Today, sv. 45, Č.3, 1995. Internetová verze 
článku, vyhledáno v bázi Academic Search Premier, adresa h ttp :// search.epnet.com/, staženo dne 10.3. 2005
200 Měl tedy účast v polovině vládních formací, IV. republika měla za 14 let svého trvání 22 vlád. Syrůček (1996), 
str. 46 a Kunc (1999), str. 89.

http://search.epnet.com/
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sloučení 54 klubů a vznik Konventu republikánských institucí201. Následujícího roku 

uskutečnil svůj první útok na nejvyšší úřad a kandidoval proti de Gaullovi 

v listopadových prezidentských volbách. Postoupil do druhého kola a získal 44,8% 

hlasů. Pro svoji kandidaturu získal i podporu SFIO, PCF a PSU202, podařilo se mu 

tedy sjednotit socialisty i komunisty v podpoře společného kandidáta.

SFIO, Konvent a radikálové navíc měsíc před volbami vytvořili jednotnou 

Federaci demokratické a socialistické levice (FGDS)203, která ve své činnosti, v čele 

s Mitterrandem, pokračovala i po volbách. Cílem bylo vytvořit jednotnou levicovou 

sílu pro následující parlamentní volby v roce 1967. FGDS jmenovala stínovou vládu, 

která se vyjadřovala ke všem politickým otázkám a stala se hlavním mluvčím levice 

v Národním shromáždění. Trvaly i snahy o dorozumění a spolupráci s komunisty, i 

když zatím bez vytvoření společného programu204. Volby roku 1967 skutečně 

přinesly poměrně úspěšné výsledky této strategie (116 mandátů Federace). Avšak už 

v předčasných volbách roku 1968, spojených s krizí režimu, FGDS utrpěla porážku205. 

Mitterrand navíc sám sobě uškodil, když v reakci na krizové události navrhoval de 

Gaullovu demisi a hlásil se jako kandidát, aniž by к tomu získal mandát své FGDS. 

Ve volbách, ke kterým skutečně o rok později došlo, pak již jako kandidát 

nepřicházel v úvahu. Vzdal se i předsednického úřadu Federace.

Tento Mitterrandův pokus o politický návrat se tedy zatím nezdařil. Přesto 

dále pokračoval v uskutečňování svého cíle vytvoření silné levicové strany. Poté, co 

byla dosavadní SFIO roku 1969 přetvořena v Socialistickou stranu (PS -  Parti 

socialiste), spojila se na svém sjezdu v červnu 1971 v Épinay s Konventem 

republikánských institucí. Mitterrand pronikl do jejího čela a byl zvolen prvním 

tajemníkem, načež začal pracovat na nové strategii a programu strany, vytvářel 

novou levici. Ve svém díle postupně začal dosahovat úspěchů, PS přibývalo členů, 

zlepšovaly se její výsledky v kantonálních a obecních volbách206. Došlo také 

к podpisu prvního společného programu s PCF a radikály207, a to před legislativními

201 Francouzsky po řadě Ligue pour le combat républicain, Club des Jacobins, Comité d'Action Institutionnel (CAI), 
Convention des Institutions Républicaines (CIR). Giesbert (19%), str. 739.
202 Sjednocená socialistická strana -  Parti socialiste unifié, vznikla roku 1960. Perottino (2005), str 267.
203 Radikálové - Parti radical. FGDS -  Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste.
204 Byly uzavřeny předvolební dohody o vzájemné podpoře kandidátů v druhém kole. Syrůček (19%), str. 83.
205 Roli sehrály především obavy, které demonstrace a stávky vyvolaly u běžného obyvatelstva. Komunisté se na 
nich podíleli, vyhlásili solidární akce se studenty. To, že byli partnerem FGDS, která s nimi v únoru jednala o přijetí 
společného programu ji značně znevýhodnilo. Syrůček (1996), str. 90n.
206 V parlamentních volbách roku 1973 získá PS 20,8%, v kantonálních roku 1976 26,5% a obecních o rok později 
má levice jako celek zisk 54%. Syrůček (19%), str. 109.
207 MRG -  Mouvement des radicaux de gauche, Hnutí levicových radikálů.
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volbami vypsanými na rok 1973. Pro následující prezidentské volby Mitterrand 

získal jak podporu PCF, tak již zmiňované PSU a ve druhém kole dosáhl zisku 49,3%.

Ve společném levicovém táboře však nakonec přece jen převážily neshody a 

roku 1977 nedošlo к prodloužení společného programu PS, PCF a MRG, což 

souviselo i s opětovným příklonem komunistů к moskevské tvrdé linii208.

V parlamentních volbách, které se konaly o rok později, se ale ukázalo, že došlo 

к posunu v poměru sil na levici. Socialisté předstihli komunisty s 22,58% proti 

20,55% hlasů. To umožnilo Mitterrandově PS převzít úlohu vůdce levice.

Svoji třetí (čtvrtou) prezidentskou kandidaturu Mitterrand oznámil v listopadu 

1980, poté, co se vypořádal s opozicí uvnitř vlastní strany (protikandidát Michel 

Rocard). Do volebního souboje vstoupil s programem 110 návrhů. Nejednotnost 

uvnitř levice přetrvávala, PC i MGR postavily vlastní kandidáty. Mitterrand po 

prvním kole v dubnu 1981 zůstal se svými 26,01% za prvním Giscardem ďEstaingem 

s 28,03%. V druhém, květnovém kole ale zvítězil, když obdržel 51,75% hlasů. Po 27 

letech tak v čele Francie stál socialista. V červnu pak proběhly předčasné volby, kde 

mohl Mitterrand zaznamenat další vítězství. Jeho PS se poprvé podařilo získat 

absolutní většinu 285 mandátů, a to bez předchozího společného programu s dalšími 

stranami levice. Mitterrand však přesto do nové vlády Pierra Mauroye přijal čtyři 

komunistické ministry209.

Následně se Mitterrand pustil do realizace položek svého 110 bodového plánu, 

к čemuž měl ideální podmínky díky většině své strany v Národním shromáždění. 

Došlo к zestátňování bank, velkých společností, podíl státního sektoru se zvýšil z 12 

na 17%. Naplánována byla reforma školství, která byla namířena především proti 

systému církevních škol210. Byl zaveden kratší pracovní týden, prodloužena 

dovolená, byl kladen důraz na ošetření práv pracujících. PS také podnikala kroky 

к decentralizaci systému státní správy. To vše však vyžadovalo zvýšení státních 

výdajů, což vytvářelo výrazně negativní bilanci hospodaření státu. Dále byly 

zvyšovány přímé i nepříme daně. Výsledkem však byl další pokles hodnoty franku 

(byl třikrát devalvován mezi lety 1981-84), růst inflace, růst nezaměstnanosti,

208 Rovan (1986), str.148.
209 Na starosti měli resort dopravy, výchovy kádrů a zaměstnanost
210 Mitterrand, ač sám takovou školu navštěvoval a i když nezapomněl po převzetí prezidentského úřadu své 
bývalé učitele ocenit, přesto tuto úpravu podporoval. Stejně jako nároky na financování potratů státem. Jak je 
vidět, nedalo se v Mitterrandově případě hovořit o hluboce vštípených křesťanských zásadách. Syrůček (1996), 
str. 16nn.
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zvyšovala se zadluženost země211. Neúspěchy vedly ke ztrátě podpory, což se 

projevilo v obecních a kantonálních volbách roku 1983 i ve druhých volbách do 

Evropského parlamentu o rok později (PS získá pouze 20,8 %)212. Mitterrand tedy 

nakonec ustoupil od provádění socialistické hospodářské politiky213 a rekonstruoval 

vládu. Novým premiérem se stal Laurent Fabius, dosavadní ministr pro 

hospodářství a finance, známý svým spíše liberálním hospodářským postojem. Podíl 

na Mitterrandově odklonu od socialismu měl i jeho ministr Jacques Delors, který jej 

již od počátku zrazoval od politiky ekonomického neoprotekcionismu214. Důsledkem 

proměny vládní politiky byl ovšem odchod komunistických ministrů v létě 1984.

Po parlamentních volbách v březnu 1986, které pro PS znamenaly potvrzení 

ztráty podpory, došlo к novému modelu rozdělení pravomocí v rámci ústavního 

systému V. republiky. Vítězem voleb se stala středová Unie pro francouzskou 

demokracii (UDF) Giscarda ď  Estainga a neogaullistické Sdružení pro republiku (RPR), 

jehož předseda Jacques Chirac byl jmenován novým premiérem215. Nastalo tak 

období soužití -  cohabitation, kdy prezident, poté, co se nemůže opírat o většinu 

v Národním shromáždění, ztrácí i svůj rozhodující vliv na vládu. V praxi pak došlo 

к tomu, že Mitterrand rezignoval na ovlivňování vnitropolitických otázek, ale 

usiloval nadále o právo vyslovit rozhodující slovo v určování linií zahraniční 

politiky. Chirac pak prováděl svůj program odvetného kurzu, kdy rušil ekonomická 

opatření socialistů, jako např. progresivní daň, došlo к reprivatizaci a omezování 

státních výdajů216.

Nové prezidentské volby v květnu 1988 potvrdily prezidentský mandát 

Frangoise Mitterranda, který tentokrát vystupoval s umírněným programem a 

opustil socialismus svých 110 návrhů z roku 1981. Jeho heslem byla Jednotná Francie

-  La France unité. Při své kampani hojně užíval postupů public relations, voličům se 

přiblížil v textu s názvem Dopis všem Francouzům, který předkládal jeho úvahy o

211 Duby (2003), str. 670nn. Bilance státních výdajů a příjmů klesla z vyrovnaného stavu v roce 1980 na -  816 DM 
na obyvatele v roce 1985. Zadluženost státu vzrostla z 23.5% HDP v roce 1981 na 33,2% HDP v roce 1985. 
Nezaměstnanost se mezi lety 1980-85 zvýšila o 4,1% (z 6,4 na 10,5%). Údaje jsou převzaty z Gabriel, Oscar (ed.), 
Die EG-Staaten im Vergleich. Strukturen, Prozesse, Politikinhalte, Westdeutscherverlag, Opladen 1992, tabulky na 
stranách 520, 526, 527 a 505.
212 Perottino (2005), str. 270n.
213 Po svém nástupu do čela PS Mitterrand vyhlašoval nepřátelství kapitálu a výrazně neliberální hospodářskou 
politiku prosazoval v dalších programových dokumentech. Syrůček (1996), str. 108n.
214 Giesbert (1996), str. 349n a 414n.
215 UDF -  Union pour la démocratie frangaise, RPR -  Rassemblement pour la République.
216 Syrůček (1996), str. 138. Snižuje se negativní bilance státních příjmů a výdajů z -  885 DM na obyvatele v roce 
1986 na -  792 o rok později a -  622 v roce 1988. Údaje jsou převzaty z Gabriel (1992), tabulka na str. 520.
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směřování země217. V následujících předčasných volbách znovu zvítězila levice (PS a 

MRG), avšak dohromady získali již jen 276 mandátů. Oslabila rovněž podpora 

Mitterranda v jeho vlastní straně. Novým premiérem se stal již zmiňovaný Rocard, 

který kolem sebe sdružoval protimitterrandovskou část PS (na sjezdu strany v roce 

1990 při volbě prvního tajemníka získal necelou čtvrtinu hlasů)218.

Zdálo se, že nad Socialistickou stranou se stahují mraky. Roku 1991 vypuknul 

skandál ohledně financování strany.219 V prosinci 1992 bylo Národním 

shromážděním rozhodnuto o obvinění některých funkcionářů PS, mezi nimi i 

bývalého premiéra Fabiuse, kvůli účasti v aféře s krví nakaženou virem HIV.

V květnu 1993 svůj život sám ukončil dosavadní premiér Pierre Bérégovoy, novináři 

obviněný z korupce220. Výsledky parlamentních voleb potvrdily významnou ztrátu 

podpory voličů. V březnu 1993 PS získala pouze 11,36% hlasů a 53 mandátů. Do čela 

strany se konečně dostal s velkou převahou Michel Rocard, kterému se ale také 

nepodařilo dosáhnout lepších výsledků (ve volbách do Evropského parlamentu 

v roce 1994 získala PS jen 14,5%). Prezidentským kandidátem strany pro rok 1995 byl 

tak nakonec opět mitterrandovec Lionel Jospin.

Pro Mitterranda však pomalu ale jistě nastával konec jeho politické kariéry, 

sužovaly jej navíc zdravotní problémy a v letech 1992 a 1994 podstoupil chirurchický 

zákrok. Na veřejnosti byly znovu probírány sporné etapy jeho života, jako například 

vichystické mládí, blízké vztahy s reprezentanty tohoto režimu, nebo jeho 

nemanželský vztah a potomek (dcera Mazarine). V roce 1995 opustil svůj 

prezidentský úřad, který zastával po dvě funkční období (skoro 15 let), ten znovu 

přešel do rukou pravice, tedy neogaullisty Jacquese Chiraca. Mitterrand umírá 

v Paříži dne 8. ledna 1996.

Otázkou zůstává, jaký vlastně Frangois Mitterrand byl jako člověk. Je zřejmé, 

že se stálostí svého politického profilu si nedělal příliš velké starosti a že postupoval 

spíše podle momentálních okolností. Názory, které během své politické kariéry 

zastával, nám ukazují, že ani jeho náboženské přesvědčení nebylo zásadní směrnicí 

jeho života (byl příznivcem potratů a rušení církevních škol, měl vlastní 

mimomanželský vztah). Rozhodující byly spíše jeho ambice, a to co se jeho osoby, ale

217 Syrůček (1996), str. 145n.
218 Perottino (2005), str. 271.
219 Aféra Urba-Graco. PS měla získat od stavební firmy provize za udělování zakázek. Perottino (2005), str. 272.
220 Giesbert (1996), str. 743.
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i jeho vlasti týče. Mitterrand možná neměl jasnou představu o konkrétním politickém 

programu, který by mu byl skutečně vlastní. Věděl ale, že jeho cílem je řídit Francii, 

a to tak, aby byla úspěšná, silná a nezávislá. A stejně jako v cestě za svým politickým 

úspěchem, byl i při prosazování francouzské moci a samostatnosti připraven 

rozhodovat se především pragmaticky.

To však rozhodně neznamená, že by Mitterrand nebral žádné ohledy a jednal 

úplně bez skrupulí. Naopak, udržování určité úrovně mu bylo vlastní. To se 

projevovalo i navenek, v pečlivosti, s jakou dbal na jazykovou a literární kvalitu 

svých textů, svého projevu i zevnějšku, jeho oděv měl být vždy elegantní. Za 

spolupracovníky si vybíral lidi vzdělané, spíše zámožné a z dobré společnosti, a to i 

jako předseda Socialistické strany221. Měl zálibu v historii, rád se zabýval 

filosofizujícími úvahami, měl cit pro symboliku222. Zkrátka, byl to muž z dobré 

společnosti, respektující její zásady. Jak to však vyjádřil jeden z jeho životopisců, byl 

spíše estétem, než etikem223.

3.2.2 POLITICKÁ TEORIE A PRAXE

Dříve, než se budu zabývat okolnostmi spolupráce Frangoise Mitterranda 

s Helmutem Kohlem, zaměřím se ještě podrobněji na teoretické koncepce 

Mitterrandovy politické praxe a na to, jak tyto vize v reálném politickém životě 

naplňoval. Nejdříve se budu zabývat jeho programem vnitropolitickým, který 

přiblíží Mitterranda tak, jak jej znali ti, kteří jej na 15 let učinili svým prezidentem. 

Posléze přiblížím jeho politiku zahraniční.

Pro pochopení pozice, kterou Mitterrand zaujímal v průběhu svého života na 

politickém spektru Francie, je dobré si uvědomit, že na francouzský politický systém 

nemůžeme uplatnit stejná měřítka jako například na model anglosaský. Ačkoliv 

právě Francie dala světu označení hlavních politických proudů, pravice a levice, mají 

zde tyto pojmy specifickou ideologickou náplň. Francouzská poválečná pravice byla 

do značné míry zdiskreditována režimem Vichy, který byl jakýmsi pokusem o 

prosazení se politiky reakce224, která svůj původ datuje již od republikánského 

převratu konce 18. století. Tito konzervativci byli monarchisté, většinou katolíci,

m Syrůček (1996), str. 153 a 170.
222 Své první snoubence posílal ještě za války rudou růži, vždy v den výročí jejich zásnub. Červené růže také 
zdobily Elysejský palác, když zde Mitterrand úřadoval. Syrůček (1996), str. 37.
223 Mitterrand měl více estetikу než etiky. Giesbert (1996), str. 11.
224 Rovan (1986), str. 75.
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odpůrci republiky a jejího konceptu laického státu, jehož prosazování stálo tolik 

krve. Sympatie s Pétainovým režimem pořádku a návratu starých hodnot vycházela 

tedy ze samého jádra cítění části francouzské populace.

Proti reakci stála republika, model sekulární, vnitřně centralizované země. 

Republikánství, to byla nekritická víra v pokrokovost Velké francouzské revoluce, 

přesvědčení o poslání francouzského lidu rozšiřovat její výdobytky (volnost -  rovnost

-  bratrství) tak, aby jich okusil celý svět. Republika, která stála proti pravicové reakci, 

navíc později s přátelským porozuměním, leckdy i sympatiemi, shlížela к nově 

utvořenému Sovětskému svazu, v jehož vzniku viděla znovuoživení svých 

revolučních ideálů225. Proč by potom neměla být levicová orientace vlastní širokému 

okruhu francouzských vzdělaných mužů a intelektuálů? A tak právě událost Velké 

francouzské revoluce v mnohém představuje úhelný kámen francouzské politické 

kultury. Nesmiřitelnost jejích odpůrců a zastánců překoná již jen mimořádně 

vyvinutý smysl pro velikost a slávu vlasti, který je vlastní oběma znesvářeným 

táborům.

Paradoxní je, že Francouzi, ač hrdí na svůj přínos к občanské svobodě, sami se 

ve velké míře odevzdávají do rukou státu. V mnohém se na něj spoléhají, očekávají 

od něj pomoc v nezaměstnanosti, při hledání práce, když jsou nespokojeni se 

školským systémem, diskusí ohledně antikoncepce atd. V duchu své revoluční 

tradice pak vycházejí do ulic, aby svým požadavkům dali průchod. Výskyt stávek a 

demonstrací ve Francii je ve srovnání s ostatními zeměmi ES/EU skutečně výjimečně 

hojný, konkurovat může snad jen Itálie226. Francouzi skutečně od svého státu 

vyžadují otcovskou péči, patemalismus, etatismus jsou tradiční součástí jejich 

politické kultury. Tomu odpovídá i silně rozvinutý sociální systém a propracovaná 

byrokratická síť.

O Francoisovi Mitterrandovi se někdy hovoří jako o muži, který se narodil na 

pravici, vyrostl ve středu a zestárl na levici217. Pravdou je, že Mitterrand, jak bylo 

uvedeno v předchozí části, skutečně v průběhu svého života proměňoval svoji

225 Podle samého Mitterranda mělo mít spojenectví Francie a Ruska tradici sahající až do 16. století. Duby (2003), 
str. 821n.
226 V letech 1950 -  1987 zde ke stávkám docházelo nejméně v bezmála 1400 případech ročně, nejvíce stávek bylo 
v roce 1975 (3888). V porovnání se SRN tedy llx-35x častěji. Nejvíce stávek v uvedeném období bylo v SRN v roce 
1980 (132), ve Francii ve stejném roce 2118. V období po nástupu prezidenta Mitterranda se demonstrací účastnila 
podle svých slov alespoň jednou více než 1 /4  obyvatel (29,5%), v SRN to bylo zhruba 12-13%. Gabriel (1992), 
tabulky na stranách 509 a 586.
227 Citováno podle Vinen (1995).
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příslušnost к jednotlivým politickým táborům. Otázku po příčině těchto změn není 

tak snadné zodpovědět. Jistě ale nebudeme příliš kritičtí, když mu přiznáme řádnou 

dávku pragmatismu a oportunismu228.

