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 Ve svém referátu bych chtěl popsat vznik a hranice Francouzského státu, který je 
znám i jako Vichistický stát či Vichistický režim a který vznikl po porážce Francie v roce 
1940. Zároveň se zde zabývám postavou maršála Pétaina, který je s tímto režimem nerozlučně 
spjat, neboť stál u jeho zrodu a byl jeho čelným představitelem až do konce režimu  
v roce 1942. 

Osud Francie se začal naplňovat ráno 10. května 1940. Ten den Německo porušilo 
neutralitu Belgie, Lucemburska a Nizozemska. Hlavní směr úderu vedla německá skupina 
armád přes zalesněné Ardeny a řeku Másu, s cílem prorazit frontu u Sedanu. Během šesti 
týdnů donutil Wehrmacht ke kapitulaci belgickou a nizozemskou armádu, vyhnal britský 
expediční sbor a na hlavu porazil 95 divizí francouzské armády. Vláda v nastalém zmatku 
prchla do Bordeaux. Tam došlo k jednání, při němž se takřka všichni ministři zachovali 
poraženecky. Dvaadvacátého června bylo podepsáno příměří. Právě v tomto okamžiku se 
začal naplňovat i osobní osud maršála Pétaina, kterého vlna zmatků a falešných nadějí 
vynesla do čela státu. 

Philippe Henri Pétain se narodil 24. dubna 1856 ve vesničce Cauchy-la-Tour v 
úrodném departementu Pas-de-Calais, ležícím mezi Arrasem a přístavem Calais. Díky 
vynikajícím studijním výsledkům se dostal do prestižní důstojnické školy Saint-Cyr1. V letech 
1901-1910 učil na Válečné škole, na níž dosáhl hodnosti plukovníka. V roce 1914 mu bylo 
osmapadesát let a vykonával funkci velitele dělostřeleckého pluku v Arrasu. Zde ho také 
zastihla I.světová válka. 

Události ze srpna 1914 připomínají rok 1940. Nerozhodná vláda, podcenění 
nebezpečí, překvapivý útok, německá materiální převaha, ohrožená Paříž. Rozdíl tu však 
přece jen byl -v čele francouzské armády stáli velitelé, o jejichž poraženectví nemohlo být ani 
řeči. Bitva na Marně2 zastihla Pétaina ve skvělé formě. Jako velitel dělostřelecké brigády 
projevil smysl pro defenzívu a schopnost odhadnout okamžik vhodný k útoku. Stal se jedním 
z nejvýznamnějších mužů francouzského velení, jeho hvězda nezadržitelně stoupala. 14. září 
byl jmenován divizním a v červnu následujícího roku, po ofenzívě v Champagni, dokonce 
armádním generálem. V roce 1916 se stal náčelníkem generálního štábu v bitvě o Verdun3, o 
rok později přešel do funkce velitele skupiny armád Střed, téhož roku nahradil generála 
Roberta Nivella ve funkci vrchního velitele francouzské armády a o rok později byl jmenován 
maršálem. Po podepsání kapitulace Německa byla jeho popularita mezi lidem obrovská. 

V souvislosti s rokem 1940 vyvstává otázka: jak je možné, že se Pétain dostal tak 
jednoduše k moci? Měl za sebou významné státní funkce, působil na postu generálního 
inspektora francouzské armády4, vykonával funkci ministra národní obrany a v roce 1939 byl 
jmenován francouzským velvyslancem u generála Franka ve Španělsku - ale zásadní politické 
zkušenosti mu přece jen chyběly. Navíc mu v roce 1940 bylo už 84 let. Když ho však premiér 
Paul Reynaud v kritických okamžicích povolal do čela státu a nechal ho jmenovat 
místopředsedou a vzápětí předsedou Národního shromáždění, vsadil na jeho obrovskou 
prestiž. Joffre, Foch i Nivelle byli už po smrti - volba logicky padla na Pétaina. Francie znovu 
upřela svůj pohled na hrdiny od Marny a Verdunu a vložila do nich veškeré naděje, jako 
kdyby někdejší vítězové mohli spasit nespasitelné, jenomže Pétain z roku 1940 nebyl 
Pétainem z roku 1914, i když se tak pravděpodobně cítil. Z patetického projevu, s nímž se 17. 

