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Anotace
Diplomová práce „Budova 18, rue Bonaparte: Místo paměti a jeho význam pro Čechy žijící v
Paříži“ pojednává o každodenním životě Čechů v Paříži spojeném s místem, jenž představuje
kousek Česka uprostřed historické části Paříže. Práce se snaží ukázat percepci tohoto místa na
základě materiálního, funkčního a symbolického významu budovy s přesahy do migračních
studií, paměťových studií a problematiky identit. Součástí textu je také teoretické zakotvení
konceptu místa nejen v etnologii ale i v jiných společenských a humanitních vědách – a to
především s ohledem na teorie „míst paměti“ Pierra Nory a „antropologických míst“ Marca
Augého. V práci je kromě symbolického kapitálu budovy 18, rue Bonaparte, jakožto důležitého
místa paměti představená také historie dalších míst ve Francii, která tvoří dodnes součást
kolektivní paměti krajanů. Hlavním cílem práce je ukázat, jak důležitou roli může hrát
konkrétní fyzické místo, posilněné funkčními a symbolickými významy pro Čechy žijící mimo
svůj domov a jak může přispívat k jejich integraci do hostitelské společnosti.
Annotation
Diploma thesis „The building at 18, rue Bonaparte: The place of memory and its meaning for
the Czechs living in Paris” deals with the theme of everyday life of the Czechs in Paris which
is connected with a place that presents a piece of Czech country inside of the historical Paris.
This work tries to show the perception of this place on the basis of material, functional and
symbolic meaning of this building. As well it treats the overhangs to the migration studies,
memory studies and problems of identity. Constituent of the text is also theoretical embodiment
of the concept of a place not only in the ethnology but also in others social and humanity
sciences – mainly with the regard to the Pierre Nora´s theory „places of memory” and Marc
Augé´s theory “anthropological places”. Apart from the symbolical capital of the building at
18, rue Bonaparte which is important place of memory there is presented in the text also history
of another places in France which is a part of collective memory of the compatriots up to now.
The main goal of this work is to present how important role can play one concrete physical
place with strong functional and symbolic meaning for the Czechs living outside of their
homeland and how this place can contribute to the process of integration to the hosting society.
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ÚVOD
Diplomová práce „Budova 18, rue Bonaparte: Místo paměti a jeho význam pro Čechy žijící
v Paříži” vznikla z velké části jako výsledek dvousemestrálního pobytu v rámci programu
Erasmus na L´École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži. Prvotní záměr studovat
českou menšinu ve francouzské metropoli byl konkrétněji definován na základě pracovní stáže
v Českém centru v Paříži, která mi umožnila lepší vstup do terénu a hlubší vhled do
problematiky. V průběhu osmi měsíců jsem tak měla možnost pozorovat každodenní dění
v budově 18, rue Bonaparte, být v kontaktu s jejími návštěvníky i zaměstnanci a vést rozhovory
s nejrůznějšími Čechy žijícími v Paříži. Cílem tohoto dlouhodobého terénního výzkumu bylo
představit jedno konkrétní místo, které je pro Čechy v Paříži místem setkávání, ale nese v sobě
také další funkční a symbolické významy. Tato práce pohlíží na budovu jako na místo paměti,
které odkazuje na její důležitý historický kapitál, ale snaží se ukázat, že jde také o
antropologické místo, jenž je silně zapsané v kolektivní i individuální paměti nejen jejích
návštěvníků. Práce zabývající se percepcí jednoho konkrétního místa u nepříliš početné skupiny
Čechů žijících v Paříži se může zdát jako poměrně marginální. Takovéto téma však může
nabídnout mnohem širší přesahy do migračních studií, do studia identit i studií paměťových.
Hlavní otázkou tohoto výzkumu tedy byl současný vztah k budově, proměny její percepce
v průběhu historie a význam takovéhoto místa v procesu integrace do nové (cizí) společnosti
jakož i udržování styku s domovem - to vše s ohledem na typy migračních proudů od 2.
poloviny 20. století dodnes.
Téma této práce se zabývá populací Čechů žijících v Paříži. Kdo však tito Češi jsou? Ne všichni
lidé, kteří se aktivně zúčastnili výzkumu k mé diplomové práci, mají českou národnost nebo
občanství a ne všichni by se sami za Čechy označili. Přesto jsou do jedné skupiny spolu s
politickými nebo pracovními emigranty, kteří vyrůstali v České republice, zahrnuti i potomci
českých emigrantů. Ti se ve Francii narodili a prožili zde většinu svého života, jejich rodným
jazykem je francouzština a styky s Českou republikou jsou u některých z nich minimální. Přesto
i tito Francouzi v sobě uchovávají něco českého, něco co je možné nazvat českou mentalitou.
Jejich české kořeny hrají v jejich životě důležitou roli, ovlivňují jejich identitu a udržují je, aby
zůstali v kontaktu s českou kulturou v nejširším slova smyslu. Proto si v této práci dovoluji
označovat za Čechy všechny ty, kteří mají český původ a pro něž je Česká republika stále
důležitým referenčním bodem.

9

V rámci diplomové práce bude téma Čechů v Paříži a jejich vztahu k budově 18, rue Bonaparte
sledováno na několika rovinách. V první řadě se zaměřím na teoretické vymezení konceptu
místa a jeho využití v rámci společenských a humanitních věd. Největší pozornost na teoretické
úrovni pak bude věnovaná konceptům míst paměti od Pierra Nory a antropologických míst od
Marca Augého. Ty budou prezentovány spolu s dalšími důležitými pojmy této práce, jako je
paměť, identita, integrace, domov nebo migrace. Dále budou představena metodologická
východiska výzkumu, kde přiblížím výzkumné techniky, na kterých je tato práce postavená.
Zároveň tato kapitola poukáže na mou vlastní pozici v terénu a poskytne tak jakousi sebereflexi.
V neposlední řadě zde seznámím také se vzorkem respondentů, kteří se zúčastnili
dotazníkového šetření, s profily informátorů, s nimiž jsem prováděla rozhovory, s
pozorovanými místy a událostmi i s archivními zdroji, s nimiž jsem zde pracovala. Empirická
část práce pak nejprve poukáže na historii důležitých „českých“ míst ve Francii, jež jsou
spojovaná s českou přítomností v této zemi a představí dějinné události, jimiž procházelo jedno
takovéto konkrétní místo - budova 18, rue Bonaparte - v průběhu 20. století. Nakonec se
zaměřím na význam, jaký toto místo hraje dnes a jak jej reflektují různí lidé českého původu,
s ohledem na funkční, symbolickou i materiální stránku budovy.
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
Paměť, identita, adaptace/integrace, domov, migrace nebo místo jsou základní pojmy této
práce, které je třeba představit a definovat. Vzhledem k tomu, že s většinou z těchto fenoménů
se setkáváme ve velkém množství společenskovědních a tedy také etnologických publikací a
dokonce i v nemalém počtu kvalifikačních bakalářských či diplomových prací, představuji je
zde stručně a především tak, jak je používám v kontextu této práce. Naopak pojmem místo,
které je pro účely mého výzkumu primordiální, se zabývá jen málokterý teoretický text z oboru
etnologie (alespoň co se týká situace v České republice). Proto mi připadá nezbytné se mu
věnovat v mnohem širší perspektivě a vymezit základní definice a koncepty, které s tímto
fenoménem pracují.
1.1. Paměť
Termín paměť je velmi široký a mnohovrstevnatý a může být používaný v mnoha odlišných
situacích.1 Jako paměť označujeme lidskou schopnost zachovávat vjemy a zkušenosti a
následně si je vybavovat.2 Ve společnosti pak paměť může zastávat rozličné funkce, existovat
například v podobě tradic, dějinného vědomí nebo memorabilií a nabývat různých forem,
jakými mohou být vyprávění, vzpomínky, kroniky, biografie, slavnosti a podobně. 3 Ještě do
nedávné doby se v rámci humanitních a společenských věd věnovali fenoménu paměti jen
filozofové, psychologové a do jisté míry také sociologové. Především od sedmdesátých let 20.
století se tento pojem dostal do středu pozornosti také u historiků, publicistů a politiků4, u nichž
se téma paměti objevilo ve smyslu žité či přenesené zkušenosti.5 V souvislosti s touto
skutečností také došlo k přechodu od zkoumání individuální lidské paměti, založené na
freudovské psychoanalýze, k analyzování kolektivní paměti a především jejího vlivu na
vytváření a zachování kolektivní identity.
Fenoménem kolektivní paměti se zabýval například francouzský historik Pierre Nora, ale ještě
dříve s touto problematikou pracovali sociologové Maurice Halbwachs, Émile Durkheim,

VAŠÍČEK, Zdeněk; MAYER, Françoise. Minulost a současnost, paměť a dějiny. Praha: 2008, s. 12.
MALINA, Jaroslav a kol. Antropologický slovník, aneb, Co by mohl o člověku vědět každý člověk : (s
přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: 2009, heslo: „paměť“.
3
Ibid., s. 15.
4
HLAVAČKA, Milan. Místa paměti a jejich „místo“ v historickém a společenském „provozu“. In: HLAVAČKA,
Milan; MARÈS, Antoine; POKORNÁ, Magdaléna. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a
manipulace. Praha: 2011, s. 10.
5
ŠUBRT, Jiří; PFEIFEROVÁ, Štěpánka. Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání.
Historická sociologie: Časopis pro historické sociální vědy. Praha: 2010/1, s. 10.
1
2