Po druhé světové válce se, jak jsme již zmiňovali, připojil к Demokratickému a 

socialistickému svazu odboje (UDSR), do jehož čela záhy pronikl. Angažmá 

v organizacích sdružujících odbojáře byla jistě důležitou součástí politického 

působení muže se štítem pošpiněným vichistickým obdobím. V parlamentu UDSR 

spolupracovala s Radikální stranou, která měla za sebou rovněž období podpory 

Pétainova režimu ve 40. letech. Zároveň ale měla svým původem blízko 

к republikánské levici, což se projevovalo i v jejím antikatolicismu229. Dá se tedy říci, 

že šlo o politický proud pohybující se jak mezi pravicí, tak levicí. O středovosti 

strany svědčí permanentní účast UDSR ve všech vládních většinách IV. republiky. 

Ani Mitterrand v této době nevynikal žádnou vlastní výjimečnou politickou 

koncepcí230.

Vyhraněný politický program začal Mitterrand formulovat po nástupu de 

Gaulla, kdy se pohyboval v opozici. Hlavním tématem byla pochopitelně a priomí 

kritika de Gaullovy politiky, pramenící i z osobní antipatie. Kritizoval to, jakým 

způsobem se generál dostal к moci, jak tuto moc využíval a posiloval úřad 

prezidenta.231 Odsuzoval prováděné reformy, de Gaullovu zahraniční politiku, 

uzavření Elysejské smlouvy s Německem, jadernou strategii atd. Sám se ovšem 

к určitým prvkům de Gaullovy politiky po roce 1981 vrátil.

Mitterrandův urputný boj proti prezidentovi jej sbližoval s ostatními složkami 

opozice, kde byla nej významnější silou levice (SFIO, PCF, MRG). Roh tu prý sehrály i 

Mitterrandovy aktivity v úřadu ministra pro TOM, kdy spolupracoval s levicově 

zaměřenou stranou Africké demokratické sdružení (RDA), jejíž poslance tehdy získal 

pro svoji UDSR232. К levicové orientaci měl směřovat již v Demokratickém a 

sociálním svazu a to ve snaze profilovat se nějak proti svému hlavnímu konkurentu 

zde René Plévenovi233. Ať tak či tak, Mitterrand svůj osud spojil s levicí234. Svoji první

228 Podle Mitterranda samého ale při střídání politických táborů šlo o dozrávání, ne chybování. Syrůček (19%), 
str. 178.
229 Vinen (1995) a Perottino (2005), str. 273n.
20 Syrůček (1996), str.46.
231 Prvního června 1958 ve Shromáždění vystupoval proti de Gaullovi a obviňoval jej z toho, že se к moci dostal 
pomocí násilného převratu a povstání. Zpochybňoval tak legitimitu de Gaullova režimu. Giesbert (1996), str. 739.
232 RDA -  Rassemblement Démocratique Africain. Do té doby tvořili tito poslanci blok s komunistickou skupinou. 
Giesbert (19%), str. 738.
233 Vinen (1995).
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prezidentskou kandidaturu již podává jako společný kandidát socialistů, komunistů 

a dalších menších levicových subjektů.

Klíčové bylo Mitterrandovo rozhodnutí porušit dosavadní tradici nespolupráce 

s izolovanou Francouzskou komunistickou stranou. Podpora jejích voličů (v 

parlamentních volbách roku 1967 získala svůj nejlepší výsledek, 22,5%) by byla více 

než vítanou pomocí, se kterou bylo možno postavit se vůči de Gaullovi. Na počátku 

spolupráce bylo uzavírání smluv pro II. kolo parlamentních voleb, kde se strany 

zavázaly podporovat úspěšné kandidáty smluvního partnera (parlamentní volby 

1967), následovaly dohody o společném programu, podepsaném roku 1972. To již šlo

o skutečný plán případné povolební vládní spolupráce. O sblížení obou stran svědčí i 

přítomnost čtyř komunistických ministrů ve vládě PS roku 1981. Šlo zejména o to 

demonstrovat jasně, že nastává nová doba a odlišit se od předchozích vlád. Jak se 

později ukázalo, bylo toto spojení výhodné spíše pro socialisty, neboť podpora PCF 

začala klesat (v roce 1986 klesla dokonce pod 10%).

Výrazně levicové, až komunistické rysy nesly rovněž programové dokumenty, 

které Mitterrand vytvářel. V programu Změnit život, který byl PS koncipován poté, co 

Mitterrand přišel do jejího čela, se horuje proti kapitalismu a diktatuře 

privilegovaných235. V Socialistickém plánu, který vypracoval roku 1979 také proto, aby 

se vypořádal se svým stranickým konkurentem Michelem Rocardem, pokračuje 

v této již poněkud archaické marxistické rétorice. Rozepisuje se o cyklických krizích 

kapitalismu, kritizuje imperialismus, plánuje znovu zavedení plánovaného 

hospodářství. Vyjadřuje se nepřátelsky na adresu USA, které prý vedou kulturní 

válku proti Francii, přátele vidí v Sovětském svazu236. Seznam 110 návrhů, které 

sloužily jako volební program Mitterranda pro prezidentské volby v roce 1981, 

pokračoval v podobném duchu. Vedle plánu laicizace celého systému vzdělávání, 

reformy veřejné správy a decentralizace, zahrnoval socialistický ekonomický 

program zestátňování, posílení role státu v hospodářství obecně atd. (viz. úvodní 

část kapitoly)237. To je skutečně pozoruhodný myšlenkový obrat, ve srovnání 

s předválečným obdobím.

234 Po publikování pamfletu s názvem Permanentní státní převrat v roce 1964 byl obecně brán jako zarputilý
republikán. Giesbert (1996), str. 739. 
к Syrůček (1996), str. 108n.
236 Giesbert (1996), str. 325n, 331n.
237 Zajímavé je, že celý program nebyl v úplnosti nikdy otištěn, spíše se hovořilo o jednotlivých právě aktuálních 
bodech. Giesbert (19%), str. 291.



Veronika Fuitová 64 3. KOHL A MITTERRAND

Po nástupu socialistů к moci рак skutečně došlo к okázalému provádění 

programu v praxi, ale, jak už bylo řečeno, spíše s rozpačitými výsledky238. A tak 

pragmatik Mitterrand přehodnotil svoji politiku. Další vlády PS již ustoupily od 

socialistického programu, Mitterrand sám se snažil představit se voličům jako 

kandidát spíše středový, jako prezident všech Francouzů239. Koneckonců od roku 1986 

koexistoval s vládou UDF a RPR. Také nová vláda PS po roce 1988 pomalu 

směřovala ke spíše středové politice, dokonce došlo i ke jmenování několika ministrů 

z časů prezidentství Giscarda ďEstainga (UDF). Ostatně, otázky vnitřní politiky 

nedržel Mitterrand tak pevně v rukou -  premiérem byl jeho rival Rocard. Poslední tři 

roky svého prezidentského mandátu pak Mitterrand znovu kohabitoval 

s pravicovou vládou a, podle zaběhnuté ústavní praxe, přenechával vnitropolitické 

otázky premiérovi a vládě.

Co se Mitterrandovy zahraniční politiky týče, většina autorů se shoduje na 

tom, že nedošlo к žádné zásadní proměně. I když se samozřejmě snažil o zjevné 

odlišení se od svých předchůdců, a to i v takových detailech, jako bylo přejmenování 

ministerstva zahraničí na ministerstvo vnějších vztahů240. Přiblížil se dokonce i 

politickému odkazu svého velkého předchůdce Charlese de Gaulla, a to v tom, jakou 

důležitost pro něj hrálo upevňování pozice země v širokém historicko-politickém 

kontextu. Stejně jako de Gaulle, oživoval Mitterrand svoji zahraniční politiku 

velkými vizemi francouzské minulosti, přítomnosti i budoucnosti a pevnou vírou ve 

zvláštní misi Francie ve světě241. Typická je následující citace z Dějin Francie G. 

Dubyho: (...) reálná moc Francie závisí na její schopnosti (...) vyhledat v Evropě kolektivní 

spojení, v nichž uplatní své ambice, na tom, zda dokáže presentovat světu, jak velké jsou její 

specifické hodnoty a jak závažné je její universální poselství142. Tato příměs idealismu, 

dobře známá u de Gaulla, se znovu objevila u jeho velkého kritika Mitterranda a byla

238 Jistou perličkou byla účast Régise Dabray ve vládě. Tento muž se v pozdních 60. letech blízce stýkal s Ché 
Guevarou. Moi'si, Dominique, Mitterrand's foreign policy: the limits o f  continuity, Foreign Affairs, sv. 60, Č. 2, 
1981/82, str. 347-357, str. 351.
239 Syrůček (1996), str. 146n.
240 Smouts, Marie-Claude, The external policy o f  Frangois Mitterrand, International Affairs, 2 /  83, str.155-163. 
Internetová verze článku, vyhledáno v bázi Academic Search Premier, adresa http://search.epnet.com/, 
staženo dne 10.3. 2005.
241 Moisi (1981/82), str. 347.
242 Duby (2003), str. 855.

http://search.epnet.com/
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znamením toho, že v jistých prvcích nakonec Mitterrand kráčel v de Gaullových 

stopách243.

Realitou však bylo, že Francie byla středně velkou zemí, závislou na vývoji 

mezinárodních vztahů, jejíž hospodářství ve srovnání s jejími západoevropskými 

partnery spíše zaostávalo. Klíčovými tématy zahraniční politiky tak i v době 

Mitterrandova prezidentství zůstaly bezpečnost země a s ní související otázka 

spolupráce s NATO respektive USA. Dále pokus o vyvažování svého postavení mezi 

Východem a Západem a z něj plynoucí rozvíjení vlastní politiky vůči SSSR a 

východnímu bloku. Za třetí spolupráce s evropskými partnery, potažmo se SRN, 

která byla pro Francii hlavní importní i exportní zemí. A nakonec podpora zemí 

třetího světa, navazující částečně na někdejší koloniální politiku.

Co se vztahů se Spojenými státy týče, bývá Mitterrand některými autory 

označován jako největší atlantista V. republiky244. Mitterrand totiž skutečně podnikl 

některé kroky, které vycházely vstříc politice USA, opustil také kurs dosavadního 

prezidenta Giscarda ďEstaing, který opatrně balancujíc mezi USA a SSSR, koketoval 

s postojem neutrality245. To ovšem pochopitelně nemohlo vyhovovat Spojeným 

státům, které potřebovaly partnery jednající loajálně a rozhodně. Mitterrand však se 

však v okamžiku konce détente postavil jasně proti přetrvávajícímu pacifismu a 

pouze jednostrannému odzbrojování a vyslovil se pro potřebu nastolení rovnováhy 

sil (tedy dozbrojení Západu). Významná byla podpora, kterou poskytl Helmutu 

Kohlovi při rozhodování Spolkového sněmu o rozmisťování raket Pershing II na 

území SRN. Na druhou stranu se ale ani Mitterrand nevzdal tradiční francouzské 

politiky nezávislosti na USA, a to i co se bezpečnosti týče. Proto pokračovala neúčast 

Francie ve vojenské složce NATO, i když na této úrovni probíhala určitá míra 

spolupráce246. Ani za Mitterranda nedošlo к přijetí dohod, které by omezovaly 

samostatnost Francie v otázce její jaderné výzbroje, stále platilo, že vlastní jaderný 

potenciál je znamením nároku na velmocenské postavení. Stejně tak se Francie 

nepřipojila ani к Reaganově plánu SDI. Dokonce iniciovala vznik konkurenčního, 

evropského projektu EUREKA (European Research Coordination Agency). Ten měl 

koordinovat výzkum vysokých technologií, v podstatě šlo ale také o vývoj zbraní. Od

® Mám na mysli jeho pokračování v upevňování prezidentských pravomocí, důraz, který kladl na vlastní 
|ademý arzenál Francie nebo další rozvíjení vztahů se SRN,a to i na základě Elysejské smlouvy, kterou v době 
jejího přijetí kritizoval. Syrůček (1996), str. 70n.
**Srnouts (1983).
!4SGiesbert (1996), str. 401, Smouts (1983).
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účasti na SDI Francie dokonce odrazovala i Spolkovou republiku, která se tak 

dostávala do nepříjemného postavení247.

Nepoddajnost vůči politickému tlaku USA Francie projevovala i v otázce 

sankcí vůči Sovětskému svazu. Spolu s Velkou Británií a SRN nebyla ani pod 

hospodářským nátlakem USA ochotna přerušit své obchodní kontakty s Moskvou 

(šlo zejména o nákup zemního plynu), i když na diplomatické úrovni vztahy se SSSR 

ochladly. Argumenty USA přitom byly celkem logické, jednak rostla energetická 

závislost Evropy na SSSR, jednak jej svými platbami Francie finančně podporovala, 

čímž mu zajišťovala i zdroje pro další zbrojení. Přesto to nestačilo к tomu, aby se 

Mitterrand vzdal prosazování suverenity své politiky248.

Právě vztahy Francie se Sovětským svazem měly v duchu tradičního 

francouzského požadavku suverénního postavení mezi bloky vyvážit spolupráci se 

Západem. Jejich povaha v období Mitterrandova prezidentství mohla být o to 

specifičtější, že sám zastupoval socialismus a vládl spolu s komunisty. I když 

neopomenul zdůrazňovat, že není žádným marxistou a že právě kontakty s PCF jej 

učí mít se před Sověty na pozoru, jistě к nim měl alespoň ideologicky blíže než 

pravicový neogaullista Chirac249. Známý je jeho výrok, že sovětský militarismus je 

právě tak nebezpečný jako ekonomický imperialismus Spojených států. Při znalosti 

mezinárodně politického vývoje toto prohlášení budí dojem nedostatku citu pro 

proporce a přílišné shovívavosti vůči SSSR250. Přesto Mitterrand na počátku svého 

prvního funkčního období podpořil odklon od politiky uvolňování a dohody se 

SSSR, jak ji rozvíjel ještě Giscard ďEstaing. Reagoval tak stejně jako většina 

francouzských intelektuálů, do té doby antiamericky a prosovětsky naladěných 

(srovnej úvod této kapitoly), na události v Kambodže, Polsku, Afghánistánu a SSSR 

samém251. Na rozdíl od Giscarda, který se po afghánské invazi sešel ve Varšavě 

s Brežněvem (květen 1980), Mitterrand formuloval neakceptovatelnost sovětské 

vojenské přítomnosti v Afghánistánu. Tím si vysloužil ocenění své politiky jako

246 Za Mitterranda se Francie například roku 1988 po 22 letech poprvé zúčastnila zasedání rady NATO. Syrůček 
(19%), str. 74.
247 V ovzduší převládajícího pacifismu rozhodnutí o posílení vojenského výzkumu vzbudilo mnohdy velmi 
emotivně projevovaný odsudek. USA byly obviňovány z rozpoutávání hvězdných válek. Schöllgen (1999), str. 177n.
248 Smouts (1983), str. 162.
2« Moisi (1981/82), str. 350 a Syrůček (1996), str. 110.
250 Moisi (1981/82), str. 355.
251 Rovan (1986), str. 146nn.
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nového realismu252. Budování strategického arzenálu a vojenská expanze Sovětského 

svazu ve III. světě byly ohrožením, které bylo patrné i Francouzům. Výsledkem byla 

již zmiňovaná podpora vojenské strategie USA a také omezení diplomatického 

dialogu se SSSR na minimum. Zároveň ale nebyly, jak již bylo zmíněno, omezeny 

hospodářské kontakty.

Po zklidnění mezinárodní situace se Francie také rychle vrátila ke svému 

tradičnímu postoji lavírování mezi USA a SSSR, navazujíc na gaullistickou tradici 

zdvoňlého postoje vůči Moskvě a jejím vazalům253. První oficiální návštěvu Moskvy 

Mitterrand vykonal v červnu 1984. Při té příležitosti se již setkal s Michalem 

Gorbačovem, který na něj prý měl již tehdy zapůsobit254. Styky s Východem zesílily 

právě po Gorbačovově nástupu do funkce prvního tajemníka ve druhé polovině 80. 

let. Mitterrand podnikl cesty do Československa, Bulharska, v Paříži přijal generála 

Jaruzelského, a to ještě v době, kdy bylo Polsko v diplomatické izolaci (co se Západu 

týče). Pravda je, že tato jeho cestovní diplomacie byla někdy hodnocena i s jistým 

despektem, jako ne zcela důstojná snaha o zviditelnění se255.

Skutečné rozpaky pak budí Mitterrandovo jednání v okamžiku rozpadu 

východního bloku v roce 1989. Tehdy podnikal kroky, které byly projevem 

nepřipravenosti Francie na změnu politického uspořádání a nesouhlas s vývojem 

událostí. Proces pádu komunistických satelitních režimů neuvítal, snažil se jej spíše 

zbrzdit256. Nevyslovil se nijak v otázce vývoje v Maďarsku a Československu.257 Ještě 

v prosinci 1989 navštívil v Kyjevě Gorbačova a vystupoval zde, v rámci zachování 

míru, proti změnám statu quo. Dne 20. prosince pak ještě oficiálně navštívil 

Německou demokratickou republiku, a to jako vůbec první z třech západních 

Spojenců od doby jejího vzniku. Chtěl tak demonstrovat podporu reformující se 

NDR a jednoznačně potvrdit daný teritoriální status quo258. Když však sám Gorbačov 

přijal strategii dohod se SRN, musel i Mitterrand přijmout nový vývoj jako 

nezvratný259. Hlavním zdrojem obav byl strach Francie z pozice sjednoceného,

252 Molsi (1981 /82), str. 349.
253 Citováno podle Duby (2003), str. 821.
254 Giesbert (1996), str. 579.
255 Syrůček (1996), str. 160 a 165.
256 Nedá se však říci, že by tím chtěl zabránit přerodu komunistických režimů, vždyť v roce 1968, kdy protestoval 
proti nečinnosti Západu tváří v tvář Pražskému jaru, dával najevo, že soáalismus s lidskou tváří je projektem 
hodným obrany. Syrůček (1996), str. 97.
257 Giesbert (1996), str. 579.
»  Schöllgen (1999), str. 191.
259 Také volební výsledky v NDR a posléze i v celém sjednoceném Německu potvrzovaly, že Kohlem nastoupená 
cesta je podpořena i samotnými Němci a nelze tedy doufat v opětovný nástup SPD. Jejich koncepce udržení 
dvou německých států by byla bývala Mitterrandovi sympatičtější. SPD také podporoval v době německých
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velkého Německa a důsledků, které by to mělo pro její postavení v rámci ES i ve 

světě. Nepříjemné také bylo, že události měly svůj vlastní běh a šly jaksi mimo dosah 

působnosti Paříže, která by si také byla ráda řekla své. Nakonec se ale Mitterrand 

s novým stavem věcí smířil a vrátil se do role partnera Helmuta Kohla a SRN.

Kontrast s politikou USA vůči východnímu bloku se projevoval i v jednání 

Francie se zeměmi tzv. třetího světa. Často se totiž pouštěla do podpory různých 

skupin, které se pokoušely o změnu ve své mateřské zemi (podpora revolučních sil v 

Salvadoru, pomoc Saddámu Husajnovi)260. Argumentem bylo přesvědčení, že když 

jim podají pomocnou ruku, nebudou tyto destabilizující síly nuceny ke spolupráci se 

Sovětským svazem. Jistě, také Spojené státy využívaly podpory leckdy podezřelých 

skupin proto, aby upevnily svou pozici v daném regionu (mudžahedínů v 

Afghánistánu, odpůrců režimu ajatolláhů v Íránu). Francouzská politika však 

vycházela z lehce idealistické důvěry v možnost nalezení společné řeči, možná 

živené právě přesvědčením o výjimečnosti svého historického poslání šíření 

(francouzských) hodnot. Roli tu jistě hrály i sympatie, které Francie mohla cítit 

к těmto, většinou levicově zaměřeným revolučním skupinám. A také snaha o to 

prosadit se za každou cenu se samostatnou, od té americké odlišnou politikou. 

