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Úvod 

 Diplomová práce o týdeníku L’Express a jeho zpravodajství a publicistika týkající 

se Československa a následně České republiky byla z velké části napsána během ročního 

studijního pobytu v Paříži v akademickém roce 2010/2011. Fakta v práci popsaná se tedy 

vztahují k období zhruba do konce roku 2011, týká se to zejména úvodní kapitoly. Ta se 

totiž věnuje vzniku týdeníku L’Express, který sice od začátku vycházel jako zpravodajský 

list, nicméně nejprve byl součástí přílohy deníku Les Échos, teprve později se jeho forma, 

obsah i samotné vydávání upravilo tak, aby odpovídalo zpravodajským týdeníkům druhé 

poloviny 20. století, tedy zejména Der Spiegel, Time, Newsweek či The Economist. 

 Zbývající oddíly této diplomové práce se nadále vztahují k československým a dále 

českým událostem. Pro tyto účely byly vybrány významné historické mezníky, a to období 

Pražského jara, následný vpád vojsk Varšavské smlouvy a počátek normalizace. Právě 

tento soubor týkající se roku 1968 a počátku roku 1969 je nejobsáhlejší, kromě rozboru 

tehdejších událostí z francouzského úhlu pohledu, tedy ze stránek časopisu L’Express, 

přináší i komentáře a politické ohlasy ze zahraničí na pražské události. 

 Dalším důležitým mezníkem je rozpad Východního bloku a s tím i související 

Sametová revoluce. V práci je zpracováno nejen samotné dění na podzim roku 1989, ale i 

s ohledem a odkazy na pražské události z konce šedesátých let, přičemž vyzdviženy jsou 

nejdůležitější osobnosti obou přelomových období, tak jak je zpracovali a popsali novináři 

časopisu. 

 Další kapitola se věnuje vstupu České republiky do Evropské unie a také 

vystoupení Baracka Obamy v Praze a s ním i spojená debata na téma protiraketové obrany. 

Tato kapitola nabízí přesah do současnosti a zároveň srovnání či možná lépe řečeno 

proměnu žurnalistické práce v průběhu druhé poloviny dvacátého století a ze začátku 

nového milénia. Důraz je zde kladen krom týdeníku i na jeho on-line verzi, tedy internet 

jakožto jedno z dominantních médií a mimo jiné i progresivní technologii a šiřitele zpráv 

současnosti. Zajímavé je pak srovnání, jak s některými informacemi různě nakládá tištěná 

a její on-line verze. Hlavním činitelem v tomto ohledu je samozřejmě periodicita, která 

značně omezuje zpětný pohled na některé události, které v elektronické době rychle ztrácí 

na atraktivitě. 
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 Jedním z atributů, který se dostává do popředí a značně vyplývá z následné 

analýzy, je právě poutavost. Zatímco revoluční období bylo precizně a detailně 

zmapované, ve zprávách z posledních let je patrná bulvární tendenčnost a tíhnutí 

k infotainmentu. Na stránky renomovaného zpravodajského týdeníku se pak hojně 

dostávají bizarní informace, které při potlačení serióznějšího zpravodajství mohou pomoci 

francouzskému čtenáři k vytvoření zkresleného vnímání České republiky a jejího působení 

v mezinárodním měřítku. Samozřejmě se nesmí zapomenout na fakt, že Česko v průběhu 

desetiletí po Únoru 1948 a zejména pak rozpadem Československa ztratilo své dřívější 

postavení a vliv v rámci Evropy, což významně ovlivňuje množství a zaměření článků 

v týdeníku. 

 Závěrečný oddíl se věnuje vybraným kulturním událostem, tedy publicistice na 

stránkách L’Expressu. Pro ilustraci se v práci proto věnuji předním osobnostem české 

kultury, které jsou známy z mezinárodní scény, popřípadě přímo působily ve Francii a jsou 

tudíž dobře zapsány v povědomí francouzských čtenářů. Na mysli mám konkrétně Karla 

Kachyňu, Milana Kunderu či Miloše Formana. 

  Jelikož velká část práce byla napsána ve Francii, podklady byly nejčastěji čerpány 

z tamních zdrojů, krom vydání časopisu L’Express v roce 1968, 1969, 1989 a posledního 

desetiletí se dále jednalo a biografické publikace. Konkrétně šlo například o memoáry 

věnované významné novinářce a rovněž zakladatelce listu Françoise Giroud sepsán 

pozdější šéfredaktorkou Christine Ockrent - Françoise Giroud: une ambition française
1
. 

Dále pak šlo o faktografii týdeníku od Michela Jameta Les Défis de L´Express
2
.  

 Pro komentování historických událostí Československa bylo využito velkého 

množství textů z časopisu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Soudobé dějiny, kniha od 

Michala Pullmanna Konec Experimentu
3
 či francouzsky psaná publikace Jacquese Rupnika 

Le Printemps tchécoslovaque 1968
4
. Samozřejmostí je pak využití srovnání 

s odpovídajícími vydáními deníků Rudé právo či Literárních listů. 

                     
1
 OCKRENT, Christine. Françoise Giroud: une ambition française. Paris: Fayard, 2003. 363 s. 

2
 JAMET, Michel. Les Défis de L´Express. Paris: Cerf, 1981. 167 s. 

3
 PULLMAN, Michal. Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: 

Scriptorium, 2011. 

4
 RUPNIK, Jacques. Le Printemps tchécoslovaque 1968. Paris: Sciences politique, 1999. 344 s. 
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 Závěrem bych chtěl poděkovat Doc. Barbaře Köpplové, CSc. a to nejen za 

dozorování této diplomové práce, ale za veškeré její cenné rady, komentáře a ochotu. 

 

1.  Zrod zpravodajského týdeníku 

1.1 L´Express příloha Les Échos 

Týdeník L´Express patří mezi francouzské zpravodajské magazíny, mezi něž 

rovněž řadíme například Le Nouvel Observateur, Marianne či Le Point.
5
 L´Expresse 

během následujících deseti let upravil svůj formát dle světoznámých magazínů typu Time 

(první číslo bylo publikováno 3. března 1923) či Der Spiegel (první číslo vyšlo 4. června 

1947). Pod pojmem „News magazine“, neboli zpravodajský časopis, je chápán takový typ 

periodika, který vychází zejména týdně. Čtenářům kromě fakt přináší i podrobnější kontext 

daných událostí, než je tomu u novin. Označení magazín již samo o sobě nese význam 

skladiště, jedná se tedy o jakési "skladiště zpráv", které je ve své podstatě polytematické. 

Magazín je schopen spojovat nesourodé a odlišné celky, a to jak žánrově tak tematicky. 

V americkém pojetí je zpravodajský magazín rovněž vnímán jako všeobecně zaměřené 

periodikum odlišné od těch názorových, kde může být zaujat specifický úhel pohledu. 

Zároveň se distancují od těch časopisů, které jsou tematicky specifické co do obsahu, tak 

do zásahu recipientů.
6
 

 První výtisk L´Express byl datován 16. květnem 1953 jako příloha deníku Les 

Échos. (Tento list byl založen v roce 1908 a vychází dodnes. Je zaměřen na ekonomické a 

finanční zpravodajství. Co se týče politického spektra, profiluje se jako liberální deník.)
7
 

Mezi zakladatele týdeníku patřili tehdejší novináři Françoise Giroud
8
, která působila 

                     
5
 SVOBODOVÁ, Helena. Forum: méthode de francais. Plzeň: Fraus, 2003. 

6
 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002.; 

H. JONSTON, Donald. Encyclopedia of International Media and Communication. New York: 

Academic Press, 2003. 

7
 L’orientation du journal est d’essence libérale: nous défendons l’idée que le marché est supérieur 

au plan. Lesechos.fr [online]. [cit. 2012-06-11]. Dostupné z: 

http://abonnement.lesechos.fr/?&PHPSESSID=0sqbvg4l6jdsgi6sncsb5ob7i2  

8
 Françoise Giroud (1916-2003) - Narozena v Ženevě, její otec byl Turek a matka Židovka. Již její 

otec byl novinář, který za první světové války utekl do exilu, protože odmítl Němcům předat svoji 

tiskovou agenturu. Giroud začala pracovat již ve čtrnácti letech, hned po maturitě. V šestnácti 
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v redakci časopisu Elle, Jean-Jacques Servan-Schreiber
9
 a jeho rodina, která vydávala 

deník Les Échos.  

Jak v biografii o Françoise Giroud píše Christine Ockrent, Giroud a Servant 

Schreiber již v roce 1952 pomýšleli vydávat nový časopis, který na francouzském trhu ve 

své době neměl obdoby. „Její večery a noci strávené s Jean-Jacquem, jejich víkendy 

v hotelu Trianon Palace ve Versailles nebo v jiném luxusním hotelu, které ona tak miluje, 

věnovali plánování jejich společného projektu: vytvořit nový list, odlišný od toho, co 

doposud ve Francii existovalo, moderní, otevřený debatě, užitečný pro zemi a hlavně pro 

Mendèse
10

. Jean Jacques se cítí spjat s Paris-Presse, já pak s Elle. Hélène Lazareff
11

 v tom 

vidí zradu. ‚Přišel osudový moment, kdy po sedmi letech intimní spolupráce, jsem řekla 

Hélène, že ji opustím. Bylo to dojemné. Ne proto, že ona se beze mne nemůže obejít, v tom 

to nebylo… A proč jsem si vybrala tento nevhodný způsob? Abych vytvořila jiný časopis. 

                                                               

pracovala jako skriptka a později i jako asistentka režie. Za druhé světové války spolupracovala 

s odbojem, přičemž byla zadržena gestapem a uvězněna. Po válce se začala věnovat novinařině, 

nejprve v redakci ženského magazínu Elle, z kterého odešla, aby založila týdeník L´Express. 

Později spolupracovala s Le Nouvel Observateur, vydala mnoho knih a napsala i texty k několika 

písním. Byla rovněž politicky činná, například jako ministryně kultury, veřejně podporovala 

prezidenta Françoise  Mitteranda či působila jako viceprezidentka Radikální strany. Zdroj: 

Françoise Giroud a été incinérée. Le Nouvel Observateur. 27. 01. 2003. Dostupný také z WWW: 

<http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/culture/20030119.OBS5526/francoise-girouda-ete-

incineree.html>. 

9
 Jean-Jacqua Servan-Schreiber (1924-2006) – Narodil se do prusko-židovské rodiny. Jeho otec 

pracoval ve vedení ekonomického listu Les Échos. Vystudoval inženýrem na jedné 

z nejprestižnějších škol ve Francii École polytechnique, přesto se tomuto oboru nikdy nevěnoval. 

Díky otci byl od mládí vzděláván v politice, pravidelně se scházeli například s ministrem Raoulem 

Dautrym. Kromě působení v novinařině byl i politicky činný, například jako prezident Radikální 

strany. Na konci sedmdesátých let opustil politickou dráhu a až do roku 1995 učil na pittsburské 

univerzitě v Pensylvánii. Zdroj: Jean-Jacques Servan-Schreiber est mort. Le Nouvel Observateur. 

08. 11. 2006. Dostupný také z WWW: 

<http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/media/20061107.OBS8329/jean-jacques-servan-

schreiber-est-mort.html>. 

10
 Pierre Mendèse France (1907-1982) – Francouzský politik, který působil jako ministr 

zahraničních věcí za prezidenta René Cotyho. 

11
 Hélène Lazareff, rozená Gordon (1909-1988) - Působila v redakci časopisu Elle; její manžel 

Pierre Lazareff byl spjat s redakcí deníku France Soir. OCKRENT, Christine. Françoise Giroud: 

une ambition française. Paris: Fayard, 2003. 363 s. 
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Pokusila se mi to však všechno rozmluvit. Dokonce navštívila moji matku, aby jí řekla, jak 

jsem nerozvážná, když chci opustit silnou mediální skupinu pro jedno dobrodružství, které 

je víc než riskantní! Byla zlá, krutá, zákeřná, ale ve finále neúčinná.‘“
12

 

Název L´Express vymyslel otec Jean-Jacqua Servan-Schreibera Émile. Právě jeho 

rodina tvořila redakci týdeníku.
13

 Vydávat nový časopis jako součást již etablovaného 

deníku bylo rozhodnuto právě kvůli kvalitnímu zázemí a již zaběhnutému systému 

distribuce. Jako příloha Les Échos vycházel L´Express do roku 1955, poté byl magazín od 

novin oddělen. 

Časopis byl od počátků levicově orientovaný, od ledna 1955 si pak stanovil, že 

bude sloužit k sjednocení liberální levice. Jean-Jacques Servan-Schreiber či Albert Camus 

pak přispívali k debatě na téma „nové levice“. Nutno dodat, že redakce chápala tisk jako 

vzdělávací instituci, čímž také chtěla svým čtenářům sloužit.
14

  

První číslo obsahovalo dvanáct stran, na nichž byly články krátké, týkající se 

například mechanismu sovětské diplomacie, smyslu stávky, materiál o Africe či o plánu 

Winstona Churchilla. Texty byly nepodepsány. 

Giroud zrod prvního vydání popisuje takto: „‘K výjimečnosti stránky věnované 

rozhovoru s Mendèsem, obsah musel být přesně nebo téměř přesně podle J.-J., byla v něm 

obsažena má představa ohledně typografie, umístění článku, prostě styl novin, o kterém 

jsem snila. Elegance a prostota, přílišná prostota, později až odvážná. Chtěli jsme 

informace, stručnost, rytmus, inscenování, žurnalismus, prostě tak! On mě tedy nechal 

přepsat celé číslo. Pracovala jsem deset hodin denně až do tří do rána. Bylo to čiré 

šílenství…‘“
15

 

Listu se zprvu dařilo. Rok od svého vydání zaznamenal první velký úspěch, dostal 

se k dokumentům týkajících se války v Indočíně. Následně L´Expresse překonal 

padesátitisícovou hranici prodaného nákladu.
16

 Jeho obliba rychle rostla a přitáhla 

                     
12

 OCKRENT, Christine. Françoise Giroud: une ambition française. Paris: Fayard, 2003. 363 s. 

13
 OCKRENT, Christine. Françoise Giroud: une ambition française. Paris: Fayard, 2003. 363 s. 

14
 JAMET, Michel. Les Défis de L´Express. Paris: Cerf, 1981. 167 s. 

15
 OCKRENT, Christine. Françoise Giroud: une ambition française. Paris: Fayard, 2003. 363 s. 

16
 Giroud ve vzpomínkách uvádí, že L´Express publikoval tajné dokumenty týkající se Indočíny 

podepsané generály Paulem Élym a Raoulem Salanem. Giroud prozradila, že se dostala ke 
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pozornost mnohých literátů a intelektuálů, své sloupky zde proto publikovaly osobnosti 

jako například Albert Camus, Jean-Paul Sartre, André Malraux či Françoise Segan. 

 

 

1.2 Velký vzor Time 

Do roku 1964 vycházel L´Express v takřka nezměněné podobě, tedy černobílý, 

levný a články relativně krátké bez většího rozlišování či uvádění zdrojů a zejména byl 

levicově orientovaný. Magazín v té době čítal jen čtyři rubriky, a to kulturu, divadlo, knihy 

a Madame Express. Formátem se týdeník podobal novinám.  

Michel Jamet v knize „Les Défis de L´Express“ popisuje, že právě v závěru 

Alžírské války, tedy v první polovině šedesátých let se levicově orientovaný tisk dostal do 

problémů, klesaly náklady a zisk. Zatímco v prosinci 1961 dosáhl maximální prodaný 

náklad 198 991 exemplářů, v červnu 1964 šlo již jen o 125 tisíc prodaných výtisků.
17

 

(Kromě Francie byl L´Express podle tiráže k dostání také v Alžírsku, Tunisku, Maroku, 

Belgii, Lucembursku, Itálii či Izraeli, s postupným úpadkem čtenářů se i počet dostupných 

míst v zahraničí zúžil.) 

Krom nákladu klesal i počet stran, v červenci mělo průměrně jedno číslo kolem 54 

stran, těch však postupně ubývalo až na zhruba 34 v srpnu. Nutno dodat, že podle tiráže 

v té době (1964) kromě zakladatelů pracovali již pouze jen další čtyři redaktoři.  

Změna proto byla nezbytná, jak Jamet v knize popisuje, jedním z cílů bylo získat co 

nejvíce předplatitelů, kterých v posledních letech rovněž ubývalo, a to z 45 tisíc v roce 

1962 na necelých 35 tisíc o dva roky později. Vedení chtělo nově dosáhnout jednoho sta 

tisíce abonentů (a to včetně předplatného v zahraničí). Časopis již od počátků byl politicky 

angažovaný (jak připomíná Jamet, týdeník měl nabízet takzvanou „třetí kolej“, byl tedy 

                                                               

kompromitujícímu materiálu o Salanovi. Nepíše kde přesně, pouze konstatuje, že dokument 

spolkla, aby mohla bez problémů projít přes sekretariát. Krom toho, že po publikování této události 

vzrostl náklad, redakce byla konfiskována. Co se událo posléze, uvedeno není. Zdroj: OCKRENT, 

Christine. Françoise Giroud: une ambition française. Paris: Fayard, 2003. 363 s. 

17
 JAMET, Michel. Les Défis de L´Express. Paris: Cerf, 1981. 167 s.  
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mezi konzervatismem a revolucionářstvím), změnou chtěl čtenářskou základnu rozšířit o 

další vzdělané publikum, magazínu totiž chyběla například rubrika ekonomika.  

Ve vedení listu tehdy stál Jean-Lousin Servan-Schreiber, bratr zakladatele 

magazínu. Ten kvůli chystaným změnám odjel do Spojených států, kde studoval tamní 

periodika (kniha bohužel konkrétní příklady neuvádí ani situaci blíže nekomentuje). Po 

návratu do Francie proto rozhodl o příklonu k velkým zahraničním zpravodajským listům. 

L'Express se již předtím profiloval jako zpravodajský list, nově si měl deník vydobýt větší 

renomé a podobu, právě jako zahraniční předlohy. Jamet k tomu uvádí, že J.-L. Servan 

Schreiber opustil myšlenku vést L´Express jako levné a tudíž dostupné čtení, jako tomu 

bylo u mnohých předválečných periodik. Jiná měla být jak typografie, tak rovněž formát, 

který byl zmenšen na 21x28. Magazín měl být tištěný ofsetem se stránkami s možností 

barevné reklamy.
18

 L´Express si tudíž vypůjčil od Time styl, od Der Spieglu formát a od 

The Economist styl informování. 

Změna však nepřišla z ničeho nic a z týdne na týden. Redakce čtenáře na novinky 

připravovala v průběhu celého srpna. Nejprve oznámila, že časopis již nebude k dostání ve 

čtvrtek, jako tomu bylo doposud, ale podle inspirace ze zahraničí v pondělí, a to ve 

stáncích s tiskem již od šesti hodin.
19

 

Na svou dobu to byla ve Francii změna nevídaná, protože žádný magazín v pondělí 

nevycházel, proto si tyto záměry redakce žádaly širší vysvětlení. Giroud v závěru čísla 

uvádí: „‘Jakže? L´Express bude vycházet nově v pondělí? Ve Francii ale žádný takový 

týdeník přeci není! To se ve Francii nedělá…‘ … Kolikrát jsme mohli tuhle otázku slyšet. 

Tohle se nedělá? No ale dobře, bude se dělat. Jistě, předpokládá to jisté technické 

problémy. Ale jestliže je vyřešili Američané a Němci, proč bychom to nezvládli také?“
20

 

V následujících čtyřech číslech redakce na pokračování vysvětluje například, kdo 

list financuje, jak se změní počet stran a proč ke změnám došlo. 

                     
18

 Roth, Françoise, et Siritzky, Serge, Le Roman de „L´Express“, Paris: Atelier Marcel Julian, 1979. 

19
 Týdeník na straně tři otiskl velkou reklamu o změně vydání se sloganem „Le journal d´une 

semaine entière à lire pendant une semaine entière“ (v překladu noviny celého týdne ke čtení po 

celý týden). Zdroj: L´Express. 06. 08. 1964, roč. 11, č. 685, s. 3. 

20
 GIROUD, Françoise. Cela se fera.... L´Express. 06. 08. 1964, č. 685, s. 35. 
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Nově byl rovněž časopis rozdělen na sedm rubrik, a to na Francii, svět, ekonomiku, 

moderní život, divadlo, knihy a Madame Expresse. Rozšíření se dočkala i redakce, která od 

21. září 1964, kdy L´Express v novém formátu vyšel, měla kolem šesti desítek redaktorů. 

Vzrostl i počet stran, první nové číslo mělo 92 stran. 

Obálka listu byla podle zahraničních vzorů oříznuta, jen barva nebyla červená, ale 

oranžová. Barevná ořízka se však v historii listu nedodržovala v každém čísle, mnohdy se 

nepoužívala vůbec, oranžová barva tak byla zachována jen u apostrofu oddělující písmena 

„L“ a „E“. Až na výjimky (občasné ilustrace) se na obálkách objevovala fotografie, která 

co do rozsahu pokrývala celou titulní stranu. 

Ve stejném roce se změnou přišel po deseti letech i týdeník France-Observateur, 

který se změnil na doposud vycházející Le Nouvel Observateur.
21

  

Následná mediální kampaň u agentury Havas v ceně jednoho miliónu franků plus 

některé politické události, které svým mediálním pokrytím a skandálním charakterem jako 

pád Nikity Chruščova (1964) či aféra Ben Barka (1965 - marocký politik, který byl unesen 

francouzskými policisty a jehož tělo se nikdy nenašlo),
22

 nenechaly na svůj výsledek 

dlouho čekat. V roce 1965 se náklad listu zvedl na půl miliónu výtisků.
23

 V roce 1972 to 

pak bylo dokonce 600 000 výtisků. 

Nicméně v sedmdesátých letech magazín prošel další krizí, tentokrát uvnitř 

redakce. Problém spočíval v politické angažovanosti jeho zakladatele. Jak se píše ve 

výročním článku, část redakce v roce 1971 L´Express opustila a založila již zmíněný 

konkurenční Le Point.
24

 

                     
21

 Le Nouvel Observateur je zpravodajský týdeník patřící do skupiny Perdriel. Do té patří dále 

například ekonomický časopis Challenges nebo zpravodajský portál a zároveň měsíčník Rue89. Le 

Nouvel Observateur je spíše levicově orientovaný. 

22
 Mehdi Ben Barka (1920-1965) – Maročan, politicky činný, patřil k levému křídlu, které bylo 

v opozici vůči králi Hasanu II. Ben Barka byl unesen francouzskou policií v centru Paříže. Jeho tělo 

nikdy nebylo nalezeno a případ kriminalisté nebyli schopni uzavřít. 

23
 JAMET, Michel. Les Défis de L´Express. Paris: Cerf, 1981. 167 s.  

24
 Le Point je rovněž zpravodajský týdeník inspirovaný magazíny Time a Der Spiegel. První číslo 

vyšlo v roce 1972. Redakci tehdy tvořili Olivier Chevrillon (ředitel), Claude Imbert, Jacques 
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Nutné je zmínit, že zatímco v šedesátých letech a zejména v jejich druhé polovině 

se L'Express více a více generalizoval a snažil se držet jistou politickou neutralitu, díky 

čemuž lépe reflektoval změny a dění ve společnosti než konkurence, v sedmdesátých 

letech nastal výrazný obrat. Právě na začátku sedmdesátých let J.-J. Servant Schreiber se 

vstupem do Parti radical valoisien
25

 stal politikem. Přestože ze své politické pozice nikdy 

přímo nezasahoval do vedení redakce, udržel si pouze psaní svého úvodníku, části 

novinářů se jeho politické angažování nelíbilo. Tímto masivním odchodem se týdeník 

postupně výrazně radikalizuje a je opět výrazným mluvčím proti gaullismu. V roce 1974, 

poté co padla vláda, odchází z redakce i Françoise Giroud. 