11

Niklas Luhmann,nebo Talcott Parsons, filozofové Henri Bergson a Paul Ricoeur, ale také další
historici jako Etienne François, Hagen Schulze nebo Jan Assmann.6 Maurice Halbwachs,
francouzský filosof a sociolog, který je nejcitovanějším autorem zabývajícím se problematikou
paměti ve společenských vědách, polemizuje nad existencí individuální paměti. Jeho
argumenty jsou založené na faktu, že „naše vzpomínky zůstávají za každých okolností kolektivní
a jsou nám připomínány ostatními, i když se týkají událostí, na nichž jsme se podíleli sami, nebo
věcí, které jsme viděli pouze my. Je to tím, že ve skutečnosti nikdy nejsme sami.“7 Halbwachs
má tímto na mysli, že každý člověk je formovaný v rámci procesu socializace/akulturace a tak
jsou všechny jeho prožitky i vzpomínky ovlivněné jeho okolním prostředím. V dalších
kapitolách této práce se pojmy kolektivní a individuální paměť objevují především ve smyslu
zprostředkovaných versus osobně zažitých událostí. Do kolektivní paměti řadím ty události, o
nichž informátoři hovoří přesto, že je sami osobně nezažili – v takovémto případě je zřejmé, že
se předáváním z generace na generaci nebo jinými způsoby tradování zřetelně zapsaly do
kolektivní paměti.
Základním předpokladem paměti je také zapomínání, které hraje důležitou roli ve většině prací,
jenž se tohoto fenoménu dotýkají. Důležité totiž není jen to, co se mezi lidmi předává a sdílí,
ale je nezbytné se zaměřit také na ty události, které předávané nejsou. Ve společnosti dochází
k zapomínání v případech, kdy nějaká událost není akceptována a není tedy předávána dál a
tímto přestává existovat. „Selektivita paměti není ničím jiným než schopností vyjádřit smysl
prostřednictvím představ, symbolů a pojmů, které dovolují sociální skupině uspořádat
přítomnost.“8 To má velmi důležitý vliv také na identitu jedince a skupiny, protože paměť
„funguje vzhledem k identitě jako jakási její ‚výztuž‘. Zachovávání paměti je v tomto kontextu
nahlíženo jako předpoklad totožnosti, zatímco zapomínání jako synonymum její ztráty.“.9
Pro tuto práci je velmi důležité navázání teorií paměti na konkrétní místo nebo prostor. To se
zakládá na faktu, že naše materiální okolí nese otisk nás i druhých 10 a že veškeré pocity,
myšlenky i události, musejí být zasazené do určitých míst.11 „Prostorově bývají vzpomínky
zakotveny např. v tom, co reprezentuje domov: dům, vesnice, město, země. (...) Skupina, která
je nositelem této paměti, směřuje k tomu, vytvořit a zajistit si místa, která slouží k udržení

HLAVAČKA, Milan. Místa paměti a jejich „místo“ v historickém a společenském „provozu“; op. cit., s. 10.
HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť. Praha: 2009, s. 51.
8
VAŠÍČEK, Zdeněk; MAYER, Françoise; op. cit., s. 13.
9
ŠUBRT, Jiří; PFEIFEROVÁ, Štěpánka; op. cit., s. 26.
10
HALBWACHS, Maurice; op. cit., s. 185.
11
Ibid., s. 227.
6
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vzpomínek. Tato místa jsou symbolem její identity.“12 Toto tvrzení tak shrnuje veškeré aspekty,
kterými se teorie paměti dotýká této práce, protože v sobě může spojovat otázku paměti, míst,
migrací, identity i domova.
1.2. Domov
Fenomén domova je v této práci chápán do jisté míry v souladu s definicí německého folkloristy
Hermanna Bausingera. Ten ve svém díle Heimat in einer offenen Gesellschaft poukazuje na
skutečnost, že domov se v průběhu historie vázal k bezprostřednímu vlastnictví domu, ke krásné
přírodě jako protikladu industrializace, byl chápán jako prostor útěchy, jako místo tradiční
kultury a jako prostředí, kde probíhá náš každodenní život. Podle něj „domov znamená vždy
pojem protikladný k cizině; ale prostorový rozsah pojmu domova sahá od celé země přes jeden
kraj a obec až k domu či bytu.“13 Tato definice domova jakožto protikladu ciziny14 je zde velice
důležitá, nicméně je nezbytné připustit, že člověk je bezpochyby schopný vytvořit si domov
také v zemi, která není jeho rodnou vlastí.
Vhodnější definici domova pro účely této diplomové práce představuje spíše teze sociologa
Csaby Szaló, že „domov je specifickým místem, jež spoluvytváří identitu lidí, protože je
nalezištěm jejich vzpomínek“.15 V případě migrantů se pak tato identita může vázat jak k jejich
rodné zemi, tak k místu, kam odešli a okolo kterého si postupem času vybudovali nové
vzpomínky. Na to, abychom nějaké místo vnímali jako domov, je třeba, aby v sobě neslo
atributy jak materiální – domov jako určité konkrétní místo (dům, byt, pokoj...), tak především
funkční a symbolické. Domov by měl představovat každodenně sdílené rodinné a přátelské
vazby, účast na společenském životě a mimo jiné také důležitý pocit bezpečí. 16 „Prostředí se
stává člověku domovem tehdy, je-li je schopen spontánně přijímat jako místo, v němž se
přirozeně orientuje a které je mu určitým zázemím, prostorem stabilních hodnot.“17