Nesmíme zapomenout ani na motivy čistě hmotné -  například podpora, kterou 

Mitterrand vyslovoval Palestincům, když roku 1982 hovořil v izraelském knesetu o 

právu Palestinců na vlastní stát, souvisela i se závislostí Francie na ropě.261

Po roce 1989 a rozpadu bipolárního modelu mezinárodních vztahů se opakují 

případy, kdy Francie již není schopna reagovat výrazně samostatně a pokud možno 

odlišně od USA. Jak ukázala válka v Perském zálivu na počátku 90. let, události 

v Somálsku nebo Jugoslávii, nemá slovo Francie na mezinárodním poli potřebnou 

váhu. Konečné rozhodnutí vždy nakonec vychází od Spojených států a pokud chce 

Francie sehrát nějakou roli, musí se к nim připojit262. Přesto Francie usiluje o

voleb. Duby (2003), str. 829. Podle J. Kreidla stál Mitterrand před volbou jedné z pěti možných reakcí na nový 
vývoj: buď se snažit o pokračování v osamělé velikosti zaštítěné vlastním jaderným potenciálem, nebo obnovit 
srdečnou dohodu s Británií. Další možností bylo pěstování vazby na středomoří, nebo oživení aliance s Ruskem. 
Poslední možností, která také byla zvolena, bylo pokračování ve spolupráci s Německem a nahrazení 
dosavadních omezení SRN závazky v rámci ES/EU. Kreidl, Jan, Německo a Francie -  výjimečné i konfliktní sousedské 
vztahy, in: Moravcová, D. Plechanovová, B., Kreidl, Evropská politika sjednoceného Německa 1990-1999, ISE, Praha 
2000, str. 66.
260 Moisi (1981/82), str. 354.
261 Giesbert (1996), str. 580. V 70. letech Francie dovážela až 75% své primární energie (nafty), přičemž ropa 
pocházela hlavně ze Saudské Arábie a Iráku (přes 34% a 17,6%). Duby (2003), str. 686 a 689.
*2 Duby (2003), str. 830n.
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odlišnosti alespoň v rétorice a kladení důrazů. I když svoji argumentaci často halí do 

oděvu obrany lidských práv a dalších hodnot (například při stálé obhajobě 

Palestinců proti Izraeli), je zřejmé, že jde o sledování tradičního kurzu nezávislosti 

francouzské zahraniční politiky.
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3.3 EVROPA A BIPOLÁRNÍ SVĚT V 80. A 90. LETECH 20. STOLETÍ

Předtím, než se budu zabývat okolnostmi spolupráce Spolkové republiky 

Německo a Francie v období vlády kancléře Helmuta Kohla a prezidenta 

Mitterranda, připomenu zde stručně základní informace z oblasti mezinárodních 

vztahů této doby. Právě události na mezinárodní scéně mnohdy zásadní měrou 

ovlivňují děje regionální nebo vnitropolitické. Vzájemný poměr Německa a Francie 

nebyl v tomto případě výjimkou. Chci zde zmínit především dobu od počátku 80. let 

do prvních let 90., neboť to byl čas, vyznačující se velkým napětím právě 

v mezinárodních vztazích. Léta devadesátá naopak přinesla hlavně z počátku spíše 

uklidnění, vyplývající z vyhasnutí latentního konfliktu mezi Západem a Východem.

Pro Francii a Spolkovou republiku to znamenalo oproštění se od do té doby 

neodmyslitelných vazeb, daných jejich závislostí na především vojenské garanci 

NATO a USA.

Situace v Evropě byla i v období Kohlově a Mitterrandově dána poměrem, 

který momentálně panoval mezi hlavními velmocemi USA a Sovětským svazem. 

Přestože se západní Evropa více či méně snažila uchovat si mezi těmito dvěma póly 

svoji vlastní pozici, neměla к tomu nikdy dostatek sil. Doba nástupu Kohla i 

Mitterranda do jejich úřadů byla poznamenána jedním ze zásadních zlomů studené 

války. Klidnější období politiky détente konce 60. a první poloviny 70. let bylo 

nahrazeno novým vyostřením konfliktu. Dosavadní kroky, které měly vést 

к uvolnění vztahů mezi Západem a Východem, jako jednání mezi Spojenými státy a 

Sovětským svazem o omezování strategických zbraní263, byly dočasně pozastaveny.

A to v reakci na aktivity SSSR a zejména jeho účast v konfliktu v Afghánistánu 

koncem roku 1979. Přes odpor USA Nadále však i přes odpor USA pokračovala 

jednání Konference o bezpečností a spolupráci v Evropě, jejímž prostřednictvím si 

západní Evropa chtěla vytvořit pole pro vlastní politiku к Východu264.

Východ i Západ opět obnovili svou zbrojní aktivitu, utlumenou na počátku 70. 

let. V reakci na změny raketového parku SSSR, který byl modernizován265, se USA 

chystaly rozmístit v Evropě rakety středního doletu. Podle Dvojího rozhodnutí NATO

263 Došlo к uzavření dohod SALT I v květnu 1972 a SALT II v červnu 1979. Druhá dohoda však již dík změněné 
situaci nevstoupila v platnost, neboť nebyla přijata americkým Kongresem. Rozhovory o redukci zbraní byly 
obnoveny až v červenci 1982 (START I). Nálevka, Vladimír, Světová politika ve 20. století II., Nakladatelství Aleš 
Skřivan ml., Praha 2000, str. 204n.
264 Prvním jednáním, uzavřeným v srpnu 1975 v Helsinkách Závěrečným protokolem, následovaly další 
konference v období od října 1977 do března následujícího roku, poté od listopadu 1980 do března 1982 a od 
listopadu 1982 do září 1983. Poslední jednání byla zahájena v lednu 1989. Schöllgen (1999), str. 197.
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z prosince 1979 к tomuto kroku mělo po předchozích jednáních se SSSR dojít do 

konce roku 1983. Úspěšná realizace tohoto plánu vedla к překonání převahy 

Východu v konvenčních zbraních a vyrovnání sil mezi bloky, což na straně 

Sovětského svazu posléze přispělo к destabilizaci vládnoucího režimu

К rozhodujícímu obratu v politice Sovětského svazu došlo s nástupem Michala 

Gorbačova do funkce generálního tajemníka v březnu 1985. Ten, tváří v tvář nutnosti 

modernizování nejen vojenské, ale i ekonomické sféry, formuloval politiku přestavby 

(perestrojka) režimu. Avšak celkové oslabení sovětské moci, podpořeno částečně 

liberalizujícími kroky266, nakonec vedlo ne к ozdravění, ale pozvolnému rozpadu 

SSSR267, ukončenému oficiálním prohlášením v prosinci 1991. Utlumení sovětské 

moci se projevilo i postupným rozkladem východního bloku. Oslabení moci 

Sovětského svazu lze přičíst i příznivý vývoj v Německé demokratické republice, 

který nakonec vedl к jejímu přistoupení к SRN a sjednocení Německa. Tak 

v průběhu vykonávání svého mandátu zažili Kohl s Mitterrandem další rozhodující 

obrat mezinárodních vztahů, totiž ukončení studené války.

265 Instalace jaderných raket SS-20 ve státech východního bloku.
246 Gorbačov například plánoval částečné uvolnění centrálního hospodářství, kandidaturu pro volby do 
Nejvyššího sovětu mohlo podat více kandidátů. Plechanovová, Fidler (1997), str. 167.
267 Jako první nezávislost vyhlásily Litva, Estonsko a Lotyšsko v březnu 1990.
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3.4 VZTAH NĚMECKA A FRANCIE К  ES/EU

Poté, co bylo připomenuto mezinárodně politické klima v Evropě a ve světě 

v období 80. a 90. let, zamyslím se podrobněji nad konkrétní pozicí Německa a 

Francie v mezinárodním systému této doby. Politická koncepce států, ať již vnitřní, 

nebo směrem navenek, je vždy výsledkem působení mnoha okolností, z nichž ty 

mezinárodně politické patří к nejdůležitějším.

Také Helmut Kohl a Francois Mitterrand při formulaci své zahraniční politiky a 

tedy vymezování pozice své země na evropském i mezinárodním poli museli vzít 

v potaz tyto historické danosti. Ukázalo se, že ač oba vycházeli z poněkud odlišných 

politických tradic a konceptů, dospěli nakonec к podobnému závěru, při jehož 

uskutečňování spojili své síly. Stali se průkopníky nového oživení evropského 

integračního procesu v 80. a na počátku 90. let.

Krátce zopakuji vývoj, popisovaný v předcházejících kapitolách: cesta Francie i 

Německa к myšlence vytvoření sjednocené Evropy a vzájemné spolupráce 

procházela mnoha zákruty. Až do období po první světové válce v myšlení většiny 

politiků převažoval koncept tradičního soupeření národních států, jehož cílem bylo 

získání moci a upevnění vlastní pozice. Vůči Německé říši pociťovali Francouzi silný 

antagonismus jako к zemi nepřátelské a nebezpečné. Stejné city převažovaly i 

v německém obyvatelstvu. Vždyť napětí mezi francouzským a německým živlem 

provázelo celé období novověku. Pokud zde byl nějaký pocit sounáležitosti, 

odvolával se na dávný počátek moderních dějin a dědictví Karla Velikého. Doba 

mezi válkami proto představovala velký zlom se svojí myšlenkou Společnosti národů, 

tedy vytvořením systému kolektivní bezpečnosti a dobrovolným omezením a 

propojením států smlouvami. Francouzští politici byli dočasně odhodláni věřit, že 

nastává nová doba, a to i co se vztahů s Německem týče. Nakonec však vývoj 

událostí dal za pravdu skeptikům. Německo znovu rozpoutalo válku, ze které oba 

státy vyšly značně pošramoceny, a to nejen ekonomicky, ale i morálně268.

Zážitky hrůz druhé světové války, a také vědomí neustálé hrozby rozpoutání 

dalšího válečného konfliktu (Východ -  Západ), vytvořily po roce 1945 příznivou 

situaci pro znovuoživení meziválečných plánů. Ti, kteří byli svědky již druhého 

válečného konfliktu mezi moderními, civilizovanými evropskými státy za posledních

m Mám na mysli morální prohru Francie, která dlouhou dobu oficiálně kolaborovala s Hitlerem a která za svou 
záchranu vděčila jen a jen zásahu zvenčí. Německo se zase muselo vyrovnávat se zátěží kolektivní viny.
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25 let, byli rozhodnuti udělat vše pro to, aby se takový konflikt neopakoval. Řešením 

mělo být vytvoření co nejužších vazeb mezi státy, které tak měly být přirozenou 

cestou přivedeny к opuštění své politiky sledující výhradně národní zájmy. Takové 

vazby musely přirozeně zahrnovat i shodu v politice vůči třetím státům, tedy 

sjednocení zahraniční a obranné politiky. Příhodným základem hlubší shody byla 

oblast hospodářská, ostatně otázky obnovy hospodářství byly první starostí zemí 

vzpamatovávajících se z válečného konfliktu269. Navíc bylo možno navázat na 

meziválečné zkušenosti fungování intemacionalizovaného hospodářského systému. 

Aby měly podobné plány vůbec naději na úspěch, bylo zřejmé, že je třeba dosáhnout 

především usmíření dvou velkých rivalů a významných států západní Evropy, 

Německa a Francie. To bylo dílo, jež vykonal kancléř Adenauer ve spolupráci 

s Robertem Schumanem (viz. 2.2).

S tím, jak postupoval poválečný vývoj a válka sama se z vědomí lidí vytrácela, 

proměňoval se i přístup к základní koncepci řešení evropských vztahů. Státy 

zůstávaly suverény, s jejich vlastními požadavky a potřebami, s vlastní politikou. Ta 

je navíc vždy závislá na tom kterém držiteli moci, neboť spolu s jeho osobou přichází 

na politickou scénu jeho vlastní politická koncepce. Na straně Francie i Německa, 

stejně jako v ostatních zemích Evropy, tak vývoj evropské integrace sledoval střídání 

jednotlivých politiků ve vládních funkcích. Atlantisté, zdůrazňující spíš orientaci na 

USA a jejich garanci statu quo, se střídali s Evropany, sledujícími myšlenky vytčené 

otci zakladateli, a s osobnostmi typu de Gaulla, usilujícími o naprostou nezávislost 

vlastní země.

Když svůj úřad přejímali Helmut Kohl a Frangois Mitterrand, navazovali také 

na dosavadní vývoj v otázce spolupráce v rámci Evropy. Bylo na nich, jak zhodnotí 

situaci a jak naloží s dědictvím svých předchůdců270. Mitterrand se brzy projevil jako 

následovník de Gaulla, alespoň v tom smyslu, s jakou náruživostí usiloval o 

upevnění pozice Francie jako silné mocnosti. Důraz, jaký kladl na nezávislé 

postavení Francie mezi bloky, je také dostatečně známý. Přitom si ale musel být 

vědom toho, že jeho země není natolik hospodářsky ani vojensky silná, aby mohla 

hrát roli skutečné velmoci. Její koloniální moc se již dávno rozpadla, na vybudování

269 Evropská integrace tak byla odpovědí Evropy na poválečný mezinárodní vývoj a rozdělení Evropy. Ash
(1995), str. 522.
270 Na utváření politiky státu se oba již delší dobu podíleli jako poslanci národních parlamentů, i když jako 
zástupci opozice.
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významného vojenského arzenálu neměla dostatek prostředků, čím by tedy mohla 

vynutit svá rozhodnutí? Jednotný hlas integrovaných evropských států, který by 

ovšem vycházel z francouzských úst, by měl nepoměrně silnější váhu. Vždyť 

ekonomická síla a tím i politická váha západní Evropy se stále umocňovaly271. Aby 

však byla rozhodnutí Evropského společenství závažnější a celý tento politický útvar 

akceschopnější, bylo nutné posílit jeho soudržnost, což zákonitě znamenalo další 

omezení suverenity jednotlivých členských států.

Je zřejmé, že hlavními motivy evropské francouzské politiky za prezidentství 

Frangoise Mitterranda byla jednak snaha udržet a posílit vazby, které by jí 

umožňovaly ovlivňovat politiku SRN a udržovat ji v pro sebe přijatelných mezích.

To znamenalo pokračování v tradiční politice vůči Německu, která spočívala buď 

v jeho oslabení, a nebo, nebylo-li to reálné (jako v době Mitterranda, kdy již SRN byla 

dávno všeobecně uznávána) alespoň uchování možnosti je ovlivňovat, nejlépe ve 

svůj prospěch. Druhou vůdčí myšlenkou Mitterrandovy evropské politiky byla již 

zmiňovaná snaha využít institucí ES к posílení vlivu a moci vlastní země272. Jelikož 

tedy v základu Mitterrandových evropských úvah stála snaha o blaho Francie, byla 

jeho ochota к předání suverenity vlastní země do rukou nadnárodních institucí vždy 

limitována hlediskem přínosu nebo ztráty pro Francii273.

Jednou z Mitterrandových koncepcí řešení evropské otázky byl plán, který 

předpokládal ne zcela rovnoměrné rozložení sil mezi jednotlivé státy Evropy. 

Evropskému systému měl dominovat tandem Německa a Francie, tvořící jádro, 

vnitřní okruh systému tří kruhů274. Toto silově vyvážené centrum by bylo obklopeno 

ostatními státy Evropského společenství, tvořícími kruh druhý. Třetí kruh by pak 

zahrnoval zbylé evropské státy, spojené volnějšími, konfederačními vazbami. Byl to 

pokus o alternativní řešení otázky životních cílů Francie, tak, jak byla právě 

nastíněna, totiž vytvoření silné Evropy jako základny nové Francouzské moci275. 

Projektem evropské konfederace států východní a střední Evropy se Mitterrand 

zabýval ještě ve svém novoročním projevu v lednu 1990276, další vývoj znamenal

271 Srovnej Duby (2003), str. 819nn a Schöllgen (1999), str. 166. Podle Mitterrandova životopisce Syrůčka viděl 
francouzský prezident ve vytvoření evropské federace nejlepší zázemí francouzské velmocenské politiky. Francie totiž 
svoji svobodnou vůli a nezávislost země na USA získá, jen když bude vytvořena silná západní Evropa. Syrůček 
(1996), str. 166 a 97.
272 Například Moravcová (2000a), str. 49.
273 Kreidl (2000), str. 73. Franice, stejně jako Británie, byla například málo ochotna podřídit svoji zahraniční 
politiku nějakému společnému vedeni. Moravcová (1999a), str. 50.
^Ash (1995), str. 572.
275 Problém byl ovšem v tom, že projekt nereflektoval situaci SRN, pro niž zase byla klíčová spolupráce s USA.
276 Syrůček (1996), str. 98 a 161n.
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konec plánů na takové nerovnovážné řešení. Takový systém dominance některých 

států nad zbylými byl ostatně pro partnery Francie nepřijatelný.

Mitterrand se nakonec přiklonil к plánu vytvoření co nejužších evropských 

vazeb, kde by rozhodovací pravomoci postupně od členských států přecházely na již 

existující evropské instituce. Na tom, že francouzský prezident zvolil právě tuto 

politiku, měla jistě vliv i osobnost jeho někdejšího ministra Jacquesa Delorse277. 

Delors navazoval na myšlenky autora konceptu Schumanovy deklarace, Jeana 

Monneta278. Šlo v podstatě o technický princip, jakým mělo být vyřešeno politické 

zadání vytvoření jednotné Evropy. Stejně jako Monnet viděl Delors cestu ve 

stanovení jednotlivých kroků, které podle své vnitřní logiky zákonitě povedou 

к vytváření stále užších a užších vztahů279. Jako předseda Evropské komise pak 

Delors pracoval na prosazení své koncepce, podle níž mělo vytvoření vnitřního trhu 

následovat Hospodářská a měnová unie a ta měla vést ke vzniku unie politické280. 

Velkou roli v celém procesu hrála právě Komise a její předseda, který, v rámci zisku 

větší akceschopnosti, usiloval také o posilování právě jejích pravomocí. Právě 

Delorsova snaha o centralizaci pravomocí v rukou nadnárodních institucí (EK) bývá 

někdy vyzdvihována jako kámen úrazu na společné německo-francouzské cestě281. 

Francie mu totiž dávala přednost před spíše německou koncepcí federalizační282.

Co se osoby kancléře Helmuta Kohla týče, můžeme hovořit o cíleném navázání 

na politiku jeho předchůdce v úřadě i ve straně, Konrada Adenauera (viz. 3.1.2). 

Myšlenka provázanosti Německa s Evropou byla tradičním heslem všech německých 

politiků, jejichž země až do roku 1990 stále podléhala pravomoci Spojenců283. 

Nebylo zkrátka možné pomýšlet na zcela samostatnou politiku, pojem národní zájmy

277 Byl ministrem financí ve vládě Pierra Mauroye (PS), a to v letech 1981-84. Informace z webových stránek 
www.euractiv.com, staženo dne 21.2.2006.
278 V jednom ze svých projevů Delors Schumanův plán označuje za geniální institucionální schéma a matrici toho, co 
mohlo být až do dnešního dne realizováno. Delors, Jacques, Commémoration du cinquantenaire de la Déclaration Schuman, 
projev přednesený v Lucemburku dne 9.5. 2000. Internetová verze projevu, staženo ze stránky www.info- 
europe.fr dne 21.2. 2006.
279 Koncepce, podle níž integrace ekonomických vztahů bude následovat integrace dalších oblastí, bývá 
označována jako neofunkcionalistická. Had, Miloslav, Urban, Luděk, Evropská společenství. První pilíř Evropské unie, 
Ústav mezinárodních vztahů MV ČR, Praha 1997, str. 14.

Veber (2004), str. 350.
281 Delors sám patřil к zastáncům spíše centrálního řízení, praktické politické zkušenosti také v letech 1962-69 
získával jako člen francouzské plánovací komise (Commissariat général au Pian), která koncipovala plán 
hospodářského směřování země. Informace pocházejí z biografie J. Delorse, zveřejněné na internetových 
stránkách www.euractiv.com, staženo dne 21.2.2006.
282 Ash (1995), str. 569 a Kreidl (2000), str. 79. O postoji Francie, která prosazovala posílení pravomocí Komise a 
Rady, svědčí také výklad principu subsidiarity, který podala Institucionální komise Evropského parlamentu pod 
předsednictvím Giscarda ďEstainga z července 1990. Veber (2004), str. 356.

http://www.euractiv.com
http://www.euractiv.com
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byl ve Spolkové republice do 90. let tabu284. Zároveň však Kohl pokračoval ve 

východní politice svých předchůdců, pro kterou nacházel málo pochopení v USA, 

v Evropě však mohl doufat v jistou podporu, nebo alespoň toleranci. Byla tu zejména 

Francie, vždy připravena prosadit jednání nezávislé na Spojených státech. 