 O šest let později J.-J. Servant-Schreiber prodal časopis Jimmy Goldsmithovi
26

.
27

 

L´Express tak krátce poté přestal být levicově orientovaný, nový majitel jej nasměroval 

jako ultra-liberální.
28

 Nutno dodat, že od konce šedesátých let, zejména po roce 1968, 

prošla francouzská společnost výraznou proměnou. Nešlo pouze o vnímání politiky, 

nicméně síla levice výrazně upadala a společnost i po událostech ve Východním bloku byla 

spíše pravicově orientována.
29

 

                                                               

Duquesne, Pierre Billard, Georges Suffert, Henri Trinchet, a Robert Franc. Logo Le Point tvoří bílá 

písmena na červeném podkladu.  

25
 Strana patří mezi nejstarší politická uskupení ve Francii, původně vznikla z Parti radical 

historique založené v roce 1901. Svým vyhraněním je označována jako levicová. 

26
 Sir James Goldmith (1933-1997) – Známý spíše jako Jimmy Goldsmith, původem Franko-

Angličan. Politicky činný s nejrůznějšími obchodními zájmy, vlastnil společnosti působící 

v potravinářském či farmaceutickém průmyslu, obchodoval rovněž ve Spojených státech na Wall 

Street. V roce 1977 koupil list L´Express, protože chtěl eliminovat vliv levice. O deset let později 

periodikum prodal. 

27
 Bratr Servanta-Schreibera uvedl, že J.-J. těžce nesl květnové události z roku 1968. Ty výrazně 

dopomohly k tomu, že majitel časopisu měl pocit, že mu L‘Express jakýmsi způsobem "uniká". Což 

byl jeden z důvodů, proč ho později prodal. Zdroj: JAMET, Michel. Les Défis de L´Express. Paris: 

Cerf, 1981. 167 s. 

28
 M.E.C. "L´Express", 2001 numéro à la une. L´Express. 11. 11. 1989. 

29
 Průlomový byl v tomto ohledu rok 1968, krom povstání a nepokojů v Paříži či na filmovém 

festivalu v Cannes, který byl kvůli tomu předčasně ukončen, tehdejší společnost napříč Evropou 

zasáhly pražské události. Vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa odsoudila jak 

veřejnost, tak politici, včetně francouzské levice (viz kapitolu o roce 1968 na následujících 

stranách). 



10 

 

V druhé polovině osmdesátých let L´Express prošel opět finanční krizí, kterou 

rovněž ustál. Časopisu se znovu propadly počty čtenářů, hospodaření periodika se proto 

dostalo do červených čísel. Z těchto důvodů bylo tehdy například ukončeno vydávání 

příloh, které byly připravovány měsíčně (Sport, Peníze, Dnešek a Styl). Do hospodaření ve 

své době jistě zasáhl fakt, že L'Express byl součástí skupiny la Compagnie générale 

d'éléctricité, jak je tedy z názvu patrné, jde o elektrárny. V roce 1987 Goldsmith prodal 

svůj podíl v této společnosti a tím tratil i vliv na vydávání týdeníku. Publikace týkající se 

mediální scény a historie týdeníku se však podrobněji nezmiňují, zda za problémy 

osmdesátých let stály rovněž špatná reklama či konkurence. 

Poté, co se finanční situace v devadesátých letech v týdeníků opět zlepšila, vedení 

znovu přemýšlelo o expanzi, rovněž vydáváním příloh (ve Francii známé pod označením 

„hors-série“). Tyto přílohy vycházejí ve Francii dodnes a jsou samostatně prodejné, jsou 

vždy věnovány jednomu tématu či osobnosti. Krom textu bývá bohatě doplněna 

fotografiemi, příkladem může být ročenka shrnující největší události z uplynulého roku z 

Francie a celého světa. Zajímavé rovněž je, že právě v devadesátých letech ředitelka 

skupiny ovládající L'Express Françoise Sampermans koupila i 40procentní podíl v 

konkurenčním Le Point. Do čela časopisu se následně postavila další výrazná osobnost, již 

zmíněná Christine Ockrent (od srpna 1994). Ockrent stále patří mezi nejznámější novináře 

Francie. Rodačka z Bruselu krom tištěných médií měla i několik politických pořadů ve 

francouzské televizi.  

Časopis v těchto letech hodně mění rubriky a celkové uspořádání. Na úvod každé 

rubriky se například objevuje malý stručný výtah. Stejně jako konkurence přechází na plně 

barevnou verzi. Zároveň je to období, kdy se několikrát mění vlastnická struktura, 

L'Express se tak rovněž stává součástí mezinárodní mediální a reklamní skupiny Havas. 

Vlastnické složení se mění i na přelomu tisíciletí.  

Podle kontroly ověřování vydávání periodického tisku činil v roce 2010 průměrný 

náklad 438 745 prodaných exemplářů. Patří do skupiny Group Express-Roularta (od 2006), 

což je filiálka skupiny Roularta Media-Group. Ta krom jiného vydává rovněž periodika 

L´Expansion, L´Étudiant či Point de Vue. 
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1.3 Internet 

V současnosti (zahájení on-line verze není nikde na stránkách uvedeno, nepíše se o 

něm ani v informacích skupiny Express-Roularta, kam deník patří) má periodikum i své 

internetové vydání, které je samostatným plnohodnotným zpravodajstvím, denně 

aktualizovaným. Skupina na svých oficiálních internetových stránkách uvádí, že server 

Lexpress.fr navštívilo v březnu 2010 na 4,5 miliónu unikátních návštěvníků, tedy 

jednotlivých počítačů, které si dané internetové stránky vyhledalo.  

Server stejně jako konkurence v současnosti nabízí bohaté uživatelské rozhraní, od 

zpravodajských rubrik, blogů, foto a videosekcí až po identifikaci internetových uživatelů, 

kteří posléze mohou jednotlivé příspěvky komentovat. Nechybí rovněž kontakt na redakci 

či možnost propojení či odkazu k sociálním sítím. Stránky disponují i vyhledávačem, RSS 

kanálem či odběrem newsletterů. 

 

 

2.  Pražské jaro a srpen 1968 

2.1 Maraton svobody 

Šedesátá léta ve Francii byla silně ovlivněna přerodem společnosti a celkovými 

změnami nálad. Významnou veličinou byl prezident Charles de Gaulle, který se ujal úřadu 

v lednu 1959. Sám nakonec podal demisi po deseti letech, a to v dubnu 1969. K jeho konci 

přispěl bouřlivý rok 1968. Do té doby byla jeho pozice takřka neotřesitelná a jeho 

autoritativní politika utužila a centralizovala moc státu. De Gaulle ve své době 

představoval hráz vůči komunismu a SSSR.
30

 

Do jara 1968 se společenské nepokoje ve Francii zdály téměř nepravděpodobné. U 

jejich zrodu stálo studentské hnutí, které požadovalo revizi univerzitního systému, neboť 

                     
30

 Levice a zejména pak komunistická strana zaznamenala ve druhé polovině 20. století ve Francii 

rázný úpadek. Strana dosáhla svého vrcholu v letech 1947 a 1948, poté začal její vliv na tamní 

politiku i společenský život upadat. Pohled na stranu a celý komunistický experiment prosazovaný 

na Východě byl velice špatně vnímán jak po invazi v Maďarsku v roce 1956, tak samozřejmě po 

násilném vpádu do Československa v roce 1968. Zdroj: MARC, Ferro. Dějiny Francie. Praha: 

Lidové noviny, 2009. 
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vysoké školy měly autoritářskou pozici. Následných stávek a nepokojů využily i 

francouzské odbory, které tvoří v tamní společnosti výraznou část opozice. Ty zastupovaly 

masy dělníků a dožadovaly se revize řízení podniků. Na rozdíl od studentů neútočily 

primárně na konzumní společnost. 

V tomto divokém období se L'Express snažil udržet neutrální ráz a neprofilovat se 

ani k jedné z politických sekcí. To se samozřejmě odrazilo na rostoucí oblibě a rovněž i 

zvyšujícím se nákladu. 

Při pohledu na politické vztahy ČSSR-Francie jsou šedesátá léta rovněž zajímavá. 

Během padesátých let totiž politické vztahy mezi zeměmi zcela ochladly. Například 

poslední kontakt mezi Prahou a Paříží na ministerské úrovni proběhl v roce 1956, znovu 

obnoven byl až v roce 1964. Právě v polovině šedesátých let nabírají politické vazby na 

intenzitě. "Jak zdůraznil Maurice Couve de Murville, rok 1963 byl 'rokem očekávání', 

1964 'rokem oteplení' a 1965 rokem zahájení jednání."
31

  

Zájem o Československo nebyl ze strany země galského kohouta zcela nahodilý. 

Francie si byla vědoma vyspělosti a potenciálu ČSSR. Krom upevňování mezinárodní 

pozice mohly dobré vazby přispět k šíření kulturního vlivu. Francouzský velvyslanec si v 

roce 1961 po dvouletém pobytu v Praze poznamenal: "Ve chvíli, kdy odjíždím, mám 

dojem, že představitelé této země pochopili, co by mohli získat z politiky 'mírového 

soužití', na kterou ještě před nedávnem váhali přistoupit; Československo pro svou 

průmyslovou vyspělost i vysokou životní úroveň je mezi satelity jednou ze zemí nejlépe 

připravených pro soutěžení s kapitalistickými státy v oblasti ideologické, ekonomické i 

sociální, jak je k tomu vybízí Chruščov. Kultura v nejširším slova smyslu je jednou z mála 

oblastí, kde by naše země mohla na Československo ještě působit."
32

 

Nutno dodat, že právě od poloviny šedesátých let se zvažovala i možnost oficiální 

návštěvy Charlese de Gaulla v Praze. Tato myšlenka opět oživla během Pražského jara, 

                     
31

 MARÉS, Antoine. "Naším hlavním cílem zůstává uvolnění napětí": Francie - Československo 

1961-1968. Soudobé dějiny. 1998, č. 4, s. 471-484. 

32
 MARÉS, Antoine. "Naším hlavním cílem zůstává uvolnění napětí": Francie - Československo 

1961-1968. Soudobé dějiny. 1998, č. 4, s. 471-484. 
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jenže revoluční pařížský květen upevňující se vztahy Paříž-Praha opět ochladil a do jisté 

míry ovlivnil francouzský pasivní přístup během intervence.
33

 

 Rok 1968 nebyl průlomovým jen pro francouzskou společnost, svou roli sehrálo na 

mezinárodním poli rovněž Československo. Proto si zpravodajský týdeník v sekci „Svět“ 

všímal v roce 1968 proměny politických nálad v Československu a následného politického 

napětí mezi Východem a Západem. L´Express události bedlivě sledoval a od července do 

září informoval o událostech průběžně každý týden. Zajímavé je, že se dění 

v Československu dostalo i třikrát na obálku časopisu. Žádné jiné zemi Východního bloku 

od začátku léta do konce roku L´Express nevěnoval tolik prostoru, jako Československu. 

Státy pod sférou vlivu Sovětského svazu se proto ve zpravodajství neobjevovaly tak často 

jednotlivě, ale spíše v kontextu celkového dění na Východě.  

O tom, že Pražské jaro tvořilo jeden ze zlomových okamžiků studené války, svědčí 

nejen množství publikovaných textů, ale i fakt, že v Praze měla redakce často svého 

speciálního zpravodaje a že články na svou dobu byly velice podrobné a precizně 

zpracované.
34

 Na konci šedesátých let neexistoval internet ani vyspělé technologie jako 

dnes, publikování informací mezi redakcemi a agenturami nebylo tudíž tak rychlé a 

progresivní v porovnání s on-line redakcemi dneška. O to víc je překvapující a z dnešního 

hlediska i fascinující, jaké detaily a podrobné informace a mnohdy i zajímavé citace lze 

v jednotlivých textech najít. Nutné je však dodat, že ne každá výpověď či informace byla 

zdrojována, proto v některých případech lze pochybovat o jejich věrohodnosti (viz rozbor 

níže). 

Zpravodajství z Československa v průběhu roku 1968 nepřináší při zpětném 

pohledu jen chronologický a faktografický vývoj daných událostí. Z jednotlivých textů je 

                     
33

 Během normalizace se vztahy mezi Francií a ČSSR dostaly opět na bod mrazu. Již v lednu 1969 

se francouzský velvyslanec zmiňuje, že návrat ortodoxních "normalizátorů" na klíčová místa v 

ČSSR je nevyhnutelný. Nutno dodat, že de Gaulle byl k čs. vedení hodně skeptický, generála 

Svobodu označil v tomto ohledu za "československého Pétaina". Zdroj: MARÉS, Antoine. "Naším 

hlavním cílem zůstává uvolnění napětí": Francie - Československo 1961-1968. Soudobé dějiny. 

1998, č. 4, s. 471-484. 

34
 Velký zájem o dění v jarních a letních měsících v ČSSR neměl jen francouzský tisk. Například 

deník Rudé právo opakovaně otiskoval reakce na dění v zemi v zahraničních médiích, a to jak na 

Západě, tak ve Východním bloku. Například: HORČIC. Vývoj v ČSSR vyvolává sympatie. Rudé 

právo. 04. 07. 1968, roč. 48, č. 180, s. 5.   
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markantní, jak Pražské jaro a následná invaze se staly stigmatizujícími událostmi nejen 

české společnosti. V průběhu týdnů lze na stránkách magazínu vyčíst, jak se střet 

socialistického a kapitalistického vnímání světa odrážel v náladách lidu. Nutno dodat, že 

kvůli silnému postavení levice ve Francii, bylo zklamání v zemi galského kohouta rovněž 

patrné. Z francouzského úhlu pohledu, který nabízí právě časopis L’Express, můžeme již o 

několik odstavců a stránek níže číst o nadějích, naivitě či opilství (viz například citaci 

Ladislava Mňačka), které přináší reformní snahy uvnitř komunistické strany, hovořit lze i o 

opájení se získanými svobodami v průběhu Pražského jara. Tento pocit však v letních 

měsících rychle střídá jistá nervozita a strach, a to zejména tím, jak se politické změny 

v Praze a Bratislavě rychle dostávají do popředí mezinárodního zájmu (v rozboru bude řeč 

o obdivu nad vývojem v ČSSR z jiných zemí Východního bloku). Veškeré iluze a i ty 

zřejmě nejčernější obavy drtivě ničí invaze vojsk Varšavské smlouvy. V článcích je pak 

zmiňována deziluze, zklamání, beznaděj, ignorace a zoufalství, a to nejen v ČSSR, ale i na 

mezinárodní politické scéně.  

Ze zpravodajství v magazínu v roce 1968 krom všeobecně známých faktů a událostí 

vyvstává hned několik základních pilířů. Bez pochyb mezi nejdůležitější patří Alexander 

Dubček, kterého by měl čtenář vnímat jako osobnost a fenomén své doby, další důležitou 

roli hraje ekonomická situace, která se stala kamenem úrazu Východního bloku (hned 

v několika textech je vyzdvihován jako kritik stávajícího hospodářského systému Ota Šik – 

viz níže). 

Díky tomu, že informace obsažené v jednotlivých článcích nereflektují pouze dění 

v zemi, ale zasazeny jsou do mezinárodního kontextu (například odkazy na některá vydání 

moskevského deníku Pravda či zpracování Sacharovovy zprávy), včetně ohlasů 

z francouzské politiky, lze jednotlivá čísla L’Expressu považovat za relativně komplexní 

odraz doby a daných událostí. 

 

 

2.2 Od iluzí k napětí mezi Sovětským svazem a Československem 

První rozsáhlejší informace z Prahy (Československo se uvádí jako celek, převažují 

však informace z Prahy, Bratislava a Brno se zmiňují vždy jen okrajově a zejména pokud 

se tam událo něco významného) magazín přináší 15. července 1968, kdy vyšel 
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dvoustránkový text shrnující dění v zemi od začátku roku – „Prague: Le marathon de la 

liberté (v překladu Praha: maraton svobody). 

 Článek kumuluje mnoho informací a událostí, jejich pořádek není chronologický. 

Doplňuje je pět černobílých fotografií, na nichž je Emil Zátopek, Alexander Dubček, 

Leonid Brežněv a sovětská vojska. 

 Text začíná citací hlasů ozývajících se v Bratislavě: „My chceme generála 

Svobodu, chceme všeobecnou svobodu.“
35

 Poté autor píše, že „kohorta pražských 

intelektuálů se dostala ke slovu – respektive přesně ke 2000 slovům.“
36

 
37

 Uveden je 

samozřejmě i autor manifestu Ludvík Vaculík.
38

 

                     
35

 KAHN, Jean-François. Prague: Le marathon de la liberté. L´Express. 15. 07. 1968, roč. 15, č. 

888, s. 28-30. 

36
 KAHN, Jean-François. Prague: Le marathon de la liberté. L´Express. 15. 07. 1968, roč. 15, č. 

888, s. 28-30. 

37
 Rudé právo přetiskovalo pravidelně ohlasy na manifest Dva tisíce slov. Zejména hlasy ze 

Sovětského svazu byly velice kritické a kromě listu Pravda se k odsouzení kontrarevoluce, ke které 

manifest měl podle médií přispět, přidal i deník Litěraturnaja gazeta. Zdroj: ČTK. O článku dva 

tisíce slov. Rudé právo. 11. 07. 1968, roč. 48, č. 184, s. 6.  

38
 Manifest 2000 slov – Manifest vznikl na popud čtveřice českých vědců, kteří sepsali několik 

bodů, které následně předali spisovateli Ludvíku Vaculíku. Ten je doplnil a kompletní manifest byl 

představen 11. června. Od té doby se pod něj začali podepisovat čeští intelektuálové a přední 

osobnosti, ale i lidé z nižších vrstev společnosti. Zveřejněn byl 27. června, tedy v předvečer 

okresních konferencí KSČ, na kterých měli být zvoleni delegáti mimořádného sjezdu KSČ a 

v době, kdy Národní shromáždění projednávalo zákon o rehabilitacích a novelu tiskového zákona, 

v Literárních listech a novinách jako Práce, Mladá fronta a Zemědělské noviny. Cílem dokumentu 

bylo upozornění na možnou sovětskou vojenskou intervenci, zároveň podpořil demokratizační 

proces v ČSSR. Manifest zaznamenal bouřlivé reakce. Reformní komunisté jej považovali za 

protiprogram k Akčnímu programu schválenému na jaře. Konzervativní křídlo strany v manifestu 

vidělo pobídku ke kontrarevoluci. Manifest byl přeložen i v zahraničních médiích, například ve 

Francii jej otisk deník Le Monde 25. července 1968. Zdroj: DAIX, Pierre. Journal de Prague : 

(Décembre 1967 - Septembre 1968). Paříž: Julliard, 1968. 282 s. 

Publikování manifestu bylo vrcholem obrodného procesu v ČSSR. Tímto momentem bylo 

potvrzeno, že KSČ ztratila v případě českého tisku svoji vedoucí úlohu. KONČELÍK, Jakub: 

Přelomová témata českého tisku jara 1968. In LONDÁKOVÁ, Elena (a kol.): Rok 1968. Novinári na 

Slovensku. HÚ SAV a SSN, Bratislava 2008. 
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Autor Jean-François Kahn
39

 posléze upozorňuje, že nálady v zemi se mění, zatímco 

se objevují hlasy po větší svobodě, komunisté již mluví o revoluci. „Je to pravá pobídka ke 

kontrarevoluci,“ citoval týdeník generála Kodaje.
40

 (Podobné označení o kontrarevoluci 

se například objevilo i v takzvaném Varšavském dopise, který byl zaslán 

československému vedení kvůli obavám z demokratizačního procesu v zemi
41

). Podle 

Kodaje se ve straně dokonce objevily hlasy vyzývající k prohlášení vojenského zákroku, 

následně by měly milice obsadit televizi.
42

 První tajemník strany Alexander Dubček a 

premiér Oldřich Černík prý však zatím zachovávají chladnou hlavu.  

Následuje zpráva o tom, že 2. července přijal Leonid Brežněv v Moskvě 

generálního sekretáře maďarské komunistické strany Jánoše Kadára. Při té příležitosti 

Brežněv prohlásil: „Sovětský svaz nemůže zůstat lhostejný, nikdy takový ani nebude, co se 

týče socialistického zřízení dalších zemí. Musíme o tom mluvit, zejména v momentu, kdy 

                                                               

Ludvík Vaculík, autor textu, se veřejně ohradil proti režimu již v létě 1967 na IV. Sjezdu Svazu čs. 

spisovatelů. Podle některých odborníků tímto okamžikem byl položen ideologický základ 

socialismu s lidskou tváří, který vyústil v Pražské jaro. Zdroj: MANDLER, Eduard. Poločas 

Pražského jara 1968. Soudobé dějiny. 1994, 4-5, s. 603-622.  

39
 Jean-François Kahn (narozen 12. června 1938) – Francouzský novinář, spisovatel, politicky 

činný. Jeho otec byl filozof Jean Kahn-Dessertenne, jeden z jeho praotců ilustroval světoznámou 

encyklopedii Larousse. Jean- François za druhé světové války používal rodné příjmení své matky, 

tedy Ferriot. Ke jménu Kahn se vrátil opět až v padesátých letech. Již v mládí vstoupil do Parti 

communiste. Jako novinář pracoval pro list L’Express, Le Monde, Paris-Press či v týdeníku 

Marianne, kde byl v letech 1997 až 2007 ředitelem. Jako zpravodaj kromě Československa působil 

rovněž za války v Alžírsku. Stál u zrodu kauzy Ben Barka. 

40
 KAHN, Jean-François. Prague: Le marathon de la liberté. L´Express. 15. 07. 1968, roč. 15, č. 

888, s. 28-30. 

41
 DAIX, Pierre. Journal de Prague: (Décembre 1967 - Septembre 1968). Paříž: Julliard, 1968. 282 

s. 

Sověti dění v Československu považovali za kontrarevoluční již před přijetím Akčního programu, 

jednu z největších překážek spatřovali ve svobodě slova. Zdroj: MANDLER, Eduard. Poločas 

Pražského jara 1968. Soudobé dějiny. 1994, 4-5, s. 603-622. 

42
 Opět nabytá svoboda slova byla pro Sověty velkým problémem. Po vydání manifestu Dva tisíce 

slov Sověti v oficiálním prohlášení z poloviny července uvedli, že „Protisocialistické a 

revizionistické síly se zmocnily tisku, rozhlasu a televize a přeměnily je v tribunu pro výpady proti 

komunistické straně, pro dezorientaci dělnické třídy…“ Zdroj: MANDLER, Eduard. Poločas 

Pražského jara 1968. Soudobé dějiny. 1994, 4-5, s. 603-622 
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zástupci buržoazie jsou připraveni otřást, nebo spíše zmírnit socialismus, jak oni sami 

říkají.“
43

 
44

 Následně se autor vrací do ledna a vysvětluje, že v té době Antonín Novotný 

souhlasil postoupit svoji funkci generálního sekretáře strany Alexandru Dubčekovi. 

Následně se začalo pomalu uvolňovat „politické napětí a svobody“ v zemi.
45

 Zdůrazňuje 

však, že mnoho liberálů vidí ve změnách i jisté hrozby, zmiňuje přitom Smrkovského a 

Goldstückera
46

, kteří varují před odklonem strany od levice blíže k centru politického 

spektra. 

Článek také dává za příklad změn dění v Plzni. Tam totiž byla již v roce 1953 

protikomunistická vzpoura, stržena přitom byla tamní socha Stalina. Autor dodává, že 

dobová cenzura nedovolila, aby tato informace pronikla na Západ. Tehdy po třech dnech 

komunisté opět získali své pozice zpět, přičemž v rámci odplaty zničili sochu Masaryka. 

Dnes se v Plzni hledají odpovědní za tuto hanebnost
47

, přičemž mnozí staří komunisté si 

netroufají jít domů, zmiňuje autor.
48

 

                     
43

 KAHN, Jean-François. Prague: Le marathon de la liberté. L´Express. 15. 07. 1968, roč. 15, č. 

888, s. 28-30. 