ŠUBRT, Jiří; PFEIFEROVÁ, Štěpánka; op. cit., s. 16.
BAUSINGER, Hermann. Heimat in einer offenen Gesellschaft, Begriffsgeschichte als Problemgeschichte,
Bonn, 1990. Domov v otevřené společnosti, Historie pojmu jako historie problému – přeložila Magdalena
Myslivcová (rukopis), s. 2.
14
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1.3. Identita
Identita je široce využívaným pojmem, a to od doby, kdy jej poprvé použil v 17. století anglický
filosof John Locke. Jednoduše ji můžeme vysvětlit jako „podstatu lidského subjektu, která je
formovaná mnoha různými faktory: biologií, sexualitou, genderem, věkem, generační
příslušností, rasou, kulturou, sociálně-ekonomickými a politickými vlivy apod.“.18 Protože se
v dnešní době jedná o velmi častý leitmotiv velkého množství etnologických publikací, poukáži
zde jen na základní koncepty identity, které se vážou k tématu této práce. Pojem identita je zde
používán ve smyslu pocitu příslušnosti k nějakému místu (zemi, kraji, městu nebo domu) a k
nějaké kultuře a etniku. Je však nezbytné mít na zřeteli, že tento jev může být proměnlivý a
v případě identity migrantů, o kterých zde pojednávám, může nabývat na mnohočetnosti a
fluiditě.
Zajímavý pohled nám může poskytnout text od Csaby Szaló, který se zamýšlí nad otázkou
domova u nejrůznějších migračních skupin a zároveň se přitom dotýká problematiky identit.
Podle něj zkušenosti přistěhovalců a jejich utopické pojetí domova ukazují, že domov je
místem, které sehrává roli také při formování kulturních identit orientovaných do
budoucnosti.19 Protože však u migrantů dochází k deteritorializaci kulturní identity, chce Szaló
poukázat na to, že „sdílení kulturní identity znamená buď sdílení danosti zakořeněnosti
v určitém místě, nebo usilování o zakořenění v určitém místě ve smyslu životního projektu.“.20
Tímto připouští i alternativní zkušenosti sdílení kulturní identity, které se tak mohou
projektovat do nějakého konkrétního místa, které připomíná domov, nebo do mýtů, které jsou
okolo tohoto místa vytvářeny – jako ukazuje příklad této práce. Identita, jakožto vědomí
příslušnosti k určité skupině (například etniku nebo národu), využívá mýty k redukování
komplexní minulosti za účelem vytvoření „magické jednoty komunity“.21
Pro tuto práci je mimo jiné příznačný také fakt, že identita se stává nejdůležitější právě
v okamžiku, kdy se zdá být ohrožena. „K takové pociťované hrozbě může vést několik faktorů,
které ovšem vždy souvisejí s určitým druhem změny – s migrací, proměnou demografických
poměrů, industrializací nebo jinou ekonomickou změnou, či s integrací nebo zahrnutím do
většího politického systému.“22 Ať již mluvíme o sociální, kulturní nebo etnické identitě, vždy
MALINA, Jaroslav a kol.; op. cit.; heslo: „identita“.
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se vytváří ve vztahu mezi alespoň dvěma skupinami, jejichž členové se považují za kulturně
odlišné.23 Právě proto hraje otázka identity tak velikou roli při studiu migrací.
1.4. Migrace
„Dnes může žít cca 140 milionů lidí mimo svoji mateřskou vlast, zemi, kde se narodili nebo jejíž
občanství nesou.“24 Také proto je tento pojem v dnešním světě tak používaný, a to nejen ve
společenských a humanitních vědách, ale i ve všeobecném povědomí. Proto se zde omezím jen
na jeho základní definici. Migrace je „přesun jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu
s porodností a úmrtností klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje
společenské a kulturní změny obyvatel na všech úrovních.“25 Můžeme rozlišovat různé typy
migrací v závislosti na jejich příčině (ekonomická, politicky či nábožensky motivovaná,
environmentální atd.), na vzdálenosti (vnější, vnitřní), na délce časového úseku (trvalá,
dlouhodobá, dočasná atd.), na dobrovolnosti (dobrovolná, nucená) apod.26
1.5. Adaptace a integrace
Spolu s migrací jsou pak neodmyslitelně spjaté pojmy adaptace, integrace, ale i amalgamace,
akulturace, asimilace, akomodace, enkulturace nebo naturalizace. Tyto termíny vyjadřují
scénář, ke kterému může docházet při kontaktu dvou etnik (kultur/společností).27 Dříve byl
pojem adaptace používaný jako první stupeň, předcházející akulturaci a následné asimilaci.
Adaptace je definována jako „přizpůsobení se jedince nebo společenské skupiny sociálnímu
prostředí, podmínkám společenského života“.28 Spolu s pojmem adaptace pak bude v textu
používán také termín integrace. Ten chápu v souladu s Malinovou definicí jako proces
postupného začleňování, který je komplexním jevem a představuje přirozený důsledek migrace,
při němž však zůstávají zachována některá původní kulturní specifika.29 Integrace a adaptace
závisí na „fyzické a kulturní blízkosti minoritní-imigrační a majoritní populace, přání na straně
minority úspěšně se začlenit do majoritní společnosti, charakteru bydlení, resp. šířeji místa
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bydliště minority a velikosti a typu minulých a současných migračních pohybů daného etnika,
jakož i na geografické poloze, resp. vzdálenosti zdrojové a cílové země.“30
1.6. Místo
Problematikou míst se zabývají nejrůznější disciplíny z odlišných, ale mnohdy i prolínajících
se úhlů pohledů. S rostoucím důrazem na interdisciplinární přístupy ve vědě se právě i tato
tématika stala průsečíkem oborů - v jiných případech často neslučitelných - a místa se tak
postavila na pomezí přírodních a společenských věd. Proto je nezbytné vymezit teoretický
rámec studia míst a představit některé z definic, o které se zde můžeme opřít. Mimo jiné je
třeba také poukázat na počátky využívání pojmů místo a prostor ve společenských vědách,
představit základní koncepty, ze kterých tato práce vychází a připomenout i jiné teoreticky či
empiricky laděné práce, jež se zabývají vztahem mezi místem a člověkem z perspektivy
etnologie, historie i jiných příbuzných oborů.
1.6.1. Definice místa
Pojem místo je nezbytnou součástí naší každodenně používané slovní zásoby, a proto se
definování jeho významu může zdát triviální. Ve skutečnosti však dochází k časté záměně
pojmů místo, prostor, prostředí, krajina nebo také teritorium a to i přes snahy mnohých
geografů, sociologů nebo filosofů vymezit přesnou terminologickou základnu pro studium
těchto fenoménů. Přesto, že zde není mým cílem pouštět se do sémantických výkladů pojmů
pojících se s místem, je nezbytné poukázat alespoň na některé definice vhodné pro tuto práci.
Například z pohledu klasické geografie je místo pouhým kouskem prostoru31 - jinak řečeno,
místo představuje konkrétní označení prostoru.32 Norský historik a teoretik architektury,
zabývající se vztahem mezi identitou místa a člověka, Christian Norberg-Schulz, rozšiřuje
geografickou definici místa na něco více než je pouhé materiální vymezení: „Máme jím na
mysli totalitu, kterou utvářejí konkrétní věci, jež mají hmotnou substanci, tvar, texturu, barvu.
Tyto věci společně určují ‚charakter prostředí‘, jenž je podstatou místa.“33 Strukturu tohoto
pojmu podle něj tvoří dvě základní kategorie, a to prostor a charakter, jímž má autor na mysli
celkovou atmosféru místa.34 Tyto definice sice představují podstatnou část toho, jak zde místo
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chápu já, ale na to, aby byly vhodné pro práci z oboru etnologie nebo společenských věd obecně,
musíme brát v potaz i smysl, který místu dodává člověk.
Místo je utvářeno obzvláště specifickou sítí významů s mnoha různými symbolickými
konotacemi. Místo, kromě jeho materiálního pojímání, rozšiřuje francouzský historik Pierre
Nora ještě o charakter funkční a symbolický.35 Kromě něj se strukturováním a definováním
míst zabývá také Emmanuelle Sauvignac ve své doktorské disertační práci vedené
francouzským antropologem Marcem Augém, který dělí místa dle doby a účelu, za jakým v nich
setrváváme. V rozdílných kategoriích tak nalezneme místa, která obýváme; místa, kterými jen
procházíme; místa, která navštěvujeme a místa, která mytizujeme.36 V neposlední řadě
poskytuje zajímavé rozčlenění tohoto fenoménu Karolína Pauknerová ve své práci Urbánní
krajina: senzuální přístupy. Ta sice neoperuje s pojmem místa, ale jí používaný termín krajina,
kterým chápe „propojení materiálního prostředí, které člověka obklopuje, se světem představ,
které o tomto materiálním prostředí lidé mají“, může být pojmem místo snadno nahrazený.
Podle ní se krajina skládá ze dvou pólů, kde na jedné straně stojí krajina jako čistě materiální
okolí a naproti ní krajina jako myšlenková konstrukce, která nemusí nutně mít materiální
základ. Většina autorů, kteří se problematikou krajiny či míst zabývají, pak staví svůj výzkumný
zájem někam mezi tyto dva protichůdné póly.37
Karolína Pauknerová také připravila spolu s Petrem Gibasem jakýsi program antropologického
pojímání krajiny. Ten podle mého názoru komplexně zachycuje fenomén krajiny/místa a
poskytuje tak vhodný teoretický základ pro tuto diplomovou práci. Jejich definice krajiny/místa
je postavena na základě čtyř charakteristik: 1. pojímání místa je vždy subjektivní: „Každý ví,
že místa mohou na různé lidi působit různě; někdo si danou ulici či náměstí zamiluje, jiný ji
nesnáší.“; 2. krajina je definována jejím ustavením v pluralitě míst a časů, což znamená, že
určité místo vždy odkazuje v nějaký určitý čas na další místa a další časy; 3. krajina disponuje
dynamikou – tím jsou myšlena její vnitřní pnutí, která jistým způsobem na člověka působí; 4.
krajina je výsledkem politického vyjednávání: „jakou cenu má místo, komu je dovoleno ho
navštěvovat, kdo smí rozhodovat o jeho vzhledu a využití (…)“. Pro tyto čtyři body, které
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definují antropologické pojímání krajiny, je pak charakteristické, že se navzájem prolínají a
nejsou od sebe nikdy pevně oddělitelné.
Přestože všechny uvedené definice a kategorizace míst se v této práci do jisté míry odrážejí a
analýza a interpretace sesbíraných empirických dat by se mohla založit na nejedné z nich, budu
se zde opírat v první řadě o velmi obecné vymezení sledovaného pojmu. K dohledání je
například ve Slovníku kulturních studií, který pod pojmem místo chápe „areál nebo polohu
v určitém prostoru, jehož smysl představují a vytvářejí sociální vazby a jenž se vyznačuje
identifikacemi nebo emocemi s ním spojenými“.38 Takovouto definici považuji za velmi
příhodnou, protože poskytuje dostatečnou svobodu v pojímání této problematiky a tím tak
ponechává prostor pro vlastní definování konkrétního místa – tedy budovy 18, rue Bonaparte –
na základě dat sesbíraných v terénu. Zároveň však poukazuje kromě materiální stránky místa
na důležitost jeho funkce a symboliky.
1.6.2. Místo a jeho pojímání ve společenských a humanitních vědách
Pro ilustraci skutečnosti, že pojem místo není ve společenských a humanitních vědách
záležitostí jen posledních několika desítek let, se můžeme odvolat již na ideové proudy
starověkého Řecka. S teoriemi místa zde pracovali především filosofové, přičemž
nejpropracovanější koncepty této problematiky v rámci antické filosofie pocházejí od Platóna
a Aristotela. Platón využíval pojem chóra, pro vyjádření místa, uvnitř kterého se něco nachází.
Příkladem mu byl venkov, který město obklopuje a zároveň je na něm závislý. Naproti tomu
Aristoteles pracuje s pojmem topos. Topos sice také představuje místo, ale v jiném smyslu než
Platónova chóra: zatímco chóra je neodlučitelná, topos je od svého obsahu oddělitelný, jako
například váza a tekutina. Právě na základě Aristotelova pojetí termínu topos vznikla koncepce,
ze které Evropané vytvořili pojem místo v moderním slova smyslu.39
Pro současné vnímání fenoménu místa a prostoru byla obzvláště důležitá poslední tři desetiletí,
kdy se napříč společenskými a humanitními vědami upustilo od strukturálních vysvětlení a
velkých narací, které dominovaly celému dvacátému století. Došlo zde k jakémusi posunu od
univerzálních teorií a začaly vznikat práce, jež kladly důraz na kulturní a geografické
rozdílnosti. Tento obrat v paradigmatu je ve společenských vědách nejčastěji označován jako
tzv. prostorový obrat („spatial turn“) a kulturní obrat („cultural turn“). Tato změna v pojetí
BARKER, Chris. The Sage dictionary of cultural studies. Londýn: 2006, heslo: „place“.
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vědních disciplín zapůsobila také na vztah mezi sociálními vědami a tradičně hermeneutickými
disciplínami v rámci humanitních věd. Nebylo pak překvapením, že právě geografie, která
trpěla znovu se vracející krizí identity v době scientismu, se v rámci sbližování různých
disciplín ukázala být klíčovým prostředníkem.40
Změna paradigmatu označovaná jako prostorový obrat je velmi důležitým jevem, který je třeba
při studiu místa a prostoru mít na paměti. Poukazuje na rostoucí zájem historiků a jiných
humanitních a sociálních vědců o prostorovou dimenzi v rámci studia člověka a společnosti,
který byl zaznamenán především od počátku devadesátých let 20. století.41 První snahy o
studium míst v urbánním prostředí (míst ve městě/krajiny města) bychom však mohli nalézt již
u tzv. situacionistů.42 Tato skupina umělců a teoretiků působící v letech 1957 až 1972 využívala
jako svůj klíčový koncept vytváření situací – zajímala se tak o chování v určitém
konstruovaném čase a prostředí. Situacionistická internacionála pak měla také vliv na vznik
psychogeografie jako jedné z možností urbánního výzkumu.43
Zatímco zmíněný prostorový obrat směřuje především k fenoménu prostoru, problematice míst