Americkému konci s détente se protivily i jiné státy západní Evropy, stojící o 

zachování hospodářských vazeb s východním blokem (např. Británie, viz výše). 

Německá potřeba285 udržení kurzu nezávislého na USA tak nacházela odezvu v jeho 

partnerech v ES, usilujících z různých důvodů o totéž.

Podobně pragmatickým argumentem pro evropskou spolupráci byla i otázka 

vyzbrojení SRN. Pozice Spolkové republiky totiž byla značně svízelná. V situaci 

stálého potenciálního ohrožení Východem byla závislá na vojenské angažovanosti 

USA, neměla však žádné prostředky, jimiž by zabránila případné akci Spojených 

států ve svůj neprospěch. Naděje na vybudování nějaké formy evropské vojenské síly 

tak vždy znovu Spolkovou republiku vedla к pěstování evropské politiky286.

Stejně tak si byl Kohl jako znalec historie dobře vědom, že veškeré jednání SRN 

je pod bedlivým dohledem jeho partnerů, jejichž zkušenosti s německým státem byly 

více než tristní. Spolupráce západního Německa se Sovětským svazem a jeho blokem 

pak vždy nepříjemně připomínala meziválečnou zkušenost Evropy s důsledkem 

vazby Německa na SSSR (komplex Rapalla). Stejně jako Adenauer a jeho 

následovníci v úřadu kancléře tak Kohl pečlivě dbal na jednoznačnost a čitelnost 

postoje SRN jako spojence a součásti Západu. Spolupráce na poli evropského 

sjednocování byla vhodnou formou takové politiky. Navíc Němci, stále nesoucí tíži 

viny druhé světové války, dobrovolně přijímali postoj podřízení a sebeomezení287.

Potřeba uchování důvěry partnerů vůči Německu dosáhla obzvláštní síly ve 

chvíli, kdy mělo skutečně dojít к realizaci sjednocení SRN a NDR. I v této situaci to 

byla rovina evropské spolupráce, kterou mohl Kohl využít jako mocný prostředek 

к upokojení Západu. Ustoupil Francii v hospodářských otázkách (HMU) a sám 

inicioval užší spolupráci politickou (politická unie, viz. následující kapitola). 

Zdůrazňoval, že i sjednocené Německo bude pokračovat v linii evropské spolupráce,

283 Byly to jen některé otázky, pro SRN však klíčové -  například možnost jejího sjednocení, viz. 3.1.2 a 3.3.
284 Moravcová (2000a), str. 45. Paradoxní situaci SRN a potřeby prosazení jejích národních zájmů 
zprostředkovaně, dobře vystihuje výrok ministra zahraničí Genschera Naše politka je tím národnější, čím více je  
evropská. Ash (1996), str. 523n.
285 O tom, zda byla tato potřeba skutečně oprávněná, je možno diskutovat. Západoněmečtí politici však byli 
vesměs přesvědčeni o tom, že tomu tak je (viz výše), také např. Schöllgen (1999), str. 146.
286 Hacke (1997), str. 299.
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tak, jak ji vytvořili Adenauer a Schuman288. Evropský integrační proces byl navíc i po 

roce 1990 prostředkem, kterým se mohlo Německo pokusit dosáhnout svých cílů.

V této souvislosti bývá zmiňována zejména otázka východního rozšíření ES/EU a 

zájem SRN na hospodářském i politickém působení v zemích někdejšího východního 

bloku. Nutnost udržet důvěryplné vztahy s dosavadními partnery pochopitelně také 

trvala, byla dokonce možná ještě silnější, vzhledem к nové německé velikosti289.

Politika evropské spolupráce a dokonce integrace tak byla, stejně jako 

v případě Francie, v určitém smyslu prostředkem Německa к dosažení vlastních cílů. 

S trochou ironie se hovoří o tom, že Německo, ve jménu Evropy, pracovalo pro 

uskutečnění svého národního zájmu německého sjednocení290. S podezřívavostí byla 

sledována i naléhavost, s jakou Kohl prosazoval rychlé rozšíření Evropské unie 

směrem na východ. I když hovořil o tom, jak důležitá je pro Evropu jako celek rychlá 

politická a hospodářská konsolidace Polska, České republiky, Maďarska atd., tušili 

mnozí skeptici za konceptem východního rozšíření spíše snahu o posílení 

hospodářského a politického vlivu Německa a tím zisk celoevropské převahy.291 

Navíc se jednalo o tradiční oblast německého zájmu, jak ji známe s meziválečné 

koncepce Mitteleuropy292.

Byl to tedy proces evropské integrace, na jehož poli se protly dlouhodobé cíle 

Německa a Francie. Jejich společné úsilí vyvrcholilo uzavřením maastrichtské 

Smlouvy o Evropské unii, která představovala vykročení směrem к vytvoření 

jednotného, federalizovaného evropského systému293. Vzápětí se však začaly 

projevovat důsledky toho, že motivy obou zemí nejsou zcela ve shodě a vedou tak 

samozřejmě к rozdílným postojům. Německo a Francie se lišili již v tom, jakou míru 

pravomocí jsou ochotni postoupit orgánům projektované Unie a jaký charakter by 

tedy měla budoucí struktura jednotné Evropy zaujmout.

287 Moravcová (2000a), str. 40n. O německé vině také Winkler (2004). O dobrovolném sebeuzemňování hovoří i Ash
(1996), str. 571.
288 Ve vládním programu pro období let 1991-94 Kohl zdůrazňoval, že Německo je vlast, Evropa je naše budoucnost. 
Ash (1996), str. 564.
289 Ash (1996), str. 570nn, Schöllgen (1999), str. 173, Moravcová (2000a), str. 38. Objevily se hlasy varující před 
vznikem nové německé čtvrté ňše.
290 Výslovně to takto vyjadřuje Dagmar Moravcová v Moravcová (2000a), str. 47, přičemž parafrázuje titul zde 
uváděného díla Timothyho Gartona Ashe Ve jménu Evropy.

Kreidl (2000), str. 76.
292 Moravcová, Bělina (1998), str. 111. Šlo o variantu imperiální politiky, orientovanou na oblast států střední 
Evropy. V podstatě se jednalo o oživení velkoněmeckého konceptu 19. století.
293 Viz 3.5.
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I když Mitterrand spolu s Kohlem proklamoval vůli к vytvoření (...) silné unie, 

blízké občanům a ubírající se cestou, odpovídající jejímu federálnímu poslání194, je otázkou, 

zda vůbec kdy předpokládal, že by došlo к vytvoření skutečné federace jako spojení 

států v jeden stát. To by samozřejmě vedlo к tomu, že by se Francie, stejně jako 

ostatní členské státy, zřekla možnosti vlastního rozhodování i v pro ni klíčových 

otázkách ve prospěch jednotného stanoviska. V rámci federální struktury také platí, 

že všechny její jednotky, tedy dnešní národní státy, jsou v rovnocenném postavení, 

žádný nehraje hlavní roli nebo nemá větší vliv na rozhodování společných orgánů. 

Tyto orgány (jako je tomu např. v SRN) pak jsou jen z části reprezentací vlád 

jednotlivých států federace, hlavní slovo má parlament a vláda, vzešlí z přímého 

hlasování. To by ovšem znamenalo, že se Francie musí vzdát své dosud nikdy 

neopuštěné zásady prosazování především vlastního vlivu a posilování zejména 

vlastní moci. Navíc bývá upozorňováno na to, že tradice státní správy ve Francii je 

centralistická, obchází tedy zprostředkující instituce a vede všechny mocenské nitky 

do úředního jádra -  Paříže295.

Z uvedeného se dá usuzovat, že koncept federace nebyl Mitterrandovi vlastní. 

Vytvoření silnějších jednotných evropských institucí bylo i v zájmu Francie, jak jsme 

viděli výše. Ta se však nehodlala vzdát svojí suverenity v tak klíčových otázkách, 

jako je bezpečností politika a pod. Francie chtěla zkrátka něco více, než jen zónu 

volného obchodu, ale rozhodně méně, než federaci. Tento postoj byl ještě výraznější 

po nástupu prezidenta Chiraca v roce 1995296.

Co se Kohlova podílu na iniciaci evropského integračního procesu týče, viděli 

jsme, že vycházel z poněkud jiných, i když stejně pragmatických (nebo kulantněji 

řečeno realistických) východisek. Po dlouhou dobu byla vazba na Evropské 

společenství a z ní vyplívající závazky samozřejmou součástí politiky SRN.

V okamžiku vzniku triády Kohl -  Mitterrand -  Delors na počátku 80. let bylo ještě 

vyvázání Německa z krunýře bipolámího světa a jeho možné sjednocení 

v nedohlednu. V okamžiku, kdy se tato situace na počátku 90. let změnila, bylo 

nemyslitelné pokoušet se o nějaký rázný konec s dosavadní politikou kooperace, 

multilateralismu a jisté podřízenosti. Většina autorů se shoduje na tom, že něco 

. 
294 Citováno z Moravcová (2000a), str. 38, jde o obsah iniciativy, kterou se Kohl s Mitterrandem v Římě v prosinci 
1990 společně obrátili na předsedu Evropské rady. 
ж Kreidl (2000), str. 79. 
m Moravcová (2000a), str. 51.
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takového Kohl ani neplánoval, ani si to nepřál297. V tomto smyslu pak bylo 

pokračování německého angažmá v procesu evropské integrace, ústící v přijetí 

Maastrichtské smlouvy, kontinuálním navázáním na dobu před rokem 1990. Otázka 

podřízenosti se nějaké vnější autoritě, kultura dialogu a nutnost ustoupit, tak, jak to 

předpokládal narýsovaný další vývoj к nějaké formě evropské federace, pak pro 

Německo bylo něčím veskrze možným. Proto se dá předpokládat, že se Kohlovo 

deklarované úsilí o vytvoření jednotné, federalizované evropské struktury opíralo o 

jeho skutečné přesvědčení. Koncepci Evropské unie jako cesty к federaci pak Kohl 

prosazoval i v dalším období. Hovoří se zejména o důležitosti, jakou kladl na 

posílení role a pravomocí Evropského parlamentu298.

Tato rozdílnost základních koncepcí Německa a Francie se projevila i při jejich 

prosazování jinak přelomového projektu společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky299. To samo o sobě bylo významným krokem, když uvážíme, jak klíčová 

vždy byla otázka bezpečnosti a samostatné zahraniční politiky pro jednotlivé členské 

státy. Přes veškerou snahu otců zakladatelů a jejich následovníků se jí také dosud 

nebyly ochotny vzdát. Není proto divu, že jednotnost tandemu Německo -  Francie se 

rozplynula, když došlo na otázky konkrétního fungování společné evropské 

vojenské moci a koordinace zahraničních politik (jisté zkušenosti měli již se 

společnou německo-francouzskou brigádou). Šlo zejména o to, do jaké míry bude 

tato politika nezávislá na rozhodování vlád jednotlivých členských států a jaký bude 

její poměr к NATO.

Kohl i Mitterrand se shodli na tom, že základem společné vojenské moci by se 

měla stát již existující Západoevropská unie (ZEU). Podle názoru Německa, dosud 

silně orientovaného na USA, jejichž vojenský potenciál po roce 1989 významně 

vzrostl, měla být uchována vazba ZEU na NATO. Západoevropská unie jako součást 

EU měla představovat evropský pilíř Severoatlantické aliance300. Unie by tak sice 

získala vlastní vojenský potenciál, byla by však při jeho užívání podřízena

297 Podle Vebera Kohl (...) v zájmu reality a pravděpodobně i pod vlivem opravdového přesvědčení pracoval pro 
zintenzivnění spolupráce v Evropě. Veber (2004), str. 337n. Ještě před rokem 1990 podle Ashe Kohl jako hlavní 
cíle své politiky stanovil prohloubení (stávajícího) Evropského společenství a konečné překonání rozdělení Východu a 
Západu. Ash (19%), str. 576. Dále srov. Moravcová (2000a), str. 45, Hellmann (1997).
2,8 O federalistickém konceptu Německa hovoří i Ash. Podle něj к němu SRN tíhla i proto, že usilovala o 
vytvoření německé Evropy, tedy podobné SRN. Ash (19%), str. 92. Nebo také Kreidl (2000), str. 79.
299 V tomto smyslu připravili řadu výzev, v únoru 1991 to byla iniciativa ministrů zahraničí Dumase a Genschera 
o propojení ZEU a politické unie. V říjnu téhož roku akce samotného Kohla s Mitterrandem, plánující integraci 
ZEU do EU a rozšíření stávající německo-francouzské brigády. Kreidl (2000), str. 74. Na přelomu let 1995 a 96 
byla integrace ZEU do EU stále společným námětem Chiraca a Kohla. Moravcová, Dagmar, Malí sousedé Německa 
ve sjednocující se Evropě, in: Moravcová, D. Plechanovová, B., Kreidl, ]., Evropská politika sjednoceného Německa 1990- 
1999, ISE, Praha 2000b, str.93.
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rozhodnutím NATO. Tato koncepce byla zcela protichůdná představě Francie, která 

budoucí evropskou vojenskou moc chtěla využít pro posílení nezávislého postavení 

EU ve světě. Jelikož také počítala s tím, že by hlavní slovo zde zůstalo národním 

vládám, mělo budoucí evropské vojsko přispět i к posílení její vlastní váhy301. 

Propojení ZEU s EU tak nakonec bylo značně problematické, a to i pro odpor Velké 

Británie, Nizozemí i USA302.

Rozdílné priority Francie a Německa se projevily i v otázce budoucnosti EU co 

se jejího geografického rozsahu týče. Po rozšíření o někdejší státy EFTA v roce 1995 

se stále aktuálnější stávala otázka dalšího, východního rozšíření Unie. Německo, jak 

už bylo uvedeno, bylo jejím rozhodným zastáncem a hlavním propagátorem. Vedle 

uvedených politických a hospodářských argumentů bylo údajně vedeno i tím, že 

dosavadní vývoj prokázal vzájemný posilující efekt rozšiřování a prohlubování 

evropského společenství (jižní rozšíření v roce 1986, po němž následovalo přijetí 

Jednotného evropského aktu 1987). Podle této úvahy by měly státy střední a východní 

Evropy jako kandidáti rozšíření působit jako jakýsi katalyzátor pro vytvoření 

plánované politické Unie303. Tato úvaha vycházela z přesvědčení, že neodvratně se 

blížící rozšíření počtu členů bude vytvářet tlak na nedostatečně spolupracující 

stávající členské státy, které tak jako tak stály před nutností institučních reforem (viz. 

3.5).

Ze strany Francie však byl tlak Německa na rychlé přijetí států SVE vnímán 

jako velmi nesympatický, až nepřátelský. Bylo totiž zřejmé, že další rozšiřování bude 

znamenat nárůst výdajů, jejichž pokrytí si vyžádá škrty v jiných oblastech. 

Prostředky, které ze strukturálních fondů a fondu solidarity hojně proudily do tzv. 

jižního křídla Unie (Španělsko, Portugalsko, Řecko), by tak byly významně zkráceny 

a putovaly by na východ. Francie však ve vlastním, i hospodářském zájmu usilovala

o podporu těchto oblastí a byla zastáncem spíše dalšího rozšíření na jih304. Navíc se 

obávala, že státy SVE se budou svojí politickou orientací blížit spíše Německu, které 

bylo již tradičně jejich hlavním obchodním partnerem a že tedy dojde к dalšímu 

posílení pozice SRN v Unii, v neprospěch Francie305. V otázce východního rozšíření 

bylo nakonec dosaženo usmíření Německa a Francie, a to zejména proto, že jako jeho

300 Moravcová (2000a), str. 40n.
Kreidl (2000), str. 73.

302 Například Marchons, uber alles, Economist, sv. 325, č. 7787,1992. Internetová verze článku, vyhledáno v bázi
Academic Search Premier, adresa http :// search.epnet.com/, staženo dne 5.5. 2005.
5® Lippert (2001), str. 359.
304 Moravcová (2000b), str. 92.

http://search.epnet.com/
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podmínka byla opět připomenuta nutnost připravenosti Unie, tedy úspěšné 

provedení institucionálních reforem306. Tím se definitivní rozhodnutí o přistoupení 

odsunulo nejméně do roku 1996 (plánovaná revizní konference).

Odlišnost koncepcí Francie a Německa poznamenala i vývoj vedoucí 

к vytvoření Hospodářské a měnové unie, který jinak představoval nejpokročilejší 

část integračního procesu. Každá ze zemí přirozeně usilovala o to, aby nastavená 

kriteria budoucího jednotného hospodářského systému nebyla pro ni samu 

nevýhodná. Roli hrála odlišná hospodářská úroveň a úspěšnost zemí. Spolková 

republika jako finančně nejsilnější ze států EU prosazovala systém podobný režimu 

pod přísným dozorem své Bundesbank307. Tím, a také neoblomností co se splnění 

požadovaných konvergenčních kriterií týče, se lišila od Francie. Ta, hospodářsky 

nevyrovnanější, chtěla prosadit celkově mírnější podmínky. Střet provázel i jednání o 

paktu stability a růstu na summitu v Dublinu v roce 1996308. Podobně rozporná byla i 

stanoviska Německa a Francie к pozici Evropské centrální banky (ve smyslu 

nezávislosti nebo závislosti na členských státech, viz. 3.5), což se promítlo i do 

diskuse o obsazení postu jejího šéfa. Shody bylo dosaženo až na základě 

nejkompromisnějšího z kompromisních řešení, totiž že byl jeho první mandát 

rozdělen, polovinu období měl rozhodovat kandidát německý, polovinu 

francouzský309.

Nastíněná nejednotnost Francie a Německa v řešení konkrétních otázek byla 

doprovázena jakousi integrační letargií, která se projevovala v neschopnosti 

dosažení shody ohledně dalšího směřování EU a stálým přesouváním sporných 

otázek (Maastricht 1993- Amsterodam 1997 —* Nice 2000). Z myšlenky 

harmonického vývoje Evropské unie směrem ke stále užší a rozsáhlejší spolupráci 

tak musel nakonec slevit i Kohl. Při důrazu, jaký kladl na zmiňované východní 

rozšíření, si byl vědom toho, že bez shody na základních změnách evropských 

institucí se stane EU nefunkční (Komise, kde by každá země měla svého komisaře by

Ж Kreidl (2000), str.76.
306 Připravenost EU byla zmíněna v Kodaňských kriteriích roku 1993 (viz.3.5). Nakonec к rozšíření jak známo 
došlo i bez uspokojivého vyřešení reforem, zasloužil se o to i Helmut Kohl, který, poté, co byl již určen kalendář 
přistoupení, dal jeho úspěšnému naplnění přednost před dosažením shody ohledně reforem (v Amsterodamu 
roku 1997). Lippert (2001), str. 365.
307 Ash (19%), str. 92.
308 Šlo o dohody ohledně zajištění rozpočtové disciplíny plánované měnové unie. Kreidl (2000), str. 80. Německo 
francouzská konfrontace se neobešla bez poměrně emotivních projevů -  podle Chiraca je tvrdý postoj SRN 
motivován její rozpínavostí, Kohl zase Francii vyčetl její nehospodárnost. Veber (2004), str. 377.
309 Vždy po čtyřech letech, nejdříve Wim Duisenberg, po něm Claude Trichet. Kreidl (2000), str. 83.
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nebyla schopna přijmout žádné rozhodnutí, ani Parlament nemohl růst do 

nekonečna; byla tu i otázka rozhodovacích procedur).