44
 Vyloučení Antonína Novotného ze strany či publikování manifestu Dva tisíce slov zapůsobilo na 

Sověty jako bouře, proto tímto tónem pohrozil Brežněv při přátelském setkání s Kadárem. Zdroj: 

MARÉS, Antoine. "Naším hlavním cílem zůstává uvolnění napětí": Francie - Československo 1961-

1968. Soudobé dějiny. 1998, č. 4, s. 471-484. 

45
 Právě po nahrazení Novotného Dubčekem ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ začal ‚obrodný‘ 

proces celé společnosti. Dubčekovo reformní vedení se posléze zasloužilo o postupnou 

demokratizaci novinářské práce. Srovnej KONČELÍK, Jakub. Média Pražského jara; Zrod reforem 

a demokratizace novinářské práce. Praha: Národní muzeum, 2008. Sborník Národního muzea v 

Praze, 1-4.   

46
 Například Eduard Goldstücker v deníku Rudé Právo oznámil, že mu v dopise anonym vyhrožoval 

a zmiňovány přitom byly i lidové milice. Viz dále poznámka č. 31. Zdroj: HORČIC, Rudolf. Lidové 

milice odmítají útoky na s. Golstückera. Rudé právo. 04. 07. 1968, roč. 48, č. 180, s. 3. 

47
 Mezi tři nejčastější témata novinářské práce jara roku 1968 patřila a) témata vyrovnávající se 

s minulostí; b) aktuální politická témata; c) ostatní, kam lze zařadit společenská témata širokého 

záběru (soutěže miss či Slavík). Srovnej KONČELÍK, Jakub: Přelomová témata českého tisku jara 

1968. In LONDÁKOVÁ, Elena (a kol.): Rok 1968. Novinári na Slovensku. HÚ SAV a SSN, 

Bratislava 2008. 

48
 Nepodařilo se zjistit, jak se francouzský novinář zrovna k takovéto informaci dostal. Podobný 

záznam se nepodařilo najít ani v odborné literatuře. Nicméně událost vypovídá o náladách 

Pražského jara. Miroslav Synek v Knize Naděje a zklamání například uvádí, že sirotci po 

Novotném „zřetelně sázejí na zahraniční intervenci. … Policejní důstojníci, soudci, ale také okresní 
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Dále text pokračuje tím, že Novotný spílal svým protivníkům, kterým vzkázal, že 

budou zameteni. Citován je i blíže nespecifikovaný vzkaz Dočkalové (o jejíž identitě není 

nic bližšího známo) ze zemědělského družstva, že se množí útoky na počestné 

funkcionáře.
49

 Nechybí ani nespokojenost pražských dělníků, kteří své obavy sepsali a 

symbolicky předali sovětskému ambasadorovi.
50

 

Článek končí informací, že v září se bude konat sjezd komunistické strany, na 

kterém bude hodně záležet. Autor připomíná, že v zemi nejsou například svobodné volby. 

Následující číslo L´Expressu (22. července 1968) již reflektuje nejnovější události 

v Československu. Čtyřstránkový článek s titulkem „Le complot contre Prague“ (v 

překladu Komplot proti Praze) začíná tím, že Dubček během několika týdnů zhubl o 13 

kilogramů, protože se dostal do centra obrovského dramatu.
51

 

Češi podle autora nedali definitivně sbohem starým pořádkům nastoleným v zemi, 

dalším faktem je, že Sovětský svaz byl vyděšen, když viděl, jak se mu rozpadá jejich 

                                                               

a místní funkcionáři čekají s obavami, kdy vyjde na světlo jejich činnost v padesátých letech. … Ti 

všichni se nyní, v létě osmašedesátého roku, už neobracejí ke svým spoluobčanům, u nichž 

nalézají tak málo porozumění, ale do zahraničí.“ 

49
 Odkud autor čerpá tuto citaci nelze říci. Faktem zůstává, že již Varšavský dopis vytýkal čs. 

vedení kampaň proti čestným a oddaným kádrům strany. Mimo jiné někteří tehdy tvrdili, že když byl 

3. ledna odvolán Novotný, byl ve straně proveden puč měšťáckých a maloburžoazních živlů. Viz 

například SYNEK, Miroslav. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. Praha : Čs. středisko nezávislé 

literatury, 1988. 157 s. 

50
 Zjevně jde o takzvané shromáždění Lidových milicí, na které se do Prahy po vydání manifestu 

Dva tisíce slov sjeli účastníci ze všech krajů. Přijat je text dopisu adresován sovětské veřejnosti 

ohledně „neuspokojivého“ vývoje v ČSSR, podobnou akcí byl následný dopis 99 z Pragovky. 

Členové lidových milic předali dopis sovětskému ambasadorovi. Odpovědí jim bylo 16 tisíc dopisů 

ze SSSR od soudruhů, kteří ujišťují o přátelství a rovněž se znepokojují nad situací v zemi. Zdroj: 

SYNEK, Miroslav. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. Praha: Čs. středisko nezávislé literatury, 

1988. 157 s. 

51
 Zajímavostí je, že podobná poznámka o hubnutí Dubčeka se například do Rudého práva tehdy 

nedostala. Faktem zůstává, že ještě před obrodným procesem během Pražského jara nebylo 

výjimkou, že zahraniční média měla často byť zkreslené přesto lepší informace než samotní 

funkcionáři. Srovnej KONČELÍK, Jakub: Přelomová témata českého tisku jara 1968. In 

LONDÁKOVÁ, Elena (a kol.): Rok 1968. Novinári na Slovensku. HÚ SAV a SSN, Bratislava 2008. 
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Evropa. (Doplněna je informace, že v Pravdě
52

 vyšly předešlý pátek hned čtyři různé 

články o Československu.) Píše se zde dokonce, že Sověti již hovoří o tajném plánu agrese 

vůči socialistickým zemím vedených Američany. Válku nervů dokresluje prý i text 

otištěný v Literárních listech
53

: „Proti člověku a lidu odhodlanému, hrdému a silnému my 

nevedeme válku nervů. S nimi můžeme žít jen v přátelství nebo v hněvu. Češi a Slováci 

chtějí žít v přátelství se Sovětským svazem. Ale oni si přitom nemyslí mnoho dobrého o 

svatých krávách marxismu-leninismu tak, jak je to naučil Kreml“
54

 Podle autora se děni 

v Česku muselo zdát zbylým zemím komunistického bloku zneklidňující, stejně tak jako je 

musela pobouřit citovaná slova z Literárních listů.
55

 Navíc se z Moskvy (která si již 

vyzkoušela intervenci v Budapešti v roce 1956) ozývá: „Jak jen vysvětlit, co se děje 

v Československu? My ničemu nerozumíme.“
56

 

List píše, že 13. a 14. července se sešli vedoucí činitelé komunistů Bulharska, 

Maďarska, Východního Německa a Polska na jednání ve Varšavě s Brežněvem, 

Podgornym a Kosyginem. Všichni zmínění prý cítili nebezpečí, které se do Evropy vkrádá. 

Podepsali proto doktrínu, která doporučuje pražským politickým činitelům, aby se 

s případnými problémy vypořádali.
57

 

                     
52

 L'Express konkrétní vyznění článků z deníku Pravda nikdy blíže neurčil. Nicméně Pravda o dění 

v ČSSR pravidelně informovala, tón zpráv byl dramatický až kritický. Jednotlivé texty stručně 

shrnoval deník Rudé právo. 

53
 Přestože L’Express historii, respektive zrod Literárních listů nijak nevysvětluje, patřil týdeník mezi 

pilíře demokratizace jara 1968. Nulté číslo týdeníku Svazu čs. spisovatelů vyšlo s názvem Literární 

listy 22. února 1968. Periodikum se přihlásilo k odkazu Literárních novin, které byly symbolem 

kritického tisku v Novotného době. Povolení vydávání Literárních listů lze proto označit za stav, kdy 

je zrušena jakákoliv cenzura. KONČELÍK, Jakub: Přelomová témata českého tisku jara 1968. In 

LONDÁKOVÁ, Elena (a kol.): Rok 1968. Novinári na Slovensku. HÚ SAV a SSN, Bratislava 2008. 

54
 HENEIN, Georges. Le complot contre Prague. L´Express. 22. 07. 1968, roč. 15, č. 889, s. 23-26. 

55
 Přesně tato citace není v Literárních listech k dohledání. Nicméně všechna červnová a 

červencová čísla týdeníku obsahují texty podobného ražení, tedy kritiku stávajících poměrů, 

polemiku nad vedením KSČ či Dva tisíce slov Pavla Kohouta otištěné 27. června. 

56
 HENEIN, Georges. Le complot contre Prague. L´Express. 22. 07. 1968, roč. 15, č. 889, s. 23-26. 

57
 Vedení komunistických stran se sešlo ve Varšavě bez čs. přítomnosti. Jednalo se o to, že již 

několik dní předtím jednotlivé země zaslaly do ČSSR dopisy, kde varovaly nad situací v zemi. Češi 

však opověděli, že dávají přednost jednání dvoustranným a až pak kolektivnímu jednání. To se 

nesetkalo s kladnou odezvou. Varšavská pětka proto upozornila, že odvracení se ČSSR ze 

socialistické cesty je společnou záležitostí a obrana proti tomuto vývoji v ČSSR je tedy společnou 
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Následuje vysvětlení, že komunisté v socialistickém bloku se obávají dění 

v Československu
58

, které pomalinku oslabuje režim ve Východním Německu, píše se zde 

také o infiltraci agentů z Bonnu v Praze.
59

 Další rozhořčení v Sovětském svazu vyvolává 

například fakt, že novináři v Česku
60

 mohou vyjádřit svou vlastní vizi věcí a rádio nutně 

netlumočí jen zprávy strany. Navíc obavy podněcuje i fakt, že někteří funkcionáři a 

budovatelé byli ze strany vyloučeni a že zářijový sjezd KSČ by mohl stvrdit novou 

legitimitu socialismu. Z výše uvedeného je tedy jasné, že Sovětský svaz pomýšlí o přímé 

intervenci. 

V Praze se tou dobou lidé snažili čelit tomuto spiknutí (například formou dopisů 

zasílaných do televize), které se uzavřelo ve Varšavě.
 61

 

 „Nemám jinou volbu než vytrvat nebo kapitulovat. Je třeba jen zachovat trpělivost 

a chladnou hlavu,“ citoval list Jiřího Pelikána, ředitele Československé televize.
62

 ČST 

dodává lidem kuráž, protože každý večer jsou předčítány dopisy a petice, které chodí ze 

                                                               

povinností i právem sousedních zemí. Zdroj: SYNEK, Miroslav. Naděje a zklamání: Pražské jaro 

1968. Praha: Čs. středisko nezávislé literatury, 1988. 157 s. 

58
 Přestože se Češi jednání nezúčastnili, deník Rudé právo o něm informoval. List dokonce otiskl 

Varšavský dopis v celém znění. V něm se píše, že ostatní státy jsou zneklidněny vývojem v zemi, 

navíc se zde hovoří o kontrarevoluci, která v Československu probíhá. Zdroj: Dopis pěti 

komunistických a dělnických stran ústřednímu výboru KSČ. Rudé právo. 19. 07. 1968, roč. 48, č. 

192, s. 1. 

59
 Jde o běžný způsob zastrašování a výhrůžek, avšak bez patřičných podkladů. Socialistický tisk 

východního bloku v průběhu celého jara upozorňoval, že svůj vliv mají v ČSSR imperialisté, po 

invazi však nikdo jako tajný agent zadržen nebyl. Zdroj: SYNEK, Miroslav. Naděje a zklamání: 

Pražské jaro 1968. Praha: Čs. středisko nezávislé literatury, 1988. 157 s. 

60
 Přestože by se správně mělo označovat Československo a Čechoslováci, Francouzi v textech 

poměrně často užívali výrazy jako Češi a Česko (francouzsky doslova Tchèques (Češi) a Tchéquie 

jakožto zkrácená forma pro Česko užívaná dodnes). 

61
 Vláda a zejména pak Dubček měli v létě 1968 neobvyklou silnou podporu. Deník Rudé právo 

pravidelně otiskoval ohlasy lidí, jak jednotlivců, tak celých podniků. Zdroj: Myslíme na vás! Myslete 

na nás!. Rudé právo. 23. 07. 1968, roč. 48, č. 199, s. 1.  

 

62
 HENEIN, Georges. Le complot contre Prague. L´Express. 22. 07. 1968, roč. 15, č. 889, s. 23-26. 
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všech koutů země a vyzývají vládu k rozhodnosti. Během třetího červencového týdne 

pomalu odjížděla ze země sovětská vojska, která zde byla na cvičení.
63

  

Text rovněž uvádí, že v ruské optice je možné považovat současné dění 

v Československu za porušení Jaltské dohody z roku 1945 o rovnováze v Evropě. Následně 

autor píše, že Dubček v jednom z projevů mluvil o snaze prosazení socialismu s lidskou 

tváří. Posléze je citován biskup František Tomášek, podle kterého „se křesťan může jen 

modlit. S lidmi, kteří jsou nyní u moci, je možné v kostele pomýšlet o poklidné 

koexistenci. Pokud oni odejdou, všechno bude jen otázkou, a to nejen pro nás“.
64

 Obdobný 

citát se však v českém tisku neobjevil. 

Dále se již píše jen o komunistech francouzských a italských. Podle L´Expressu 

totiž během předešlých dní šéf francouzské komunistické strany Waldeck Rochet
65

 hned 

dvakrát letěl do Moskvy a „není nemožné, že by Dubček kontaktoval právě Rocheta
66

“.
67

 

Ten v Rusku obhajoval dění v Československu, tvrdil prý, že každá země si může 

nasměrovat socialismus dle svých představ. Do Moskvy tou dobou dorazil i jeho italský 

protějšek Giancarlo Pajetta, oba dostali k podepsání varšavskou doktrínu. Oba ji však 

odmítli. Článek končí tím, že Rochet poté odletěl do Prahy, aby se pokusil Dubčeka 

přesvědčit, aby hovořil rozumným jazykem, který by nedráždil Moskvu. V závěru už je jen 
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 Sověti si na jednání v Moskvě počátkem května vynutili souhlas čs. vedení k červnovému cvičení 

vojsk na území ČSSR. Vojska postupně opouštěla Československo během několika týdnů. 

Průběžně o tom informoval deník Rudé právo. Naposledy o tom psal například 22. července, kdy 

list uvádí, že s vojáky se rozloučili čs. armádní i političtí představitelé. Zdroj: MANDLER, Eduard. 

Poločas Pražského jara 1968. Soudobé dějiny. 1994, 4-5, s. 603-622.; ČTK. Odchod sovětských 

jednotek. Rudé právo. 22. 07. 1968, roč. 48, č. 198, s. 1.  
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citace mladého studenta, který do televize řekl: „Nikdy jsem se o komunistickou stranu 

nestaral. Ale teď ano. O stranu a Dubčeka. Tentokrát je ve hře existence naší země.“
68

 

Text je doplněn šesti fotografiemi, na nichž je František Tomášek, sovětská vojska 

překračující československé hranice, Brežněv s Gomulkou či generál Václav Prchlík. 

Článek otevírá kresba vyhublého Dubčeka, který přebírá od ruského vojáka dopis, na 

kterém je napsán kamarád Dubček, Praha a razítko Varšava. 

L´Express věnoval jedné z nejvýznamnějších postav Pražského jara v následujícím 

čísle obálku (vyšlo 5. srpna 1968) s titulkem „L´homme qui a défié Moscou“ (v překladu 

Muž, který vyzývá Moskvu). Je tedy jasné, že hlavní článek v sekci "Svět" se opět věnoval 

Československu.
69

 Dubček je popisován a vnímán jako fenomén své doby ve Východním 

bloku. Na jeho osobu je v průběhu celého roku 1968 na stránkách magazínu kladen velký 

důraz. Čtenář může díky nejrůznějším přirovnáním (viz níže) snadno nabýt dojmu, že on je 

tím skutečným hybatelem změn a dějin v celé zemi, potažmo nálad v socialistické části 

Evropy. 

Zpráva začíná tím, že přirovnává Dubčeka k Davidovi, který vzdoruje obřímu 

Sovětskému svazu. Ten si prý již měsíc neví rady, jak se tohoto malého člověka zbavit. 

List bez větších podrobností uvádí, že je zdánlivě bez obrany, protože západní země 

nemají nejmenší chuť na jeho záchranu. 

Následuje převyprávění jeho života, tedy že Dubčekovi rodiče utekli do USA, ale 

záhy se do Evropy vrátili. Jeho otec byl zaníceným komunistou. Mladý Alexander získal 

vzdělání v Sovětském svazu, v jeho sedmnácti se však rodina vrátila na Slovensko, odkud 

Dubčekova rodina pochází. Po druhé světové válce pracoval v továrně, ale již v roce 1951 

byl kandidátem na člena komunistické strany. V roce 1955 byl pozván na tříměsíční stáž 

v Moskvě. Jako komunistovi budoucnosti, jak o něm píše L´Express, mu chyběl dostatek 

ideologie. Nicméně list doplňuje, že nikdy si nemyslel, že právě on bude jednou 

„podněcovat proti Kremlu tradici českého odporu à la Švejk a Mistr Jan Hus“.
70

 Časopis se 

rovněž nezmiňuje o jeho zvolení prvním tajemníkem ÚV KSČ. Toto téma bylo značně 
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kontroverzní, Dubček se stal překvapením nejen pro samotné funkcionáře, ale zejména pro 

veřejnost, pro kterou byl do té doby neznámým.
71

 Podrobnosti z následujících let až do 

poloviny let šedesátých list nepřináší. Celý popis se nese v neutrálním a konstatujícím 

duchu. 

Popisován je rovněž jako muž, jenž dobře ví, jak funguje režim v Moskvě, jak 

tamní komunisté uvažují a jednají. Zároveň si je vědom, že Československo má 

strategicko-geografickou polohu. Je to právě on, díky němuž se v zemi o něco volněji 

dýchá. Vyzdvihnut je rovněž fakt společné hranice s Německem a to, že všech 350 

kilometrů bylo bezpečně hlídáno. Proti roku 1967 bylo na hranici mezi Československem a 

Německem zadrženo jednou tolik uprchlíků, ve většině případů šlo o cizince, zejména o 

Poláky.
72

 

V textu se mluví o hrozbě a strachu z války. Jeden z členů Československého svazu 

spisovatelů L´Expressu řekl: „Pražské události zhoršují nálady, které daly zažehnout válce 

na Středním východě. Navíc Vietnam a hrozba Číny, tyto krize společně u nás vyvolávají 

psychotickou obranu.“
73

 Velké napětí mezi oběma státy bylo vnímáno i na mezinárodní 

úrovni, kde se rovněž v diplomatických kruzích hovořilo o strachu z případné invaze.
74

  

Sovětům dění v zemi není lhostejné, protože osvobozování Československa za 

druhé světové války si vyžádalo tisíce mrtvých. Nyní se však Češi chtějí vydat 

kapitalistickým směrem. Autor pokračuje tím, že Československo je na Moskvě z části 

ekonomicky závislé. Sovětský svaz absorbuje na 35 procent československého prodeje. 

Shrnuty jsou i reakce ze zahraničí, například nejmenovaní Jugoslávští komunisté 

českou odvahu obdivují. Autor posléze píše, že současné problémy Moskvy by měly udělat 

radost Washingtonu, ten se však do dění v Evropě nehodlá zapojovat. Citován je 

nejmenovaný americký politik, který L´Expressu řekl: „Nemůžeme pro to nic udělat. 
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Nedovedu si představit, jak se Češi vyhnou nárokům Sovětského svazu. Budou muset 

ustoupit.“
75

 Obdobné výroky se objevovaly zejména v zahraničním tisku.  

Píše se rovněž, že blíže nejmenovaný novinář ČTK se zeptal na postup OSN 

ohledně Československa. Generální tajemník Maha U Thant
76

 odpověděl, že dodržena 

bude rezoluce o nevměšování se do vnitřních záležitostí jednotlivých států. Pikantní je na 

této rezoluci právě to, že s ní přišel ve své době právě Sovětský svaz. (Zajímavé je, že tuto 

informaci z agentury ČTK například nejčtenější list Rudé právo nepřinesl.) 

Nejmenovaní čeští činitelé prý týdeníku řekli, že na očekávaném sovětském sjezdu 

by mělo být vzneseno ultimátum: „Jsme ochotni nechat vás experimentovat 

s demokratizací, pokud vy nás necháte obsadit hranice se západním Německem.“
77

  

Autor následně změny ve společnosti popisuje tak, že svoboda a nezávislost se 

rozpustí v chamtivosti Čechů po tom, aby naplno žili nový osud. Citován je u toho 

spisovatel Ladislav Mňačko: „Jsme ještě jako náměsíční, jako opilí svobodou, ve které 

pokračujeme, ale neznáme ještě limity naší zodpovědnosti. Miluju toto trochu šílené 

období.“
78

 

Mňačko ještě listu řekl, že Sověti musejí být naivní nebo špatně informovaní, 

pokud si myslí, že v Československu najdou někoho dostatečně konzervativního, kdo by 

Dubčeka odvolal. Podle spisovatele nikdo takový není. 

Píše se zde rovněž o generálu Václavu Prchlíkovi
79

, který volal po revizi Varšavské 

smlouvy.
80

 V nadějích na dobré vyhlídky je citován ministr zemědělství Josef Borůvka: 
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„Nikdy jsem nebyl tak optimistický. Ty dva směry, ten český a sovětský, jsou na společné 

cestě, celá konfrontace, na jakékoliv úrovni, je vítána s našimi sovětskými přáteli. Je 

nezbytné, aby si uvědomili, že jsou špatně informováni. Včera jsem večeřel s ředitelem 

sovětských zemědělských družstev čítající 15 miliónů členů. Já ho vyzval ke kooperaci, 

aby se sám podíval, co jsme dokázali, aby se sám přímo zeptal zemědělců v družstvech, 

aby se přesvědčil, že nepřipravujeme žádnou kontrarevoluci.“
81

 Autor posléze konstatuje, 

že v Praze všichni mluví o tom, aby se Sověti přišli podívat a přesvědčit, Češi jsou v tomto 

ohledu neústupní, přitom Sověti se o nic takového nezajímají.
82

 

Text před závěrem zmiňuje, že v Praze nikdy nebylo tolik zahraničních turistů jako 

nyní.
83

 

Nadcházející číslo z pátého srpna 1968 dále popisuje napětí mezi Sověty a 

Československem. L´Express totiž otiskl informace o jednání mezi Alexanderem 

                                                               

byl proti připravovanému vystoupení armády na podporu Antonína Novotného, následně patřil 

k hlavním činitelům reformního procesu v KSČ. 15. července 1968 kritizoval pomalý odchod 

sovětských vojsk ze cvičení Šumava, rovněž vznesl kritiku ohledně Varšavské smlouvy. Sověti jej 

posléze obvinili z vyzrazení utajovaných skutečností, proto byl donucen odejít z funkce. Na začátku 

normalizace odsouzen k 22 měsícům vězení za vyzrazení vojenského tajemství. 
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Dubčekem a Leonidem Brežněvem ve vlaku u města Čierná na Slovensku
84

. Právě týden 

překlenující se z července na srpen uvádí týdeník jako klíčový a jeden z nejdelších pro 

Čechy. List připomíná, že vlak hrál v historii komunismu vždy velkou roli, ať už šlo o 

převoz Lenina v roce 1917 ze Švýcarska přes Německo do Petrohradu či o konvoj, který o 

dva roky později převážel Trockého. List doplňuje, že tentokrát ve vlaku Alexander 

Dubček obhajoval svobodu slova, která v zemi začala od té doby, co odstoupil Antonín 

Novotný, a rovněž dohled na hranici mezi Československem a Německem.
85

  

Komuniké po tomto jednání přišlo ve čtvrtek odpoledne a zapůsobilo jako úder 

gongu: „Setkání našich dvou delegací proběhlo ve zcela přátelské atmosféře, upřímnosti a 

vzájemném pochopení. Bylo vedeno za účelem hledání rozvoje a upevnění tradičních 

přátelských vztahů mezi našimi stranami a naším lidem, založeno na principech marxismu-

leninismu a mezinárodního proletariátu. Shodli jsme se společně pozvat delegaci 

z komunistických stran Maďarska, Bulharska, Východního Německa a Polska na schůzi 

konající se v přátelském duchu třetího srpna v Bratislavě.“
86

 List vzápětí dodal, že za slovy 

„přátelské, upřímné a pochopení lze vyčíst spíše hrubost“.
87

 

Po tomto výsledku autor Georges Henein
88

 píše o velkém napětí ve vedení 

komunistické partaje, z mnoha stran se prý ozývalo slovo „výsměch“, z atmosféry šlo 
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vytušit hnutí kolektivního hněvu. Ve 21.15 vystoupil na Staroměstském náměstí Josef 

Smrkovský, který lidem oznámil, že v Čierné strana obhajovala vlastní cestu socialismu 

s lidskou tváří, což se setkalo s nadšením lidí. Nato Smrkovský dodal, že dalším mandátem 

bylo jednání o tom, aby nebyla přerušena přátelství mezi zeměmi. „Oznamuji vám dobrou 

zprávu, polemiky berou za své… Budeme i nadále spolupracovat, zapomeňte na 

Varšavu.“
89

 

Rozhořčený dav jej však přehlušil skandování hesel „Tito, Tito“, „Ne, ne, ne“, „My 

chceme Tita. Proč nepojede do Bratislavy?“.
90

 
91

 

Ještě týž večer byli sezváni všichni šéfredaktoři novin. Byli upozorněni, jak mají 

psát, aby neurazili Sověty a jejich východní přátele, zároveň však mají psát tak, aby si 

ponechali svoji nezávislost. Henein pokračuje informací, že krátce před jednáním v Čierné 

se ve formě „Vzkazu občanům“ začala masově podepisovat petice, aby vláda Sovětům 

neustupovala v ničem, co si lidé do té doby vydobyli. Podpisová akce se setkala s takovým 

ohlasem, že na ni lidé stáli frontu. Autor píše, že když v jedné z pražských čtvrtí zahlédla 

stará paní frontu, hned se ptala, na co se stojí. Odpovědí jí bylo: „Na svobodu.“
92

 

Václavské náměstí se podle týdeníku tou dobou stalo jistým fórem, kde lidé 

postávali denně dlouho do noci. Vidět zde bylo například i spisovatele Pavla Kohouta, 

kterého se někdo zeptal, co se stane, pokud bude Československo obsazeno. Kohout prý 
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tvorbou od surrealistů vzdalovat, v šedesátých letech se věnoval žurnalismu, zajímal se zejména o 

třetí svět, o kterém psal do listů L‘Express a Jeune Afrique. 
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odvětil: „A kým? Marťany?“ Lidé mu řekli, že to rozhodně není vhodná doba na 

vtipkování. „Pročpak ne. My jsme udělali to, co jsme chtěli. V současnosti zbývá jen 

vybrat si mezi humorem a infarktem. A jestli budeme obsazeni, tak budeme muset dělat, že 

jsme si toho nevšimli.“
93

 

Článek končí jen nadějemi, že Češi a Slováci se nevzdávají. Autor doplňuje, že jak 

nedávno řekl Charles de Gaulle, že ať udělají Sověti cokoliv, mohou jen prohrát. 