                                                 
1 V roce 1878 zde absolvoval jako poručík dělostřelectva. 
2 6.-12.září 1914. 
3 21.února – 18.prosince 1916. 
4 Jeho blízkým spolupracovníkem byl mladý kapitán Charles de Gaulle. 
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června 1940 obrátil k národu, je zřejmé, že se považoval za jeho zachránce: ,,Se sevřeným 
hrdlem vám dnes říkám, že musíme přestat bojovat. Dnes v noci jsem se obrátil na nepřítele, 
abych ho požádal o příměří a abych se spolu s ním jako voják pokusil najít čestné řešení 
nynější situace. Ať se všichni Francouzi semknou kolem vlády, v jejímž čele v této těžké době 
stojím, ať umlčí svůj strach a dál věří ve svou vlast a její osud." Pétain nechtěl pokračovat 
v boji a usiloval o příměří, jež bylo podepsáno dne 22.června roku 1940 v lese u Rethondes  
na tomtéž místě, kde bylo v roce 1918 uzavřeno příměří, jímž byla ukončena 1.světová válka. 
V projevu napsaném nebo upraveném Emmanuelem Berlem, jež pronesl dne 25.června a v 
němž zdůvodnil nutnost příměří, vyzval Pétain k zavedení nového pořádku a vyzval 
Francouze, aby „ze všeho nejdříve usilovali o duševní a mravní obrodu“. Tím poprvé projevil 
skutečnou slabost. Žádná jiná země5, jež se stala objetí nacistického vpádu, nepožádala o 
příměří. Byl to prvotní hřích Vichy. Hitler, jenž jednal s vypočítavou umírněností, dosáhl 
prostřednictvím uzavření příměří stanovených cílů. Francie byla vyřazena z války, měla mít 
vládu, jež udrží pořádek a zabrání, aby byl německým silám kladen odpor a kromě toho bude 
pomáhat pokračující válce proti Británii a možná se na ní dokonce bude podílet. Hitler netrval 
na obsazení celé Francie, čímž by byl riskoval, že francouzská vláda odejde do severní Afriky 
a povede dál válku; kromě toho dovolil, aby si Francie zachovala válečné loďstvo a 
impérium. Francie měla dodávat válečný materiál do Německa. Francouzská armáda byla 
v podstatě demobilizována a odzbrojena, byl ponechán v podstatě jen nepatrný počet 100.000 
mužů bez tanků a bez těžkých děl. Mezi dalšími ustanoveními figuroval rovněž článek 19, 
jenž vyzýval Francouze, aby „na požádání vydali“ Německu každého Němce žijícího ve 
Francii, v jejich koloniích, v protektorátech a na svěřeneckých územích pod její správou. 
Pétain v ošidné obhajobě tohoto nařízení doufal, že Německo své požadavky omezí na 
„válečné štváče“ německé stání příslušnosti. Pokud šlo o 1.600.000 francouzských válečných 
zajatců, nebylo dosaženo žádné dohody, v důsledku čehož museli zůstat v táborech a pracovat 
pro Německo. Mírová smlouva nebyla vůbec podepsána. Dne 25.června byla podepsána 
v Turínu 2.dohoda o uzavření příměří, tentokrát s Itálií, jež vstoupila do války pouhých 14 dní 
před tím. Za to bylo Francii dovoleno, aby si ponechala „svrchovanost“ včetně vlády, 
ozbrojených sil a impéria.  

Během bojů, vedených za 1.světové války, byla řada départementů v oblasti 
severovýchodní Francie, to znamená asi 10% území celé země, 12% obyvatelstva Francie a 
značná část francouzské průmyslové výroby 4 roky despoticky okupována a spravována 
německou armádou. Podmínky příměří, uzavřeného v roce 1940 však zašly mnohem dál. 
Francie byla rozdělena do dvou hlavních pásem, a časem na základě dalšího postupně 
dohodnutého uspořádání na řadu dalších oblastí. 

Větší z obou pásem „obsazená“ neboli „severní“ část, zabírající asi 3/5 území Francie6 
s přístavy na pobřeží Atlantiku a průlivu La Manche, s Paříží a Bordeaux, bylo přímo 
podřízeno německé vojenské správě, jejž v něm byla oprávněna uplatňovat veškerá práva. 
Veškeré Francouzská úřední místa všichni francouzští úřední představitelé museli dodržovat 
ustanovení vydaná německými veliteli. Tato spolupráce, neboli kolaborace, se zaměřovala na 
uskutečňování technických detailů příměří, na odzbrojení, na bezpečnost německých 
ozbrojených sil a na náklady spojené s okupací. 

                                                 
5 Polsko, Norsko, Dánsko ani Holandsko a Belgie. 
6 Z 25.000.000 obyvatel. 
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Menší pásmo7, „svobodné“, „neobsazené“ či „jižní“, m ělo být spravováno 
francouzskými úředními orgány, jež si mohly samy vybrat sídlo vlády kdekoli včetně Paříže. 

Sporné oblasti Alsaska a Lotrinska, jež byly Německem před válkou uznány za 
součást francouzského území, byly brzy anektovány Říší a vládli v nich podle německých 
zákonů gauleitři. V důsledku toho bylo 70 000 obyvatel těchto oblastí vypovězeno do 
neobsazeného pásma a dalších 140 000 francouzských státních příslušníků bylo odvedeno do 
služby v německé armádě. Němci ovládali rovněž tři další menší pásma na severu země – 
„připojené“, „vyhrazené“ a „zakázané“ či „zapovězené“. Sedmé pásmo, jež se nacházelo 
v jihovýchodní Francii, bylo obsazeno Itálií.  