Německo tedy přišlo již koncem roku 1994 s myšlenkou tzv. Evropy více 

rychlostí310. Tento princip, který dnes známe z praxe311, spočívá v rezignaci na 

shodnou míru integrace a spolupráce všech členských států. Ti, kteří jsou ochotni a 

připraveni, by měli mít možnost postupovat v integračním procesu rychleji, než 

státy, které změny notoricky brzdí a nebo jim ještě nedorostly. Jinak hrozí úplné 

zablokování integračního procesu. Podobný koncept navrhovala i frakce CDU/CSU 

v německém Spolkovém sněmu v září roku 1994. V případě stagnace integračního 

vývoje prý měly v integraci pokročilejší státy (Německo a Francie) vytvořit jakési 

evropské jádro, které by spolupracovalo nezávisle na ostatních (tzv. 

Schäuble/ Lamers-Papier)312. Tuto rezignaci na dosavadní vývoj Kohl v roce 1994 

ještě oficiálně nepodpořil. O rok později však již spolu s Francií přichází v prosinci 

s iniciativou, která vyzývá к větší pružnosti Unie. Ta nemá být blokována postojem 

nejpomalejších členských států. Toto přesvědčení bylo přijato a stalo se součástí 

Amsterodamské smlouvy jako tzv. zmocňovací klauzule, která umožňuje těsnější 

spolupráci, jejíž podmínkou není účast všech členských států313.

Co se vývoje v poslední době týče, hovoří se stále častěji o zpomalení vývoje 

evropské integrace jako prohlubování vnitřních vazeb (neúspěch Smlouvy o 

evropské ústavě). Ti, kteří s nadějí sledovali proces vedoucí к uzavření Maastrichtské 

smlouvy a doufali, že Amsterodam a Nice přece jen přinesou pokračování procesu 

utváření skutečně integrované Evropy a plnohodnotné politické unie, jsou zklamáni. 

Je ovšem otázka, do jaké míry odpovídaly názory propagátorů evropské ústavní 

smlouvy linii vytyčené Kohlem a Mitterrandem. Domnívám se, že snaha zastánců 

ústavy o posílení federativního rázu Unie ve smyslu posílení pravomocí centra na 

úkor vlád členských států šla nad rámec původních záměrů Mitterranda a do jisté 

míry i Kohla. Představa, že by se Francie nebo Spolková republika byly ochotny 

vzdát rozhodování v životně důležitých otázkách ve prospěch nadnárodního centra 

v Bruselu, se mi jeví jako nepravděpodobná. Také současný vývoj dává za pravdu 

spíše odpůrcům ústavní smlouvy, neboť se ukazuje, že stále trvá přesvědčení států o

310 V zimě 1994 tento koncept zmiňoval například šéf německé Spolkové banky Hans Tietmeyer. Germany's
Europe, Economist, sv. 331, č. 7867,1994. Internetová verze článku, vyhledáno v bázi Academic Search Premier,
adresa http://search.epnet.com/, staženo dne 5.5. 2005.
311 Například rozdělení v rámci EU na státy Schengenských dohod a státy mimo tento systém.
3ULippert (2001), str. 361. Moravcová (2000b), str. 93.
313 Had, Urban (1997), str. 22.

http://search.epnet.com/
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primátu národní politiky. Členské státy sledují vždy především svoji vlastní linii 

zahraniční a bezpečnostní politiky a nezdá se, že by byly ochotny tento přístup 

změnit. Evropská unie nevystupuje jako jeden celek, ani к ní tak není přistupováno (s 

každým členským státem je nutno jednat zvlášť).

Při posuzování postoje Kohla a Mitterranda к ES respektive EU je možné 

tvrdit, že byli při své evropské angažovanosti vedeni do značné míry politickým 

pragmatismem. Jsou obviňováni z toho, že pod pláštíkem tezí o vzniku jednotné 

Evropy pracovali hlavně pro upevnění své vlastní pozice. Na druhou stranu je jisté, 

že se jim podařilo prosadit mnohá rozhodnutí, která byla jednoznačným přínosem i 

pro ostatní členské státy ES/ EU. Při posuzování obou politiků se nesmí zapomínat 

na to, že za dané situace bylo možno kráčet i jinými, pro celou Evropu podstatně 

méně příznivými cestami. Pravdou je, že spojeným německo francouzským hlasem 

mohli skutečně prosadit mnohé, i přes odlišná stanoviska ostatních států ES/EU314.

Do značné míry skutečně platí, že obě země dosud těží ze své účasti na historické 

chvíli zrodu jednotné Evropy. Váha jejich hlasu neodpovídá zcela (hlavně v případě 

Francie) jejich skutečné pozici v rámci ostatních členských států. Bruselské centrum 

dnešní unie také symbolicky leží vklíněno mezi německé a francouzské území.

Určitý pragmatismus rozhodování jednotlivých státníků je dán i tím, že každý 

z aktérů na evropské scéně je mnohdy v první řadě zástupcem své vlastní země a na 

její podpoře závislý. Proto nemohou jednotliví účastníci mezivládních konferencí a 

summitů hlasovat zcela proti vůli vlastního lidu, pak by totiž přišli o svůj politický 

mandát. V situaci, kdy evropské státy neohrožuje žádné zjevné nebezpečí (jako tomu 

bylo ještě před rokem 1989), je těžké přesvědčit kohokoli o nutnosti přijetí pro něj 

nepopulárních opatření315.

Právě tento stav však Kohl s Mitterrandem chtěli překonat. Tím, že iniciovali 

upevnění vazeb mezi jednotlivými národními hospodářskými systémy a dokonce 

jejich sloučení a přijetí jednotné měny (HMU), hodlali podle Monnetova a 

Schumanova prvotního konceptu přivést evropské státy к přirozenému přechodu ke 

spolupráci i na poli politickém. Tomuto přerodu chtěli i aktivně pomoci (Maastricht a

314 Jako opatření к posílení moci německo francouzského tandemu byly kritizovány i návrhy к vytvoření politické 
unie, a to zejména Británií a Itálií. Moravcová (2000a), str. 37.
315 A to i když tato opatření mají sloužit ke zlepšení životní situace a nebo jsou životně důležitá. Ukazují to i časté 
neúspěchy ve vnitřní politice jednotlivých států, které mají za cíl reformu daňového systému, penzí apod. 
Stejným problémem bylo i řešení např. přetíženosti společné zemědělské politiky ES/EU. Podle T. G. Ashe je
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politická unie). Integrační úsilí Kohla s Mitterrandem zasahovalo i do té doby 

nedotknutelné oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky (viz výše zmíněné 

iniciativy). Kohl i Mitterrand tak sledovali cíl vytvoření jednotné, konsolidované 

evropské struktury, která by fungovala na bázi poznání, že spolupráce je výhodnější 

než konflikty a která by к rezignaci na politiku síly dospěla i přirozeným 

prorůstáním zájmů jednotlivých států. Sledovali tím velmi lidsky záslužný a vysoký 

cíl, o jehož závažnosti nemůže být pochyb. Když však došlo na konkrétní realizaci 

těchto velkorysých projektů, ukázalo se, že ani jeden z křísitelů této velké evropské 

vize nemůže nabídnout precizní představu o tom, jak by měl celý proces probíhat316. 

Navíc bylo zřejmé, že shoda v těchto technických otázkách bude nesrovnatelně těžší, 

než když se jedná o spíše teoretické historické koncepty317. Ve výsledku to však 

znamenalo zpomalování integračního procesu, který se nemohl dostat z místa pro 

řešení sporných, i když leckdy parciálních, otázek.

To, že se Kohl s Mitterrandem, podporováni Delorsem, shodli v základní 

otázce, a totiž na tom, že proces evropské integrace má znovu postupovat, však přese 

vše mělo klíčový význam. Toto přesvědčení má rozhodující podíl na vývoji ES/ EU v 

80. a 90. letech dvacátého století. Již poněkud zevšednělé přirovnání francouzsko 

německého tandemu к motoru evropské integrace vystihuje význam, jaký do značné 

míry společný postup Kohla a Mitterranda na poli evropského sjednocování 

skutečně měl. Oba státy totiž dohromady představují poměrně značnou sílu, a to již 

z důvodů hospodářských, ale i politických, což jim v okruhu evropské dvanáctky a 

později patnáctky zabezpečilo váhu spojeného hlasu a uznávanou vedoucí pozici318.1 

když tedy jejich spolupráce někdy vykazovala kontroverze v konkrétních otázkách, 

byli přesto vedeni jednou společnou vizí jednotné Evropy, která by však nebyla

nemožnost dosažení shody plodem toho, že neexistuje žádná centrální evropská instituce typu ústavy nebo 
vlády, a tedy nelze ani hovořit o nějakých vysloveně evropských zájmech. Ash (19%), str. 600n.
316 Helga Haftendom v jedné ze svých publikací popisuje situaci německo francouzského vztahu v kontextu 
evropské integrace konce 70. let slovy, která by mohla vystihovat i situaci druhé poloviny let 90.: Problém byl ale 
v tom, že SRN a Francie spojovali s evropskou integrací rozdílné politické zájmy a kromě toho neexistovala žádná shoda 
ohledně cíle integračního procesu. Haftendom (2001), str. 93.
317 Chirac se prý nechal slyšet, že Mitterrand byl znám tím, jak rád tlachal o Evropě. Když ale začal uvažovat o 
uskutečnění svých filosoficko politických tezí, nenašel už posluchače. Giesbert (1996), str. 580n.
318 H. Haftendomová hovoří o tom, že již tradičně byly У evropské politice (...) úspěchy možné jen tehdy, když SRN 
a Francie spolu úzce spolupracovaly. Haftendom (2001), str. 93. Christian Hacke se vyjadřuje v podobném duchu: 
Úspěch nebo neúspěch Společenství jsou závislé na stavu německo francouzských vztahů. Hacke (1997), str. 299. T. G.
Ash píše, že německá a francouzská jednota byla motorem 90. let Ash (1996), str. 572. Časopis Economist 
Mitterrandovu obhajobu Maastrichtu vysvětloval také jeho entusiasmem pro speciální vztahy s Německem. 
Marchons, uber alles, Economist, sv. 325, č. 7787, 1992. Internetová verze článku, vyhledáno v bázi Academic 
Search Premier, adresa http://search.epnet.com/, staženo dne 5.5. 2005.
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3.5 PROCES EVROPSKÉ INTEGRACE ZA KOHLA A MITTERRANDA

Nyní se podrobněji zaměřím na to, jak proces integrace v Evropě konkrétně 

probíhal. V předchozích kapitolách již byl zmíněn vývoj, vedoucí ke vzniku 

Evropského společenství uhlí a oceli, EHS a EURATOMU. Nastíněn byl i další vývoj, 

kdy jisté úspěchy zaznamenávala integrace hospodářská (realizace celní unie 1968, 

zavedení Evropského měnového systému 1979319). O politickém sjednocování však 

nebylo řeči, členské státy se neshodly ani na sjednocení politiky zahraniční a 

obranné. Spolková republika Německo se svojí Ostpolitik, i Francie se stálou snahou o 

suverénní pozici, měly dostatek důvodů pro nechuť vzdát se samostatné zahraniční 

politiky. I když členské státy pravidelně konzultovaly otázky zahraniční a 

bezpečnostní politiky (v rámci Politického výboru a od roku 1974 Evropské rady), aby 

bylo možno určit alespoň základní linie, které budou společně sledovány, 

nedocházelo к žádným zásadním dohodám. Dosud také platil Francií vynucený 

důsledek Lucemburského kompromisu, a tedy nutnost jednomyslného rozhodování 

v Radě320.

ES tedy fungovala jako organizace států, postupujících к vytvoření společného 

trhu a hospodářské a měnové unie, která se stále geograficky rozrůstala. Členské 

státy však i nadále držely svoji suverenitu v politických otázkách. Proto bývá období 

do poloviny 80. let označováno jako čas tzv. eurosklerózy, tedy zapomenutí a stagnace. 

Jako by západní Evropa ztratila ze zřetele to, že původním cílem kroužku otců 

zakladatelů ESUO bylo nalézt cestu к trvalé politické shodě někdejších zarputilých 

rivalů. Jistě, dávné spory a antagonismy byly pozapomenuty, к barvitě 

demonstrovanému smíření došlo opakovaně. Idea společného politického směřování 

ale dosud naplněna nebyla. Jak se však ukazovalo, došlo v tomto vývoji na počátku 

80. let ke změně.

S koncem détente a novým vyostřením mezinárodní situace vzrostla i potřeba 

účinného jednání na mezinárodní úrovni, a to pro Spolkovou republiku i Francii. Co 

se Německa týče, vedle nutnosti vyvážit pokračování své východní politiky znovu 

ožila otázka jeho znovuvyzbrojení. Tu však Němci nemohli, ani nesměli řešit 

samostatně. Byli odkázáni na Severoatlantickou alianci a na své evropské spojence.

319 Schöllgen (1999), str. 142.
m0d roku 1966, viz 2.3.
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Pro francouzskou evropskou politiku321 pak nové ochlazení vztahů mezi Východem 

a Západem bylo podnětem pro zintenzivnění tradiční snahy o nezávislé postavení 

mezi bloky, přičemž právě Evropské společenství mělo být nástrojem к jejímu 

naplnění (podrobněji viz. předchozí kapitola). Aby mohlo ES tvořit akceschopné a 

efektivní zázemí, tak jak si to Francie i SRN představovaly, muselo se sjednotit i 

v politických rozhodnutích směrem navenek. Francie i Německo přitom doufaly, že 

prim bude hrát právě jejich politika.

S iniciativou směřující к sjednocení zahraniční politiky, a to i hospodářské, 

přišli ministři zahraničí a Itálie na konci roku 1981. Tento Genscher-Colombův plán 

byl novým oživením konceptu evropské politické unie322. Kladně jej přijal Evropský 

parlament, který připravil a odhlasoval návrh smlouvy o Evropské unii. EP zde 

počítal s vytvořením těsnější struktury omezující do jisté míry suverenitu států ve 

prospěch stávajících institucí ES323. Podobné plány dosud vždy ztroskotaly na 

nedostatku podpory či přímo nepokrytému odporu ze strany hlavních politických 

představitelů jednotlivých zemí (případ par excellence byl de Gaulle). Nyní mělo 

dojít к obratu. Evropská rada, jíž předsedal čerstvě zvolený kancléř Helmut Kohl, na 

svém zasedání v červnu 1983 přijala Slavnou deklaraci o Evropské unii. Nový muž 

v čele Francie, prezident Mitterrand, deklaroval ústup své země z Lucemburského 

kompromisu a tím otevření možnosti většinového hlasování v Radě324. Pod 

předsednictvím Francie zadal summit Evropské rady ve Fontainebleau v červnu 1984 

tzv. Doogeovu výboru úkol připravit řešení reformy institucionálního uspořádám 

ES. Otevření otázky reformy dosavadního Společenství, jeho organizace a 

financování vyžadovalo i jeho druhé, jižní rozšíření (1985 byly podepsány dohody o 

vstupu Španělska a Portugalska). Přes odpor Británie, Řecka a Dánska bylo 

rozhodnuto, že bude svolána mezivládní konference, která bude jednat o revizi 

Římských smluv325.

Vedle iniciativ Německa a Francie sehrala důležitou roli Evropská komise a 

hlavně její nový předseda Jacques Delors (od 1985). Pod jeho vedením začala Komise 

vydatně naplňovat svoji roli nadnárodního jádra ES a užívat svých legislativních

321 Termínem evropská politika mám na mysli politiku ve vztahu к ES, tak, jak je tento pojem chápán u H. Kohla, 
kde se hovoří o Europapolitik. Například v článku Gedmin, Jeffrey, Helmut Kohl, Giant, Policy Review, č. 96, 
1999. Internetová verze článku, vyhledáno v bázi Academic Search Premier, adresa http ://search.epnet.com/, 
staženo dne 28.2.2005
322 Bezprostředním podnětem к této akci byla britsko-argentinská válka o Falklandy a nelibost, kterou tato 
samostatná vojenská akce Velké Británie v ES vyvolala. Schöllgen (1999), str. 162n.
323 Veber (2004), str. 309.
324 Svůj souhlas Francois Mitterrand vyjádřil před Evropským parlamentem v květnu 1984. Veber (2004), str. 311.

http://search.epnet.com/
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pravomocí. Delors se postaral o to, že evropské instituce samé nastoupily cestu 

к reformám326. Ve své koncepci se však poněkud lišil od svých partnerů v čele 

Německa a Francie, Kohla a Mitterranda. Na rozdíl od nich totiž mnohem menší 

váhu přikládal zájmům jednotlivých členských státůa více než Kohl a Mitterrand byl 

zastáncem rozšíření nadnárodních pravomocí Společenství.

Delors také podnítil společnou iniciativu Německa a Francie, která posléze 

vedla к přijetí dohody, známé jako Jednotný evropský akt (JEA). Vedle plánu smluv 

zajišťujících společnou zahraniční a bezpečností politiku mělo dojít к dohodě o 

úspěšném ukončení procesu vytváření společného trhu a také к posílení evropských 

institucí a jejich akceschopnosti. Strategickým tahem bylo spojení dvou různých 

otázek, totiž jednotného trhu a reformy institucí, které byly interpretovány jako na 

sobě závislé327. Po předběžných jednáních byl plán projednáván na konferenci 

ministrů zahraničí od září 1985 v Lucemburku, kde byla v prosinci téhož roku 

schválena dohoda členských států o Aktu o jednotné Evropě (v platnosti od července 

1987). Formálně šlo o doplnění smluv o EHS, EURATOMu a ESUO. JEA přinesl 

především zavedení již zmiňovaného většinového rozhodování v Radě, a to 

kvalifikovanou většinou. Tato úprava se týkala zejména oblasti budování jednotného 

trhu. Dále byl posílen Parlament a možností jeho zásahu do legislativního procesu 

(procedura spolupráce) a uzavírání mezinárodních smluv. Vnitřní trh měl být 

vytvořen do roku 1992.

Jednotný evropský akt měl být ale pouze začátkem nového oživení evropského 

integračního procesu. Předseda Komise Delors v něm i nadále hrál významnou roli.

V únoru 1988 schválila Evropská rada v Bruselu souhrn opatření, která navrhl 

к uskutečňování závěrů JEA. Tyto reformy jsou známy jako tzv. Delorsův balík I. Šlo 

zejména o ekonomické zásahy a změny, které měly ulehčit hospodaření ES a zlepšit 

je. Každá reforma totiž přináší nové náklady. Delorsův recept spočíval v co 

nejrychlejším a nejúplnějším zavedení jednotného trhu. Nechal dokonce vypracovat 

zprávu o nákladech na neintegrovaný trh (Cecchiniho zpráva)328.

Hladkost vývoje mělo podle Delorse zajistit zavedení společné měny, tedy 

vytvoření měnové unie. Tento přístup se zamlouval zejména francouzské straně, 

která, přes jednotnou evropskou měnu, chtěla získat rozhodující vliv na evropskou

325 veber (2004), str. 593.
5“ Schöllgen (1999), str. 175.
3® Veber (2004), str. 328.
328 Veber (2004), str. 594.
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měnovou politiku. Německé finanční kruhy naopak upřednostňovaly opačný 

postup, tedy nejprve přibližování jednotlivých hospodářství v rámci tvorby 

jednotného trhu a až následné zavedení jednotné měny. Ostatně bylo by to právě 

Německo, které by se muselo vzdát své poměrně stabilní a silné měny. Podle 

Kohlova obyčeje však nad hlediskem hospodářským zvítězilo hledisko politické. 

Kancléř si nepřál žádné narušení ukázkové francouzsko německé spolupráce, ani 

zbrzdění integračního procesu329. Genscherovým memorandem z února 1988 

Spolková republika ohlásila ústup a navrhla kompromisní řešení, tedy souběžné 

zavádění jednotné měny a jednotného trhu330.

Vypracováním plánu hospodářské a měnové unie v ES byl pověřen další výbor 

Komise, do jehož čela byl, opět s Kohlovou podporou, jmenován Delors. Závěry 

Delorsovy zprávy byly přijaty již ve zlomovém roce 1989 na červnovém summitu 

v Madridu, a to i přes odpor Velké Británie. К projednání jeho plánu třístupňového 

zavedení měnové unie měla být svolána mezivládní konference. Období konce roku 

1989 a jara roku následujícího bylo poznamenáno postupujícím procesem německého 

sjednocení a více či méně silným zneklidněním evropských partnerů Německa (viz. 