Ve stejném čísle věnoval Československu svůj editorial zakladatel týdeníku Jean-

Jacques Servan-Schreiber. Píše v něm, že právě touto dobou o rok dříve byl Ota Šik vyslán 

do Itálie, aby pak referoval o tamním průmyslu a konkurenceschopnosti hospodářství. Šik 

se místo plánované půlhodinky s tamními činiteli zdržel celé čtyři hodiny. 

Servan-Schreiber shledává potíže socialistických ekonomik jako původce současné 

krize komunismu.
94

 Konstatuje, že Kuba bude muset najít cestu k rozvoji svého 

hospodářství, stejně tak jako Československo. To si pohoršilo v prvním čtvrtletí roku 1968 

o čtyři procenta proti předešlým třem rokům. Prohlubuje se rovněž deficit zahraničního 

obchodu, zatímco naopak poptávka po nových výrobcích roste rychleji než nabídka trhu. 

(V tomto ohledu nenabízí autor žádná větší specifika, odkazy či měřítka.)
95

 

Ohlasy z vedení strany nejsou příznivé. V oficiálním prohlášení vlády ke stavu 

hospodářství stojí, že zatímco nový systém vedení a řízení průmyslu byl nastaven, je 

nevyhnutelné, že v prvním období se růst zpomalí a nerovnováha se zpočátku zhorší. 
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Podle Servana-Schreibra bude nutné, aby přišly dobré výsledky. „Bude to mnohem 

těžší než jen držet hlavu zpříma čelem k Brežněvovi na nádraží v Čierné. A co bude ještě 

důležitější, je, že ničíme jen to, co nahrazujeme. Jestliže Češi skutečně našli cestu 

k hospodářskému rozvoji, budou moci něco změnit. Budou se moci zbavit komunistické 

společnosti archaického dogmatu centrálního plánování, bez toho aby zároveň ve stejný 

čas zničili ty, co je drží v srdci společného vlastnictví. Měli by tedy vyřknout a obhájit si 

doktrínu moderního komunismu se svobodami, které dnes neexistují.“
96

 

Editorial uzavírá tím, že problémy společnosti nelze řešit vojenským dohledem. 

Přestože se říká, že jsme daleko od Vietnamu, podle něj tak daleko nejsme, jak je to patrné 

na příkladu Československa. 

Ekonomikou se zabývá i článek publikovaný 19. srpna 1968 v časopise L´Express. 

Jedná se o změny v Radě vzájemné hospodářské pomoci (dále RVHP). Ta totiž podle slov 

Oldřicha Černíka
97

 přislíbila větší participaci na vzájemném obchodu a rovněž nevyloučila 

i spolupráci se zeměmi Západu. Ota Šik v tomto ohledu již podle listu před rokem 

v televizi řekl, že Československá ekonomika úzce navázaná na RVHP se nerozvíjí dobře a 

normálně.
98
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Dosavadní systém RVHP, kdy Sovětský svaz prodává za pevně stanovené ceny 

rudy a jiné kovy a za rubly nakupuje stroje, které potřebuje, jako první začali kritizovat 

Poláci a Češi se k tomu přidali. 

Je zde opět uvedeno, že Československu se nedaří, že 75 procent zahraničního 

obchodu směřuje na Východ, přičemž celých 35 procent do Sovětského svazu. To navíc 

brzdí i technický rozvoj. L´Express píše, že podle Nevřela ze společnosti Tesla jsou 

výrobky z Československa často kvalitou horší než ty ze Západu.
99

 

Země prý chce udělat větší krok směrem na Západ, jeden z reprezentantů OSN 

uvedl: „Chceme se nechat více ovlivnit mezinárodním trhem.“
100

 Již v září se například 

bude v Brně konat Desátý velký průmyslový veletrh, kde bude tolik západních 

vystavovatelů jako nikdy předtím. Článek končí poznámkou, že tímto způsobem spěje 

ekonomika stalinského typu ke svému zániku. 

 

L’Express do invaze pokrývá dění v ČSSR s velikou přesností a podrobností. Jedná 

se sice o zprávy zejména z období červenec až srpen 1968, nicméně ani nejdůležitější 

informace z předešlých měsíců nechybí. Při zpětném pohledu je tak patrné, že 

zpravodajství z této doby je chronologicky i fakticky velice přesné, takřka učebnicového 

charakteru. Nechybí ani kontext, přičemž novinářům se dobře podařilo vystihnout dobovou 

atmosféru, nálady a napětí v zemi. Téměř každé nové vydání týdeníku přineslo i mnoho 

(povětšinou) černobílých fotografií. Jazyk byl neutrální, emotivně nezabarvený. 

 

 

2.3 Invaze vojsk Varšavské smlouvy 

26. srpna vydává L´Express speciál týkající se invaze vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa. Pro L’Express v typicky oranžovém rámu je červený podklad uprostřed s 

                     
99

 HARTEMANN, Bernard. Europe de l´est: La deuxième mort de Stalin. L´Express. 19. 08. 1968, 

roč. 15, č. 893, s. 24-25. 

100
 HARTEMANN, Bernard. Europe de l´est: La deuxième mort de Stalin. L´Express. 19. 08. 1968, 

roč. 15, č. 893, s. 24-25. 



31 

 

pěticípou hvězdou, ve které je zobrazen sovětský tank s vojáky. Titulek stručný a výstižný 

„Prague: Le coup de force“ (v překladu Praha: násilný převrat). 

Rozsáhlý materiál složený z několika textů otevírá článek Jeana-Jacqua Servena-

Schreibera, který shrnuje několik postřehů týkajících se okupace. Tu nepřímo srovnal 

s výbuchem atomové bomby. Uvádí, že již na začátku srpna se americký velvyslanec ve 

Francii a odborník na vztahy se Sovětským svazem Charles Bohlen
101

 obával pražských 

událostí, které by podle něj mohly přivést do země Sověty. Podle Bohlena vše ještě 

donedávna nasvědčovalo tomu, že Sověti uvěřili, že snadno obmění několik politiků, kteří 

by jim byli prospěšní. Navíc tímto aktem kompletně smazali svůj obraz, který si vytvořili 

po pádu Stalina. 

Servan-Schreiber upozorňuje, že den před invazí vyšel v Pravdě editorial, který 

oznámil, že koexistence sociálních tříd a režimů sociálně-antagonických je základní 

chybou. „Do oblasti ideologie pacifismus nepatří, nemůže být řeč o smíru tříd.“
102

 

Navíc osm dní před invazí vyšel v Moskvě jakýsi manifest, který byl kritikou 

Sacharovovy zprávy. Útočnou zprávu redigoval a podepsal komunista a ideolog Viktor 

Cheprakov. Uvádí v ní, že „následující roky budou ve znamení tvrdých bojů ideologií, ze 

kterých vyjde vítězem právě komunismus“.
103

 Mimo jiné také tvrdí, že ve zbylé třetině 

dvacátého století se rozdíly mezi komunismem a kapitalismem budou nadále propadat, 

protože jde o ideologie protichůdné. Podle Servana-Schreibera je rovněž nutné 

poznamenat, že dva dny po invazi, vůbec poprvé v historii deníku Pravda, vyšlo číslo celé 

věnované jedné události, tedy k obhajobě intervence v Československu.  

Autor dodává, že dění v zemi je katastrofou „pro nás všechny“. Záhadou zůstávají 

okolnosti, podle kterých se Kreml k invazi rozhodl, naopak jasné je, že v Praze zavládne 

neostalinismus, který již nabírá dech. 
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Krom toho byl ukončen proces hledání modu vivendi mezi Západním a Východním 

Německem. Zmařena byla rovněž plánovaná konference v Ženevě týkající se odzbrojení, 

důvodem jsou právě události v Československu.  

V závěru již shrnuje, že návrat stalinismu bude mít důsledky nesčíslné a trvalé. 

Konstatuje, že humanismus v srpnu 1968 je jako malé dítě, které se chce vrátit do 

mateřského lůna. Dění ve světě, zmiňuje válku ve Vietnamu, problémy černochů v USA, je 

krokem zpět.
104

 

Následuje článek od Jacqua Boetsche
105

, který vzpomíná na vojáka Švejka, jako 

symbol tichého odporu. Když do Československa z úterý na středu vtrhl generál Ivan 

Pavlovsky s 200tisícovou armádou, země nevzdorovala, ale ani neuposlechla
106

, přesně 

jako by to udělal ke vzteku všech voják Švejk.
107

 

Pavlovsky tlumočil čs. vedení ultimátum, že musí být sestavena nová vláda, 

tentokrát však bez populárního Dubčeka a jeho partyzánů. Prezident Ludvík Svoboda však 

„loutkovou“ vládu odmítl sestavit. Musí tak dle pokynů vyrazit na jednání do Moskvy. 

Dva dny po invazi obyvatelé stále odmítli přistoupit na požadavky vojsk, vláda pak žádala 

jejich odchod. Československý rozhlas v té době „si hrál“ s okupanty „na kočku a myš“ a 

vyzýval amatérské stanice, aby se snažily přerušit sovětské vysílání. Na tisíc delegátů 

komunistické strany se v Praze sešlo na tajném místě, ještě před oficiálním zářijovým 

sjezdem strany, kterému se Sověti chtěli vyhnout. Sjezd potvrdil Dubčeka v čele strany
108

. 
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Následuje výpověď, kterou L´Expressu sdělil Miloš Forman: „Znáte historii 

Heydricha? Shromáždil nacistické činitele v Praze, aby je varoval: Sověti a Poláci jsou 

tvrdí, to je důvod, proč je musíme zničit. Češi však nejsou stejní, oni nejsou tak rigidní 

jako ostatní. Jsou jako rákos, který se ohýbá, ale nezláme se.“
109

 

Následně Boetsch popisuje, jak první vojáci Varšavské smlouvy překročili hranice 

země, jak do Prahy přilétla sovětská letadla. Vojáci však mnohdy netušili, kde jsou, jen 

plnili úkoly, zejména obsadit strategická místa, jako radnici na Staroměstském náměstí či 

budovu rozhlasu. Pražané však již v noci vstávali a připravovali ve městě barikády. Vláda i 

prezident v té době dali vojákům pokyny zůstat v kasárnách. Někteří lidé vojáky v ulicích 

Prahy obklíčili vlajkami se vzkazy: „Co jste sem přišli dělat, my jsme vaši bratři a 

spojenci.“
110

 

Již prý nelze říct, kdo jako první začal házet Molotovovy koktejly, ale během 

celého středečního dopoledne se na mnoha místech hlavního města objevily požáry, dav 

v ulicích skandoval „svoboda“.  

V textu stojí, že redaktor L´Expressu byl jedním z prvních zahraničních novinářů, 

kteří v Paříži podali svědectví, co se v Praze událo: „Jeden ze studentů se vyšplhal na 

sochu Jana Husa na Staroměstském náměstí, aby mu zavál oči, protože nechtěl, aby viděl, 

co se v zemi děje. Lidé na tanky malovali křídou hákové kříže a uráželi vojáky. Úděs, 

strach a bolest jsou tři věci, které u Pražanů převládaly. Na některých autech se objevily 

transparenty ‚Ať žije Dubček‘, ‚Jsme svobodný lid‘ nebo ‚Rusové, vraťte se domů‘. Lidé 

rovněž upozorňovali, že nechtějí nový Budapešť 1956, že jsou v Praze v roce 1968.“
111

 

Lidé se snažili vzdorovat vojákům na mnoha místech Československa. L´Express 

píše, že například dva mladí lidé byli v Plzni rozdrceni pod koly tanku. Odpoledne Pražané 

rozdávali letáky v ruštině, na kterých stálo: „Ruští vojáci, ve jménu vlády, ústředního 

výboru a československého lidu, odejděte. Pokud tak neučiníte ihned, naše přátelství 
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skončí. Mohli jste vidět, že žádná kontrarevoluce se nekoná. Komunistická strana řídí lid 

podle principů marxismu-leninismu.“
112

 

V té době náklady novin bleskově rostly, rádia se prodávala jako Sachrův dort, jak 

uvádí týdeník.
113

 Lidé si již během předcházejících měsíců zvykli na svobodu slova.
114

 

Poté autor opět generalizuje a s odstupem hovoří o tom, že Československo je součástí 

takzvaného železného trojúhelníku.
115

 Dostává se tak k počátkům současné krize, tedy že 

Československo má ekonomické problémy a chtělo zavést socialismus s lidskou tváří. 

(Znovu stejně jako v předešlých článcích je popsáno, jak se na výsluní dostal Dubček a 

odešel Antonín Novotný.) Opět se pak dostává do současnosti, Češi odpověděli na okupaci 

hodinovou stávkou
116

. Ludvík Svoboda odmítl sestavit novou vládu, načež musel odjet na 

jednání do Moskvy, stejně tak jako Alexander Dubček, který byl rovněž zadržen Sověty
117

. 

Týdeník ve stejném čísle přináší informace o eseji Andreje Dmitrijeviče 

Sacharova
118

, který kromě Sovětského svazu byl otištěn na stránkách New York Times 

v červenci 1968. L´Express hned v úvodu cituje z eseje: „Svoboda dnes umožňuje 

progresivně revidovat vládní struktury pro lidské blaho. Čechoslováci to dobře pochopili a 
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 Jde o velice zvláštní příměr. Sachr nepatří pro tuzemsko mezi typické ani nijak zvlášť často 

prodávané dezerty. 

114
 M. Synek v knize Naděje a zklamání píše, že během Pražského jara se náklady novin 

podstatně zvýšily, lidé na ně dokonce stáli ve frontách. Poslechovost rozhlasu se pak zvýšila ze 43 

na 80 procent. 

115
 Termín železný trojúhelník (přesněji myšleno Pankow - Varšava - Praha) používali francouzští 

diplomaté od padesátých let. Zdroj: MARÉS, Antoine. "Naším hlavním cílem zůstává uvolnění 

napětí": Francie - Československo 1961-1968. Soudobé dějiny. 1998, č. 4, s. 471-484. 
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je to tudíž důvod, proč jejich odvážná iniciativa je předurčující pro budoucnost socialismu 

a celého lidství.“
119

 

Autoři dále informují o základních myšlenkách eseje, tedy například uvádí to, že 

Sacharov rozlišuje dva základní principy – rozdělení lidství provokuje svoji vlastní 

destrukci a že intelektuální svoboda je základem lidské společnosti. Podle něj je fyzická 

existence společnosti ohrožena termonukleární válkou, hladem a policejními diktaturami, 

intelektuální svobody pak ohrožují kulturní propagandy mas, byrokratismus a rovněž 

diktatury. Abychom eliminovali tyto hrozby, je třeba udržet přiblížení socialistického a 

kapitalistického světa. Poté uvádí, že diktatury hitlerovského či stalinského typu jsou 

založeny na propagaci primitivních mýtů. Upozorňuje, že stalinský režim byl u moci 

dvakrát déle než hitlerovský, přičemž za tu dobu zemřelo při mučení a výsleších mezi 

deseti a patnácti milióny lidí.
120

 

Sacharov napsal, že společnost musí postupně redukovat neostalinisty, protože je 

třeba si uvědomit, že je nutné chránit lidství před dogmatickými chybami. 

„Není na tom nic udivujícího, že problémy cenzury (v tom nejširším slova smyslu) 

byly v centru boje ideologického posledních let, naposledy v Československu. Jestliže 

nekompetentní cenzura zničí živou duši sovětské literatury, stejný fenomén se aplikuje do 

dalších myšlenkových manifestací provokujíc stagnaci zatíží a udusí myšlenky hluboké a 

nové. Stejně tak se myšlenky nemohou zrodit, jestliže nemáme možnost vyjádřit ne jen 

pochybnosti, ale i jistoty. Bylo to již zřejmé pro filosofy starověkého Řecka a prakticky 

nikdo o tom ani dnes nepochybuje. Ale po padesáti letech nadvlády nad duší celého 

národa, naši ředitelé se obávají nejmenší narážky na tento problém.“
121

 

Posléze Sacharov mluví o rozdělení sféry vlivu ve světě z kapitalistického pohledu 

Spojených států a socialistického, jak je tomu v Sovětském svazu. Následně vyvozuje 

závěr, že lidskou společnost obohatil socialismus o pracovní morálku. Naopak o 

kapitalismu se dogmaticky často hovoří jako o systému, který vede jen k většímu chudnutí 
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dělnické třídy. Na to fyzik píše, že „všichni marxističtí teoretikové s duší otevřenou by si 

měli uvědomit, jakého hlubokého pokroku dospěl právě kapitalismus“
122

. 

Esej upozorňuje, že oba systémy mohou vést k dlouhodobému udržitelnému 

rozvoji, zapotřebí je však jejich sblížení a vypůjčení si navzájem pozitivních prvků, včetně 

intelektuální svobody. Jakákoliv jiná cesta totiž povede k destrukci lidství, protože jiné 

východisko není. 

Pro kooperaci kapitalismu a socialismu připravil Sacharov čtyřbodový plán: 1. Je 

třeba ideologického boje vně socialistických zemí mezi silami stalinsko-maoistickými a 

komunisticko-leninskými. To povede k hlubokému ideologickému průlomu, vytvořen bude 

multipartajní systém, stejně jako tomu bylo v Československu. (tento proces odhadl na 

období 1960-1980) 2. Kapitalistické země uvidí vítězství levého křídla reformní buržoazie, 

která nastaví program sbližování se se socialismem. (v letech 1972-1985) 3. V další etapě 

USA a SSSR vyřeší problémy třetího světa a překonají své vzájemné rozdíly, dojít by mělo 

rovněž k odzbrojení. (v letech 1972-1990). 4. V poslední fázi kolem přelomu tisíciletí by 

mělo dojít ke stanovení autority světového poslání, založené na sovětsko-americké 

spolupráci.
123

  

 

I když L’Express nepřinesl reakce ani osobní rozbor Sacharovovy zprávy, její 

otištění bylo velice důležité. Kontextualizovala aktuální dění a dokreslovala napětí a 

tendence na Východě. Stejně tak lze hovořit o invazi. Tu nejen dobře fakticky a 

chronologicky popisují, ale zároveň přibližují i v širším, zahraničním pohledu. 

V této práci slouží Sacharovova zpráva jako příklad k dokreslení precizní a věcné 

žurnalistiky. Umožňuje dobré srovnání k tomu, jak tamní novináři pracovali s informacemi 

a jak je uváděli do kontextu. Obsah Sacharovovy zprávy naopak nebyl v Československu 

v této době dostupný a více známý. 
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2.4 Politické ohlasy 

L´Express přináší i reakce na vpád vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR z tamní 

politické scény. V článku zabývající se francouzskou levicí autorka Brigitte Gross uvádí, 

že po intervenci prezident Charles de Gaulle a premiér Guy Mollet přečetli deklaraci 

francouzské komunistické strany, která invazi vojsk do Československa odsoudila. Co 

konkrétně v prohlášení bylo sděleno, se neuvádí, nicméně tamní komunisté hned 

následující den své prohlášení upřesnili.
124

 Strana v čele s Waldeckem Rochetem se cítí 

událostmi dotčena a obává se, že to může zdiskreditovat světové komunistické hnutí. 

Dále se zde píše, že dva odborové svazy C.F.D.T. a F.O. vyzvaly pracující 

k pětiminutové stávce, jako symbolické vyjádření nespokojenosti s invazí. Naopak další 

odborový svaz C.G.T. se odmítl připojit. Text již řeší problémy francouzské levice. 

V závěru se uvádí, že v té době rozhádané levicové strany se opět sjednotí na „pohřbu 

československé svobody“.
125

 
126

 

V dalším textu věnujícím se francouzským komunistům se opět píše o rozkolu ve 

straně, která je traumatizovaná neúspěchem červnových voleb. Nejprve strana sice 

odsoudila počínání Kremlu, hned další den však odmítla zapřít svůj odkaz k velké bratrské 

straně.
127

 Konstatuje se zde, že komunisté si rozhodně nemohou vylepšit svůj obrázek 
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připravovali své vyjádření k intervenci. Doslova zde stojí, že vedení jednalo o tom, zda v komuniké 

vyjádřit „reprobation“ (zavržení či odsouzení) či spíše „désapprobation“ (nesouhlas). Právě tyto 

jazykové nuance byly velice důležité, protože silou jazykových prostředků se vyjadřovala síla 

postoje. 

125
 GROSS, Brigitte. Gauche: La famille se retrouve à l´enterrement. L´Express. 26. 08. 1968, roč. 

15, č. 894, s. 25. 

126
 Síla levice v posledních letech ve Franci upadala, na významu jí ubrala samozřejmě jak 

květnová povstání v Paříži, tak invaze do Československa. Navíc levicovým uskupením chyběl 

silnější vůdce, který by jednotlivé frakce názorově sjednotil a vedl. 