se ve společenských vědách dostává skutečnému zájmu teprve na konci devadesátých let. Na
toto téma se pořádají různé semináře a vycházejí vědecké publikace. Odborníci, zabývající se
jak rurálním tak i urbánním prostředím, se ujímají představy místa za účelem vyjádřit a
interpretovat vývoj naší společnosti. Zájem o fenomén místa se tak objevuje nejen v geografii,
ale také v sociologii, etnologii, historii, architektuře a dokonce i v sociální psychologii, filosofii
nebo v literatuře a v umění.44 Co se týká našeho oboru, objevuje se v této době v rámci urbánní
antropologie specializace na antropologii krajiny, která pracuje s pojmy místa a prostoru. Asi
nejznámějšími antropologickými pracemi, které zde vznikají, jsou sborníky chápající krajinu
jako kulturní proces – mezi nimi například Antropologie krajiny: Perspektiva místa a prostoru45
z roku 1995 od Erica Hirsche a Michaela O´Hanlona nebo Antropologie prostoru a místa:
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Lokalizování kultury46, který editoval Sethou M. Low spolu s Denisem Lawrencem-Zúnigou
v roce 2003.47
Ve skutečnosti to však byla již léta sedmdesátá, která zavedla studium místa do vědeckého
prostředí. Dnešnímu pojetí míst v rámci společenských a humanitních věd postavila základní
kameny například francouzská díla antropologů Pierra Sansota a Jeana Duvignauda,
psychologů Abrahama Molese a Élisabeth Rohmerové, geografa Armanda Frémonta a
spisovatele George Pereca. Místo se zde však objevovalo většinou jen jako podkategorie pojmu
prostor, který byl prvořadý. Ten byl studován v sedmdesátých letech také v prostředí
Československa, kde se ustálil výraz žitý prostor používaný například Jindřichem Kubičkou.48
Na konci sedmdesátých a v průběhu osmdesátých let pak fenomén místa nabývá na důležitosti
a stává se předmětem studia sám o sobě. Řady vědců, kteří pracují s tímto pojmem, v této době
rozšiřuje například architekt Christian Norberg-Schulz, filosof Michel de Certeau, nebo historik
Pierre Nora. Ti se začínají zajímat o smysl míst, o jejich atmosféru (ducha) nebo o paměť,
kterou v sobě místa uchovávají. V devadesátých letech se opět dostávají v rámci studia tohoto
fenoménu do popředí geografové. Poté, co od studia míst upustili ve prospěch jiných témat, se
vracejí k analýze prostoru, který se tak znovu stává důležitým aspektem pro pozorování
konstrukcí identity a kultury. Tím se zabývá například Bernard Debarbieux, Antoine Bailly,
Michel Laussault nebo Maria Gravari-Barbasová.49 Devadesátá léta však představují také
explozi různých forem a využití fenoménu místa, který je v této době skloňován v různých
směrech a při různých příležitostech snad ve všech vědních disciplínách. Vytváří se klasifikace
a typologie míst, od ne-míst („non-lieux“) antropologa Marca Augého, přes okrajová místa
(„hors-lieux“) filosofa a urbanisty Thierryho Paquota nebo hraniční-místa („entre-lieux“)
etnologa a historika Lauriera Turgeona až po význačná místa („hauts lieux“) sociologa Andrého
Micouda. Fenomén místa tak následuje aktuální témata a pojí se s problematikou bydlení,
migrace, modernity, postmodernity a stává se čím dál tím důležitějším prvkem také v rámci
výzkumů o globalizaci.50
Do českého a slovenského společenskovědního prostředí se pak místo dostává především díky
znovunavázaným kontaktům po pádu železné opony. V publikacích českých a slovenských
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autorů je patrný silný vliv konceptu místa paměti od francouzského historika Pierra Nory, který
našel své uplatnění nejen v rámci francouzské společnosti, ale také ve středoevropském
prostoru. Kromě konceptu místa paměti se u nás ustálil a dokonce zlidověl také pojem genius
loci. Tento římský termín aplikuje na teorie architektury v roce 1981 norský architekt a historik
Christian Norberg-Schultz.51 Genius loci je možné chápat jako „souhrn hmatatelných i
nehmatatelných projevů historie i současnosti lokality, jedinečný a neopakovatelný, vytvářející
svou kontinuální interakcí s duchovním světem návštěvníka nebo místního obyvatele jeho
vícerozměrný dynamický vjem z dané lokality“.52 Z českých autorů s tímto pojmem pracuje
například socioložka a kulturní ekoložka Jitka Ortová (např. Kapitoly z kulturní ekologie, 1999),
etnoložka Blanka Soukupová (Evropské město: identita, symbol, mýtus, 2010) nebo geolog
Václav Cílek (např. Makom, kniha míst, 2004). Cílek pracuje se slovem makom - hebrejským
překladem místa, který vychází, spíše než z materiálního významu, z emocí spojených
s konkrétní místem: „toto místo, toto srdce je různě dlouhými a různě pružnými nitkami
přivázáno ke stálicím našich životů – ke skutečné krajině domova, k jazyku, k lidem se kterými
žijeme“.53
Mnohé koncepty a teorie týkající se studia míst, mající svůj původ v západní Evropě, se tak
objevují také v českém společenskovědním prostředí. Také u nás vznikají různé podobory
zabývající se problematikou míst a prostoru, spojující často vědy přírodní a společenské. Sem
patří například již zmiňovaná psychogeografie, antropologie krajiny nebo také kulturní
ekologie, která se zabývá otázkami zpětných vazeb mezi člověkem a přírodou, civilizací a
kulturou a tím, jak se postupně utvářejí a proměňují v rámci historického vývoje.54 Protože
těchto podoborů, konceptů a teorií existuje velké množství, není možné zde všechny představit
do hloubky a zároveň je všechny uplatnit na vlastní empirickou část této diplomové práce.
Rozhodla jsem se zde pracovat především se dvěma z nich, které jsou s ohledem na cíle práce
a použité metody výzkumu nejvhodnější, a to s koncepty míst paměti a antropologických míst.
1.6.3. Místa paměti
Dnes široce používaný koncept místa paměti byl vytvořen francouzským historikem Pierrem
Norou. Jeho odborný zájem byl inspirován například filosofy Henrim Bergsonem a Mauricem
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Halbwachsem, ale také romanopiscem Marcelem Proustem a psychologem Sigmundem
Freudem. Své hlavní myšlenky Nora promítá do skupinového projektu zabývajícího se
francouzskou národní pamětí55, jehož výsledky byly publikovány mezi lety 1984 a 1992.56
Práci, na které se podíleli přední francouzští historici, tvoří několik obsáhlých svazků s názvem
Les Lieux de Mémoire (Místa paměti).57
Projekt Místa paměti se zrodil ve chvíli, kdy „v západoevropských zemích došlo k nahrazování
spontánní, osobní, rodinné a národní paměti, definované jako neplánovaný přenos vzpomínek
z generace na generaci, učebnicovou konstrukcí národních dějin“. K této proměně došlo
v souvislosti s procesem globalizace, demokratizace a s nárůstem vlivu médií a jednotné
školy.58 V souvislosti s tím dle Nory vyvstala potřeba sestavit inventář míst, která se stala
nositeli této paměti59 - míst, do nichž se kolektivní paměť převtělila poté, co spolu s vymizením
pamětníků, zaniklo její přirozené prostředí.60 Tato místa však nejsou jen místa ryze materiální,
ale tvoří je celý komplex jevů. Jsou to „vedle fyzických ‚míst‘ v podobě budov, památníků a
pomníků také jednotlivé i opakované akty, festivity, kanonizace významných dat, symboly,
rituály, vlajky, písně a hymny, předměty kulturního konzumu, soubory materiálních pozůstatků
(muzea, skanzeny, archeologická naleziště), literární kodifikace paměti (slovníky, encyklopedie,
učebnice, populární tisk, lidové čtení) a konečně i mentální místa paměti (…)“.61 Tato všechna
materiální i myšlená místa paměti Nora rozděluje do několika kategorií založených na binárních
opozicích: prostá a dvojznačná místa paměti, přirozená a umělá a nakonec místa bezprostředně
přístupná běžné smyslové zkušenosti a místa vytvořená abstraktními pojmy.62
Můžeme tedy říct, že jako místo paměti Nora a jeho kolegové označují jakýkoli vypovídající
celek, ať již materiální nebo nemateriální povahy, ze kterého vůle lidí nebo práce času vytvořila
symbolický element pojící se s dědictvím paměti některé skupiny.63 Místa paměti se však
nemusejí týkat pouze národa, ale mohou mít charakter mezinárodní (když jsou sdílená s jinými
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národy) nebo místní (když sjednocují například jeden kraj nebo menší skupinu). Jejich hlavní
vlastností je souvislost s kolektivní pamětí, díky čemuž mohou přispívat k pocitu sounáležitosti
pro určitou komunitu lidí. O to důležitější může být tento pocit u migrantů, jejichž rodná země
je daleko.64 „Místa paměti se rodí a žijí z pocitu, že neexistuje žádná spontánní paměť, že je
třeba vytvářet archívy, že je třeba slavit výročí, organizovat oslavy, pronášet smuteční projevy,
provádět notářské záznamy, protože tyto úkony nejsou přirozené.“65
Přesto, že četná kritika tomuto konceptu odepírala všeobecnou uplatnitelnost, především
vzhledem ke specifičnosti francouzské společnosti a historie, ke kterým se váže66, problematiku
míst paměti si rychle osvojilo mnoho dalších historiků (ale i jiných badatelů z oblasti
společenskovědních a humanitních disciplín) z jiných zemí. Mezi ně patří například Mario
Isnenghi v Itálii, Henk Wesseling v Holandsku, Sonja Kmec, Benoît Majerus, Michel Margue
a Pit Peporte v Lucembursku, Moritz Csaky, Emil Brix, Ernst Bruckmüller a Hannes Stekl
v Rakousku, Ole Feldbaek v Dánsku nebo Georges Nivat v Rusku. V Německu představil
koncept míst paměti berlínský profesor historie Étienne François spolu s jeho kolegou Hagenem
Schulzem. Ti začali v roce 1995 s kolektivním projektem studia německých míst paměti, který
byl publikovaný v roce 2001 v třídílném svazku čítajícím přibližně 120 míst. 67
Co se týká práce s místy paměti ve střední Evropě, především v České republice a na Slovensku,
prošel zde tento koncept přibližně stejným vývojem a setkal se s podobnými kritikami jako
v některých jiných zemích, do kterých se přenesl. Středoevropské země totiž postrádají
historickou kontinuitu, údajně nezbytnou pro uplatnitelnost tohoto konceptu. Historiografie se
v této geografické lokalitě rozvíjí především od devadesátých let 20. století, a to poté, co byla
za socialistického režimu silně zasažena pozitivistickým přístupem. Od této doby se objevují
české a slovenské historiografické práce zabývající se soudobými dějinami a inspirují se
metodologickými a konceptuálními přístupy ze Západu. Devadesátá léta tedy znamenají
představení problematiky míst paměti a reflexi historických mýtů – ty jsou využívané v bádání
snažícím se o pochopení místních identit.68
V kontextu práce s místy paměti v českém a slovenském prostředí je nezbytné zmínit
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MARÈS. Lieux de mémoire en Europe centrale. Paris: 2009, s. 71.
65
PIERRE, Nora. Mezi pamětí a historií; op. cit., s. 11.
66
FRANCOIS, Étienne; op. cit., s. 12.
67
Ibid., s. 11-12.
68
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Jiřího Raka, slovenskou antropoložku Elenu Mannovou, slovenské historiky Ľubomíra Liptáka
a Ivana Kamence, českého kunsthistorika Zdeňka Hojdu nebo také pražské historiky Jana
Galandauera a Jiřího Pokorného. Ti všichni, spolu s mladými vědci, jako například Doubravkou
Olšákovou a Danielou Tinkovou, výrazně ovlivnili pojímání fenoménu místa a jeho paměti
v našem prostředí.69 Explicitně se pak konceptem míst paměti u nás zabývá Svatava Raková a
Milan Hlavačka. Ten přichází s velmi účelným dělením míst podle typu paměti a odlišuje od
sebe místa paměti zakládající se na: 1. institucionalizované paměti (instituce, události,
imaginace); 2. kultovní paměti (kulty, konfese, náboženská identita); 3. petrifikované paměti
(pomníky, památníky, mauzolea a veřejné budovy); 4. nacionalizované paměti (kde využívá
příkladu husitství); 5. historické paměti (osobnosti, krajiny, stereotypy, příběhy a symboly).70
Právě proto, že se koncept míst paměti do dnešní doby objevuje především v publikacích
historických, ráda bych touto prací poukázala na skutečnost, že se může stejně tak dobře uplatnit
i v rámci etnologického výzkumu. Jak tvrdí François Étienne, historici jsou nepochybně lepší
než jiní společenskovědní nebo humanitní vědci při studiu a „dekonstrukci“ míst paměti a
kultury paměti. Dokážou svými metodami lépe popsat jejich vznik a vývoj, jejich osvojování a
kontextualizaci. Přesto jsou na analýzu a porozumění utváření paměti, již pozorujeme a zároveň
jsme jejími aktéry, lépe vybavené jiné disciplíny, jako například sociologie, politologie nebo
sociální a kulturní antropologie.71 Zároveň je koncept míst paměti velmi dobře uchopitelný
metodou terénního výzkumu a výzkumnými technikami, které má etnologie k dispozici.
V neposlední řadě pak tento koncept přesahuje historický výčet míst tím, že propojuje otázky
etnicity, identity, ale také žité skutečnosti, každodennosti nebo výročních zvyků, jež jsou
etnologickými tématy v pravém slova smyslu.
1.6.4. Antropologická místa
Za předního odborníka, který se věnuje problematice míst z antropologické perspektivy,
můžeme bezpochyby považovat francouzského etnologa Marca Augého, autora knihy Nemísta: Úvod do antropologie super-modernosti72 z roku 1992. Jeho teorie se zakládá na
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AUGÉ, Marc. Non-lieux: introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris: 1992.
S touto prací zabývající se teorií míst pak souvisejí také Augého publikace Un ethnologue dans le métro (Etnolog
v metru) z roku 1986 a o více než dvacet let později vydaná kniha Le Métro revisité (Znovu v metru) nebo publikace
pojednávající o Paříži Paris ouvert (Otevřená Paříž) z roku 1995 a Paris, années trente (Paříž ve třicátých letech)
z roku 1996.
70