Mitterrand, 3.2.2). Po fázi nedůvěry a obav následovalo v dubnu 1990 uklidnění 

situace. ES podpořilo na summitu v Dublinu sjednocení Německa331, to na oplátku 

ustoupilo ze svých výhrad proti rychlému zavedení měnové unie a navrhlo svolat 

zároveň s konferencí o HMU jednání o politické unii332. Díky Kohlově snaze o 

zachování linie spolupráce Německa s ES a Francií tak pokračoval vývoj integrace ve 

směru vytčeném Jednotným evropským aktem.

Konference o HMU a o Evropské politické unii probíhaly od prosince 1990. 

Závažnost otázky postupu integrace a proměny institucí byla posilována také 

změnami v Evropě a ve světě. S pádem Sovětského svazu se otevřela otázka rozšíření 

ES na východ (jeho první fází bylo vlastně již připojení NDR). Další nárůst členských

329 Podobným způsobem Helmut Kohl postupoval v okamžiku sjednocení SRN a NDR, kdy nehleděl na finanční 
náklady a prosadil rychlé přijetí hospodářské, sociální a měnové unie s východním Německem. Jeho cílem totiž 
bylo uklidnit co nejdříve situaci a vyjít vstříc novým zemím a jejich obyvatelům. Pruys (1995), str. 413. Kohl sám 
uváděl, že pro zvolené řešení se rozhodl přes rady ekonomických expertů, kteří doporučovali pomalejší 
sjednocování. V takovéto situaci jde o více než o ekonomii prohlásil v únoru 1990 ve vládním prohlášení Solidarität ist 
in dieser Stunde unsere selbstverständliche menschliche und nationale Pflicht, in: Kohl (1992), str. 159n.
5» Veber (2004), str. 336.
331 Na základě zprávy Delorsovy Komise, opět se tedy osvědčí dosavadní dobrá spolupráce dvojice Kohl -  Delors. 
Komise přitom nastínila tři možné scénáře, jednak asociaci NDR, za druhé rozšíření o NDR jako 13. člena a nebo 
automatické členství přistoupením NDR к SRN. Posledně jmenovaný postup byl nakonec uskutečněn, čímž 
vyšlo ES Německu vstříc. Moravcová (2000a), str. 15 a 53 (poznámka pod čarou).
332 Moravcová (2000a), str. 16.
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států by přirozeně nutně změnil fungování institucí Společenství333. Konec 

bipolárního uspořádání také nutil к přehodnocení mezinárodního postavení ES a 

posiloval přesvědčení o nutnosti jednotné zahraniční a bezpečnostní politiky. Bez 

koordinace totiž není akceschopnosti. Optimisticky naladěná skupina kolem 

trojúhelníku Kohl -  Delors -  Mitterrand proto předpokládala, že dojde к uzavření 

smlouvy ustavující skutečnou evropskou hospodářskou a politickou unii, se 

společnou měnou, obranou, zahraniční politikou a silnými institucemi. Takto 

radikální posílení moci ES však bylo nepřijatelné pro ostatní členské státy (zejména 

Británii, Nizozemí). Delorsova koncepce se neprosadila, on sám i jeho Komise 

opouštěli politické výsluní ES. Jak jsem již v předchozí kapitole uvedla, zůstává navíc 

otázkou, nakolik mělo plánované sbližování vyústit ve vytvoření jednotného 

federativního státu. Kohl s Mitterrandem spíše usilovali o posílení akceschopnosti 

evropských struktur s tím, že by rozhodující vliv i nadále zůstával v rukou Francie a 

Spolkové republiky334.

Konečná Smlouva o Evropské unii byla schválena na prosincovém summitu 

v Maastrichtu v roce 1991. Přejímala původně lucemburský návrh tří pilířů, který 

představoval omezení nadnárodních principů jen na oblast prvního pilíře. 

Zahraniční a bezpečnostní politika (II. pilíř) a otázky vnitřní politiky a justice (III. 

pilíř) tak sice byly zařazeny do jednotné struktury, hlavní pravomoc i legislativní 

iniciativa v těchto oblastech však i nadále zůstaly v rukou členských států, nebylo 

zde prosazeno rozhodování států kvalifikovanou většinou a zůstala potřeba 

jednomyslnosti. Ke vzniku politické unie tedy nedošlo, v otázce měnové unie však 

byl zahájen rozhodující postup.

Započal proces, který skončil v lednu 2002 zavedením společné měny. Sestával 

ze tří fází, z nichž základní (od července 1990) spočívala v zabezpečení volného 

pohybu kapitálu a zapojení všech měn do již fungujícího Evropského měnového 

systému. Druhá fáze (do ledna 1994) měla zavést nástroje к uskutečnění měnové 

unie. К tomuto účelu byl vytvořen Evropský měnový institut. Třetí fáze, která měla 

být zahájena nejpozději do ledna 1999, završovala celý proces vytvořením Evropské 

centrální banky a přijetím společné měny. К tomuto datu také měly země splnit daná 

konvergenční kriteria. Šlo o dosažení určité úrovně hospodářských ukazatelů, jakými

333 S tím ostatně kalkulovaly státy oponující francouzsko německému plánu rychlé federalizace, zejména Velká 
Británie. Rozšíření ES by od určitého počtu členů neumožnilo fungování federálních mechanismů. Veber (2004), 
str. 349.
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byly míra inflace, rozpočtový deficit, celkový dluh veřejného sektoru, úroveň 

dlouhodobých úrokových sazeb a stabilita měny. Plnění jednotlivých podmínek 

nebylo pro státy vždy snadné, a ač měla tato kriteria vést к vytvoření stabilního 

systému, byla oslabena neochotou některých zemí brát je jako závazná. Završením 

všech tří fází byl vytvořen jednotný systém měn, kdy jednotlivé národní centrální 

banky plně podléhají Evropské centrální bance335.

Delorsem prosazovaná koncepce nastolení primátu nadnárodních institucí se 

neuplatnila - vztah mezi pravomocemi ES a členských států měl být určován tzv. 

principem subsidiarity. Šlo o zásadu, že v oblastech mimo výlučnou pravomoc 

Společenství budou jeho instituce zasahovat jen tehdy, když členské státy samy 

nebudou schopny dosáhnout daných cílů. Zásahy ES do pravomocí států tak měly 

být omezeny. Určité posílení institucí v rámci ES se týkalo Evropského parlamentu, 

který získal právo spolurozhodování s Komisí, neboli právo odmítnout opatření EK. 

Dále Parlament obdržel pravomoc souhlasného vyjádření v některých případech a 

také měl nyní právo přimět Komisi к přijetí své legislativní iniciativy336.

Smlouva o Evropské unii měla podle původních plánů vstoupit v platnost od 

ledna roku 1993. Ratifikační proces se však nad očekávání protáhl. Některé země 

smlouvu předložily občanům v referendu (Dánsko, Francie), jinde byl zkoumán její 

soulad s ústavou (Německo). Přesto nakonec vstoupila v platnost, a to 1.11. 1993. 

Problémy s ratifikací byly jistě dány i tím, že v jejím průběhu docházelo 

к významným událostem, majícím vliv i na ES/EU337. Byla to například krize 

v rozpadající se Jugoslávii, válka v Perském zálivu, ale také začátek jednání o 

přistoupení Rakouska, Švédská, Norska a Finska338. Zahájena byla rovněž spolupráce 

se zeměmi východní a střední Evropy, které doufaly v to, že budou také zahrnuty 

jako možní kandidáti přistoupení339. To se jim také podařilo, v červnu 1993 přijala

334 Postoj vycházející z principu prvenství francouzské politiky v Unii dokládá například známý výrok Jacquesa 
Chiraca, který vytýkal malým státům EU přílišnou horlivost -  prý měly mlčet.
335 Veber (2004), str. 354nn.
336 Veber (2004), str. 358n.
337 Úspěch ratifikačního procesu byl i vážně zpochybňován. Hovořilo se o tom, že po (...) dánském famózním NE 
a (...) kole měnových devaluací zůstává ratifikace stále více nejistá. Despekt projevovaly zejména země, pro které 
nebyl Maastricht příliš žádoucí. Citováno z britského Marchons, uber alles, Economist, sv. 325, č. 7787, 1992. 
Internetová verze článku, vyhledáno v bázi Academic Search Premier, adresa http://search.epnet.com/, 
staženo dne 5.5. 2005.
338 Jednání byla započata v únoru 1993, tedy ještě před ratifikací Maastrichtu, přistoupení se uskutečnilo v lednu 
1995, ovšem bez Norska. Veber (2004), str. 595.
339 Mluví se o tzv. fázi asociace (1991-93), kdy byly uzavírány obchodní smlouvy a vytvářeny různé pomocné 
programy pro země východní a střední Evropy. Základem bylo uzavření tzv. Evropských dohod v prosinci 1991 
resp. říjnu 1993 pro ČR, které představovaly jistou formu dohod o přidružení. Had, Miloslav, Urban, Luděk,

http://search.epnet.com/
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Evropská rada v Kodani rozhodnutí o otevření možnosti přistoupení po splnění 

určených kriterií (Kodaňská kriteria)340. Následující období, po setkání států SVE 

s Evropskou radou v Essenu v prosinci 1994, probíhalo postupné přibližování 

pomocí strukturovaného dialogu, byla připravena Bílá kniha pro integraci zemí SVE 

do vnitřního trhu341.

Budoucí Unii v jejím rozletu tlumily i rostoucí hospodářské obtíže států a stále 

rostoucí nezaměstnanost. Důsledkem nepřijetí Maastrichtu by však byl neslavný 

konec procesu, zahájeného Jednotným evropským aktem a další fáze stagnace. To 

nebylo v zájmu Francie ani Německa, které doufaly v posílení postavení Evropy na 

mezinárodním poli. Bez dosažení shody s ostatními státy by však o nějakém silném 

společném hlasu nemohlo být řeči. Proto Spolková republika i Francie vyvíjely tlak 

na přijetí Maastrichtu, čímž se často stávaly terčem kritiky342.

Reakcí na to, že Smlouva o Evropské unii mnoho otázek nevyřešila ale spíše je 

zkomplikovala, byla snaha prosadit dohodu o brzké revizi Maastrichtu. Ta byla jako 

revizní klauzule vtělena na popud Německa do smlouvy samé, znamenala závazek 

svolat na rok 1996 revizní konferenci. Mezitím však došlo ke změně na některých 

důležitých postech. Od ledna 1995 začala pracovat nová Evropská komise v čele 

s Lucemburčanem Santerem. Prezidenta Mitterranda téhož roku nahradil Jacques 

Chirac.

Plánovaná revizní konference byla zahájena v březnu 1996 v Turíně. Vycházela 

z práce tzv. reflexní skupiny, která měla podle summitu v Cannes v červnu 1995 

revizi připravit. Skupina definovala témata, jimiž by se měla konference zabývat, a to 

jednak otázku dalšího rozšíření, jehož časový plán byl konečně stanoven v Madridu 

v prosinci 1995. Dále provádění III. fáze HMU, otázku vlastních příjmů Unie, 

potřebu zjednodušení institucí a začlenění Západoevropské unie (ZEU) do EU. 

Ukázalo se však, že na řešení důležitých institucionálních otázek se není možno

Evropská společenství. První pilíř Evropské unie, Ústav mezinárodních vztahů, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 
Praha 1997, str. 119n a 133.
340 Šlo o podmínky politické (demokratické zřízení a právní stát), ekonomické (tržní hospodářství) a přijetí acquis, 
tedy dosavadních právních úprav ES/EU. Společenství si sobě samému stanovilo jedinou hlavní podmínku, a to 
připravenost к přijetí dalších členů. Had, Urban (1997), str. 122.
341 O letech 1994-97 se hovoří jako o období tzv. strategie přibližování. Ta byla ještě zintenzívněna po roce 
1997. Lippert (2001), str. 363.

342 Maastricht se svými ustanoveními prý chce běhat předtím, než se naučil chodit. Předepisuje lidem, aby se 
sjednotili, spíš než aby je nechal, až se sjednotívytváří mýtus společné zahraniční politiky (...) která selže při prvním 
pokusu o ni. Citováno z článku Marchons, uber alles.
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shodnout, a tak bylo znovu mnoho témat odsunuto na pozdější jednání, a tedy 

nevyřešeno.

Připravená revize byla schválena v červnu 1997 na summitu v Amsterodamu, 

přijata byla tzv. Amsterodamská smlouva. V platnost vstoupila v květnu 1999. Tváří 

v tvář blížícímu se východnímu rozšíření bylo zřejmé, že musí dříve či později dojít 

к reformě institucionálních a finančních otázek, má-li být systém Unie schopen 

dalšího fungování. Přesto nedošlo к výraznějšímu posunu343. Řešeny byly otázky 

rozhodovací procedury v Radě. Jednomyslnost v oblasti II. а III. pilíře přetrvala, 

rozšířila se možnost států odmítnout rozhodnutí ostatních konstruktivní absencí (tedy 

nejen vetem). Došlo к rozšíření užívání procedury spolurozhodování Parlamentu a 

к posílení postu předsedy Komise344. Jednalo se o dalším růstu počtu komisařů a 

poslanců s ohledem na další rozšiřování, přičemž bylo zřejmé, že je třeba stanovit 

zde určitý strop.

V červenci 1997 představila Komise programový dokument Agenda 2000, který 

se zabýval zejména otázkou připravenosti deseti kandidátských zemí střední a 

východní Evropy na přistoupení. Poskytl výhled budoucí situace v EU po rozšíření, a 

to také co se otázky financování týče. Četnými nedodělky z Amsterodamu se pak 

měla zabývat další mezivládní konference, jejíž závěry byly přijaty v prosinci 2000 

v Nice (Smlouva z Nice o institucionální reformě). Těchto jednání se již neúčastnil ani 

kancléř Helmut Kohl, neboť od roku 1998 vystřídala jeho vládu CDU/CSU a FDP 

koalice Sociálních demokratů a Zelených, v čele s Gerhardem Schröderem.

Jak je vidět, pozbývá debata o Evropské unii se vzdalováním se od druhé 

světové války svůj hlubší, křesťanský podtext a zužuje se na diskusi o 

hospodářských a bezpečnostních otázkách . Základní ideový záměr integračního 

procesu se čím dále tím více vytrácí, není vlastně zřejmé, v čem tkví jeho smysl. To se 

projevuje v rozpačitosti diskusí o budoucnosti EU, není jasné, jakou roli by vlastně 

měla hrát, měla-li by být federací, konfederací či jinou strukturou a komu by tedy 

měly být svěřeny rozhodující pravomoci345. Státy samy pak vystupují jako nezávislé 

subjekty, neochotné podřídit se jednotné politice.

Po odchodu Kohla, Mitterranda a Delorse z politické scény se navíc projevilo, 

že dosavadní průběh integrace byl do velké míry dílem jednotlivých osobností, které

М3 Veber (2004), str. 383.
»4 Had, Urban (1997), str. 22.
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usilovně pracovaly na uskutečnění svých konkrétních koncepcí. Když tito inspirátoři 

odešli z politické scény, odešly s nimi i jejich ideje a ukázalo se oslabení integrační 

myšlenky.

345 Veber (2004), str. 356n.
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3.6 DVOJSTRANNÁ SPOLUPRÁCE NĚMECKA A FRANCIE

Nyní, když již byl podrobně zmíněn vzájemný poměr SRN a Francie jako 

aktérů mezinárodních vztahů i regionální integrace, zaměřím se krátce na jejich 

bilaterální vztahy.

Helmut Kohl i Francois Mitterrand od svých předchůdců převzali bohatou 

tradici zvláštních vztahů obou zemí, které se datují zejména od Elysejské smlouvy. 

Pravidelná setkávání nejvyšších představitelů Francie a Německa, která jí byla 

zavedena, totiž přetrvala i do doby Kohla s Mitterrandem, i když vzájemné kontakty 

se vyznačovaly v průběhu doby různou mírou intenzity, závažnosti a otevřenosti. V 

80. a 90. letech však můžeme hovořit o oživení spolupráce, a to zejména v souvislosti 

s prosazováním společné pozice v rámci evropských struktur a jejich integrace346. 

Právě výhoda spojení sil pod jedním praporem a z ní plynoucí možnost lépe se 

prosadit v rámci sjednocující se Evropy bývá uváděna jako jeden z čistě 

pragmatických důvodů spolupráce Francie a Německa347.

Jako každý vztah, měla i spolupráce Francie a Německa své určité výchozí 

podmínky, které musely být respektovány, pokud mělo pro státy zůstat žádoucí 

nebo vůbec možné ji udržovat348. V tomto případě to byla jednak nutnost, aby 

Spolková republika pamatovala na to, že v očích Francouzů zůstávají Němci těmi, 

kdo jejich zemi vtáhli do dvou ničivých válečných konfliktů. Stále zde panoval silný 

pocit nedůvěry, který, pokud neměl být překážkou dobrého soužití, musel být 

upokojován nezáludností politiky SRN a bedlivým rozvažováním každého kroku. 

Akce, které by mohly být chápány jako Francii nepřátelské, musely být pokud 

možno vyloučeny. Francie zase ve svém vztahu к SRN narážela na nepřekonatelnost 

pevné vazby Německa na Spojené státy. I když v době po roce 1990 důvody této 

vazby v mnohém pominuly, setkal se Mitterrand u svých německých sousedů vždy 

s nechutí odloučit se zcela od vojenské moci USA. Tradiční snaha Francie o systém 

obrany nezávislý na Spojených státech tak na německé straně nevyvolala positivní 

odezvu349.

První podmínka, totiž respekt к obavám Francie z nezávislé německé politiky, 

byla citelně dotčena událostmi roku 1989 a 1990 a německým sjednocením. Jak jsme

346 Podle Mitterrandova životopisce Syrůčka přesáhla kvalita vztahů Německa a Francie očekávání a záměry
Adenauera s de Gaullem. Syrůček (1996), str. 166.
347 Kreidl (2000), str. 71.
348 O následujících podmínkách hovoří např. D. Moravcová v Moravcová (2000a), str. 49.
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již viděli, nebyl francouzský prezident nijak nadšen sérií převratů ve východním 

bloku, nejméně ze všeho však vidinou obnovy jediného velkého Německa. Nejen, že 

došlo ke změně rovnováhy sil v rámci ES, ale sjednocení SRN a jeho zisk úplné 

suverenity (Smlouva 2+4) ještě znatelněji vychýlily poměr sil i ve vztahu Německa a 

Francie ve francouzský neprospěch. Dosud se mohl Mitterrand jako hlava 

hospodářsky méně úspěšné země těšit tím, že Kohl je na něm do jisté míry závislý. A 

to jak v již zmiňované otázce pokračování v kurzu Ostpolitik, tak i co se bezpečnosti 

SRN týče. Tato reálná politická převaha Francie se projevovala i tím, že Kohl byl 

v mnoha otázkách ochoten vyjít vstříc požadavkům svého partnera, jen aby získal 

jeho podporu350.

Není proto divu, že nespokojenost s daným vývojem přivedla Mitterranda 

к dočasnému přerušení přátelských styků s Kohlem а к jednání přímo namířenému 

proti jeho krokům351. Určitým gestem ostentativní nezávislosti a pevnosti vlastního 

postavení tváří v tvář silnému Německu bylo i Mitterrandovo rozhodnutí o 

modernizaci jaderné výzbroje Francie (rakety krátkého doletu Hádes) z října 1991. 

Tyto rakety měly být rozmístněny na odedávna citlivém území Alsaska a Lotrinska, 

přičemž к vyhlášení plánu došlo bez předchozích konzultací s německou stranou. 

Nakonec však bylo toto rozhodnutí odvoláno, a to již v roce 1992352.