127
 Francouzský květen 68 je s Pražským jarem často srovnáván. Květnové bouře v Paříži vyvolaly 

problematizování obchodních hodnot, rozpor konzumní společnosti včetně tradičního 

parlamentarismu. To společně vyústilo na jaře v masové, levicové bouře a nepokoje, podporované 

zejména studenty a dělníky. Naproti tomu československý model se chtěl vzepřít komunistické 

byrokracii, administrativní ekonomice s cílem přiblížit se Západu s jeho svobodami. O jistém 

ambivalentním postavení uvnitř fr. komunistické strany svědčí mimo jiné fakt, že v dubnu Waldeck 

Rochet oficiálně podpořil přijetí Akčního programu českými kolegy, nicméně prioritou pro něj 



38 

 

v očích veřejnosti. Uvedeno je zde i to, že když v této době chtěli komunisté ve sněmovně 

atakovat pravici, na tři sta poslanců v lavicích skandovalo „Praha, Praha“.
128

 

Text znovu upozorňuje na fakt, že politická scéna se znovu zabývala červencovou 

cestou Waldecka Rocheta do Moskvy (viz výše). Doplněna je informace, že 22. července 

francouzští komunisté jednotně v dopise určeném Sovětům odsoudili případnou intervenci 

do Československa.
129

 Následuje stručné shrnutí vývoje strany ve dvacátém století, a jak se 

francouzští komunisté stavěli k rozhodujícím historickým událostem. Poté text připomíná, 

že i komunistický list L´Humanité odsoudil všech pět zemí sovětského bloku, které se 

účastnily invaze do Československa.
130

 

L´Express nabízí i ohlasy z ultralevice a Elysejského paláce. Co se týče ultralevice, 

tak ta podle listu invazi jednoznačně odsoudila. Například studentský syndikát 

demonstroval proti Sovětskému svazu před československou ambasádou v Paříži. 

V Latinské čtvrti se také objevili demonstranti s transparenty přirovnávající Sovětský svaz 

k hitlerovské SS. Někteří prý srovnávali intervenci vojsk Varšavské smlouvy s tím, co 

udělali francouzští komunisté v květnu téhož roku.
131

 

V textu se rovněž píše, že někteří pročínští představitelé se vyjádřili v tom smyslu, 

že dění v Československu je jen revizionistickým opatřením. "Jiná politická uskupení prý 

počítají s tím, že přijmou do svých řad ty komunisty, kteří jsou z vývoje ve straně 
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zklamáni. Objevili se i militantní jedinci, kteří chtějí vyhodit komunisty, kteří vkročí na 

půdu univerzity."
132

 

Ohledně Elysejského paláce L´Express píše, že doposud byl generál de Gaulle rád, 

že je Francie nezávislá na americké hegemonii. Věřil, že Evropa rozdělená na „dvě 

protichůdná náboženství“ by se mohla sjednotit od Atlantiku až po Ural. Autor textu Marc 

Ullmann
133

 si pokládá otázku, jaké asi muselo být probuzení de Gaulla, když jej ráno 

v jednu hodinu a čtyřicet minut vzbudil generální sekretář Elysejského paláce, aby generál 

přijal sovětského ambasadora, který stejně jako jeho kolegové v jiných hlavních městech 

šel ohlásit poslední události.
134

  

De Gaulle dopoledne připravil komuniké, ve kterém sdělil lítost nad stávajícím 

děním, které je protichůdné s klidem očekávaným v Evropě. Generál rovněž vzpomněl 

Jaltskou konferenci, kde si Churchill, Stalin a Roosevelt rozdělili svět.
135

 

Autor uvažuje, jaké budou další kroky Francie ve vztahu k Sovětskému svazu a 

Američanům. Jedno je prý jasné - vědecká, obchodní a technická spolupráce se Sověty 

nebude možná. 
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V závěru text pouze konstatuje, že Francie v současné situaci nezmůže nic. Ohledně 

vývoje evropské politiky si lze položit otázku, „zda tomu, co se děje na Východě, lze ještě 

říkat politika?“
136

 
137

 

 

L’Express na svých stránkách poměrně obsáhle referuje o politických reakcích, 

zejména ve Francii, vzhledem k invazi do ČSSR. Nezajímá se jen o levici, ale zajímavě 

popisuje jisté „pozdvižení“ a „zaskočení“ nad posledními událostmi napříč politickým 

spektrem a veřejností. Nastíněn je rovněž stručný pohled na vývoj komunistické strany ve 

Francii v průběhu celého století. 

 

 

2.5 Československo potřetí 

Potřetí se události v Československu dostaly na obálku L´Expressu druhého září. 

Jsou na ní studenti sedící s květinami na neurčeném místě, kde je pouze cedulka s nápisem 

„Zde padl v boji proti sovětským vojskům neznámý chlapec“. Příznačný je i titulek – 

„Tchécoslovaquie: le déchirement“ (v překladu Československo: rozervání).
138

 

Článek začíná tím, že ČSSR se stalo mučedníkem pod panováním Sovětů. Jak 

informuje Jacques Boetsche, Alexander Dubček, který se stal symbolem Pražského jara, se 

vrátil z třídenního jednání z Moskvy. Češi se prý nechtějí vzdát nadějí na svobody, avšak 
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hrají jen o čas, protože podle sovětského diktátu se očekává návrat k „normální“ situaci a 

navíc utužení socialismu, a to nejen v Československu.
139

 

Boetsche posléze konstatuje, že snaha o demokratizaci má zřejmě jen možná dvě 

východiska, a to úplná demokratizace podle kapitalismu, nebo naopak upevnění systému. 

Jeden blíže nespecifikovaný vládní zdroj týdeníku řekl, že tlak Sovětů je nemilosrdný. 

Stanovena totiž bude vládní organizace, která bude kontrolovat média, jak je zmíněno, 

například rozhlas sehrál důležitou roli jako součást odporu proti okupaci. Navíc 

novinářskou obec čeká čistka, vyhoštěni by měli být rovněž zahraniční korespondenti, 

cenzura bude posílena. Autor situaci přirovnal k německé okupaci a následným 

represím.
140

 Jako vzdor jednoho dne (který není blíže uveden) nevyšly žádné noviny, 

pouze leták Literárních listů,
141

 na kterém byl obrázek tanku
142

 s popiskem „Proletáři všech 

zemí spojte se, nebo budu střílet“. 
143

 
144

 

Dále se článek věnuje jednání v Moskvě, kde byl stávající prezident Ludvík 

Svoboda vyzván k sestavení nové vlády s Vasilem Bilakem a Drahomírem Kolderou, což 

                     
139

 Změny "k lepšímu" zmiňuje po dlouhé době na svých stránkách i sovětský deník Pravda. Jeho 

komentář popisuje Rudé právo, které mimo jiné píše, "že situace v Československu se pomalu 

začíná normalizovat". Zdroj: Z. Moskevská Pravda cituje Rudé právo. Rudé právo. 02. 09. 1968, č. 

239, s. 1. 

140
 O dokumentu, který dostali v Moskvě k podpisu Smrkovský, Dubček a další, lze říci, že kromě 

Emila Háchy nepodepsal žádný český či slovenský politik potupnější státní listinu. Kromě 

zmíněných cenzurních a dalších opatření museli politici přiznat, že dopustili, že v ČSSR byla šířena 

kontrarevoluce. Zdroj: MANDLER, Eduard. Poločas Pražského jara 1968. Soudobé dějiny. 1994, 4-

5, s. 603-622. 

141
 Hlavní tiskárny byly obsazeny vojskem, noviny proto vycházely jen v menších nákladech a ve 

skromnějším rozsahu. Zdroj: SYNEK, Miroslav. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. Praha: Čs. 

středisko nezávislé literatury, 1988. 157 s. 

142
 Zmíněná kresba se v Literárních listech skutečně objevila. Noviny disponují dokonce více 

obrázky s podobnou tematikou. Zdroj: Literární listy. 28. 08. 1968, roč. 1, Zvláštní vydání. 

143
 BOETSCH, Jacques. Tchécoslovaquie: le déchirement. L´Express. 02. 09. 1968, roč. 15, č. 

895, s. 11-18. 

144
 V nejbližších dnech po invazi byly stále obsazeny hlavní budovy rozhlasu i televize či tiskárny. 

Na jednání vlády z druhého září se projednávaly kromě zavedení Úřadu pro tisk a informace i stav 

sdělovacích prostředků. Bylo nařízeno, aby se média navrátila k normální práci. Zároveň měl být 

co nejdříve normalizován život i na lokálních úrovních. To totiž mělo být předpokladem k odchodu 

sovětských vosk. Zdroj: ČTK. Urychlená normalizace je předpokladem odchodu vojsk. Rudé právo. 

03. 09. 1968, roč. 48, č. 243, s. 1. 
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Svoboda odmítl, protože chtěl ve vládě Alexandera Dubčeka, Oldřicha Černíka a další 

představitele, kteří byli během okupace zadrženi.
145

 

Sověti požadovali, aby byl anulován čtrnáctý sjezd strany, který se konal tajně na 

předměstí Prahy, kde byla odsouzena intervence a zvoleno nové vedení strany. Právě tento 

sjezd pouze potvrdil to, jak Sověti byli neschopni uhlídat dění v Československu. Kongres 

byl svolán díky frašce, kterou sehrálo rádio, instrukce k místu schůze byly částečně 

sděleny v rozhlase, následně delegáti měli zavolat do jedné z továren a ohlásit se tam, 

posléze jim bylo sděleno místo setkání. Touto oklikou se komunisté chtěli ujistit, že se o 

konání kongresu Sověti nedozví.
146

 

Autor pokračuje tím, že Sověti byli zmateni i při invazi, vojáci netušili, že 

v Československu se nekoná žádná kontrarevoluce, navíc se špatně orientovali v Praze, 

proto v mnoha případech hlídali u špatných budov, či jim byly schválně dány špatné klíče. 

Například v ČTK se v den invaze objevil v redakci šéf agentury Miroslav Sulek, který byl 

předtím poslán na nucenou dovolenou, protože byl sympatizant Novotného. Redakce však 

odmítla uposlechnout jeho příkazy, načež byl Sulek následně nahrazen liberálnějším 

novinářem.
147

 

L´Express rovněž píše, že Smrkovský oznámil, že Sněmovna by měla dát vládě 

výjimečnou moc, která zajistí rozpuštění politických klubů a zákaz nových politických 

uskupení. Naopak proces větší liberalizace musí být zastaven, tedy nový status 

komunistické strany, změna volebního zákona či zaměření se na politiku otevřenou 

Západu. 
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 Sověti podporovali zejména Novotného. Jejich cílem bylo sestavení nové vlády, která byla 

tiskem označována za zrádcovskou. Na obhájení svých pozic a invazi připravili Sověti propagační 

letáky, které byly rozhazovány po městě. Zdroj: SIDON, Karol. Ani o krok!. Literární listy. 28. 08. 

1968, roč. 1, Zvláštní vydání, s. 1.  
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 BOETSCH, Jacques. Tchécoslovaquie: le déchirement. L´Express. 02. 09. 1968, roč. 15, č. 

895, s. 11-18. 

147
 „Dne 20. srpna 1968 nesplnil noční redaktor Jaroslav Lažanský příkaz tehdejšího ředitele ČTK 

Miroslava Sulka vydat text tzv. žádosti nejmenovaných členů ÚV KSČ a některých ústavních 

činitelů o poskytnutí sovětské vojenské pomoci proti tzv. kontrarevolučním silám. Tento zvací dopis 

vydala až následující den agentura TASS z Moskvy. 21. srpna 1968 obsadili budovu agentury 

sovětští vojáci.“ Převzato z historie ČTK na www.ctk.cz. 
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V článku následuje informace, že francouzská vláda si myslí, že Američané zřejmě 

věděli o tom, že Sověti se na intervenci chystají. Americký ambasador v Moskvě 

Llewellyn Thompson byl povolán týden před invazí ke konzultaci. Dále měli Američané 

obdržet vágní informaci o tom, že se nemají zajímat o Československo.
148149

 

Boetsche dále píše, že Češi za posledních padesát let neměli Sověty za nepřátele. 

V obou světových válkách stály obě země po svém boku. Dodává, že Československo 

mělo již pro Bismarcka strategickou úlohu, říkával totiž, že „kdo drží Čechy, drží Evropu“.  

Text končí tím, že zemi zaplavila hořkost a zklamání
150

 z posledních dní, protože 

šest měsíců svobody po třiceti letech války, okupace a policejního státu je velice málo.
151

  

V článku je vložen rámeček s několika odstavci věnujícími se Otu Šikovi. O něm 

L´Express píše jako o kritikovi socialismu, jehož obliba rostla. Šik totiž mnohokrát 

poukázal na nedostatky režimu, například v tom ohledu, že ředitelé společností jsou 

mnohdy vybíráni na základě sympatií ke straně, přestože jim chybí odpovídající vzdělání. 

                     
148

 BOETSCH, Jacques. Tchécoslovaquie: le déchirement. L´Express. 02. 09. 1968, roč. 15, č. 

895, s. 11-18. 

149
 M. Synek v knize Naděje a zklamání tvrdí opak, tedy že konflikt ve východní Evropě byl pro 

západní země spíše nepříjemný než vítaný. „Příznačné je prohlášení vlády USA z července, jímž 

se od Československa distancuje a nazývá jeho spory se Sovětským svazem vnitřní komunistickou 

konfrontací, která by neměla přerůst v konflikt mezi Východem a Západem. Zároveň ministr 

zahraničí Dean Rusk protestoval u velvyslance Dobrynina proti tvrzení, že se Spojené státy nějak 

podílejí na událostech v ČSSR.“  

150
 O zklamání rovněž píše M. Synek. Dubček a jeho soudruzi v nejnáročnějších chvílích podle něj 

zcela zklamali, a to před srpnem, během něj i po něm. „Nemohli sloužit svou úlohu v tak obtížné 

době, protože sloužili dvěma pánům. Na jedné straně chtěli upřímně sloužit lidu, který jim 

důvěřoval a vkládal do nich naděje, na druhé straně byli spjati s dogmatickými idejemi, které je 

vynesly na nejvyšší místa.“ Zdroj: SYNEK, Miroslav. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. Praha: 

Čs. středisko nezávislé literatury, 1988. 157 s. 

151
 E. Mandler píše, že doba mezi srpnem 68 a dubnem 69 je obdobím počínajícího rozkladu 

společnosti. Podporovaní vůdci totiž zklamali. Doplňuje, že celonárodní jednota se stala jistou 

hodnotou. Lidé projevili soudržnost všeobecným nenásilným odporem. „Sovětští stratégové nebyli 

připravení na spontánní vystoupení obyvatelstva. Nadto atmosféra totální občanské rezistence tak 

zaskočila prosovětské živly v zemi, že se neodvažovaly kolaborovat s okupačními jednotkami.“ 

Zdroj: MANDLER, Eduard. Poločas Pražského jara 1968. Soudobé dějiny. 1994, 4-5, s. 603-622. 
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Šik se navíc prosazoval za větší ekonomickou nezávislost a otevřenost k Západu. Pro 

Sověty se tudíž stal nepřítelem, pro mladé pak prorokem.
152

 

V tomto čísle věnovaném Československu následoval krátký článek o odporu, který 

uskutečňoval rozhlas. Po invazi vojsk bylo umlčeno Rádio-Praha, které posléze vysílalo 

improvizovaně mimo budovu Československého rozhlasu. Podle týdeníku měl šéf armády, 

který podporoval generála Svobodu, k dispozici na 35 tajných vysílatelů a dalších 

osmdesát pro případ nouze. Aby nebylo vysílání narušeno Sověty, byli jednotliví 

zpravodajové rozmístěni v různých částech a místech republiky.
153

 L´Express nikoho 

konkrétně nejmenoval, list pouze uvádí, že šest dní a šest nocí mohli lidé slýchávat své 

oblíbené moderátory a komentátory, kteří byli dobře známí například z hokejových 

přenosů. V zájmu opatrnosti netrvalo jedno vysílání déle než deset minut. Téměř po celý 

týden nebyli Sověti schopni vysílání narušit, přestože disponovali moderní technikou, jak 

konstatuje týdeník. Veškeré snahy však byly marné, po podepsání Moskevského protokolu 

koloval v Československu list zakázaných redaktorů a moderátorů.
154

 

Ani v tomto čísle krom mnoha fotografií z invaze či politických osobností 

Československa či Sovětského svazu nechybí ohlasy ze Západu. Článek uvádí, že západní 

komunisté téměř jednohlasně odsoudili invazi, přičemž následuje buddhistické přísloví, 

které vyřkl nejmenovaný slavný marxista, že „pokud prst ukazuje na měsíc, jen imbecil se 

dívá na prst“
155

. Kritika se neozývá jen z Francie, ale i například z Itálie. 

„Intervence zemí Varšavské smlouvy je tragickou chybou. Není však nemožné, že 

v dlouhodobé perspektivě tato chyba otevře nové možnosti. Odedneška je zde proces, který 

nemůžeme zastavit, a je důležité ho sledovat a zvažovat. Vyvstávají zde dva problémy, a to 

dohoda mezi stranou a státem, dále pak ohledně socialistické demokracie. Skutečný 

socialismus neexistuje bez demokracie a tato otázka zůstává, i pokud se tento konflikt 
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 Ota Sik: cinq ans pour déclencher la foudre. L´Express. 02. 09. 1968, roč. 15, č. 895, s. 16-17. 

153
 M. Synek k tomu uvádí, že v zahraničních médiích, zejména v těch socialistických, se tato 

vysílání spojovala se systémem ilegálních vysílaček. Ve skutečnosti šlo prý o mobilizační síť, 

takzvanou rezervu, která se využívá v mimořádných situacích. 

154
 Résistence: Le secret des radios libres. L´Express. 02. 09. 1968, č. 895, s. 18. 

155
 KAHN, Jean-François. Ouest: Les orphelins du communisme. L´Express. 02. 09. 1968, roč. 15, 

č. 895, s. 19-21. 
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vyřeší,“ řekl listu předseda italských komunistů Carlo Galuzzi.
156

 Invaze zcela nezničí 

vitalitu komunismu, míní autor Jean-François Kahn. Podle něj není nutné socialismus 

adaptovat na kolej vedoucí ke kapitalismu, problém současnosti je, že jedni komunisti 

bojují s druhými. 

Následně autor textu Jean-François Kahn upozorňuje, že socialismus bude 

v následujících měsících utužen, což znamená, že demokratizace a liberalizace už nebudou 

na pořadu dne, železná disciplína uvnitř strany bude posílena či že třídní boj bude vyostřen. 

L´Express také připomíná, že již desátého srpna sovětští komunisté ke stému výročí 

narození Lenina přijali do svých osnov text, který stručně řečeno tvrdí, že svobod ve 

společnosti bude dosaženo tím, že se všichni podřídí daným pravidlům, přičemž musí být 

připraveni něco obětovat. 

Poté pokračují ohlasy například z Finska, kde se tamní komunisté chystali slavit 

Den svobody, ale po intervenci sovětských vojsk byl sváteční program zrušen. Nicméně 

Kahn hned dodává, že někteří komunisté na socialismus zcela nezanevřeli, ve Francii 

například věří, že je možné stanovit socialistický model, který by byl aplikován na Západě, 

bez toho, aby byl podřízen sovětské kritice.
157

 

V závěru Kahn konstatuje, že demokratický socialismus neexistuje nikde na světě, 

a využívá u toho citaci vedoucího italských socialistů Ricarda Lombardi, který tvrdí, že 

„československá situace nepopírá existenci demokratického socialismu, pouze ukazuje na 

mezinárodní situaci, která mu zabraňuje“
158

. 

V následujících týdnech již zpravodajství z Československa ubývalo. Například 

devátého září vyšel článek o Dubčekovi a postupné proměně politického spektra v zemi. 

List píše, že po návratu z Moskvy působil Dubček unaveným dojmem, dostal se totiž do 
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nelehké situace.
159

 Sověti po něm chtěli nastolení pořádků dle jejich představ, na druhou 

stranu Češi v něj neztratili důvěru, nepovažovali jej za loutku Sovětského svazu. 

Dále týdeník informuje o změnách, které byly přijaty tajným sjezdem strany. Ten 

například odhlasoval, že Oldřich Švestka musel opustit vedení strany, stejně tak jako post 

šéfredaktora Rudého práva. Navíc v předešlých dnech podal demisi Ota Šik.
160

 Zmíněno je 

i to, že byla obnovena cenzura
161

, ve stejnou dobu však například šéf agentury ČTK 

Miroslav Sulek byl nahrazen liberálnějším Jindřichem Sukem.
162

 

Dále se zde píše, že na čtyřicet tisíc revizionistických intelektuálů dostalo od 

policie cestovní pasy a víza s doporučením, aby na nějakou dobu odjeli do zahraničí. 

Novináři následně dostali pokyny, že nesmí používat slovo „kolaborace“, ale místo toho 

„navázání kontaktu“, ve stejném duchu by měli používat výraz „pobyt v zemi spřátelených 

sil“.
163

 

V závěru se hovoří o tom, že na zemi padá naděje i tíseň zároveň. Na šest set tisíc 

vojáků může podrobit zemi fyzicky, ale ne morálně.
164

 

Další text, který vyšel šestnáctého září, popisuje, jak sovětské tanky opouštěly 

Prahu. Jak L´Express popisuje, jeho zvláštní zpravodaj Jean-Claude Hallé, osobně viděl, 

jak tanky odjíždějí z Václavského náměstí. Jeden ze sovětských tankistů v daný okamžik 

prý řekl: „Konečně se vracíme domů.“ Na to nějaký chlapec stojící u silnice prohlásil: 
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 Zajímavé je, že Francouzi do svých zpráv uvádí tyto komentářové informace poměrně často. 

Dokreslují tak danou situaci. V československém tisku obdobné zmínky zcela chybí. 

160
 O přesných změnách na šéfredaktorských postech podrobně například informoval měsíčník 

Novinář. Zdroj: Novinář. srpen 1968, roč. 20, č. 9, s. 294. 

161
 Cenzura byla oficiálně obnovena krátce po invazi zřízením Úřadu pro tisk a informace. 

Informoval o tom například měsíčník Novinář. Zdroj: Opaření v tisku. V mnoha redakcích 

periodického tisku se rovněž změnilo vedení. Novinář. srpen 1968, roč. 20, č. 9, s. 294.  

162
 La peur à l´est: Prague: la corde au cou. L´Express. 09. 09. 1968, roč. 15, č. 896, s. 34. 

163
 Nejen v tisku, ale i ve veřejných projevech bylo dáno na index například slovo „okupace“, které 

bylo nahrazeno „vstupem jednotek“. Omezení svobody slova bylo dovršeno zřízením Úřadu pro 

tisk a informace, takzvaný Útisk. Zdroj: SYNEK, Miroslav. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. 

Praha: Čs. středisko nezávislé literatury, 1988. 157 s. 

164
 Odkud autor bere číselné údaje, není uvedeno. Nicméně obdobnou statistikou v té době 

nedisponovalo ani Rudé právo.  

Zdroj: La peur à l´est: Prague: la corde au cou. L´Express. 09. 09. 1968, roč. 15, č. 896, s. 34. 
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„Domů? Deset kilometrů odtud.“
165

 Odchod vojsk dokresluje i fotografie zachycující 

zástup vojáků přecházející přes most.
166

 

Poté se text věnuje jednání sovětského velvyslance v Praze Vasilije Kuzněcova 

s Alexanderem Dubčekem a dalšími politiky. Mluvilo se například o tom, že Češi 

požadovali od Sovětů odškodnění za invazi ve výši sedmi miliard československých 

korun.
167

 Dubček musel zodpovídat celou řadu dotazů a čelit nátlaku ze strany Sovětů, 

přesto stál za svým, že Československo se nemůže vrátit do situace před lednem 1968. 

Týdeník rovněž připomíná, že dle blíže nespecifikovaného průzkumu je Dubček stále 

nejpodporovanějším politikem Československa, v kterého lidé vkládají své naděje. 

Autor textu François Feito uvádí, že Sověti věří, že se jim postupem času podaří 

Dubčeka zlomit a odstranit z politického života. Prý se již dokonce mluví o tom, že jeho 

nástupcem by se mohl stát Gustav Husák. Ten by se prý mohl stát budoucím českým 

Gomulkou.
168

 

V závěru list dodává, že na manifest 2000 slov reagoval sovětský deník Pravda 

otištěním 2000 slov, ve kterých list požaduje podřízení Prahy, přičemž se v textu objevila i 
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 FEITO, François. Tchécoslovaquie: l´agression élastique. L´Express. 16. 19. 1968, roč. 15, č. 