24

pojmech, které jsou typické pro současný (francouzský) městský prostor: cestovní trasy,
křižovatky, centra, historické památky.73 Dichotomie míst/ne-míst, která je hlavním tématem
jeho práce, je velmi dobře uplatnitelná také v rámci dalších společenskovědních výzkumů.
Přesto, oproti konceptu míst paměti, není v našem prostředí velmi využívaná. Odkazy Augého
teorie však můžeme najít například u sociologa Csaby Szaló Domov a jiná místa/ne-místa
formování kulturních identit, u architekta a kunsthistorika Petra Kratochvíla - např. Veřejný
prostor jako architektonický a sociální problém74 nebo v bakalářské práci Terezy Bínové
z oboru sociální antropologie Nádražní ulice: mezi Místem a Ne-místem75.
Studium míst se v rámci sociální/kulturní antropologie ukazovalo jako velmi důležité
nejpozději od doby, kdy se hlavní metodou výzkumu této vědní disciplíny stala práce v terénu.
Na základě organizace místa se etnologové snažili a dodnes snaží rozklíčovat ekonomickou
geografii a sociální, politický, ekonomický nebo náboženský charakter skupiny. Prostorové
rozložení tak vyjadřuje identitu skupiny (kořeny jednotlivých členů skupiny jsou často různé,
ale identita místa je sjednocuje) a zároveň vymezuje hranice domova, který musí skupina
chránit před vnějšími i vnitřními hrozbami.76 Takovéto místo označuje Marc Augé jako místo
antropologické. Tím je konkrétní i symbolická konstrukce prostoru, která obsahuje minimálně
tři hlavní charakteristiky: 1. spojení s identitou, 2. se společenskými vztahy a 3. s historií.77
Identita a vztahy, které jsou v centru jakékoli prostorové dispozice, jsou klasickým předmětem
antropologického bádání. V etnologických pracích hraje mimo jiné velkou důležitost také
studium historie, což se potvrzuje i v problematice míst – všechny vztahy (společenské,
ekonomické, politické…), které jsou vepsány do nějakého konkrétního prostoru, jsou zároveň
určovány konkrétním časovým vymezením. 78
Status antropologického místa je dle Augého nejednoznačný. Není totiž ničím jiným, než
myšlenkou, částečně materializovanou, kterou vytvářejí lidé na základě jejich vztahu k teritoriu,
ke svým blízkým a k ostatním lidem. Antropologické místo můžeme definovat na základě tří
prostorových forem, které v jistém slova smyslu tvoří základní formy sociálního prostoru. Za
prvé to jsou trasy, hlavní tepny a cesty, které nás vedou z jednoho místa na druhé a které byly
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vytyčeny člověkem. Druhým typem jsou křižovatky a náměstí, kde se lidé mohou míjet,
potkávat nebo shromažďovat. Třetí, a pro tuto práci nejdůležitější, jsou centra – místa více či
méně monumentální, vytvořená některými lidmi. Takováto centra definují prostor a hranice, za
nimiž se jiní lidé vymezují vůči jiným centrům a prostorům.79
Základní myšlenka Marca Augého se pak zaměřuje na rozlišení míst a ne-míst. Za ne-místa
tento antropolog považuje například prostory letišť, hypermarketů, nemocnic, hotelů, továren
nebo chudinských předměstí.80 „Jsou to odosobněná prostředí, jejichž vlastnictví je anonymní.
Nikdy nejsou majetkem svých uživatelů. Jsou určena k rychlé spotřebě, užití způsobem, k němuž
byla určena, a následnému opuštění.“81 Hlavní hypotézou jeho práce je pak představa, že tato
ne-místa produkuje právě dnešní doba, kterou nazývá super-modernita. Ne-místa nejsou
součástí ani antropologických míst, ani nezahrnují místa historická (jenž označujeme jako místa
paměti).82
U Marca Augého nakonec můžeme nalézt jisté propojení obou představených konceptů, které
staví do vzájemného protikladu. Antropologická místa tento etnolog chápe jako místa, která
jsou pro své aktéry historická, ale unikají historii ve smyslu disciplíny (vědy). Jejich historie se
tvoří především díky našim vzpomínkám nebo na základě přirozeného tradování - předávání
historické paměti z jedné generace na druhou. Z toho důvodu klade místa paměti, která ztratila
veškerou přirozenou paměť, do jisté opozice k antropologickým místům. Na rozdíl od nich totiž
místa paměti tvoří obraz toho, čím jsme byli, ale už nejsme; kdežto člověk, obývající
antropologické místo v historii žije, ale netvoří ji.83 Cílem této diplomové práce je také
rozvinout Augého představu o antropologických místech a místech paměti a na příkladu budovy
18, rue Bonaparte ukázat, že ne vždy se dají tyto dva koncepty od sebe naprosto oddělit. Toto
místo, okolo kterého se soustředí můj výzkumný zájem, je totiž místem paměti par excellence,
ale zároveň se jedná o místo antropologické (tak jak ho definuje Augé) – obě dvě složky se
v této budově prolínají a jsou její neodlučitelnou součástí, která v tomto místě utváří jistý genius
loci.
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AUGÉ, Marc. Non-lieux: introduction à une anthropologie de la surmodernité; op. cit., s. 100.
83
Ibid., s. 71.
80