К dlouhotrvající roztržce tak nedošlo, Mitterrand si musel uvědomit, že svým 

odporem nic nezmění a že postojem přátelské kooperace bude spíše moci zasáhnout 

do německého vývoje. Kohl také vyvinul značné úsilí, aby Francouze přesvědčil o 

svých dobrých úmyslech a nabídl pokračování dobrovolného sebeomezení SRN 

v rámci procesu evropské integrace353. Proto i po roce 1990 pokračovala úspěšně 

vzájemná dvoustranná spolupráce Německa a Francie, a to až do druhé poloviny 90. 

let, kdy došlo к postupné výměně Mitterranda Chiracem a Kohla Schröderem. V 

důsledku hospodářského útlumu a stagnace v procesu evropské integrace pak 

přibývalo konfliktních střetů těchto tradičních spoluhráčů354. Přesto se dá říci, že 

pěstování zvláštních německo francouzských vztahů patří dosud к tradiční součásti 

zahraniční politiky obou zemí.

349 Tato situace se poněkud změnila za kancléře G. Schrödera a jeho ministra zahraničí J. Fischera, jak jsme viděli
například při přípravách na zásah v Iráku v nedávné době.
350 Byly to zejména hospodářské otázky, např. ústupky Německa francouzským zemědělským požadavkům.
Haftendom (2001), str. 92.
351 Například Giesbert (1996), str. 587.
352 Moravcová (2000a), str. 19.
as3 Veber (2004), str. 343.
** Kreidl (2000), str. 78n.
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Konkrétními projevy spolupráce byly společná prohlášení, iniciativy a 

memoranda, které byly vydávány, a to zejména v souvislosti s evropskou integrací. 

Byl to například společný Kohlův a Mitterrandův koncept reforem, odmítnutý na 

summitu v Miláně v červnu 1985, který předcházel přijetí Jednotného evropského 

aktu. Dále společná výzva z dubna 1990 volající po potřebě aktivních opatření, která 

měla přinést Maastrichtská smlouva, nebo společná deklarace o politické unii 

z prosince 1990355. V roce 1991 pak přišly další iniciativy, navrhující koncept řešení 

bezpečnostní a obranné politiky EU (Genscher-Dumasova iniciativa v únoru a 

Kohlova s Mitterrandem v říjnu). Každý takový akt byl samozřejmě doprovázen 

mnoha koly jednání a rozhovorů na různých úrovních francouzského a německého 

státu.

Významná byla i spolupráce v oblasti vojenství, která se slibně rozvíjela již od 

roku 1982. Tehdy začala v únoru první jednání o bezpečnosti a vojenské spolupráci, 

na která navázal společný německo francouzský summit v Bonnu v říjnu téhož roku. 

Společná komise se poté setkávala pravidelně356. Na počátku roku 1986 došlo 

к dohodě o zlepšení konzultací o nasazení francouzských předstrategických jaderných 

zbraní357. To byl krok, z nějž se těšilo především Německo, neboť se jednalo o zbraně 

s krátkým doletem, dosahujícím právě území SRN. Možnost konzultace jejich použití 

tak byla pro SRN životně důležitá358. O rok později pak v září byly uspořádány první 

velké francouzsko německé manévry s názvem Odvážný vrabec (Moineau hardi)359. 

Následovalo vytvoření společné vojenské brigády obou států o síle 4 200 mužů360, 

byla plánována společná výchova důstojníků apod.361 Spoluprací ve vojenské oblasti 

demonstrovali Francie a Německo vzájemnou shodu někdejších válečných 

protivníků, později měla sloužit za příklad ostatním státům ES/EU o 

realizovatelnosti vojenské spolupráce států.

355 France pulls away from de Gaulle, Economist, sv. 317, č. 7685, 1990. Internetová verze článku, vyhledáno 
v bázi Academic Search Premier, adresa http :// search.epnet.com/, staženo dne 5.5. 2005
356 Smouts (1983), str. 160.
357 Tyto zbraně měly sloužit jako výstraha před tím, než budou nasazeny zbraně strategické. Syrůček (1996), str. 
73.
358 Hacke (1997), str. 299n. Dohoda byla uzavřena v souvislosti s proměnou jaderné strategie Francie, která bývá
označována jako doktrína životních zájmů. Picaper, Jean Paul, Von Kohl -  Mitterrand zu Kohl -  Chirac: die ganz 
besondere Beziehung, in: Pruys, Karl Hugo, Helmut Kohl: Die Biographie, Edition Q, Berlin 1995, str. 506.
5» Duby (2003), str. 911.
m Údaj platný pro rok 1991. Podle The French and Germans: comrades in arms, Newsweek, sv. 118, Č.18, 1991. 
Internetová verze článku, vyhledáno v bázi Academic Search Premier, adresa http://search.epnet.com/, 
staženo dne 5.5. 2005 
“i Hacke (1997), str. 300.

http://search.epnet.com/
http://search.epnet.com/
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Důležitou roli hrály i vzájemné hospodářské vazby, i když co se Francie týče 

spíše ze SRN dovážela, než tímto směrem vyvážela (její obchodní deficit se SRN 

dosahoval v roce 1982 10 miliard DM)362. Právě oblast hospodářství však byla 

vhodným polem, na kterém se mohla osvědčit připravenost Spolkové republiky 

к ústupkům ve prospěch svého partnera. SRN tak někdy musela sáhnout ke krokům, 

které z čistě ekonomického hlediska nebyly právě nejvýhodnější (například 

Delorsem vyjednaná revaluace marky o 5,5% se současnou devalvací franku o 2,5% 

v počátečním období Mitterandova mandátu)363.

Jistě významnou, i když z praktického hlediska ne nej důležitější roli měla i 

četná setkání zástupců obou států na oficiální a slavnostní úrovni. Jednak zde byly 

pravidelné každoroční schůzky prezidenta a kancléře, založené již Elysejskou 

smlouvou. Dále tradice směřování prvních oficiálních návštěv do spřízněného státu 

(jako například v roce 1988 cesta nového socialistického premiéra Rocarda do 

Bonnu), nebo naopak přijetí prvních oficiálních návštěv právě ze SRN resp. Francie 

(německý kancléř jako první oficiální host nového prezidenta Mitterranda v roce 

1981) 364. a také množství dalších setkávání na nejrůznějších úrovních. Jelikož 

Mitterrand i Kohl měli slabost pro historii a cit pro významná gesta, uměli využít 

příležitosti к symbolickým aktům. Pamětihodné bylo zejména jejich setkání v září 

roku 1984 ve Verdunu, kde uctili oběti obou světových válek. Mělo to být jasné 

znamení o tom, že válečná rivalita obou národů byla již plně potlačena smířením. 

Podobnou příležitostí byly oslavy z ledna 1988, kdy bylo v Paříži připomínáno 

dvacáté páté výročí uzavření Elysejské smlouvy365.

362 Smouts (1983), str. 162.
363 Giesbert (1996), str. 416.
** Syrůček (1996), str. 159 a 121.
365 Giesbert (1996), str. 724.
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3.7 OSOBNÍ VZTAHY HELMUTA KOHLA A FRANQOISE MITTERRANDA

V předchozích kapitolách jsem se zabývala vzájemnými vztahy Spolkové 

republiky Německo a Francie na úrovni mezinárodní, regionální i bilaterální. Na 

závěr se zaměřím také na spolupráci a vztahy konkrétních osobností mužů, kteří stáli 

v čele obou států ve sledovaném období. Nabízí se zde otázka, zda má vůbec smysl 

sledovat podrobněji lidské vztahy mezi politiky, a to na té nejvyšší úrovni. Je přece 

zřejmé, že také prezidenti a kancléři jsou do značné míry jenom zástupci vlastní 

strany, vlády, státu. Jejich pravomoci jsou omezené, doba jejich působení je časově 

ohraničena. Osm let, resp. čtyři roky trvání mandátu nemůže stačit к tomu, aby 

jednotlivec ovlivnil základní směřování státu. Pokud tedy osobnosti prezidenta a 

kancléře samy o sobě nic neznamenají, proč se zajímat o jejich vzájemné vztahy? 

Mohou tyto subtilní vazby hrát roli na politickém poli?

Jak však již vyplynulo z předchozích kapitol a jak o tom svědčí dosavadní 

události mezinárodních vztahů, projevily se mnohdy právě osobní vztahy politiků 

jako když ne určující, tedy alespoň významný prvek, do značné míry ovlivňující i 

nejvyšší kruhy mezinárodní politiky. Jako oblíbený příklad tohoto jevu bývá 

vzpomínáno přátelství britského premiéra Churchilla s prezidentem Spojených států 

Rooseveltem366. Vřelé vzájemné vztahy, projevující se například v korespondenci, 

jistě přispěly к navázání pevné spolupráce mezi do té doby spíše nevražící zemí 

s minulostí kolonie a její někdejší mateřskou zemí. Tyto vazby přetrvaly i období 

společného válečného nasazení. Příkladem ze stejné doby může být naopak známá 

silná averze, která panovala mezi Rooseveltem a de Gaullem. Přestože Francie ke 

Spojeným státům tradičně chovala spíše vřelé city (darovala nové republice Sochu 

svobody), o nejvyšších představitelích těchto států v napjatém období druhé světové 

války totéž říci nemůžeme.

Také poválečné usmíření Němců a Francouzů bývá alespoň z části oceňováno 

jako plod dobrých vztahů a vzájemné důvěry jejich nejvyšších představitelů 

(Adenauer, Schuman), které byly podmínkou navázání spolupráce a smíření obou 

zemí, a to bezprostředně po ukončení těžkého válečného konfliktu367. Také období 

kancléřství Helmuta Kohla a prezidentství Frangoise Mitterranda bylo, jak bylo 

popsáno v předchozích kapitolách, dobou dobrých vzájemných vztahů. Podle

366 Churchill, W. S., Druhá světová válka IV., Lidové noviny, Praha 1993, kapitola 22. -  Má druhá návštěva ve 
Washingtonu, str. 381-3%.
367 Viz kapitola 2.2. Naopak tradiční nedůvěra přetrvávala ve vztazích Francie s Británií, dobře ji známe z postoje 
české populace к německému živlu.
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většiny autorů к dorozumění mezi státy přispěl právě přátelský charakter relace 

těchto dvou státníků368.

Většina autorů jejich vztahy popisuje shodně jako výrazně pozitivní, podle 

některých to byla vyvážená spolupráce369, jiní hovoří o spojenectví370, další o 

přátelství371. Výjimkou není ani charakteristika vztahu jako legendárního blízkého 

přátelství372, Mitterrandův životopisec Giesbert se vyjadřuje v tom smyslu, že, jestliže 

měl Mitterrand nějakého přítele, byl jím Helmut Kohl373. Podle tohoto autora se sám 

francouzský prezident pro list Figaro vyjádřil v tom smyslu, že (...) to, co se událo mezi 

mnou a Helmutem Kohlem umožnilo upravit to, co je nazýváno evropským bodem sváru37i. 

Mezi oběma politiky měl panovat duch srozumění, empatie, Kohl s Mitterrandem se 

vzájemně podporovali v těžkých situacích. Oslovovali se důvěrně křestními jmény, 

Helmut Kohl prý měl ve své pracovně vedle fotografie Konrada Adenauera snímek 

Mitterrandův375. To vše svědčí o tom, že v případě Kohla a Mitterranda nešlo jen o 

formální vztahy dvou politiků, kteří jsou okolnostmi vedeni ke spolupráci, ale o 

bližší vazby přátelské.

Tyto zvláštní vztahy byly výslednicí mnoha předpokladů. Jednak to byla právě 

zmíněná tradice spolupráce Německa a Francie na symbolicky významné úrovni 

jejich nejvyšších představitelů. Od doby Adenauera a de Gaulla a Elysejské smlouvy 

byla tato kooperace i institucionálně zakotvena. Navázali na ni s různou mírou 

pochopení a zájmu i jejich následovníci. Právě Kohl a Mitterrand z nich měli být 

myšlence francouzsko německého smíření nejoddanější.

Přirozené partnery z kancléře a prezidenta činilo již jejich postavení 

v politickém systému jednotlivých zemí. Prezident Francie byl od doby de Gaulla a 

jeho V. republiky rozhodujícím mužem ve státě, a to zejména na poli obrany a

368 (...) byl to vztah, který pomáhal ulehčit občas bouřlivé německo francouzské vztahy. Berger, Deidre, Man who ruled 
germany 16 years bows out with acclaim, Christian Science Monitor, sv. 90, Č. 232, 1998. Internetová verze článku, 
vyhledáno v bázi Academic Search Premier, adresa http://search.epnet.com/, staženo dne 28.2.2005.
369 Vláda Kohla a Genschern budovala vztah к Francii rozvážně a realisticky, to znamená s citem pro odstup, s ohledem na 
pňrozené hranice. Hacke (1997), str. 300.
370 (...) dnes jsou prezident Frangois Mitterrand a kancléř Helmut Kohl přáteli a spojenci (...).The French and Germans: 
comrades in arms, Newsweek, sv. 118, Č.18,1991. Internetová verze článku, vyhledáno v bázi Academic Search 
Premier, adresa http://search.epnet.com/, staženo dne 5.5. 2005.
371 Schöllgen (1999), str. 166.
372 Kohlovo blízké přátelství s francouzským socialistickým prezidentem Frangoisem Mitterrandem je  legendární. Dokud 
Mitterrand žil, setkávali se tito dva šéfové států každých pár měsíců. Berger (1998).
373 Giesbert (1996), str. 584.
374 Výrok z listu Figaro z 9.10.1994. Giesbert (1996), str. 587.
375 V květnu 1992, kdy situace na domácí scéně nebyla pro Kohla nikterak příjemná, dostalo se mu telefonické 
podpory od Mitterranda: Helmute, jen jsem vám chtěl ňci, že na Vás myslím. Giesbert (1996), str. 588 a 584.

http://search.epnet.com/
http://search.epnet.com/
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zahraniční bezpečnosti376. O rozhodující slovo v otázkách vnějších vztahů prezidenta 

nepřipravilo ani období kohabitace. Úřad kancléře je podobně silný. I když v čele 

republiky stojí formálně prezident, rozhodující moc je v rukou premiéra. To je 

potvrzeno i tzv. zásadou kancléřské Richtlinienkompetenz, tedy pravomocí kancléře 

rozhodnout o základní orientaci politiky všech resortů377. Navíc mandát spolkového 

kancléře i spolkového prezidenta se vyznačuje poměrně značnou délkou trvání a je 

obvyklé i opakované zvolení kandidáta. Mitterrand tak moc nepřetržitě vykonával 

od roku 1981 do roku 1995 (čtrnáct let), Kohl od roku 1982 do roku 1998 (šestnáct let). 

Období, kdy oba zastávali svůj úřad současně, trvalo třináct let, což je doba již 

značně dlouhá, zejména v porovnání s poměrně rychlým střídáním osob na 

nejvyšších postech jiných zemí (Itálie).

Rozhodující však bezpochyby byly styčné body jejich povah a zálib. Překážkou 

zřejmě nebyla příslušnost к rozdílným politickým táborům, socialista Mitterrand si 

rozuměl s křesťanským demokratem Kohlem. To bylo jistě možné i díky tomu, že 

Mitterrand nebyl ve své podstatě žádný proletář, ale intelektuál, pocházející 

z provinčních poměrů, patřící svou životní kulturou spíše к (vyšší) střední třídě. To 

byl také případ Helmuta Kohla, snad s tím rozdílem, že levicový Mitterrand si 

poněkud více zakládal na dobrém vkusu a eleganci, než zemitější konzervativec 

Kohl. Jistě tak pro ně nebylo problémem najít společná témata к hovoru, což bylo o 

to důležitější, že i společné stolování a nezávazná konverzace jsou oblastmi, kde se 

rodí politika. V této souvislosti bývá zmiňována zejména společná záliba v historii, 

její znalost a cit pro historické události378. Odtud je už jen krůček ke snaze, naplnit i 

vlastní politickou praxi hlubším významem a vidět ji v širších souvislostech. Kohl i 

Mitterrand tak shodně vedle politického realismu pěstovali i idealismus. Jinak by se 

zřejmě nebyli mohli dlouhodobě nadchnout pro myšlenky otců zakladatelů, 

na jejichž poselství se odvolávali.

Mezi Helmutem Kohlem a Frangoisem Mitterrandem tedy panovaly dobré, 

přátelské vztahy, které příznivě ovlivnily i spolupráci obou zemí. A to jak na 

bilaterální, tak na regionální úrovni v rámci procesu evropské integrace. Možnost a 

zvyk vzájemných konzultací, obeznámenost s politikou a záměry partnera a duch

376 Symbolicky to bylo vyjádřeno například tím, že co se nasazení jaderných zbraní týče, má rozhodující slovo 
pouze sám prezident. Syrůček (1996), str. 72.
377 Podle článku 64 Základního zákona Spolkový kancléř určuje základní směry politiky a nese za to odpovědnost (...). 
Základní zákon Spolkové republiky Německo, in: Klokočka, Wagnerová (1997), str. 255.
378 Giesbert (1996), str. 584.



přátelské spolupráce jistě kladně přispěly к sblížení obou zemí a umožnili snadnější 

překonávání rozporů.
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V této poslední kapitole práce se krátce zastavím u dvojice politiků, kteří 

převzali vládní úřady po Helmutu Kohlovi a Francoisi Mitterrandovi. Tak bude 

možné srovnáním s následovníky poznat další aspekty zkoumaného vztahu Kohlova 

Německa a Mitterrandovy Francie. Odpověď na otázku, zda vzájemné pouto a 

tradice spolupráce, a to zejména na poli evropské integrace, přežily osobnosti těchto 

dvou státníků, poskytne možnost к posouzení jeho pevnosti a umožní dále poznat 

jeho charakter.

Jacques Chirac převzal prezidentský úřad již roku 1995, s jeho osobou skončilo 

období, kdy post prezidenta patřil socialistům. Chirac byl členem neogaullistického 

Sdružení pro republiku (RPR -  Rassemblement pour la République), které sám založil 

v roce 1976379. Na dědictví Charlese de Gaulla navazoval i v tom, s jakou nedůvěrou 

přijímal závazky Francie v rámci Společenství a později Unie380. V rámci RPR patřil 

к tradičním gaullistům, kteří s velkou vervou odmítali oslabování francouzské 

suverenity ve prospěch Bruselu381. К jeho kritickému postoji vůči procesu evropské 

integrace přispívalo i to, že se tímto způsobem mohl jako prezidentský kandidát 

profilovat proti prezidentu Mitterrandovi.

Přesto po převzetí prezidentského úřadu pružně navázal na kurs svého 

předchůdce, alespoň v proklamovaném odhodlání být i nadále, spolu s Kohlovým 

Německem, hnací silou Unie. Chirac pokračoval i v tradici koncipování společného 

stanoviska a strategie Spolkové republiky a Francie před jednáním v rámci Unie, tak, 

jak to bylo zvykem za Mitterranda. Tak například v listopadu roku 1996 Kohl 

s Chiracem připravili společný návrh jednání chystané revizní konference382. 

Zároveň však bylo zřejmé, že v konkrétních otázkách bude Chirac postupovat spíše 

pragmaticky, s menším ohledem na naplnění ideové koncepce jednotné Evropy, tak, 

jak ji pěstovali Kohl s Mitterrandem. To se projevilo například v diskusích 

provázejících třetí fázi vytváření Hospodářské a měnové unie. Hlavním Chiracovým 

cílem bylo prosadit řešení co nejpřátelštější problémovému francouzskému

379 Bylo to v prosinci, poté, co Chirac podal demisi z úřadu premiéra. Duby (2003), str. 751. Tato strana zanikla 
v roce 2002 v souvislosti se vznikem nového uskupení -  Unie pro lidové hnutí -  Union pour un mouvement populaire 
(UMP). Perottino (2005), str. 247n.
380 Srovnej např. Picaper (1995), str. 503.
38’ Veber (2004), str. 381.
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hospodářství, bez ohledu na dlouhodobé důsledky. Na rozdíl od Kohla, který často 

prosadil politické řešení proti potřebám ekonomickým, Chirac dával přednost cíli 

pragmatickému383.

Gerhard Schröder, který po volbách roku 1998 se svou SPD nahradil Helmuta 

Kohla, měl podobnou politickou minulost jako Chirac. Sociální demokraté nepatřili 

nikdy к zapáleným zastáncům adenauerovské představy o směřování Evropy (viz. 