897, s. 48-49 

Tato poznámka ve francouzském týdeníku je značně nepravděpodobná. Zmíněný tankista totiž 

hovořil rusky, proto mu malé dítě mohlo jen stěží rozumět. Dalším problémem je fakt, že jízda 

tanku je velice hlučná, proto by tankistu nejspíše nebylo slyšet. Je tedy pravděpodobné, že citace 
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 Součástí Moskevského protokolu bylo i stanovení, že vojska se nebudou nadále vměšovat do 

čs. záležitostí a odejdou ve třech etapách: 1. z měst se přemístí do vojenských prostorů, 2. až na 

další zůstanou v blízkosti hranic s NSR, 3. na základě jednání mezi vládami opustí zemi. Zdroj: 

SYNEK, Miroslav. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. Praha: Čs. středisko nezávislé literatury, 

1988. 157 s. 

Podrobnosti z Moskevského protokolu Francouzi neuvádí. 

167
 Tuto částku se nepodařilo ověřit. Nicméně pravdou zůstává, že mnohé zdroje hovoří o tom, že 

krátce po okupaci byly škody vyčísleny na sedm miliard KČS, zahraniční média škody odhadla o 

něco později na 27 miliard KČS. Rovněž časté byly výzvy k vymáhání náhrad. Zdroj: 26. srpna 

1968. In: Syndikát novinářů [online]. 2008 [cit. 2012-08-08]. Dostupné z: http://syndikat-

novinaru.cz/12/42/159/1968/26-srpen 

168
 FEITO, François. Tchécoslovaquie: l´agression élastique. L´Express. 16. 19. 1968, roč. 15, č. 

897, s. 48-49. 
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fráze: „Okupujte, okupujte, stále je tam ještě co okupovat.“
169

 L´Express navíc označil 

období od jednání v Čierné až po současná vyjednávání jako elastickou agresi, kterou si 

Sověti osvojili.
170

 

Poslední článek, který vyšel v daném roce o Československu, popisuje, jak Rudé 

právo oslavně psalo o pětadvacátém výročí dohody mezi Sovětským svazem a 

Československem. „V době, kdy ve světě vládne zákon síly, si malé země jen těžko mohou 

zachovat svoji suverenitu,“ citoval  L´Express české noviny.
171

  

Týdeník se posléze věnuje schůzi, která se konala v Kyjevě, kde vyjednával se 

Sověty Alexander Dubček v doprovodu Lubomíra Štrougala a Gustava Husáka. List 

dodává, že se jedná o čtvrté setkání činitelů od okupace a že šlo o nejméně dramatické 

jednání. Důkazem byl například fakt, že poprvé od invaze se ve společném komuniké obou 

stran objevila slova jako „přátelské“ či „kamarádství“. 

Vítězem posledního jednání je prý sovětský diplomat Vasilij Kuzněcov, který dle 

L´Expressu rychle pochopil, že by mohlo být nebezpečné protlačit do čela českých 

komunistů konzervativce jako například Aloise Indru a Vasila Bilaka. Tím, že se na sjezdu 

v Kyjevě objevili kolaboranti jako Štrougal a Husák, československý odpor tím byl do jisté 

míry zlomen. List upozorňuje, že Kuzněcovým plánem je izolovat Dubčeka od jeho přátel 

a zároveň podpořit vzestup osobností z centra strany. Záměrem je dostat do popředí vedle 

Dubčeka právě Husáka a Štrougala.
172

 L´Express však doplňuje, že Kuzněcov tím jen 

problém oddaluje, protože od srpna se ve straně objevilo více lidí, kteří nyní inklinují 

k demokracii.
173

  

 

                     
169

 FEITO, François. Tchécoslovaquie: l´agression élastique. L´Express. 16. 19. 1968, roč. 15, č. 

897, s. 48-49. 

170
 Francouzi použili výraz elastická agrese, zřejmě tím chtěli upozornit na stupňující se nátlak a 

vůbec celé nervózní období jara a začátku léta ze strany Sovětů. 

171
 Tchécoslovaquie: Un sommet sans colére. L´Express. 16. 12. 1968, roč. 15, č. 912, s. 70. 

172
 Gustav Husák skutečně Dubčeka později nahradil ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ, stalo se 

tak 17. dubna 1969 při zasedání pléna ÚV KSČ. Lubomír Štrougal působil jako předseda vlády za 

vedení KSČ Husákem. Předtím odmítl funkci ve “zrádcovské vládě“ sestavované Aloisem Indrou.  

173
 Tchécoslovaquie: Un sommet sans colére. L´Express. 16. 12. 1968, roč. 15, č. 912, s. 70. 
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Přestože týdeník nepřináší obsahové podrobnosti Moskevského protokolu, výborně 

nastiňuje pravděpodobné důsledky následného vývoje v ČSSR po přijetí tohoto 

dokumentu. Novináři opět využívají dostatek fotografií a neutrální jazyk, i přesto je patrné, 

pod jaký tlak se čs. vedení dostalo a jak velkou mírou deziluze a rozhořčení lidé trpí. 

 

 

2.6 Směrem k normalizaci 

Události z Československa se objevily na stránkách týdeníků rovněž v dobách 

normalizace.
174

 V rubrice „Svět“ se 27. ledna 1969 objevil text o upálení Jana Palacha. 

Georges Heinen v úvodu píše o tom, že Palach pochází z rodiny bez otce, který zemřel 

před Janovým narozením, a matkou živící se jako prodavačka. Následuje informace, že 

sedmnáct mladých Čechoslováků se usneslo, že je zapotřebí mučedníků. Jan se proto stal 

16. ledna na Václavském náměstí první pochodní, která tak reagovala na invazi sovětských 

vojsk a na fakt, že Čechoslováci odmítají čelit sovětské hrozbě.
175

 

Autor následně doplňuje, že v momentu, kdy Palach škrtal zápalkami, zasedala 

komunistická strana, která byla nucena nastavit normalizační směr. Program o osmnácti 

bodech byl připraven již předtím, jeho cílem bylo zesílit kontrolu autorit nad děním v zemi. 

Přestože Čechoslováci podle Heinena Sověty v zemi obcházeli a dělali, jako by se nic 

nestalo, Palach se rozhodl tuto lež ukončit. Následuje citace nejmenovaného lékaře, který 

Palacha léčil následující tři dny, než zemřel: „Stejně jako Jan Hus, odsouzený a upálený 

zaživa v Kostnici roku 1415, Palach zemřel za pravdu.“
176

 

                     
174

 Slovo normalizace se ve francouzštině užívá jako „uvedení k normálu“ či „stabilizovat uvnitř 

státu“. V dobách minulých spojováno s Československem, pojem se užíval zejména po invazi 

sovětských vojsk, přičemž slovo bylo zakotveno v Moskevském protokolu. Zdroj: REY-DEBOVE, 

Josette. Dictionnaire du francais. Paříž: Le Robert et Cle International, 1999. 

175
 HENEIN, Georges. Tchécoslovaquie: la fin du mensonage. L´Express. 27. 01. 1969, roč. 16, č. 

961, s. 33-34. 
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 HENEIN, Georges. Tchécoslovaquie: la fin du mensonage. L´Express. 27. 01. 1969, roč. 16, č. 

961, s. 33-34. 
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Na následujících řádcích píše autor o rozpačitosti Čechoslováků, protože novináři 

odmítli informovat o Sacharově zprávě, která se v nezkrácené podobě objevila až ve 350 

tisících exemplářích časopisu Mladý svět, který vyšel desátého ledna. 

V textu se hovoří o tom, že v místech upálení Palacha dva studenti postavili stan a 

drželi hladovku, což bylo následováno osmi jinými studenty v Brně. Požadovali rovněž 

svobodu slova a zákaz vydávání listu Zprávy, který byl Sověty tištěn v Drážďanech a 

pravidelně Pražanům distribuován.
177

 

V závěru se píše o kocovině, na kterou se teprve čeká. Čechoslováci se prý 

shodnou, že nejhorší věcí je kolaborace se Sověty. K dokreslení nálad je citován i 

představitel studentské organizace Michal Dymáček: „Vyhrát v boji, nebo čestně padnout.“ 

Nicméně Heinen dodává, že do Prahy se vrátili Ota Šik, Eduard Goldstücker a Jiří Pelikán, 

kteří byli Sověty zadržováni.
178

 

Následující týden, tedy třetího února L´Express informuje, že situace 

v Československu se zhoršila.
179

 Do země speciálně vyslaný zpravodaj Jenan-François 

Kahn hned na začátku cituje filosofa a člena komunistické strany Karla Kočice, který listu 

sdělil: „Naši studenti si občas kapitalismus představují jako ti vaši socialismus. Je dobře, 

že se pokouší o revoltu establishmentu, jak tady, tak u vás.“
180

 

Podle Sovětů (nikdo nebyl jmenován konkrétně), jak listu sami uvedli, se vůbec 

poprvé od intervence situace výrazně zhoršila v jejich neprospěch po grandiózním pohřbu 

                     
177

 Zprávy byly tiskovinou vydávanou Sověty jakožto zahraniční vydání deníku Rudé právo. Tiskli 

jej v NDR a v záhlaví stálo, že jde o list hlásící se „ústřednímu výboru strany, na čele kterého stojí 

jako první tajemník Alexander Dubček“. Touto špatnou češtinou bylo jasně dáno, že text je psaný 

Sověty. Zdroj: SYNEK, Miroslav. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. Praha: Čs. středisko 

nezávislé literatury, 1988. 157 s. 

178
 HENEIN, Georges. Tchécoslovaquie: la fin du mensonage. L´Express. 27. 01. 1969, roč. 16, č. 

961, s. 33-34. 

179
 Již v prosinci hrozila v Československu generální stávka na podporu Lubomíra Štrougala. 

Odbory chtěly, aby byl kandidátem na post předsedy Federálního shromáždění. Štrougal však sám 

posléze na nátlak odstoupil, proto sešlo ze stávky. Lidé byli následně zmobilizováni lednovým 

upálením Jana Palacha. Tento typ sebevraždy byl do té doby v ČSSR neznámý, o to větší 

pozornost si zasloužil. Zdroj: SYNEK, Miroslav. Naděje a zklamání: Pražské jaro 1968. Praha: Čs. 

středisko nezávislé literatury, 1988. 157 s. 

180
 KAHN, Jean-François. Tchécoslovaquie: la situation est redevenue mauvaise. L´Express. 03. 

02. 1969, roč. 16, č. 962, s. 31-32. 
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Jana Palacha. Lidé přestali brát okupaci „na lehkou váhu“. Těšit je může naopak fakt, že 

Josef Smrkovský byl degradován, ztratil totiž post předsedy Sněmovny. Odbory v té době 

hrozily stávkou, zastávajíc se právě Smrkovského. L´Express doplňuje, že vzápětí však 

reagoval prezident Ludvík Svoboda, který řekl, že Smrkovský se stal navzdory sama sebe 

mluvčím Západu. Bohumil Šimon, vedoucí strany pro Prahu, ho pak označil za 

reprezentanta antisocialismu.
181

 

Autor následně rozebírá problémy uvnitř strany, kde se střetávají názory 

konzervativců, mezi kterými jmenuje například Drahomíra Koldera či Vasila Bilaka 

(objevili se dokonce tací, kteří prohlásili, že Palach byl zavražděn západními agenty
182

), a 

pokrokářů, mezi něž patří zmíněný Karel Kočic, Luvík Vaculík či Václav Slavík. O napětí 

ve straně svědčí fakt, že proti oblíbeným lidem (zmíněn je Smrkovský) byly distribuovány 

brožury týkající se jejich dvojí hry. Někdo se je tímto způsobem snažil diskreditovat. 

Zmíněno je i to, že Ota Šik se uchýlil do exilu ve Švýcarsku.
183

 

Nálady mezi lidmi L´Express popisuje tak, že autor zpovídal čtyřicetiletou ženu, 

která na Václavském náměstí skandovala. Prý bojuje za demokracii, například tu, jakou má 

Francie. Dále se však nechtěla vyjadřovat k tomu, zda fandí kapitalismu. Pouze uvedla, že 

by je někdo mohl poslouchat.
184

 

Text končí tím, že na mnoha místech Prahy visí blíže nespecifikované agresivní 

plakáty, nikdo je však nesundá, tisk ignoruje cenzuru, noviny spisovatelů Listy otiskly na 

první straně báseň odsuzující Západ kvůli tomu, že Československu nepomohl. Uveden je 

                     
181

 KAHN, Jean-François. Tchécoslovaquie: la situation est redevenue mauvaise. L´Express. 03. 

02. 1969, roč. 16, č. 962, s. 31-32. 

182
 Zcela běžná praktika strašením západními agenty, která se využívala po celou dobu socialismu. 

Viz průběh Pražského jara v předešlé kapitole. 

183
 V knize Le printemps tchécoslovaque 1968 je Ota Šik označován jako „bête noire“ (černá 

bestie, ten nenáviděný) Sovětů. Důvody k jeho nucené emigraci byly hned tři. Prvním z nich byl 

fakt, že Šik využil televizi, hlavní nástroj dobové propagandy, ke kritice tamního hospodářství a 

prosazení změn uvnitř systému. Dalším problém spočíval v tom, že Šik se prosazoval za větší 

otevření se Západu, právě kvůli zlepšení domácí konkurenceschopnosti a produktivity, dále se 

opřel do vedení strany, která na klíčové posty a do vedení firem dosadila své lidi, přestože jim 

chybělo odpovídající vzdělání. Šik proto chtěl změnit řízení podniků. 

184
 Narážka na donášení, udávání a odposlechy není dále rozvedena. Informace je podána 

poněkud automaticky. 
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ještě vtip, jak tchoř vleze do králičí nory a prohlásí, že to tam divně páchne. Když mu 

králík odpoví, že tomu tak před příchodem jezevce nebylo, odvětí mu, že ho to nezajímá, 

ale že rozhodně nepůjde pryč, dokud zápach nepřestane.
185

 

Tímto zpravodajství týkající se Československa končí, v následujících měsících 

další informace L´Express nepřináší.
186

 

 

Novináři v článcích nic neříkají o tom, zda se jich nějakým způsobem dotkly 

normalizační změny. Nicméně je patrné, že pokrytí zpravodajství z Československa 

pomalu upadá. Jen nejvýznamnější události z přelomu let 1968 a 1969 nechybí. Těžko lze 

však usuzovat, zda se novináři hůře dostávali k informacím. Je škoda, že se o tom 

nezmínili. 

 

 

3.  Sametová revoluce na stránkách L´Expressu 

3.1 Proměny 80. let 

 Další velkým evropským milníkem jsou bezesporu osmdesátá léta. Ve Francii je 

prezident François Mitterrand, jehož kariéra i osobní život je provázen skandály a velkými 

nejasnostmi. Sovětský svaz se již od druhé poloviny desetiletí pomalu připravoval na 

přestavbu, která spolu s revolučními událostmi z roku 1989 napříč Východním blokem 

urychlila skon celého Sovětského svazu. 

 Je to rovněž bouřlivé období i pro redakci týdeníku L'Express. Několikrát se mění 

vlastnická struktura i vedení časopisu. Ten se navíc na začátku desetiletí přiklání více 

doprava. Rozsáhlé změny ve společnosti a vzestup revolučních nálad v roce 1989 napříč 

Evropou samozřejmě L'Express neopomněl. 

                     
185

 KAHN, Jean-François. Tchécoslovaquie: la situation est redevenue mauvaise. L´Express. 03. 

02. 1969, roč. 16, č. 962, s. 31-32. 
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 M. Synek rovněž ve své knize píše, že k žádným dalším dramatickým střetnutím schopným 

upoutat mezinárodní veřejnost nedošlo. Nicméně ještě předtím se zmiňuje o hokejových 

událostech, které se však do zpravodajství L‘Expressu nedostaly. 
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Bohužel zpravodajství z Československa již není tak podrobné jako z Pražského 

jara a následné intervence. Československo nehrálo žádnou roli, avšak do popředí se 

nedostaly ani výrazné kulturní osobnosti jako Kundera či Forman. Týdeník si spíše všímá 

rozpadu Východního bloku jako celku, zejména pak Německa a Sovětského svazu. Ze 

zbylých zemí jako například Polsko, Maďarsko či právě Československo jsou 

zaznamenány jen ty události, které byly největší (masové protesty) a z dnešního hlediska 

nejpodstatnější (pády vlád). Nicméně je nutné dodat, že zatímco období léta a začátek 

podzimu v roce 1968 bylo ohledně Pražských událostí detailně, takřka den po dni 

zpracováno, Sametová revoluce může na čtenáře působit spíše jako okrajová záležitost. 

Redakce do země posílala jednoho zpravodaje. Jelikož pokrytí revoluce postrádá 

kontinuitu a mnohdy je převyprávěno i s několikatýdenním odstupem, je patrné, že 

L’Express některé zlomové okamžiky v československé historii na svých stránkách spíše 

doháněl. Proč tomu tak bylo, lze dnes jen těžko říci, složení redakce se po více než dvaceti 

letech změnilo, odpověď proto dnes jen těžko nabídne.
187

 Lze se jen domnívat, že studená 

válka a u nás tehdy ještě navíc tuhá normalizace zemi skutečně odřízly od Západu, proto 

zpravodajské pokrytí revoluce v Československu nebylo příliš atraktivní, jak pro redakci, 

tak pro francouzské čtenáře. Navíc jak již bylo zmíněné v předešlé kapitole, vazby Praha-

Paříž po intervenci opět výrazně ochladly. 

O změnách zájmu svědčí i fakt, že v roce 1989 jsou z ČSSR přinášeny jen 

reportáže, na stránkách magazínu chybí hlubší politické analýzy či souvislosti, které 

v případě Pražského jara byly samozřejmostí, nebo dokonce ohlasy ze zahraniční politiky 

na dění u nás. Neobjevil se ani jeden editorial věnovaný ČSSR, v roce 1968 jich přitom 

bylo hned několik, chybí například i větší důraz na ekonomiku, který byl dříve rovněž 

patrný. Z hospodářského hlediska, se list zabývá spíše Německem, jako například v článku 

„Allemagne: le mur de l’argent“
188

, který se zabývá problémem různě silných měn 

                     
187

 Pro tyto účely byla kontaktována redakce prostřednictvím emailu a to několikrát na jaře 2011. 

Tisková mluvčí týdeníku pouze odpověděla, že redaktoři mají každý zaměření na danou 

oblast/zemi, popřípadě jde o novináře trvale žijící v zahraničí. Pro bližší informace bylo doporučeno 

kontaktovat archivní oddělení vydavatelského domu. Zde však bylo sděleno, že se nevede 

podrobnější dokumentace o bývalých novinářích. Nicméně kontaktování byli emailem i někteří 

bývalí členové redakce L’Expressu (pokud byly nějaké kontakty dohledatelné), kteří o 

Československu ve své době psali, avšak i tyto dotazy zůstaly bez odezvy. 

188
 FAURE, Michel. Allemagne: le mur de l‘argant. L´Express. 03. 11. 1989, roč. 36, č. 2000, s. 58-

60. 
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Východního a Západního Německa. Nutno však dodat, že základní fakta a přehled průběhu 

Sametové revoluce jsou čtenáři předložena. 

Nicméně stejně jako v roce 1968 si L’Express všímá předních osobností revoluce, 

zejména pak Václava Havla, kterému se blíže několikrát věnuje. Zajímavé rovněž je, že 

týdeník v článcích několikrát zmíní i Alexandera Dubčeka
189

, kterému v roce 1968 věnoval 

obrovskou pozornost, dokonce se objevil na jedné z obálek,
190

 avšak nyní o něm mluví 

pouze jako o nešťastném hrdinovi Pražského jara, tedy bez dalšího většího upřesnění. 

Naopak Havel je v článcích srovnáván s Masarykem, jako ikona a stmelující prvek státu. 

Kromě prvního textu týkajícího se Československa, který se objevil až na začátku 

listopadu, v září a říjnu (1989), kdy byly články o ČSSR na stranách týdeníku sledovány, 

se o zemi žádná větší zpráva neobjevila. Hned v prvním listopadovém čísle se píše o 

protestech z 28. října na Václavském náměstí v Praze. Zařazena je zpráva jako již tradičně 

v sekci "Svět".  

 Reportáž, které nechybí ani několik barevných fotografií, hned v úvodu upozorňuje, 

že Praha a respektive Československo nečelilo takovým protestům a vlně nespokojenosti 

s režimem za posledních dvacet let, nicméně co se dělo právě před dvaceti lety vysvětleno 

není. Zmíněna je i petice Několik vět, kterou podle autora podepsalo již přes 35 tisíc lidí. 

S trochou nadsázky je zde uvedeno, že „několik tisíc manifestujících ještě nedělá 

jaro“
191

.
192

 Zpravodaj rovněž popisuje nálady a strach s podepisováním se pod Několik 

Vět.
193

  

                     
189

 Není divu, že Alexander Dubček upoutával pozornost i během Sametové revoluce a tudíž jej 

zmiňují i zahraniční média. Odborníci se shodují, že Dubček fungoval jak v roce 1968, tak v roce 

1989 jako "politický symbol". Přestože o síle jeho osobnosti lze pochybovat, faktem zůstává, že ve 

své době vystupoval z šedého průměru, který byl v KSČ nastaven. V revolučních dnech byl v rámci 

veřejného mínění velice oblíbený, avšak po oficiálním ohlášení Václava Havla kandidátem na 

prezidenta ze dne 10. prosince 1989, se dostal do pozadí. Zdroj: SUK, Jiří. Alexander Dubček - 

velký státník nebo politický symbol?. Soudobé dějiny. 2002, č. 1. 

190
 Viz kapitolu o Pražském jaru. 

191
 LECLERC DU SABLON, Jean. Prague: l´espoire et la matraque. L´Express. 03. 11. 1989, roč. 

36, č. 2000, s. 68-70. 

192
 L'Express se během revoluce ve svých textech několikrát odkáže přímo nebo ve slovních 

hříčkách k pražskému jaru 1968, nicméně tyto události nedává až na výjimky do většího kontextu a 
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„Dřív jsme si říkala, že jiní by bojovali. Ale teď jsem si uvědomila, že musím 

udělat něco sama za sebe, protože po dvaceti letech normalizace už nemůžeme dál dýchat. 

… Převrátil se mi žaludek, když jsem si představila, že by mě předvolala policie. Byl to 

bývalý novinář, který mi dal podepsat petici. Již dvacet let nuceně pracuje v dolech. Před 

jeho odvahou jsem se styděla. A tak jsem podepsala. Následně se mi ulevilo,“
194

 cituje list 

umělkyni, kterou blíže nespecifikoval, pouze uvedl její křestní jméno Milena. Je zde 

doplněno, že se prý bála podepsat mimo jiné, že by její děti nemusely být v budoucnu 

přijaty na univerzitu.
195

 

Vyprávění pokračuje popisem manifestace z 28. října, přičemž podotknuto je, že 

Praha sice není Lipsko, přesto se hlavní město dvacet let neotřásalo tak jako nyní. V textu 

je použito mnoho revolučních hesel, jako například „Pravda vítězí“, „KGB Gestapo“ či 

„Dubček se vrátí“.  

Následuje popis politické situace v Československu, a to jak vpád vojsk Varšavské 

smlouvy, doba normalizace i to, že ekonomika země zaostává
196

, jak však autor podotkl, je 

na tom stále lépe než Varšava či Budapešť. Při líčení protirežimních nálad redaktor cituje 

Jiřího Hájka či například Miloše Zemana
197

. „Politikům, kteří používají socialistickou 

                                                               

blíže nespecifikuje ani nevysvětluje. Uvedeny jsou vždy tak nějak automaticky či s holým 

konstatováním o dřívějším vpádu sovětských vojsk. 

193
 Do listopadu 1989 petici podepsalo dokonce na 40 tisíc lidí. Státní aparát se samozřejmě snažil 

lidi zastrašit a dát najevo, že petice je jen výplodem několika jednotlivců. Jisté obavy u veřejnosti z 

podepisování či marginalizace petice vzaly za své, když se pod dokument podepsaly známé 

osobnosti. Mezi nimi například populární zpěvačka Hana Zagorová. Zdroj: PULLMAN, Michal. 

Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium, 2011. 

194
 LECLERC DU SABLON, Jean. Prague: l´espoire et la matraque. L´Express. 03. 11. 1989, roč. 

36, č. 2000, s. 68-70. 