Politická elita odmítla Paříž a další místa připadající rozumně v úvahu za sídlo vlády, 
například Lyon, Marseille, Toulouse, Perpignan a Clermont-Ferrand a odstěhovala se do 
Vichy, ospalého lázeňského města ležícího ve střední Francii u demarkační linie oddělující 
obě hlavní pásma.Tato nepravděpodobná volba byla částečně diktována dostatečným počtem 
hotelů, v nichž mohlo být zajištěno ubytování a umístění úřadů, a částečně také blízkostí 
auvergneského venkovského sídla Pierra Lavala.  

           Pétain se s Hitlerem osobně setkal 24. října 1940 v Montoire poblíž Orléansu. Ovšem 
zatímco Hitler Pétaina fascinoval, pro vůdce byl stařičký maršál pouze figurkou na 
šachovnici. V prosinci roku 1941 se Pétain sešel s říšským ministrem letectví a mužem číslo 
dvě německého velení Hermannem Göringem, který přicestoval do Francie svým speciální 
imperátorským vlakem.  Pokud si do té doby stařičký maršál představoval, že jeho 
Francouzský stát by mohl být Německu rovnocenným partnerem, Göring ho okamžitě vyvedl 
z omylu a za jeho vlažnost ho zahrnul výčitkami, kritikou, a dokonce výhrůžkami. Toto 
setkání trvalo tři hodiny a Göring o dva měsíce později popsal Mussolinimu, že Pétain, který 
jednal, jako by Francie vyhrála válku, se pokusil mu předat dokument obsahující francouzské 
podmínky příští spolupráce. Když Göring odmítl dokument převzít, Pétain se pro listinu 
natáhl a strčil si ji do kapsy.  

          Setkání bylo předzvěstí soumraku svobodné zóny, kterou Němci 11. listopadu 1942, po 
vylodění Spojenců ve Francouzské severní Africe, obsadili. Tímto aktem učinili definitivní 
konec pomyslné autonomii, jíž se vichistická vláda neustále oháněla. Německé velení tak 
reagovalo na složitou a v mnoha případech nepřehlednou situaci, která vládla jednak v 
samotné vichistické vládě, jednak ve francouzských koloniích na severu Afriky, v nichž se 
střetávaly komplikované zájmy Spojenců, představitelů Vichy a proněmecky orientovaných 
politiků. Pétainova vláda sice nepřestala existovat, ale její moc byla jen fiktivní a omezovala 
se na řešení nepodstatných problémů a na žabomyší spory místních fašistů. Sám Pétain ztratil 
jakýkoliv vliv. Vládu prakticky převedl na Lavala a na německého přidělence Renthe-Finka, 
čímž dal zelenou intenzívnější kolaboraci. Po osvobození Francie se ustupující Němci ještě 
pokusili o nemožné. Odvezli zlomeného starce s sebou, nejprve do Belfortu a pak do 
německého Sigmaringenu, kde se ho snažili přinutit, aby vytvořil novou loutkovou vládu. 
Pétain však už byl na konci svých politických i lidských sil. Překvapivě se však zmohl na 
velké gesto. V posledních válečných dnech se dostal do Švýcarska, odkud se dobrovolně 
vrátil do Francie a sám se vydal do rukou francouzské justice. Před vrchním soudem stanul v 
srpnu roku 1945. Odmítl vypovídat a v krátkém procesu byl odsouzen k trestu smrti. De 
Gaulle, který se mezitím stal prvním francouzským poválečným prezidentem, změnil jeho 

                                                 
7 Se 14.000.000 obyvateli. 
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trest na doživotí a devadesátiletý maršál byl uvězněn v pevnosti na ostrově Yeu, ležícím 
poblíž atlantského pobřeží, kde také o pět let později, 23. července 1951, zemřel. 

 Dodnes se historikové, ale nejen oni, přou o to, do jaké míry a zda vůbec  byl 
Vichistický stát legální, nebo zda byl jen projevem kolaborace menšiny Francouzů. Dále 
zůstane nezodpovězenou otázka dalšího možného odporu Francie z kolonií v severní Africe, 
namísto smlouvy o příměří. Tyto a další teorie mají své zastánce i odpůrce. Na historikovi 
zůstane podat o tom nezaujaté svědectví. 

 

 

Přílohy: 

1. Pásma ve Francii 1940-1944 
2. Francouzské departementy 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 5

 

 

 

 

 



 6

 

Použitá literatura: 

Verdikt nad Vichy - Michael Curtis; Brno 2004 
Říkali si vojevůdci – Miroslav Honzík; Praha 1984 
Francie v temných letech 1940-1944 – Julian Jackson; Brno 2006 
Pád Francie - Julian Jackson; Brno 2006 
Göring – David Irving ; Brno 1996 
Blitzkrieg – Len Deighton; Praha 1994 
Petain – Marc Ferro; Paříž 1987 
Rozhovor s Marcem Ferrem; DaS 9/2007 
 

 