2.3). Jako nej větší opoziční strana pak SPD Kohlovu evropskou a francouzskou 

politiku užívala jako jedno z témat, jejichž kritikou se vyhraňovala vůči vládní Unii. 

Vedle protestů proti enormní finanční náročnosti členství v EU, do jejíhož rozpočtu 

přispívala Spolková republika nejvíce ze všech členských států, se ve volebním roce 

1998 SPD nabízelo obzvlášť vhodné téma384. Byly to diskuse o budoucí evropské 

měně, jíž měla ustoupit i tradičně solidní německá marka, která byla jakýmsi 

symbolem německého blahobytu a úspěchu.

Poté, co se Schröder ujal úřadu, bylo zřejmé, že ve své politice skutečně 

podobně jako Chirac upřednostní spíše pragmatická hlediska. Nacházel se ostatně ve 

složité pozici, kdy i Spolková republika pociťovala projevy hospodářské recese. 

Zatímco Kohl se v takových okamžicích dovolával solidarity obyvatelstva a 

upozorňoval na zásadní význam sledování vytčených dlouhodobých cílů (program 

obnovy východního Německa, pokračování vytváření hospodářské a měnové unie), 

Schröder se otevřeně hlásil к politice uvědomění si vlastních zájmů385. Přestože tedy 

nová koalice SPD -  Bündnis 90/Die Grünen ohlásila, že hodlá kontinuálně pokračovat 

v dosavadní zahraniční a evropské politice Kohlových vlád386, projevila se jasně 

změna jejích priorit. Větší zájem o národní politiku, než konsensus v rámci Unie, se 

tak stal vlastní i vládě Spolkové republiky. Schröder, odmítaje Kohlův idealismus, se

382 Byl to tzv. tříbodový dopis, který si za cíl kladl překonat panující europesimismus. Veber (2004), str. 375. 
Jakoby se tak znovu opakovala situace z počátku 80. let, kdy Kohl, ovšem s Mitterrandem, vytáhli společně do 
boje proti euroskleróze.
383 Francie usilovala o zmírnění přijatých konvergenčních kriterií Ш. fáze HMU a o přijetí četných výjimek. 
V diskusi o postavení budoucí Evropské centrální banky se snažila získat zde rozhodující vliv. Kreidl (2000), str. 
80nn.
384 Na tiskové konferenci ve Štrasburku v červenci 1998 Schröder kritizoval příliš proevropskou politiku spolkové 
vlády a vyžadoval větší spravedlnost při financování EU. Fiala, Mareš (1999), str. 29.
385 Politik des aufgeklärten Eigeninteresses, výrok je možno chápat i jako politiku sledování vlastních zájmů bez 
předsudků, i když podle původního kontextu mělo jít o přístup vycházející z respektováni důležitých zájmů státu. 
Ve svém příspěvku výrok cituje Barbara Lippert, jedná se o Schroderův projev ze září 1999 v Berlíně. Lippert 
(2001), str. 383n.
386 Lippert (2001), str. 380.
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hlásil к realistické politice a oznámil, že Spolková republika již nebude pokračovat 

v dosavadní míře financování evropské integrace387.

I když formálně fungovala úzká spolupráce Francie a Spolkové republiky 

stejně uspokojivě, jako za časů Kohla s Mitterrandem, skutečná blízkost názorů a 

požadavků obou zemí byla spíše frází, i když často opakovanou. Když Schröder 

v polovině funkčního období bilancoval, neopomenul se zmínit o spolupráci 

s Francií: I když je německo francouzská osa kritizována jako zadrhávající se motor, vrčí dost 

dobře a pravidelně388. Nadále také pokračovaly pravidelné konzultace, založené již 

Elysejskou smlouvou, například v létě roku 2001 Schröder se Chiracem vydali 

společné stanovisko к národnostní nesnášenlivosti v Evropě, vyjádřili se к výsledku 

irského referenda a potvrdili politickou prioritu rozšíření EU. Německo francouzský 

motor je prý neporušený389. Nechyběly ani demonstrativní symbolické počiny, jako 

pozvání Schrödera jako vůbec prvního německého kancléře к účasti na oslavě Dne D, 

kdy bylo v červnu 2004 připomínáno 60. výročí vylodění Spojenců v Normandii390.

Přes častá setkání a pochvalování si běhu německo francouzského motoru se 

harmonizovat názory obou zemí často nepodařilo. Chyběla společná taktika při 

jednáních institucí Evropské unie, problémy byly i v samotné komunikaci mezi 

zástupci obou zemí391. Zástupci nyní opoziční CDU Schröderovi vytýkali, že 

nedostatečnou koordinací stanoviska s francouzskou stranou znevýhodňuje 

vyjednávači pozici země při jednáních Evropské rady. Vyslovili se v tom smyslu, že 

za časů Kohlovy vlády vyjádňl francouzský prezident pro německé požadavky větší 

pochopení392.

Ukazovalo se tedy, že tolikrát připomínaná osa Paříž -  Bonn poněkud pozbyla 

na průraznosti. Vedle toho, že jak Francie, tak Německo se musely potýkat se svými 

vlastními, především hospodářskými problémy, se projevovala i váhavost procesu 

evropské integrace. Přes nutnost reforem a náležité přípravy na východní rozšíření

387 К Schröderovu realismu srov. např. Lippert (2001), str. 381. V uvedeném smyslu se Schröder vyslovil před 
Vídeňským summitem Evropské rady z listopadu a prosince roku 1998. Fiala, Mareš (1999), str. 31. To, že 
Schröder nebyl žádným vizionářem, konstatuje např. Veber (2004), str. 415.
388 Pressekonferenz mit Bundeskanzler Gerhard Schröder am 27.07.2000 in Berlin zum Thema: Bilanz und Ausblick, 
staženo z internetových stránek ministerstva zahraničí SRN, adresa www.auswaertiges-amt.de, staženo dne 
18.4.2006.
389 77. Deutsch-französische Konsultationen, 12.06.2002. Staženo z internetových stránek ministerstva zahraničí SRN, 
adresa www.auswaertiges-amt.de, staženo dne 18.4.2006.
390 Chirac lädt Schröder zur D-Day-Gedenkfeier nach Frankreich ein, 02.01.2004. Staženo z internetových stránek 
ministerstva zahraničí SRN, adresa www.auswaertiges-amt.de, staženo dne 18.4.2006.
391 Srovnej např. Veber (2004), str. 383, Lippert (2001), str. 384n.
392Výrok patří Karlu Lamersovi, mluvčímu frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu, který se takto vyslovil 
v prosinci 1998. Citováno podle Fiala, Mareš (1999), str. 30.

http://www.auswaertiges-amt.de
http://www.auswaertiges-amt.de
http://www.auswaertiges-amt.de
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se totiž stále nedařilo přijmout potřebná rozhodnutí (viz. kapitola 3.5). Jisté odcizení 

vztahů Spolkové republiky a Francie tak bylo navíc provázeno podobným 

ochladnutím v rámci Unie jako celku. Zatímco za časů Kohla s Mitterrandem byla 

motivační a vůdčí role jejich zemí všeobecně respektována, což se projevilo na 

úspěšnosti jejich iniciativ, došlo nyní ke změně. Ačkoliv nadále platí, že váha 

společného hlasu Němců a Francouzů je rozhodující, není jejich stanovisko často 

v souladu se zájmy ostatních států EU. Místo rozvíjení konsensu tak dochází к více či 

méně ostrým střetům. Příkladem může být nedávné rozštěpení Unie v otázce války 

v Iráku (Německo a Francie proti Británii, Polsku, Španělsku aj.). Tehdy svým 

zahraničně politickým postojem Schröder se Chiracem nalézali styčné body spíše 

s Moskvou a opouštěli tak dosud proklamovanou vůli ke společnému postoji EU. 

Nejnovějším příkladem politiky Spolkové republiky, která vědomě nedbá o 

jednotnost a solidaritu Unie, jsou události spojené s výstavbou ruského plynovodu. 

Zájem Polska je Němci zcela opomíjen.

Ochladnutí vztahů Spolkové republiky a Francie však do velké míry souviselo i 

s osobnostmi politiků, kteří stáli v jejich čele. Jak Schröder, tak Chirac se vyznačovali 

spíše pragmatickým přístupem к věci. Byli navíc dědici politických proudů, které 

tradičně představovaly opozici konceptu Evropy, tak, jak ji vytvořila dvojice Konrad 

Adenauer a Robert Schuman. Stejně tak jim nebyla vlastní hlubší motivace této 

koncepce, vycházející z politicky angažovaného křesťanství Adenauerova, 

Schumanova i Kohlova. Ve spojení francouzských a německých zájmů proto ani 

nemohli spatřovat nic jiného, než momentálně výhodnou strategii. Když nad 

výhodami převáží nevýhody, je čas na změnu.
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Vztah Spolkové republiky Německo a Francie v období vlády Helmuta Kohla 

a Francoise Mitterranda představoval dobu intenzivní spolupráce těchto dvou zemí, 

a to zejména na poli evropské integrace. Kohl s Mitterrandem tím navazovali na 

smíření a tradici kooperace obou národů, které byly po druhé světové válce dílem 

osobností Konrada Adenauera a Roberta Schumana. Tomuto smíření předcházelo 

dlouhé období nepřátelství a napětí, proto můžeme o poválečné době hovořit jako o 

historickém zlomu v dosavadních vztazích. Klíčem к řešení situace v Evropě po 

druhé světové válce mělo být vytvoření jednotné evropské organizace a sjednocení 

zájmů a politik evropských zemí. Prvním krokem na této cestě byl vznik ESUO.

Spolupráce Spolkové republiky Německo a Francie pokračovala i v období 

následujících, stejně jako proces evropského sjednocování. Nástupci Adenauera a 

Schumana však na jejich politiku navazovali jen z části. Proto, i když po formální 

stránce byla kooperace obou zemí nadále rozvíjena a dokonce smluvně zakotvena 

(Elysejská smlouva), fakticky chyběla vůle ke shodě v takové míře, jako tomu bylo po 

roce 1945.

Charles de Gaulle v období svého prezidentství koncem 50. a v 60. letech se 

spíše než na evropskou politiku orientoval na samostatnou politiku francouzskou. 

Podobný kurs sledovali i jeho následovníci v úřadě, Georges Pompidou a Valéry 

Giscard d'Estaing.

Ve Spolkové republice Německo byla koncem 60. let Adenauerova CDU 

vystřídána SPD s kancléři Brandtem a Schmidtem. Jejich prioritou bylo především 

rozvíjení vztahů s Východem (Ostpolitik).

Počátek osmdesátých let a nástup Helmuta Kohla s Francoisem Mitterrandem 

přinesl nové oživení a rozvoj kooperace obou zemí, a to v oblasti hospodářské, 

vojenské i politické, předním polem jejich spolupráce se stala evropská integrace. 

Byli při tom vedeni jednak důvody pragmatickými, které vyplývaly z poměrů na 

mezinárodním poli (oživení studené války na přelomu 70. a 80. let). To byla 

například snaha Francie udržet si kontrolu nad západním Německem a posílit spolu 

s evropskými institucemi vlastní moc, nebo podobný cíl Spolkové republiky, která 

v evropské politice spatřovala alternativu к omezené politice národní. Jednak iniciací 

a rozvíjením procesu evropské integrace se po vzoru svých předchůdců Adenauera a 

Schumana snažili vytvořit stabilní mírové evropské uspořádání.
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Svými iniciativami směřovali Kohl s Mitterrandem к posilování stávajících 

evropských struktur a rozšiřování spolupráce členských zemí. Sjednocená Evropa 

pro ně však byla především prostředkem pro prosazení zájmů svých vlastních zemí. 

Snažili se samozřejmě o positivní zapojení ostatních států, francouzsko německý 

tandem měl ale vždy hrát vedoucí úlohu.

Spojení Spolkové republiky s Francií se stalo účinným hybatelem poměrů 

v západní Evropě, na čemž nic nezměnila ani událost německého sjednocení. 

Partnerem jim při tom byla Evropská komise se svým předsedou Jacquesem 

Delorsem. Zároveň se mohli opírat o široký konsensus v rámci Společenství a fakt, že 

jejich vůdčí role ve Společenství a později Unii byla obecně přijímána. Přesto se ani 

jejich spolupráci nevyhýbaly rozpory, které vyplývaly z odlišností v dlouhodobých 

cílech obou států a z nich pramenících neshod při hledání a uskutečňování 

konkrétních řešení integračních cílů. Jistým stínem na jejich politice evropské 

integrace byla rovněž skutečnost, že poněkud ustoupili z ideových vizí křesťanské 

Evropy Schumana a Adenauera a debata o společné Evropě se tak redukovala na 

hospodářské a bezpečnostní otázky.

Součástí dobrých vzájemných vztahů bylo i vědomí významu smíření obou 

národů a smysl pro symbolické vyjádření této skutečnosti. Roli sehrály také osobní 

vztahy, které panovaly mezi Kohlem a Mitterrandem, jež můžeme označit jako 

blízké.

Kolem poloviny devadesátých let došlo к oživení sporných otázek mezi 

Francií a Německem, což bylo provázeno i ochabnutím reformního odhodlání a 

konsensu v rámci Evropské unie jako takové. Tato proměna byla patrná zejména po 

vystřídání Frangoise Mitterranda Jacquesem Chiracem a Helmuta Kohla Gerhardem 

Schröderem. Původní cíle, které odstartovaly přijetí Jednotného Evropského Aktu a 

Maastrichtu, se v plné míře uskutečnit nepodařilo. Do evropské politiky jednotlivých 

států se vracel partikularismus, což ovlivňovalo také další vztahy Německa a 

Francie. Schröder a Chirac sice pokračovali v tradicích spolupráce obou zemí, ta však 

již nebyla vedena společnou silnou vizí a stala se spíše zvykem, oba státy praktikují 

do značné míry samostatnou politiku.
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6. RESUMÉ

Vztah SRN a Francie v období vlády Helmuta Kohla a Frangoise Mitterranda 

představoval dobu intenzivní spolupráce těchto zemí, a to zejména na poli evropské integrace. 

Kohl s Mitterrandem navazovali na tradici kooperace obou národů, která byla dílem Konrada 

Adenauera a Roberta Schumana. Tomuto smíření předcházelo dlouhé období nepřátelství, 

proto můžeme o poválečné době hovoňt jako o historickém zlomu v dosavadních vztazích. 

Klíčem к řešení situace v Evropě po druhé světové válce mělo být iry tvoření jednotné evropské 

organizace.

Spolupráce SRN a Francie pokračovala i v následujícím období 60. a 70. let, stejně jako 

proces evropské integrace. Vztahy obou zemí však nebyly tak intenzivní a blízké. Co se 

integračního procesu týče, bývá toto období označováno jako doba eurosklerózy.

Počátek osmdesátých let a nástup Helmuta Kohla s Francoisem Mitterrandem přinesl 

nové oživení kooperace obou zemí, a to v oblasti hospodářské, vojenské i politické, předním 

polem jejich spolupráce se stala evropská integrace. Byli pň tom vedeni jednak důvody 

pragmatickými, jednak navázali na ideje Adenauera a Schumana, kteří v ní viděli prostředek 

к vytvoření stabilního mírového evropského uspořádání.

Svými iniciativami směřovali Kohl s Mitterrandem к posilování stávajících evropských 

struktur a rozšiřování spolupráce členských zemí. Sjednocená Evropa pro ně však byla 

především prostředkem pro prosazení zájmů sirých vlastních zemí.

Spojení Spolkové republiky s Francií se stalo účinným hybatelem poměrů v západní 

Evropě, na čemž nic nezměnila ani událost německého sjednocení. Opírali se o široký 

konsensus v rámci Společenství, jejich vůdčí role v ES/EU byla obecně pňjímána. Positivní 

roli sehrály také blízké osobní vztahy mezi Kohlem a Mitterrandem. Přesto se ani jejich 

spolupráci nevyhýbaly rozpory. Stínem na jejich politice evropské integrace byla skutečnost, 

že poněkud ustoupili z ideových vizí křesťanské Evropy Schumana a Adenauera a debata o 

společné Evropě se redukovala na hospodářské a bezpečnostní otázky.

Nástupci Kohla s Mitterrandem, Schröder a Chirac, sice pokračovali v tradicích 

spolupráce obou zemí, ta se však stala spíše zvykem, oba státy praktikují do značné míry 

samostatnou zahraniční politiku.

Das Verhältnis zwischen Bundesrepublik Deutschland und Frankreich in der Zeit der 

Regierung Kohl und Mitterrand bildete eine Periode einer intensiven Zusammenarbeit dieser 

Länder, vor allem auf dem Gebiet der europäischen Integration. Kohl mit Mitterrand knüpften an
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die Tradition der Kooperation dieser Nationen an, die das Werk Adenauers und Schumans war. 

Dieser Versöhnung ging eine lange Zeit der Feindschaß vorher, sodass die Nachkriegszeit als ein 

historischer Bruch in den bisherigen Beziehungen betrachtet sein kann. Das Schlüssel zur 

Lösung der Lage in Europa nach dem zweiten Weltkrieg sollte die Bildung einer einheitlichen 

europäischen Organisation sein.

Die Zusammenarbeit der BRD und Frankreich ging in den folgenden 60. und 70. weiter, 

so wie das Prozess der europäischen Integration. Die Beziehungen der beiden Länder waren aber 

nicht mehr so intesiv und nahe. Was es das Integrationsprozes angeht, wird diese Epoche als Zeit 

der Eurosklerose bezeichnet.

Der Anfang der 80. Jahre und der Amtsantritt Kohls und Mitterrands brachte eine 

Belebung der Kooperation der zwei Länder mit, und zwar im wirtschatlichen, militärischen sowie 

politischen Bereich; zum Vorfeld ihrer Zusammenarbeit wurde die europäische Integration. Sie 

sind dabei einerseits mit pragmatischen Gründen geleitet worden, andererseits knüpten sie an die 

Ideen Adenauers und Schumans an, die in ihr ein Mittel zur Schaffung einer friedlichen 

europäischen Ordnung sahen.

Mit ihren Initiativen zielten Kohl und Mitterrand zur Festigung der bestehenden 

europäischen Strukturen und zur Erweiterung der Zusammenarbeit der Mitgliedsländer zu. 

Vereinigtes Europa war für sie aber vor allem ein Mittel zur Durchsetzung der Interessen ihrer 

eigenen Länder.

Die Verbindung der BRD mit Frankreich wurde zu einer wirksamen Treibkraft in 

Westeuropa, worauf nichts nicht einmal das Ereignis der deutschen Wiedervereinigung 

verändert hat. Sie stützten sich auf ein breites Konsens im Rahmen der Gemeinschaft auf ihre 

leitende Rolle in EG/EU wurde allgemein aufgenommen. Eine positive Rolle spielte auch das 

persönliche Verhältnis, das zwischen Kohl und Mitterrand gerrschte und das man als nahes 

bezeichnen kann. Dennoch war ihre Zusammenarbeit nicht frei von Widersprüchen. Ein gewisser 

Schatten wird auf ihre Europapolitik dadurch geworfen, dass sie die christichen Europaideen von 

Schuman und Adenauer ein wenig verlassen hatten und die Debatte über die gemeinsame Europa 

sich an die Wirtschafts- und Sicherheitsfragen reduzierte.

Die Nachfolger Kohls und Mitterrands, Schröder und Chirac, führten zwar die Tradition 

der Zusammenarbeit beider Länder weiter, sie wurde aber eher zu einer Angewohnheit, beide 

Staaten praktizieren weitereine in hohem Mafie unabhängige Außenpolitik.
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■ Francouzský výzkumný institut: www.ifri.org

■ Stránky televizní stanice RTL: www.rtl.de/wahlen/kkk

■ Edice dokumentů: www.documentarchiv.de

■ Internetová verze časopisu Die Politische Meinung: 

www.kas.de / Publikationen/ die_politische_meintmg.html

■ www.ladocumentationfrancaise.fr

■ Internetová verze novin Die Zeit: www.zeit.de
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