195
 Obdobné citace se v čs. tisku neobjevovaly. Opět je zajímavé, že v týdeníku zmíněné hrozby 

režimu v podobě neumožnění studia jsou opět zmíněny samozřejmě, avšak bez většího vysvětlení. 

Jméno umělkyně není zveřejněno. Tato Milena není dohledatelná ani v českém tisku. 

196
 Tato poznámka se v textech objevuje poměrně často, avšak chybí jí detailnější informace či 

podrobné srovnání, například cenové. 

197
 Miloš Zeman byl v roce 1989 vůči režimu výrazně kritický. Jeho názory se několikrát dostaly do 

médií. Jeden z jeho textů popisující "permanentní politický Černobyl", který režim způsobil a další, 

byl tehdy velice populární a mezi lidmi koloval. Nicméně Zeman byl ihned po této ostré kritice 

propuštěn ze zaměstnání. Srovnej: PULLMAN, Michal. Konec experimentu: Přestavba a pád 

komunismu v Československu. Praha: Scriptorium, 2011. 
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frazeologii k tomu, aby zakryli svoji nekompetentnost, doporučuji jediné: Odstupte. 

Zdiskreditujete socialismus, hlavně mezi mladými… Z primitivní společnosti jste jsi 

propůjčili role pán-otrok, bez hloubky antické kultury. Feudální společnost vám nabídla 

inkvizici, avšak bez krás katedrál. Kapitalismus vám dal zužitkování, ale bez účinnosti. Ze 

socialismu neznáte nic než slogany…,“ řekl Zeman.
198

 

Bez citování konkrétní osoby reportáž uvádí, že režim na kritiku odpovídá, že 

„téměř každý má v současnosti chatu na venkově a auto“.
199

 
200

 

Text končí tím, že nálady v Praze jsou podníceny děním v Maďarsku a Polsku, 

přičemž vyzdvihuje slova katolického kněze Václava Malého: „My jsme poslední 

pevnost.“
201

   

L´Express se děním v bývalém Východním bloku věnoval také ve všech 

prosincových číslech. Nechyběl i souhrn a aktuální informace z dění v Praze. Hned první 

prosincové číslo, které vyšlo prvního, nabízí reportáž a souhrn událostí z posledních dvou 

listopadových týdnů.  

 Magazín hned za perexem článku s titulkem „Tchécoslovaquie: le triomphe du 

peuple“ (v překladu - Československo: Triumf lidu) oznamuje, že na místo byl vyslán 

speciální zpravodaj – reportáž napsal Jean Leclerc du Sablon, byl zároveň jediným 

zpravodajem týdeníku, který v Praze mapoval celou Sametovou revoluci
202

.
203

 

                     
198

 LECLERC DU SABLON, Jean. Prague: l´espoire et la matraque. L´Express. 03. 11. 1989, roč. 

36, č. 2000, s. 68-70. 

Obdobný Zemanův citát se v české literatuře nepodařilo najít, novinář blíže neuvádí, jak se 

k Zemanovi dostal. Zřejmě použil již starší Zemanův výrok, který byl tehdy dobře znám. 

199
 Chataření a kutilství bylo na vzestupu v dobách normalizace a patřily mezi jisté formy úniku 

před veřejným životem. Výše uvedená citace však dovysvětlení postrádá. 

200
 Pullman například upozorňuje, že tato jistá dávka sebeobrany a omílání známých floskulí patřila 

k jistým klišé režimu, který se tak snažil v předrevolučním období udržet status quo. To však 

samozřejmě nezabralo a stranický aparát se tak kvůli nevhodným reakcím opět stával terčem 

kritiky. Srovnej: PULLMAN, Michal. Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v 

Československu. Praha: Scriptorium, 2011. 

201
 LECLERC DU SABLON, Jean. Prague: l´espoire et la matraque. L´Express. 03. 11. 1989, roč. 

36, č. 2000, s. 68-70. 

202
 Jean Leclerc du Sablon – Kromě novinařiny působil jako agronom a kněz ve Francouzské misi. 

Deset let žil například v Nigérii, následně v Tanzánii a poté v Číně. O svém tamním pobytu vydal 
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V perexu doslova stojí: „Tyto dny, kdy se celá země postavila proti čtyřiceti letům 

totalitarismu, jsou jako hra hodná Václava Havla, nového národního hrdiny. 

S neočekávaným návratem Alexandera Dubčeka.“
204

 

 Reportáž začíná popisem událostí z neděle 26. listopadu, kdy se dav lidí sešel na 

pražské Letné. Autor hned v úvodu neopomněl připomenout události ze srpna 1968, 

dokonce při vyprávění o Letné vzpomene i obří sochu Stalina, která tam kdysi stála. 

V textu se hovoří o půl miliónu lidí, kteří se na Letné sešli a po slovech Václava Havla: 

„Občané, velké drama se odehrává po čtyřiceti letech panování totality. Obyvatelé této 

země myslí a pohybují se svobodně.“
205

 Lidé reagovali skandováním hesla „Havel na 

Hrad“. V popisu události následuje výstup Ladislava Adamce, který vyzval od ustoupení 

ze stávky
206

, která byla plánována hned na další den, a Alexandera Dubčeka. O něm se 

autor zmiňuje jako o nešťastném hrdinovi Pražského jara 1968. Citována jsou tato jeho 

slova: „Je třeba jít v před bez zastavení,“ a „Jak dlouho je třeba čekat na omluvu od 

Německé demokratické republiky, Bulharska a zejména od Sovětského svazu?“
207

 

Následuje dovětek, že Dubček oznámil, že Gorbačov ve stejný den publikoval článek o 

                                                               

například knihy „J´aime les lointains – itinéraire spirituel d'un prêtre en Chine“ či „L'Empire de la 

poudre aux yeux“. Informace převzaty z přebalů knih. Kromě L’Expressu pracoval rovněž pro AFP. 

V roce 1972, kdy pracoval pro francouzskou národní agenturu, dostal cenu George Polka za 

nejlepší zahraniční reportáž. Zdroj: Internetové stránky Long Island Univerzity, která cenu uděluje. 

(http://www.liu.edu/About/News/Polk/Previous.aspx#1972) 

203
 LECLERC DU SABLON, Jean. Tchécoslovaquie: le triomphe du peuple. L´Express. 01. 12. 

1989, roč. 36, č. 2004, s. 54-57. 

204
 Tamtéž 

205
 LECLERC DU SABLON, Jean. Tchécoslovaquie: le triomphe du peuple. L´Express. 01. 12. 

1989, roč. 36, č. 2004, s. 54-57. 

206
 O této stávce se na svých stránkách zmiňoval i sovětský oficiální tisk. Některé listy dávají 

událostem výrazně dramatický nádech. Příkladem může být deník Komsomol'skaja pravda. Zdroj: 

SLÁDEK, Zdeněk. Listopad a prosinec 1989 v Československu pohledem sovětského oficiálního 

tisku. Soudobé dějiny. 1999, 2-3, s. 165-186.  

207
 Dubček tím zjevně odkazoval na intervenci vojsk Varšavské smlouvy ze srpna 1968. Občanské 

fórum v té době přišlo s výzvou, aby Federální shromáždění žádalo státy Východního bloku o 

uznání, že invaze z roku 1968 byla protiprávní. To se následně 4. prosince na setkání států v 

Moskvě stalo. Zdroj: SLÁDEK, Zdeněk. Listopad a prosinec 1989 v Československu pohledem 

sovětského oficiálního tisku. Soudobé dějiny. 1999, 2-3, s. 165-186.  
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socialismu s lidskou tváří.
208

 Autor uvádí, že projev je vysílán televizí, díky čemuž 

se následně na různých místech země objevují transparenty hlásající „Dubček na Hrad“.
209

 

 Poté autor upozornil, že na tribuně připravené na Letné se objeví i zástupce 

policejních sil. To působí jako příležitost pro převyprávění událostí ze studentského 

protestu ze 17. listopadu. Událost je v reportáži označena jako „černý pátek“.
210

 Na 

následujících řádcích je připomenut také Valter Komárek, v té době lidem nepříliš známý 

člen Akademie věd a komunistické strany, který v televizi 24. listopadu chladně oznámil, 

že „naši ředitelé jsou kompletně nekompetentní. Jsou to hrobníci socialismu“.
211

  

 V následujícím výčtu nechybí prohlášení Václava Havla a jeho sympatizantů 

v Činoherním klubu pro odstoupení ředitelů, kteří v dobách Miloše Jakeše podporovali 

intervenci vojsk Varšavské smlouvy, či zrušení článku 4 Ústavy, který stanovil roli vedení 

komunistické strany. Poté autor píše o vzniku Občanského fóra, Chartě 77, upálení Jana 

Palacha a vzkříšení fenoménu Alexander Dubček. Ten se totiž účastnil demonstrace 

studentů 23. listopadu v Bratislavě, hned následující den pak odjel do Prahy, kde na něj již 

čekal právě Havel. Tím se dostává k již předcházejícímu shromáždění na Václavském 

náměstí. V reportáži se píše, že poprvé od začátku týdne si budova deníku Svobodné slovo 

skutečně zaslouží svůj název. 

                     
208

 O socialismus s lidskou tváří se KSČ pokoušela již ve svém Akčním programu schváleném na 

jaře 1968. Program však byl tvrdě kritizován zejména Sovětským svazem. Na Podzim 1989 bylo již 

jasné, že stávající podmínky režimu jsou neudržitelné, Gorbačov proto svými některými 

rozhodnutími dopomohl k rozpadu Východního bloku. 

209
 LECLERC DU SABLON, Jean. Tchécoslovaquie: le triomphe du peuple. L´Express. 01. 12. 

1989, roč. 36, č. 2004, s. 54-57. 

210
 Proč se v L’Expressu několik týdnů staré, leč velice důležité události objevují až nyní, nelze 

vysvětlit. Stejně tak lze jen spekulovat, odkud Jean Leclerc du Sablon čerpal informace. V článku 

se o využití agenturních informací nepíše. Nicméně autor nezmiňuje, že tato demonstrace byla 

hnacím motorem revoluce. Není zde ani informace o údajném úmrtí studenta Martina Šmída. Tato 

zpráva byla totiž v dobách revolučních velice důležitá. Jen pro srovnání - oficiální sovětský tisk 

přinesl, jako například deník Pravda, byť se zpožděním, mnoho statistik o raněných či zadržených. 

Dokonce zmiňuje i ono údajné úmrtí jednoho ze studentů. Zdroj: SLÁDEK, Zdeněk. Listopad a 

prosinec 1989 v Československu pohledem sovětského oficiálního tisku. Soudobé dějiny. 1999, 2-

3, s. 165-186.  

211
 LECLERC DU SABLON, Jean. Tchécoslovaquie: le triomphe du peuple. L´Express. 01. 12. 

1989, roč. 36, č. 2004, s. 54-57. 
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 Následně L´Express cituje Bohuslava Kučeru, vedoucího Československé strany 

socialistické, který listu řekl, že řešení současných protestů by mělo být jedině politické, 

jak jej prý ujistili představitelé komunistické strany.
212

  

 V souhrnu událostí je i uvedeno vystoupení Marty Kubišové na Václavském 

náměstí s tím, že tak učinila poprvé od doby, co byla režimem perzekvována po roce 1968. 

Zmíněna je i kanonizace Anežky České. Text končí informací o dvouhodinové stávce z 27. 

listopadu. Informace jsou předkládány jako holá fakta. Význam Kubišové či Anežky České 

není nijak vysvětlen. 

Reportáž, které byly věnovány čtyři strany, doplňují barevné fotografie 

protestujících lidí, a jednání Václava Havla, Alexandera Dubčeka a Ladislava Adamce. 

Hned v následujícím čísle, které vyšlo osmého prosince, napsal Jean Leclerc du 

Sablon článek s titulkem „Tchécoslovaquie: la loi du Forum“ (v překladu – 

Československo: zákon Fóra).
213

 Text se věnuje složení nové vlády, z velké části tvořené 

jejími bývalými členy, kvůli čemuž se sešlo na dvě stě tisíc lidí na Václavském náměstí, 

kde cinkalo klíči.
214

 Citován je zde zpěvák Jiří Dědeček: „Prohráli, ale my jsme ještě 

nevyhráli. Je třeba pořád myslet, že nepřítel stále může vyhrát, přestože je na kolenou.“
215

 

Odkazoval tak k výroku maršála Kutuzova, který zvítězil nad Napoleonem v bitvě na 

Berezině, doplnil Leclerc du Sablon ve své reportáži. 

Autor uvádí, že Československo je jediná země bývalého bloku, kde do nové vlády 

byli na pomoc „přivoláni“ lidé působící ve funkcích za předešlé vlády. Dále se zde píše o 

nově vzniklém Klubu Obroda
216

.
217

 

                     
212

 LECLERC DU SABLON, Jean. Tchécoslovaquie: le triomphe du peuple. L´Express. 01. 12. 

1989, roč. 36, č. 2004, s. 54-57. 

213
 LECLERC DU SABLON, Jean. Tchécoslovaquie: la loi du Forum. L´Express. 08. 12. 1989, roč. 

36, č. 2005, s. 40. 

214
 O nespokojenosti s novou vládou, kterou schválil Gustav Husák, píše rovněž i sovětský tisk. 

Zdroj: SLÁDEK, Zdeněk. Listopad a prosinec 1989 v Československu pohledem sovětského 

oficiálního tisku. Soudobé dějiny. 1999, 2-3, s. 165-186.  

215
 LECLERC DU SABLON, Jean. Tchécoslovaquie: la loi du Forum. L´Express. 08. 12. 1989, roč. 

36, č. 2005, s. 40. 

216
 Klub obroda – Klub utvořený v druhé polovině roku 1988 z bývalých členů KSČ. Oficiálním 

mluvčím byl profesor Vojtěch Mencl, programové prohlášení sepsal Čestmír Císař. Klub byl jedinou 

součástí opozice, která navázala kontakt s vedením KSČ. Cílem klubu bylo pokračovat v 
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Ve stejném čísle je i krátký dvousloupcový text, tentokrát však bez uvedení autora, 

kterému neuniklo, že v revolučních dnech se do Prahy navrátil Zdeněk Mlynář, který byl 

do té doby ve vídeňském exilu. L´Express o něm píše jako o významné osobnosti 

Pražského jara, stručně vysvětluje jeho účast na Chartě 77 a následný útěk do Vídně. 

Magazín má však v textu nepřesnost, Mlynáře totiž překřtil ze Zdeňka na „Zdereka“.
218

 

Přestože jde o průlomové události, na obálku časopisu se Československo v roce 1989 

nedostalo. 

Nezajímavé informace přináší i následující číslo, které vyšlo 15. prosince. Stále týž 

zpravodaj v článku „Prague: lendemains de fête“ (v překladu Praha: zítřky po oslavě) 

například píše o ekonomických problémech.
219

 

„10. prosinec: Gustav Husák, vedoucí jednadvaceti let normalizace, opustil 

prezidentský úřad republiky, tedy v době, kdy se do úřadu dostala první vláda bez převahy 

komunistů. Stalo se tak poprvé od roku 1948, kdy se dostali k moci. Ve stejný den se 

národní měna otřásla: československá koruna se na černém trhu propadla na čtvrtinu své 

hodnoty. Je třeba očekávat náročné období. Přijde devalvace, nezaměstnanost, jak řekl 

                                                               

reformních snahách inspirovaných vývojem v Sovětském svazu po nástupu Gorbačova. Obroda se 

mimo jiné snažila ovlivňovat členskou základnu KSČ. I toto politické uskupení bylo infiltrování StB. 

Zdroj: Www.psp.cz [online]. [cit. 2011-02-05]. Federální shromáždění České a Slovenské 

Federativní republiky 1990 - 1992. Dostupné z WWW: 

<http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t1236_02.htm>.  

217
 Není velkým překvapením, že i zahraniční média se zmiňují o klubu Obroda, neboť ta patřila ve 

své době k nejnepříjemnější opozici ke stávajícím mocenským strukturám. Mezi jeho hlavní snahy 

patřila revize oficiálního obrazu Pražského jara. Zdroj: PULLMAN, Michal. Konec experimentu: 

Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium, 2011. 

218
 L´amitié retrouvé de Dubcek. L´Express. 08. 12. 1989, roč. 36, č. 2005., s. 36 

219
 LECLERC DU SABLON, Jean. Prague: lendemains de fête. L´Express. 15. 12. 1989, roč. 36, č. 

2006, s. 36-37. 
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v televizi dva dny poté nový vicepremiér Valtr Komárek
220

, který ví, o čem mluví, neboť je 

zároveň ředitelem Prognostického ústavu.“
221

 

Dále se konstatuje, že ekonomicky si Československo v posledních letech pohoršilo 

z desáté na 47. příčku v žebříčku hospodářského růstu, že třetina firem je v deficitu a že 

mléko se prodává za polovinu své hodnoty.
222

 Text konstatuje, že špatně je na tom i 

školství, například Karlova univerzita, jakožto jedna z nejstarších vzdělávacích institucí 

v Evropě, se propadla na 49. pozici. Z jakého místa sestoupila, se však neuvádí. Výše 

zmíněná srovnání nevysvětlují ani dle jakého měření byla sestavena.  

Kromě politické situace, tedy že velkou oblibu v zemi mají Václav Havel a 

Alexander Dubček či že komunisté se „v tichosti“ vzdávají svých funkcí, autor 

poznamenává, že do země po mnoha letech dorazila mise ze společnosti Baťa či to, že do 

Prahy přijel z Vídně Karel Schwarzenberg. Poslední uvedené události jsou na sebe 

navršeny jako holá fakta, tedy bez uvedení kontextu.
223

 (Baťa je sice firmou působící na 

mezinárodních trzích, přesto lze pochybovat, jestli průměrný francouzský čtenář dokáže 

vnímat význam toho jména v čs. dějinách.) 

Ve stejném čísle přináší L´Express velký přehled největších politických změn na 

Východě, tedy jak v Polsku, Bulharsku, Maďarsku či v Československu a dalších zemích 

se mění rozložení politických sil. Hned za dvoustránkovým textem jsou po jednotlivých 

zemích v krátkých medailoncích s barevnou fotografií obličeje představeny nejvýraznější 

osobnosti doby. U Československa jde o Václava Havla, který je označen jako „demiurg“, 
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Marián Čalfa jako „přeživší“, Ján Čarnogurský jako „obránce“, Valtr Komárek jako 

„věštec“, Karel Urbánek jako „aparátčík“ a Alexander Dubček jakožto „resuscitovaný“.
224

 

 Poslední číslo roku 1989, které vyšlo 29. prosince, nabízí čtenářům velký profil 

Václava Havla. Sepsal jej francouzský filozof a přítel následného tehdejšího 

československého prezidenta Paul Thibaud
225

. 

Po faktografické stránce nepřináší text nic nového, pouze konstatuje informace 

v L´Expressu již uvedené, a to Havlův pobyt ve vězení, vznik Občanského fóra, jeho 

buržoazní původ či zmínku o dramatické tvorbě. Jde spíše o osobní a emotivně laděný text. 

Autor Havla popisuje jako silnou osobnost hodnou následování, považuje jej za 

novodobého T. G. Masaryka. O něm se zmíní jako o významné osobnosti patřící mezi 

zakladatele samostatného Československa. 

„Dnes se nachází v pozici srovnatelné s tou, v jaké se ocitl v roce 1918 Masaryk. 

Pro něj také se nejednalo pouze o změnu politického statutu lidu, ale zároveň dát nové 

základy své existence. Rozdíl je v tom, že nový masarykovec se opírá o učení progresivní 

stejně tak jako o historicko-spasitelské. Tím se stává osobností symbolickou, vnitřní a 

morální. … A proto byl Masaryk tolik člověkem pro externí jednání, se svým talentem 

využít co nejlépe vnější situace, zatímco Havel (který opustil svou zemi jen jedinkrát, a to 

v roce 1968) je doslova mužem interním.“
226

 

Krom jiného je Havel označen rovněž za člověka s humorem sobě vlastním, hrdinu, 

který není politikem ani prorokem. Rozhodně však podle autora nepatří k lidem, kteří by 

žili v iluzorních představách. 
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V prosinci se L´Express zmiňuje o dění v Praze ještě v několika dalších textech 

týkajících se rozpadu Východního bloku či studené války. Československo je zde tak 

spojováno v souvislostech s druhou světovou válkou či srpnem 68.
227

 Dále zájem o dění 

v Československu upadl, například v lednových číslech roku 1990 není o dění v zemi 

žádná zpráva. Poměrně slabé zpravodajské pokrytí revolučních dnů nebylo typické jen pro 

L’Express. Jako příklad je možné použít týdeník Time. List od konce srpna sledoval dění 

v Evropě, které se tak mnohokrát objevilo na obálce magazínu, převážně však šlo o 

události v Německu, Sovětském svazu a následně Východním bloku jako celku. Nicméně 

na rozdíl od L’Expressu se Sametová revoluce dostala jednou na první stranu Time.
228

 

 

Je patrné, že Československo nemělo na konci osmdesátých let již významnější 

mezinárodní postavení, proto je rovněž množství a frekvence zpráv z Československa 

značně limitováno. Je však třeba vytknout na adresu týdeníku, že obsahově nebyl zdaleka 

vyčerpávající, rovněž jeho aktuálnost občas zaostávala, mnohá fakta byla předkládána 

čtenářům až zpětně. Dalším problémem mohl být nedostatečně vysvětlený kontext 

revoluce k některým událostem, například ve vztahu k Pražskému jaru. Naopak stejně jako 

v roce 68 nechyběl dostatek fotografií, tentokrát převážně barevných, neutrální jazyk a 

schopnost vykreslit nálady a zaměřit se na nejvýznamnější osobnosti a hybatele aktuálních 

událostí. 
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4.  Česká republika a Evropská unie 

4.1 O jednotné Evropě i s Obamou 

L´Express se samozřejmě věnuje událostem v Česku i v novém miléniu, jelikož již 

dění v České republice nenabízí velké události mezinárodního dosahu, nejde o takový 

nápor informací, jako v dobách revolučních.  

Pro tuto práci byl z posledních let vybrán přehled zpráv týkajících se rozšiřování 

Evropské unie v roce 2004 a následné předsednictví sedmadvacítky v první polovině roku 

2009. Jelikož počátek nového tisíciletí lze považovat za jakýsi symbolický zlom v šíření 

zpravodajství a jistou revizi klasických médií co do počtu recipientů, krom tištěné verze 

týdeníku nabídne následující text rovněž srovnání s internetovou verzí L’Expressu.  

Právě toto srovnání snadno deklaruje, jak týdeníky těžko drží krok s on-line 

zpravodajstvím. Například v době českého předsednictví vystoupil v Praze se svým 

projevem americký prezident Barack Obama. Událost, kterou sledovala média po celém 

světě, se v tištěné verzi týdeníku neobjevila vůbec. Lze usuzovat, že redakce se tak 

rozhodla záměrně. Referovat o události s několikadenním zpožděním a bez nových 

souvislostí by jistě nemělo pro čtenáře velký přínos. 

Opět ve srovnání s rokem 68 a posléze Sametovou revolucí je ještě více patrné, že 

zpravodajství je postupem času na jednu stranu díky internetu aktuálnější, naopak mu 

chybí detailnější zpracování a kontext, mnohdy jde jen o vršení faktů s tendencí hledání 

kontroverzí a zajímavostí, které se nevyhýbají ani seriózním tématům, mezi které patří 

právě Evropská unie a s ní spjatá mezinárodní politika.   