26

2. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU
Tato diplomová práce, pojednávající o významu budovy 18, rue Bonaparte pro Čechy žijící v
Paříži a konkrétněji její empirická část, je založena na typické etnologické metodě sběru dat, a
to na metodě terénního výzkumu. Ten probíhal během osmi měsíců - od listopadu 2012 do
června 2013 - v Paříži a v jejím okolí. Sběr dat byl uskutečněn prostřednictvím nejrůznějších
technik, jejichž propojení přispělo k tomu, aby bylo možné pohlédnout na zkoumanou
problematiku z různých úhlů pohledu. Kromě toho byla kombinace datových zdrojů a metod
důležitá v rámci strategie triangulace, jež přispívá ke kvalitě a validitě empirického výzkumu.84
Mezi nejdůležitější techniky sběru dat, týkající se budovy 18, rue Bonaparte a především jejího
materiálního, funkčního a symbolického významu, tak patřilo pozorování se situačně vázanou
komunikací, orálně-historické rozhovory, analýza archivních pramenů, sběr vizuálních dat a
dotazníkové šetření. Přesto, že se některé použité techniky sběru dat pojí častěji s kvantitativním
typem výzkumu, byly v tomto případě i dotazníky použity kvalitativním způsobem. Všechny
typy sběru dat představovaly totiž induktivní metody poznání, jejichž záměrem bylo
porozumění problematiky bez předběžného vytváření hypotéz, které by měl výzkum
verifikovat.85
Na druhou stranu připouštím, že sběr etnografických dat k této práci a následná interpretace
jsou do jisté míry ovlivněny mou vlastní osobou a nenárokují si naprostou objektivitu. To se
projevilo především u etnografických interview a pozorování, kde jsem byla s informátory
v úzké interakci. Hlavní role, ve kterých jsem se v terénu nacházela a které mi byly připisovány,
byly role studentky, stážistky Českého centra a také Češky žijící v Paříži. Poslední z těchto rolí
naznačuje, že jsem byla členem (kulturní/etnické/společenské) skupiny, kterou jsem zkoumala,
tedy jakýmsi insiderem. Sběr dat pak samozřejmě podléhal kladům i záporům takovéto role tak,
jak je popisuje afroamerický antropolog Delmos J. Jones.86
2.1. Pozorování
Pozorování, jako jedna ze základních technik etnologického terénního výzkumu, bylo nejen
důležitým zdrojem poznatků o funkci budovy 18, rue Bonaparte a činnostech, které v ní
probíhají, ale sloužilo také ke kontaktáži potenciálních informátorů. Cílené pozorování začalo
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probíhat od první návštěvy budovy v polovině listopadu 2012. Mnohem intenzivnějším se však
stalo od ledna 2013, kdy jsem za účelem lepšího poznání terénu nastoupila na stážistickou
pozici v Českém centru (konkrétněji viz Příloha č. 1: Pozorování - tabulka). Některá z mých
pozorování byla cílená, s následnými zápisy do terénního deníku a někdy i fotodokumentací,
jindy se jednalo spíše o běžné trávení každodenního pracovního života v roli stážistky nebo
vyhledávání volnočasových aktivit v budově, které mi byly zdrojem informací a především
pocitů souvisejících s tímto místem.
Hlavním účelem techniky pozorování bylo poznat každodenní život budovy 18, rue Bonaparte.
Ten jsem pak dělila do dvou základních kategorií podle typu aktérů – zaměstnanců institucí,
které v budově sídlí a návštěvníků budovy, kteří ji navštěvovali za nejrůznějšími účely.
Zúčastněná i nezúčastněná pozorování tak mohla osvětlit, jaké instituce v budově sídlí, za
jakými účely lidé tyto instituce navštěvují a jaký typ lidí je navštěvuje (pohlaví, věk, národnost
atd.). Zároveň jsem se během pozorování seznámila s materiální stránkou budovy a
prostorovým rozložením, které tvoří jeden z aspektů této práce. Mimo to docházelo během
zúčastněných pozorování k neformální situačně vázané konverzaci, díky níž se mi po čase
podařilo definovat si konkrétní téma a výzkumný problém a dále pak sledovat postoje lidí
k budově 18, rue Bonaparte včetně nonverbálních projevů, a to přímo v jejich přirozeném
prostředí.
V budově, kde výzkum probíhal, jsem se účastnila pozorování všech institucí, které na tomto
místě v současné době sídlí. Zúčastněné pozorování probíhalo na konzulárním oddělení a
během kulturní akce organizované Českými studenty a mladými profesionály ve Francii, spíše
neparticipativně (jako tzv. moucha na zdi) pak během některých aktivit České školy bez hranic.
Z mé role stážistky vyplynulo, že skutečný vhled a participace mi byly umožněny především
v Českém centru. I v tomto případě byla situace pozorovatele i participanta do jisté míry
omezena, a to právě rolí „zaměstnance“ Českého centra, kdy jsem při pozorovaných situacích
zároveň organizačně vypomáhala. Jindy, zůstala má identita skrytější a já se mohla kulturních
aktivit účastnit a pozorovat jejich průběh jakožto Češka a studentka pobývající v Paříži.
Kromě budovy 18, rue Bonaparte byla technika zúčastněného pozorování uplatněna také na
jiných místech v Paříži a v jejím okolí. Jednalo se konkrétně o tři návštěvy českého
velvyslanectví na 15, avenue Charles Floquet, o zúčastněné pozorování během tzv. české
hospody v Latinské čtvrti na adrese 3, rue de la Huchette a účast na dvou společenských akcích
Sokola Paříž v Gournay-sur-Marne. Především zde, na sokolské louce, byl přístup do
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pozorovaného terénu snadný díky informátorovi A, který mi byl prostředníkem a uvedl mě do
terénu. Pozorování mimoslovních projevů a prostředí samozřejmě probíhalo také během
rozhovorů s informátory, ať již u nich doma nebo v práci, nebo na místech, která sami vybrali
pro náš rozhovor. To vše přispělo k utvoření představy o tom, jaká místa mohou působit na
Čechy žijící v Paříži, jakou v jejich životech hrají důležitost a za jakými účely různá místa
navštěvují.
2.2. Etnografická interview
Technika rozhovorů byla pro tuto diplomovou práci nejdůležitějším zdrojem informací. Jednalo
se především o narativní autobiografické rozhovory s chronologickou strukturací vyprávění a
o rozhovory polostrukturované, tematicky zaměřené na budovu 18, rue Bonaparte. Technika
narativních rozhovorů, kde je subjekt povzbuzován ke zcela volnému vyprávění87, byla využitá
pro získání biografických informací, které dodávaly dalšímu, konkrétněji tematicky
zaměřenému vyprávění důležitý kontext. Většina rozhovorů byla uskutečněna během jednoho
setkání, s klíčovými informátory pak byly provedeny dva rozhovory, kde zpravidla první byl
rozhovor biografický, druhý pak byl zaměřený přímo na vztah ke zkoumanému místu nebo
sloužil k doplnění témat a informací, které po prvním rozhovoru zůstaly nevyjasněné. Přístup,
jakým jsem se k dotazování v rámci rozhovorů stavěla, byl do značné míry ovlivněn metodou
orální historie. Ta byla zvolena jako nejadekvátnější také vzhledem k tématu a cílům této práce.
Orální historie totiž figuruje jako účinný nástroj „pro poznávání mechanismů vzniku, utváření
a proměn historické paměti, k výzkumu takových témat, jako jsou např. jak a jakým způsobem
lidé přisuzují smysl minulým událostem a prožitkům, jak spojují svou individuální zkušenost se
zkušeností kolektivní, jak se věci minulé stávají součástí přítomnosti nebo jakým způsobem si
lidé interpretují své životy nebo vůbec svět okolo sebe“.88
Rozhovory probíhaly v období od 3. prosince 2012 do 26. června 2013 a zpravidla se konaly
ve veřejném prostoru – v pařížských restauracích, barech a kavárnách. Několikrát byl rozhovor
uskutečněn přímo v budově 18, rue Bonaparte a pouze jednou u informátora doma. Přesto bylo
takto možné podle výběru místa rozhovoru odhadnout, která místa (kromě samotného domova)
tvoří důležitý bod na mentální mapě toho kterého člověka. Všechny rozhovory byly se
souhlasem informátorů nahrávány na diktafon a zajímavé informace sdělené mimo dosah
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nahrávacího zařízení byly následně zaznamenány do terénního deníku. Informátoři byli vždy
před začátkem rozhovoru obeznámeni s cíli této práce a ujištěni, že veškerá citlivá osobní data
budou v textu diplomové práce anonymizována – pokud si oni sami nepřejí být v práci
jmenováni. Po návratu z místa rozhovoru byl vždy zapsán záznam o rozhovoru za účelem
zachytit důležité nonverbální aspekty, ale také náladu informátora, jeho otevřenost a situační
kontext. Rozhovory většinou probíhaly v českém jazyce. V případech, kdy informátor nebyl
rodilý mluvčí, pak bylo pro větší komfort informátora přistoupeno k rozhovoru ve
francouzštině, což také umožnilo jeho volné vyjadřování bez omezení způsobených jazykovou
bariérou. Kompletní seznam všech provedených rozhovorů je k nahlédnutí v Příloze č. 2:
Rozhovory - tabulka.
2.2.1. Výběr vzorku
Výběr vzorku v kvalitativním výzkumu se řídí jinými pravidly než ve výzkumu kvantitativním,
nejde zde o vzorek, který by byl reprezentativní pro určitou populaci či skupinu lidí a umožnil
tak generalizaci výsledků. Jedná se spíše o vzorek, který reprezentuje daný zkoumaný problém.
Strategie výběru informátorů pro rozhovory se nejprve řídila tzv. teoretickým výběrem, který
se postupně proměnil ve výběr účelový. Teoretický výběr byl aplikován s cílem definovat a
rozvíjet výzkumný problém. Byla při něm sbírána a analyzována data, která vedla k rozhodnutí,
kde bude probíhat další sběr dat. Klíčoví informátoři pak byli vybíráni na základě účelového
vzorku, v rámci něhož představovali informačně bohaté případy pro hlubší analýzu. Sběr dat a
výběr vzorku pokračoval tak dlouho, dokud nedošlo k teoretické saturaci - nasycení, kdy další
výpověď již nevedla k novým informacím. Ke kontaktování informátorů nejprve docházelo na
základě rešerše českých spolků a institucí působících v Paříži, další informátoři pak byli pro
výzkum získáváni tzv. metodou sněhové koule. Od ledna 2013, byli informátoři nejčastěji
kontaktováni přímo v budově na základě neformálních situačně vázaných rozhovorů.
2.2.2. Charakteristika informátorů
Vzorek, který byl požádán o rozhovor, se dá rozdělit do dvou základních skupin. V první řadě
se jednalo o lidi, kteří v budově 18, rue Bonaparte pracují a tedy ji navštěvují každodenně. Do
něj byli zahrnuti pracovníci Českého centra, konzulárního oddělení a České školy bez hranic i
členové Českých studentů a mladých profesionálů v Paříži. Na druhou stranu jsem se zaměřila
na Čechy, kteří budovu navštěvují, ať již za jakýmkoli účelem – tento vzorek se zároveň snažil
zachytit informátory z různorodých migračních vln, aby tak umožnil sledovat historický vývoj
30