První z textů, které ohledně Česka a Evropské unii vyšly, byl krátce před 

rozšířením jednotné Evropy. L’Express vydával každý týden profil každého nového 

členského státu, který do Evropské unie 1. května 2004 přistoupil. O ČR se psalo 29. 

března 2004, a to jako o šesté z deseti zemí. Autorka textu Sylvaine Pasquier
229

, 
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představuje Česko poněkud zvláštně. Celý článek se totiž věnuje aktivitám bývalého 

studentského vůdce ze Sametové revoluce Šimona Pánka.
230

 

Autorka zřejmě chtěla ukázat, že otázka lidských práv se v Česku od revoluce stále 

řeší. Pánek je totiž popsán jako člověk, který založil nevládní organizaci Člověk v tísni. Ta 

například upozornila na bezpráví na Kubě tím, že se vybrané osobnosti nechali provizorně 

zavřít do klecí dočasně umístěných na Václavském náměstí. Pánek rovněž stál u pomoci 

pro Náhorní Karabach či zrodu projektu SOS Sarajevo, na který se podařilo vybrat více 

než milión dolarů. V textu se rovněž píše, že Pánek byl oceněn jako Evropan roku 

časopisem Reader’s Digest.
231

 
232

 

Sedmého června téhož roku L’Express připravil srovnání, jak budou v jednotlivých 

členských státech vypadat volby do Evropského parlamentu. Jeden z textů se tudíž věnuje i 

České republice. S odstupem času jde poměrně o nestandardní  čtení. Větší část článku se 

totiž zabývá Norou Baumberger (rozenou Kateřinou Bochníčkovou, jinak známou spíše 

jako Dolly Buster), jež se proslavila v pornografickém průmyslu. Text rovněž upozorňuje, 

že podle zjištění Eurobarometru by účast u voleb 11. a 12. června měla být jedna 

z nejmenších v celé EU. Nezájem o hlasování projevilo předběžně na 76 procent Čechů.
233

 

List následně zmiňuje, že i český tisk píše ohledně kandidatur zejména o kuriózních 

případech typu Dolly Buster, Viktor Kožený, který rovněž kandidoval za ČR do 

Evropského parlamentu, avšak s irským pasem.
234

 Média se také hodně zajímala o 
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kandidaturu Vladimíra Železného.
235

 V následujících týdnech se další obdobné články 

neobjevily. 

Pro ukázku vztahu ČR a EU byly dále vybrány texty z konce roku 2008 a první 

poloviny roku 2009, kdy Česko předsedalo sedmadvacítce a kdy tedy bylo možné očekávat 

větší zpravodajské pokrytí. 

V závěru roku 2008 nabízí L´Express článek o prezidentu Václavu Klausovi 

„Europe: Prague la tiède“ (v překladu Evropa, Praha ji zchladí). Týdeník upozorňuje, že 

následujících šest měsíců přebírá Česko po Francii vedení EU, přičemž českého prezidenta 

označuje jako „evropského disidenta“ a euroskeptického
236

 politika.
237

 

V lehce ironickém tónu list pokračuje i na dalších řádcích, kde vyzdvihuje, jak 

francouzský prezident Nicolas Sarkozy popřál českému předsednictví hodně štěstí.
238

 Češi 

mají v čele Unie řešit stávající finanční krizi a problémy v Gruzii. Jako třešinkou na dortu, 

jak poznamenává list, je i fakt, že Česko stále ještě neratifikovalo Lisabonskou smlouvu. 

Text je doplněn o krátký rámeček, který představuje českého ministra zahraničních 

věcí Karla Schwarzenberga. Ten je popsán jako sympatický politik, u kterého se bude moci 

Brusel utěšit, pokud dobrou náladu zchladí skeptický Klaus. Na následujících řádcích je 

pak Schwarzenberg uveden jako šlechtic, přičemž je stručně uveden jeho rodokmen.
239
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Článek však neuvádí Schwarzenberga do širších souvislostí, ani neodkazuje k době 

předrevoluční, či jak významnou roli má na současné politické scéně. Jde spíše o vrstvení 

strohých faktů s vyzdvižením zajímavosti, kterou je právě jeho šlechtický původ. 

V následujících měsících L´Express ve své tištěné formě nenabídl žádný další text 

týkající se České republiky a jejího předsednictví, tedy ani závěrečné hodnocení, nebo fakt, 

že v březnu v Česku padla vláda. Články nabídla pouze internetová forma magazínu, ale 

ovšem se zpožděním. 

Vláda Mirka Topolánka padla vyslovením nedůvěry ve Sněmovně 24. března 2009 

v podvečer. Tato informace se však na serveru Lexpress.fr objevila následující den v 7:50. 

Text rekapituluje, že Topolánkova vláda byla křehká a již od začátku svého vzniku měla 

jen slabou podporu. Navíc v klíčovém hlasování o nedůvěře se čtyři poslanci koalice 

vyjádřili pro pád vlády. Kabinet byl tou dobou zmítán hned několika skandály, ty však 

blíže zpravodajský server neuvádí.
240

 

Nicméně i přes politickou krizi v Praze Češi podle listu deklarují, že předsednictví 

EU nebude těmito událostmi nijak zasaženo. Následuje doplnění, že Unie se s podobnými 

problémy potýkala již v minulosti, například dánská vláda rovněž padla na začátku svého 

předsednictví v roce 1993. 

V závěru se píše, že prezident může jmenovat nového premiéra, aby sestavil vládu. 

Citován je i Jiří Paroubek z opozice, že vláda v demisi by měla vést nadále zemi i vedení 

Unie, jak prohlásil v ČT 24.
241

 

Ještě týž den vyšel další text, ten však pád vlády zmiňuje jen okrajově, zabývá se 

totiž tím, co čeká Evropskou unii. V článku se konstatuje, že Česká republika bude mít 

kvůli politické krizi oslabenou pozici při vyjednáváních v Bruselu.
242
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Pátého dubna informuje Lexpress.fr ve dvou článcích o projevu amerického 

prezidenta Baracka Obamy v Praze. První z nich se věnuje čistě projevu, a to zejména 

z hlediska Obamových záměrech proti šíření jaderných zbraní.
243

 

Druhý text se věnuje snaze Američanů vytvořit v Evropě protiraketový obranný 

systém, který by měl být právě v Česku. Obama potvrdil, že myšlenku tohoto projektu 

neopustil, naopak řekl, že Česko a Polsko projevilo odvahu, když se o projekt prosazují, 

zatímco hrozba z Íránu setrvává.
244

 Americký prezident tehdy řekl, že pokud hrozba 

z Íránu pomine, ustoupí i od protiraketové obrany. Server připomíná, že tyto záměry se 

nelíbí Moskvě. Na závěr jsou citována Obamova slova s odkazem na Sametovou revoluci, 

že „malé země hrají důležitou roli ve světových událostech a že mladí lidé mohou jít po 

cestě vedoucí k řešení konfliktů“
245

.
246

 

Krom toho týdeník v on-line verzi napsal i o tom, že čeští poslanci schválili 18. 

února ratifikaci Lisabonské smlouvy. Jelikož L´Express ve svém internetovém vydání 

články nezdrojuje, lze jen těžko soudit, zda byl do Prahy vyslán redaktor nebo bylo 

zpravodajství převzato z databáze jedné z tiskových agentur. 

 

Tato kapitola ukazuje, jak radikálně se proměnila novinářská práce v průběhu let. 

Preciznost a detailní vykreslení událostí se pomalu vytratilo, ve zpravodajství začínají 

převládat povrchní zajímavosti nad fakty a uvedení do širšího kontextu. S fenomenálním 

nástupem internetu je rovněž patrné, jak hůře se týdeníku nakládá s „aktuálními“ 

informacemi. Ty se totiž někdy objevují jen v jeho on-line verzi. 
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5.  Kultura 

5.1 Forman a spol. 

 Československo a později Česká republika se objevila na stránkách L´Expressu 

nejen ve zpravodajských rubrikách, ale rovněž v sekci kulturní. Takovýchto článků lze 

najít mnoho, vybrány jsou jen pro ilustraci některé z nich. Jedná se především o dobu 

Sametové revoluce, kdy L´Express kromě reportáží z demonstrací nabízí také pohled na 

československou kulturu. Dále byla jako příklad postoje L´Expressu k československé 

kultuře vybrána „aféra Milan Kundera“, o kterou měla zájem i zahraniční média.  

O československé kultuře na stránkách týdeníků vyšlo hned několik textů v závěru 

roku 1989, tedy v dobách Sametové revoluce. Například první prosincové číslo přináší 

recenzi filmu Valmont od Miloše Formana.  

Formana jakožto etablovaného filmaře mezinárodního významu netřeba příliš 

představovat, proto ani na dvoustránkové recenzi není o jeho původu příliš řečeno. V textu 

je jen jeden odkaz k jeho původu: „Kdysi, ve filmech Lásky jedné plavovlásky (1965), 

Hoří, má panenko (1967), Taking Off (1971) se Miloš Forman bavil posunem ke snu, 

neúspěchu, nepatřičnosti, komičnosti všedního dne. Měl hořkost ironie, komediální 

nenucenost a proradnost Čechů.“
247

 

Dále v textu je již jen citace odkazující k dalším osobnostem dané doby a 

k Formanově dětství, tak jak jej sám režisér popsal. „Forman četl knihu (myšleno 

Nebezpečné známosti od Choderlose de Laclos – pozn. autora) před čtyřiceti lety díky 

svému učiteli literatury Milanu Kunderovi. Na střední škole studoval již jako sirotek, mezi 

jeho kamarády patřili Ivan Passer, Jerzy Skolimowski a Václav Havel. Dětství za druhé 

světové války prožil v domácnosti laskavých strýců: ‚Má matka zemřela v Osvětimi, můj 

otec v Buchenwaldu. Pamatuji se na dva muže v černém, kteří přišli hledat otce ve škole, 

kde učil a kde já byl studentem… Dali mi den volna a já byl samou radostí jako 

pominutý…‘ Jeho otec psal vzkazy ocejchované koncentračním táborem strýci, který je 
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pak přepsal a přeposílal manželce. Miloš Forman je dítětem této korespondence na etapy: 

‚Dodnes uchovávám všechny tyto dopisy.‘“
248

  

Zbytek textu již jen hodnotí film a Formanovu tvorbu. Podle autora Françoise 

Forestiera
249

 je snímek kvalitní, lepší než předešlé adaptace Nebezpečných známostí.
250

 

Přestože text vyšel na sklonku revoluce, nijak ji nedává do kontextu, a to ani s ohledem na 

Formanovu emigraci v USA. 

Hned osmého prosince L´Express přináší zajímavou reportáž. Redakce totiž kvůli 

natáčení filmu Karla Kachyni Poslední motýl vyslala do Prahy zvláštního zpravodaje.
251

 

Dominique de Saint Pern
252

 v „Prague: un papillon refesait un Printemps“ (v překladu 

Praha: motýl předělává Jaro) popsal dění během natáčení v revolučním Československu. 

Autor zajímavě vystihl atmosféru doby hned v úvodu textu: „Československo se 

probouzí. Karel Kachyňa natáčí Posledního motýla. Téma: útlak a dezinformovanost. První 

koprodukce se Západem od roku 1968,“
253

 stojí v perexu.  

„Pod lustry stoletého kasina Karlovy Vary jde život dál. Ruleta se pořád otáčí a 

žetony se kutálí po zeleném koberečku. Nic víc. Zašlou krásu Karlových Varů přikrývají 

vločky sněhu lhostejné času. Praha se zvedá, Československo se probouzí z dlouhého 
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du gaspilllage. Positif. Prosinec 1989, 346, s. 2-4. 

251
 Vyslání redaktora do Prahy není čistě náhodné. Film Karla Kachyni Poslední motýl vznikl 

ve francouzsko-britské koprodukci. 

252
 Dominique de Saint-Pern – Francouzská novinářka, která během své dosavadní kariéry 

vystřídala hned několik redakcí, například Marie Claire, Elle, Air France magazín. 

253
 V tomto ohledu je autor nepřesný, protože v koprodukci se Západním Německem byl natočen 

například v roce 1970 film „Pan Tau naděluje“ a následně v roce 1988 snímek „Pan Tau“. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_%28magazine%29


71 

 

spánku… Tady se však stále dřímá. Jediný bar Tabarin se zmítá v horečce. Po celé zemi 

jsou divadla ve stávce, herci se poflakují, produkce jsou zastavené. V Tabarinu se ale točí!  

Přesto na placu nenajdete člena týmu, který by se necítil podvratný. Snažíme se 

naladit rádio, abychom zachytili alespoň nějaké informace z Rakouska, kolem každého 

přijíždějícího z Prahy se semkneme, abychom se dozvěděli víc. ‚Co tomu tam říkají? Vy 

věříte, že vyšlou tanky? A co Barrandovská studia, už podepsala petici?‘ Ano, udělala to 

už včera. Oddechnutí úlevou napříč kulisami, mastodont českého kinematografického 

průmyslu zaměstnávající 2500 lidí následoval jejich kroky, cítí se teď méně zranitelní. Ale 

tady se stávkovat nebude. Poslední motýl Karla Kachyni, starý učitel Miloše Formana by 

riskoval ztrátu svých křídel ve zkoušce síly. Nemyslitelné.“
254

 

Poté je stručně převyprávěn děj snímku s citacemi herců. Ty nabízí i několik 

vtipných momentů. „Jednoho dne herec Milan Kňažko, s okázalostí typicky 

středoevropskou, odkázal svoji medaili zasloužilého umělce k hlavám úředníků. Při svém 

příjezdu mu technici zatleskali, Kachyňa jej objal. Beze slov. Češi měli ve zvyku 

komunikovat v tichosti. O něco později policie vystoupila u producentů, aby zadržela 

jednoho signatáře Charty 77. Nebo například Boris, Tomův učitel mimiky, který Tomovi 

nabídl jít manifestovat. 

Courtenay
255

 potvrdil, že by býval velice rád potkal alespoň jednoho komunistu. 

‚Zeptala jsem se techniků, kde nějakého můžu vidět. Oni mi odpověděli: ‚Jděte do ZOO.‘ 

Tom se pomine z českého humoru.“
 256

 

Autor dále píše, že film dostal u úředníků zelenou, protože v něm neviděli nic 

jiného než historický snímek. Rovněž konstatuje, že náměty z druhé světové války jsou pro 

českou kinematografii typické. 
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5.2 Od Kupky ke Kunderovi  

Na stránky L´Expressu se nedostala jen československá či česká kinematografie, 

ale rovněž výtvarné umění a literatura. V obou případech jde o umělce, kteří sice pocházejí 

z Československa, ve Francii však dlouho pobývali nebo dokonce ještě pobývají. 

Například třetí prosincové číslo roku 1989 přibližuje dílo Františka Kupky. V Paříži, 

konkrétně v Muzeu moderního umění (Musée d'art moderne de la Ville de Paris) se totiž 

tou dobou konala retrospektivní výstava Kupkova díla. Text pouze uvádí, že Kupka se 

narodil v Čechách v roce 1871. Autor se ani nezmiňuje, zda obrazy k výstavě byly 

zapůjčeny z českých muzeí a galerií.
257

 

Co se literatury týče, týdeník se v lednu 1990 věnuje nové knize Milana Kundery 

Nesmrtelnost. Ač jde o autora původem českého a v perexu článku se píše o jeho exilu 

v Paříži, autor v textu jen stručně konstatuje, že Kundera pochází z východní Evropy.
258

 

O osmnáct let později je situace kolem Kundery zcela jiná. Poté, co časopis 

Respekt 13. října 2008 publikoval článek, že Kundera měl udat západního agenta 

Miroslava Dvořáčka, který byl následně odsouzen (podkladem k obvinění měly být 

materiály získané z Ústavu pro studium totalitních režimů), o události informovala i 

zahraniční média. L´Express nevyjímaje, do Prahy kvůli tomu vyslal speciálního 

zpravodaje. Kunderovo češství tak již není zamlčeno. 

Článek „Kundera: L´insoutenable passé“ (v překladu Kundera: nesnesitelná 

minulost) se zaměřuje na vyprávění o archivu. Autor v perexu píše: „Udal velký český 

romanopisec, dnes působící ve Francii, dezertéra v roce 1950? Kvůli čistému svědomí, 

L´Express pátral v pražských archivech.“
259

 Týdeník tím chce deklarovat, že informace 

nepřebral jen ze zahraničních médií a agentur, ale že na místě skutečně dohledal dané 

dokumenty, bohužel tím rovněž další iniciativa redakce a autora končí.  
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Následně zpravodaj popisuje budovu Ústavu pro studium totalitních režimů 

v Praze, kde byl objeven kompromitující materiál, který dostane redaktor k nahlédnutí. Jde 

o složku týkající se Miroslava Dvořáčka, který utekl z republiky a stal za západním 

zpravodajem, jak prozrazuje reportáž. Při jednom z pobytů na pražských vysokoškolských 

kolejích dal Kundera o Dvořáčkovi oznámení na policii. 

„Praha, 14. března 1950. Student Milan Kundera, narozen 1. dubna 1929 v Brně, 

pobývající na vysokoškolských kolejích v Praze 7, se prezentoval na naší policejní stanici, 

aby oznámil, že nějaký Miroslav Dvořáček (…), dezertér, strávil odpoledne na kolejích. 

(…) Brigádníci Rosický a Hanton byli vysláni na místo, aby ho ve 20 hodin zadrželi,“ 

cituje autor ze zprávy číslo 624 o Dvořáčkovi.
260

 

Autor Jérôme Dupuis
261

 stručně převypráví příběh, tak jak jej v říjnu 2008 nastínil 

časopis Respekt, jenž je v článku uveden, a to, že o pobytu Dvořáčka na kolejích věděl jen 

Kundera, Miroslav Dlask a Iva Militká, u které měl Dvořáček přebývat. Je použita její 

citace: „Vzpomínám si na to, jako by se to stalo včera. Řekl mi, že se na mě přijde večer na 

koleje podívat.“ Na Dvořáčka však Militká nečekala, po ohlášení na policejní stanici byl na 

místě Dvořáček zadržen policií. 

Kundera v té době k situaci pouze řekl: „Nemám s tím nic společného, do včerejška 

jsem o této události nic nevěděl.“
262

 

Následně autor položil několik otázek Rudolfu Vévodovi z výše uvedeného ústavu. 

Ten odpověděl, že autenticita dokumentu byla potvrzena odbornou analýzou (prověřeno 

bylo stáří papíru, rozbor nomenklatury či pravost uvedených podpisů na dokumentu). 

Autor také píše, že v Čechách se objevili mnozí, kteří se diví tomu, že takovýto dokument 
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kompromitující světoznámého spisovatele byl donedávna naprosto neznámý. K tomu dodal 

jeden z autorů článku v Respektu, že Kundera v té době nebyl příliš známý, proto udání 

zapadlo. 

Dupuis se posléze ptá, zda mohly svou roli sehrát i ideologické důvody. Autor si 

sám odpovídá, že ano, protože Kundera byl v té době členem KSČ a ideologií byl silně 

ovlivněn, protože psal například statě „Sovětský svaz a naše země budou spjaty 

navěky“.
263

 Dodává, že Kundera byl ještě dlouhou dobu členem strany, ale postupem času 

se stal rovněž jejím kritikem, byl perzekvován a následně emigroval do Francie.
264

  

Od té doby se vztahy s jeho rodnou zemí nepřestaly zhoršovat, píše se v textu. 

Dupuis ještě doplňuje, že Kundera čas od času do Čech přijede, ale vždy anonymně. Navíc 

o jeho vztahu k Česku svědčí i fakt, že jeho dílo není až na výjimky do češtiny 

překládáno.
265

 Článek končí upozorněním, že v uplynulých dnech podzimu 2008 se 

Kunderovo jméno objevilo kromě médií i na zdi Činoherního klubu, který hraje jeho 

Ptákovinu, která dostala výjimečně autorizaci, aby směla být v Čechách hrána.
266

 

 

Tato kapitola o kulturní publicistice je příkladem toho, jak umění, zejména to 

s mezinárodním dosahem, snadněji smazává hranice mezi „naším“ a „tím druhým“, tedy 
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jinak řečeno vlastenecké pohnutky a národní příslušností. Kulturní redaktoři etablované 

umělce neselektují podle jejich původu, což může být na jedné straně výhoda, protože 

původ nemálo bývá použit jako předsudek. Na druhou stranu je třeba podotknout, že 

zmíněné příklady v této kapitole postrádají zapojení do širšího kontextu, zejména jde-li o 

revoluční období. 
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Závěrem 

Čtení o Československu a následně České republice ze stránek týdeníku L’Express 

v druhé polovině dvacátého století a začátkem nového tisíciletí nabízí pohled nejen na 

výrazné mezníky v tuzemských a evropských dějinách, ale zároveň ukazuje proměnu 

novinářské práce a rutiny. 

Konec šedesátých let lze při zpětném ohlédnutí považovat téměř za učebnicovou 

výpověď událostí z roku 1968. Jak z časového hlediska, tak i fakticky velice přesně 

francouzský magazín mapuje běh tehdejších událostí, které byly silně stigmatizujícími 

nejen pro československý lid, ale zároveň pro celou bipolární Evropu. Podávané informace 

nejsou jen drobnohledem na československou politiku a její vazby na Sovětský svaz, 

zprávy jsou pravidelně přiblíženy v širším kontextu, a to i s ohledem na francouzský úhel 

pohledu. Nechybí samozřejmě politické ohlasy. Týdeník věnuje událostem patřičnou 

pozornost i co do fotografického pokrytí, a to nejen v době invaze. Fotografie tak často 

pomáhají k dokreslení atmosféry a nálad, lépe řečeno tlaku a napětí, kterému 

Československu v této době čelilo. 

Naopak Sametová revoluce a tudíž konec osmdesátých let zdaleka nenabízí tak 

vyčerpávající vhled do tuzemských událostí. Je patrné, že Československo ztratilo na svém 

významu, avšak redakce týdeníku nenabízí svým čtenářům bližší vysvětlení, proč tomu tak 

je. Zprávám mnohdy chybí hlubší kontext, pohled do minulosti, který je v některých 

případech velice důležitý (zejména pak k dění v roce 68). Naopak novináři přináší některé 

informace s velkým zpožděním.  

Obrovský skok a proměnu pak přinášejí závěrečné kapitoly, a to zejména o 

Evropské unii. V novém tisíciletí je patrný vliv nových médií, která zcela determinují 

žurnalistickou práci. Nejenže se zvětšuje rozdíl mezi on-line verzí týdeníku a jeho tištěným 

protějškem. Propastné je pak vidění událostí a jejich podání čtenářům. Ve srovnání 

s revolučními léty jde často o devalvaci novinářských hodnot. Kontextualizace téměř 

vymizela, důležitost předkládaných fakt rovněž. Vlivným faktorem, který je při pročítání 

L’Expressu z posledních let patrný, je povrchní přitažlivost zpráv. Magazín nabízí 

recipientům zejména zajímavosti druhotného charakteru. 
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Résumé 

Read on Czechoslovakia and subsequently the Czech Republic from the pages of 

the weekly L'Express in the second half of the twentieth century and the beginning of the 

new millennium offers a look not only at significant milestones in domestic and European 

history, but also shows the transformation of journalism and routines. 

The end of the sixties, in hindsight can be regarded almost as a textbook statement 

of the events of 1968. Both in terms of time and in fact very precisely French magazine 

charts the course of the events, which were heavily stigmatizing not only for the 

Czechoslovak people, but also for the entire bipolar Europe. The information to not only 

spotlight the Czechoslovak policy and its ties to the Soviet Union, reports are regularly 

sketched in a broader context, including with regard to the French point of view. There is 

of course a political response. Weekly events pays due attention to the photographic 

coverage, not only at the time of the invasion. Pictures often help to illustrate the 

atmosphere and mood, rather the pressure and tension, which Czechoslovakia at that time 

faced. 

On the contrary, the Velvet Revolution and the end of the eighties thus far offers 

such a comprehensive insight into the domestic events. It is obvious that Czechoslovakia 

lost its importance, but editors offer their readers weekly further explanation of why this is 

so. Reports often lack a deeper context, look into the past, which in some cases is very 

important (especially to events in 68). Conversely journalists brings some information with 

great delay. 

A huge leap and change then bring the final chapters, especially the European 

Union. The new millennium has seen the impact of new media, which completely 

determine the journalistic work. Not only increases the difference between the on-line 

version of the printed magazine and its counterpart. Striking is the vision of events and 

their submission to readers. Compared with the revolutionary years, it is often the 

devaluation of journalistic values. Contextualization almost disappeared, the importance of 

fact presented as well. Influential factor that you read L'Express evident in recent years, is 

a superficial attraction news. Magazine offers recipients attractions especially secondary 

character. 
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