a rozdílné tendence vztahu Čechů ke zkoumanému místu v závislosti na typu a době migrace.
Podrobnější charakteristiky jednotlivých informátorů jsou k nahlédnutí v Příloze č. 3: Profily
informátorů.
2.2.3. Vyhodnocování rozhovorů
Pro snazší analýzu diktafonem zaznamenaných rozhovorů jsem se rozhodla pořídit doslovné
komentované přepisy. Vzhledem k délce a množství rozhovorů a tudíž k velké časové
náročnosti byly kompletně přepsány pouze rozhovory s klíčovými informátory. Transkripce
ostatních rozhovorů proběhla na základě tzv. selektivního protokolu, přičemž se jedná o
techniku, která „předpokládá, že v textu jsou zbytečná místa nebo že kompletní transkripce by
byla nákladná“.89 V tomto případě byly přepsány jen části rozhovorů týkající se budovy 18,
rue Bonaparte a úryvky poskytující důležitý kontext pro pochopení smyslu sdělení informátora.
Doslovný přepis rozhovorů jsem zvolila proto, že zachycuje nejen přesný obsah rozhovoru, ale
také stylistická a jazyková specifika informátora90, která v případě Čechů žijících v Paříži
mohou naznačovat míru jazykové integrace do francouzské společnosti. Přepisy všech
rozhovorů jsou z důvody ochrany osobních údajů uloženy v mém soukromém archivu a nejsou
tak v této práci zveřejněny ve své celistvosti.
Po transkripci rozhovorů následovalo jejich kódování, neboli návrh kategoriálních systémů,
také nazývané jako indexace přepisu91. Části rozhovorů byly rozčleněny do kategorií, které
vznikly na základě samotného empirického materiálu a nebyly předem dané - na rozdíl od toho,
jak tomu bývá u kvantitativních výzkumů.92 Takovýto způsob kódování umožnil snadnější
práci s rozhovory, jejich komparaci a vysledování souvislostí mezi nimi. Vytvoření
kategoriálních systémů tedy bylo základem pro finální obsahovou analýzu rozhovorů, která
zčásti již probíhala během samotného výzkumu v terénu. Nesmíme nakonec opomenout ani
fakt, že své vzpomínky podrobovali analýze a interpretovali je také samotní informátoři již
během svého vyprávění.
2.3. Dotazníkové šetření
Empirický výzkum důležitosti budovy 18, rue Bonaparte pro Čechy žijící v Paříži byl do značné
míry založen právě na technice dotazníkového šetření. Hlavní výhodou takovéhoto typu sběru
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dat byla jeho efektivnost a velký počet respondentů při relativně nízké časové náročnosti.93
Témata a otázky v dotazníku byly definovány na základě dlouhodobě probíhajícího
„předvýzkumu“ a jejich účelem bylo sesbírat co možná největší množství informací od poměrně
velkého vzorku, týkající se právě vztahu ke zkoumané budově. Dotazníky tak byly vytvořeny
převážně za účelem vytipování témat vhodných k prohloubení během rozhovorů. Podoba
dotazníku je k nahlédnutí v příloze č. 4: Dotazník.
2.3.1. Design otázek
Design otázek dotazníku byl vytvořen tak, aby byl co nejpohodlnější pro respondenty a zároveň
aby poskytl data vhodná pro etnografický výzkum. Počet otázek byl tedy eliminován tak, aby
doba vyplňování dotazníků byla přiměřená a nezapříčinila nízkou návratnost (průměrná doba
vyplňování dotazníku činila 5-10 minut). Zároveň bylo při vytváření baterie otázek dbáno na
základní pravidla tvorby dotazníků, jako je vyvarování se „zbytečných“ otázek,
nesrozumitelnosti nebo mnohoznačnosti otázek anebo jejich sugestivnosti.94 Dotazníky byly
zcela anonymní, aniž by bylo zpětně možné dohledat konkrétní respondenty – pokud si to tedy
samotní respondenti nepřáli a nezanechali svůj kontakt.
Otázky pokládané v rámci dotazníkového šetření je možné rozdělit do dvou typů. Jednalo se
z větší části o otázky otevřené, které poskytly prostor pro odpověď respondenta, aniž by jej
omezovaly daným výčtem odpovědí k výběru. Otevřené otázky byly pro účel tohoto výzkumu
nejvhodnější také proto, že cílem bylo zjistit nejrůznějších konotace, jaké budova 18, rue
Bonaparte vyvolává. Druhý typ pak tvořily otázky uzavřené a s konkrétními odpověďmi, mezi
kterými si respondenti mohli vybrat více variant najednou a k nimž vždy byla přiřazena možnost
pro případné slovní doplnění odpovědi. I přesto, že uzavřené otázky jsou vždy snadnější při
následném kódování, tvořily z celkových 19 otázek jen menší část.
Konkrétním otázkám týkajícím se budovy 18, rue Bonaparte a jiných míst v Paříži spojených
s českou (sociokulturní nebo historickou) identitou předcházely otázky biografického typu. Ty
byly nezbytné pro pozdější zjišťování faktorů, které by mohly ovlivňovat odpovědi
respondentů. Mezi tyto biografické faktory bylo zařazeno pohlaví respondenta, věk, důvod
pobytu v Paříži a předpokládaná délka pobytu a také vzdálenost budovy od respondentova
bydliště nebo jiných míst, kde se každodenně pohybuje. Další otázky pak zjišťovaly především
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DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: 2011, s. 141.
Ibid., s. 148-149.
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povědomí o současném chodu budovy i o její historii a hlavní účely navštěvování tohoto místa
nebo se ptaly na otázku důležitosti budovy 18, rue Bonaparte i jiných míst spojených s
„češstvím“ v rámci procesu migrace, kdy člověk opustí svůj domov a přijde do cizího prostředí.
Právě otázka tohoto „češství“ se ukázala jako nejproblematičtější. Termín měl původně
vyjadřovat onu sociokulturní či historickou národní identitu, přičemž nazvat ji „češství“ se
zdálo být nejsrozumitelnější a nejjednodušší. Mnozí respondenti však namísto odpovědi
polemizovali nad tím, jak se dá takové „češství“ definovat, případně jak jej může symbolizovat
nějaká budova. Přesto, že tím neodpovídali na uvedenou otázku, může se z etnologického
pohledu jednat o velmi zajímavé informace a názory, které tím respondenti vyjadřovali. Mimo
to jejich odpověď naznačuje, že tito Češi žijící v cizině nad svou národní identitou (etnicitou)
přemýšlejí.
2.3.2. Sběr dat
Baterie otázek byla vytvořena v rámci online dotazníků na portálu www.survio.com jejichž
distribuce se spustila začátkem dubna 2013. Tato internetová stránka umožňuje zdarma
rozesílat dotazník prostřednictvím hypertextového odkazu nebo uložit ve formátu pdf a
vytisknout. K tvorbě dotazníku a jeho distribuce touto formou jsem se rozhodla z důvodu
snadné a rychlé možnosti vyplnění pro respondenty a užitečnosti při vyhodnocování, jakou
nabízí sběr odpovědí do jednoho online prostoru. Navíc Survio poskytuje bezplatnou službu
jakési analýzy dat, která je sice určena především pro uzavřené otázky, ale do značné míry
usnadňuje proces kódování dotazníků.
První fází distribuce a zároveň kontroly kvality otázek v dotazníku byla pilotáž, během níž byl
dotazník rozeslán pěti vytipovaným respondentům. Ti byli požádáni o okomentování otázek a
případné označení těch, které pro ně byly nejednoznačné a špatně formulované. Na základě
toho byl dotazník ještě částečně poupraven a přistoupilo se ke sběru dat ve větším měřítku.
Samotná distribuce pak probíhala oběma zmíněnými postupy – dotazníky byly rozesílány
prostřednictvím hypertextového odkazu i poskytovány v tištěné formě.
Sběr dat prostřednictvím hypertextového odkazu tvořil přibližně 80% všech vyplněných
dotazníků. To, že dotazníky byly přístupné přes internet, ovlivnilo také vzorek respondentů,
kteří je vyplňovali. Z velké části totiž na online dotazníky odpověděli lidé mladších věkových
kategorií, přesto mezi nimi bylo i několik výjimek. Distribuce online dotazníků probíhala
několika způsoby. Nejprve byli kontaktováni za účelem vyplnění dotazníku Češi žijící v Paříži,
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se kterými jsem již v té době byla v kontaktu. Ti byli zároveň požádáni, zda by odkaz na
dotazník s průvodním e-mailem mohli rozeslat svým známým. V druhém případě byla žádost
o vyplnění dotazníku publikovaná na e-mailové sociální síti Malá Praha (Petite Prague), odkud
se prokázala vysoká návratnost dotazníků. Velmi přínosná také byla ochota Lucie Boucher
Slavíkové, ředitelky České školy bez hranic, která souhlasila s rozesláním odkazu na dotazník
rodičům svých žáků.
Z důvodu docílení věkové různorodosti respondentů probíhal sběr dat také prostřednictvím
dotazníků v tištěné podobě. Vytištěné dotazníky byly zanechány na recepci Českého centra,
kde si je lidé mohli volně rozebrat a vyplnit buď přímo na místě, nebo přinést zpět vyplněné.
Kromě toho docházelo k aktivnímu oslovování některých návštěvníků Českého centra, většinou
po skončení večerního kulturního programu, přímo na recepci. Tento typ distribuce dotazníků
sice umožnili získat informace i od lidí vyšších věkových kategorií nebo zkrátka všech, kteří
nemají přístup na internet, omezil se však pouze na návštěvníky budovy 18, rue Bonaparte.
2.3.3. Vzorek respondentů
Jako způsob výběru vzorku byl v případě této práce využit prostý náhodný výběr. Vzorek
respondentů, který se podílel na dotazníkovém šetření bychom z hlediska sociologických
kvantitativních výzkumů pravděpodobně nemohli považovat za reprezentativní, pro potřeby
této práce byl však velmi užitečný. Přesto, že se nepodařilo zajistit stejné početní zastoupení
žen a mužů nebo rovnoměrné zachycení všech věkových kategorií a typů migrací, není ani u
skutečného počtu Čechů žijících v Paříži možné předpokládat, že by byl stejně velký v každé
z těchto kategorií. Vzorek byl tedy jistě ovlivněn způsobem sběru dat, důsledkem něhož bylo
částečné vyloučení plně integrovaných Čechů, kteří již nejsou v kontaktu s českou kulturou
nebo českým společenským životem a Čechů, kteří nemají přístup k internetu nebo nenavštěvují
za žádných okolností budovu 18, rue Bonaparte. Náhodný výběr však na druhou stranu ukázal,
jaké je přibližné zastoupení těch Čechů v Paříži, kteří jsou stále v kontaktu se svými krajany,
ať již aktivně, prostřednictvím účasti v různých spolcích a institucích, nebo jen navštěvováním
internetové sociální sítě Malá Praha.
Celkem se tak podařilo získat odpovědi od 66 respondentů. Ti dotazník vyplňovali od dubna
2013, přičemž poslední návštěva online dotazníku byla zaznamenaná v únoru 2014. Důležitými
biografickými faktory ve vzorku respondentů, které mohou ovlivňovat výsledek dotazníkového
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šetření, je kromě věku a pohlaví také typ migrace, respektive důvody k pobytu v Paříži daného
respondenta a také předpokládaná doba pobytu.
Vzorek respondentů činí 70% žen a 30% mužů, jejichž věk se pohybuje od devatenácti do
jednasedmdesáti let. Věk respondentů byl rozčleněn do čtyř věkových kategorií, přičemž
nejvíce zastoupeni jsou respondenti ve věku 26 až 39 let (tato kategorie činí 43% všech
zodpovězených dotazníků). Druhou nejpočetnější věkovou kategorii pak tvoří Češi žijící
v Paříži ve věku nižším než 26 let (30%) a jen o něco menší skupinu respondenti ve věku 40 až
64 let (21%). Nejmenší počet všech respondentů, kteří tvoří pouze 6% všech respondentů, se
řadí do kategorie nad 65 let.
Graf 1: Věk respondentů
6%
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26-39
40-64
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Z uvedených výčtů důvodů k pobytu v Paříži vyplynulo několik hlavních kategorií pro analýzu
dat: práce, studium/stáž, partner, česko-francouzský původ respondenta nebo politická migrace
po roce 1968. Velká většina respondentů (56%) přijela do Paříže za účelem studia nebo stáže.
Někteří z nich jen na krátkou dobu v horizontu několika měsíců (především studenti programu
Erasmus a stážisté), jiní na dobu neurčitou, ale s úmyslem zůstat minimálně několik let (studenti
pařížských vysokých škol). Část respondentů, kteří jako důvod příjezdu do Paříže uvedli právě
studium nebo stáž, si následně v Paříži našla práci nebo založila rodinu. Respondentky (ze
100% se jedná o ženy), které do Paříže přijely za partnerem – ať již z důvodu, že následovaly
partnera (Čecha), který šel za prací nebo se odstěhovaly za svým francouzským partnerem, tvoří
druhou nejpočetnější skupinu (19%). Jen o dvě procenta méně respondentů pak uvedlo jako
důvod svého příjezdu zaměstnání (17%). Menšinovou, ale významnou kategorií je nakonec
politická migrace. Ta byla zmíněna jako hlavní důvod odjezdu do Paříže u 6% všech
respondentů tohoto dotazníkového šetření.
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Graf 3: Důvody k pobytu v Paříži
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Z celkového počtu 66 respondentů je většina v Paříži na dobu neurčitou nebo neuvedla
předpokládanou délku pobytu (45%). Respondenti, kteří přesně vědí, dokdy v Paříži zůstanou
nebo o tom mají alespoň částečnou představu, tvoří 32%. Z nich 23% zůstává v Paříži v
horizontu několika měsíců a jen 9% v má v plánu zůstat po dobu několika let. 15% všech
dotázaných potom uvedlo, že v Paříži zůstávají již na stálo a zbylých 8% respondentů, kteří
dotazník zodpověděli, jsou buď již zpátky v České republice (5%) nebo žijí střídavě v Česku a
v Paříži (3%).
Graf 2: Předpokládaná délka pobytu v Paříži
3%
na určito (v rámci měsíců)
15%

23%

už zpět v ČR
na určito (v rámci let)
5%
9%

45%

na neurčito
na stálo
střídavě ČR - Paříž

Uvedené biografické faktory definují vzorek respondentů, kteří dotazník zodpověděli. Zároveň
je nutné brát tyto faktory v potaz také v rámci procesu vyhodnocování – při kódování dotazníků,
jejich obsahové analýze a následné interpretaci.
2.3.4. Vyhodnocování dotazníků
Zpracované dotazníky byly částečně vyhodnocovány v rámci samotného internetového portálu
www.survio.com. Zde bylo možné vygenerovat automatický report, který poskytnul některé
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základní údaje, jako například procento úspěšně vyplněných dotazníků nebo průměrnou dobu
vyplňování. U uzavřených otázek se sice vytvořily přehledné grafy, při práci s otevřenými
otázkami však report neposkytnul žádné informace, kromě výčtu odpovědí k jednotlivým
otázkám. Nejen proto, byla nakonec potřeba udělat pečlivé kódování všech otázek, které by
umožnilo provést analýzu.
Kódování dotazníků bylo samozřejmě ztížené faktem, že se ve většině případů jednalo o otázky
otevřené, kde byl respondentům ponechán prostor na rozepsání a na uchopení dané otázky
z různých úhlů pohledu. Proto tedy byl nejprve vytvořen kódovací klíč k jednotlivým otázkám
(k nahlédnutí v příloze č. 5: Dotazník – kódovací klíč). 95 Vytvoření kódovacího klíče spočívalo
v navržení kategorií, do nichž se dala zařadit každá volně vyjádřená odpověď respondenta.
Tento způsob práce s dotazníky byl podle mého názoru nejefektivnější také proto, že se tyto
kategorie vytvořily až na základě odpovědí respondentů a nebyly dané předem tak, jak je
zvykem u otázek uzavřených. Jistou generalizací, která je vlastně podstatou kódování, se sice z
dotazníků ztratilo určité množství zajímavých a důležitých informací, tento postup však
umožnil s odpověďmi dále pracovat, komparovat je a filtrovat podle různých faktorů (věku,
pohlaví atd.). Kódovací klíč a následné kódování pak bylo nezbytným předpokladem pro
možnost postoupit k analýze odpovědí a jejich interpretaci v empirické části diplomové práce.
2.4. Archivní prameny
Archivní prameny byly v této práci využity především k nabytí historického kontextu, který je
nezbytný pro každý etnologický výzkum. Konkrétně jsem se zabývala historií budovy 18, rue
Bonaparte. Hlavním cílem bylo zjistit různorodé konotace, jež budova ve své historii nesla a
poznat tak co největší škálu symbolických významů, které se k ní mohou vázat. K archivním
materiálům jsem se obracela především při potřebě doplnit bílá místa v historii budovy, která
nereflektuje sekundární literatura. Archivní bádání probíhalo v archivu Českého centra v Paříži,
v Diplomatických archivech francouzského Ministerstva zahraničních věcí v Paříži (Les
Archives Diplomatiques, La Courneuve) a v Archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR
v Praze. Mezi archivní prameny, které se v této práci objevují, můžeme zařadit také
digitalizované materiály, především historické fotografie, které mi ochotně poskytli někteří z
mých informátorů nebo zástupci krajanských spolků.

Pro klasifikaci dat a vytvoření designu kódovacího klíče byla použita za vzor publikace: ŠŤASTNÁ, Lenka;
MIOVSKÝ, Michal; NOVÁK, Petr. Manuál kódování mediálních sdělení o návykových látkách a tématech s nimi
spojených: uživatelská příručka. Praha/Tišnov: 2009.
95
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Při archivním bádání byl zájem zaměřen v první řadě na archiv Českého centra v Paříži. Zde se
nacházejí především materiály ke všem kulturním akcím, které v Českém centru v minulosti
probíhaly, nebo na jejichž organizaci se tato instituce podílela. Kromě toho archiv pařížského
Českého centra uchovává materiály týkající se přestavby budovy 18, rue Bonaparte
v devadesátých letech 20. století, které se pro tuto práci staly základním zdrojem informací o
historii budovy. Do velké míry se jedná o dokumenty úřední povahy, smlouvy a architektonické
plány. Zároveň však obsahují kopie korespondence, většinou mezi krajanskými spolky a
ústředními orgány státní správy ČR, týkající se historických nároků na budovu nebo zachování
některých materiálně-symbolických aspektů tohoto místa. V neposlední řadě má archiv
Českého centra také podobu výstřižkového archivu, kde se nacházejí úryvky z českého i
francouzského tisku vztahující se k událostem okolo budovy.
Další zdroj informací pro nabytí historického kontextu budovy poskytly archivy českého a
francouzského Ministerstva zahraničních věcí. V obou případech se jednalo o prameny úřední
provenience, zahrnující korespondenci především mezi zastupitelskými úřady České republiky
(Československa) ve Francii a Ministerstvem zahraničních věcí v Praze či v Paříži. Nejčastěji
se dokumenty týkaly koupě, pronájmu a využití prostor československých budov v Paříži ve
spojitosti s prosazováním zájmů toho kterého státu v souvislostech mezinárodní politiky.
Korespondence také zachycuje působení různých krajanských spolků nebo dalších právnických
či fyzických osob na tomto místě i mimo něj. V Černínském paláci byly shlédnuty fondy I.
sekce (1920-1945) a zastupitelských úřadů (1920-1945) a k období po roce 1945 fondy
teritoriálních odborů ve Francii (1945-1979). Doplňující pohled „z druhé strany“ pak nabídly
fondy zastupitelských úřadů a diplomatických orgánů ve Francii v Diplomatických archivech.
Překážkou v rámci archivního bádání byla vzhledem k širokému časovému vymezení tématu,
kromě časové náročnosti také nepřístupnost některých fondů pro veřejnost. Například Archiv
Ministerstva zahraničních věcí ČR v současné době nabízí ke studiu zpracované dokumenty
pouze do roku 1979 a archiválie vzniklé po roce 1989 nejsou veřejnosti přístupné dle archivního
zákona vůbec. Předpokládám však, že na práci samotnou neměla nedostupnost těchto materiálů
velký vliv. Dostupné fondy byly schopné pokrýt hlavní období velkých dějin, které budovu a
lidi s ní svázané ovlivňovaly. Materiály po roce 1989 pak doplnily informace jak z archivu
Českého centra v Paříži, tak i vlastní pozorování a vyprávění informátorů.
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2.5. Etika výzkumu
Empirický výzkum provedený pro účely této práce kladl také velký důraz na etiku výzkumu.
Všichni informátoři byli seznámeni s účely, cíli a postupy výzkumu i s jejich právem na
anonymizaci. Výzkum se řídil etickými kodexy, které jsou základním kamenem každé
společenskovědní disciplíny – přestože své požadavky definují dosti vágně. Při nahlédnutí jak
do Etického kodexu České asociace pro sociální antropologii, tak do Etického kodexu České
asociace orální historie, vyplývá, že výzkumník musí jednat především reflexivně a veškeré
etické principy přizpůsobovat dané situaci.96 Kromě etických kodexů je vztah mezi badatelem
a informátorem a především nakládání s jeho údaji také předmětem Občanského zákoníku,
Zákona o ochraně osobních údajů a Listiny základních lidských práv a svobod.97 Podle Zákona
o ochraně osobních údajů sice můžeme osobní údaje pro statistické nebo vědecké účely
zpracovávat bez souhlasu subjektu, je však nutné je anonymizovat. Naopak práce s citlivými
údaji písemný informovaný souhlas vyžaduje: „Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže
subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Souhlas musí být dán písemně, podepsán
subjektem údajů a musí z něj být zřejmé, k jakým údajům je dáván, k jakému účelu, na jaké
období a kdo jej poskytuje (...).“98
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však

stále

v

humanitních

a

společenskovědních disciplínách velmi nejednoznačné. Zatímco Miroslav Vaněk na katedře
Orální historie – Soudobé dějiny FHS UK nepřipouští jinou možnost pro zachování etiky ve
výzkumu, článek Jany Lindbloom Preklopenie asymetrie po získání údajov: Pomáhá
informovaný súhlas alebo škodí? poskytuje poněkud odlišný pohled na tuto problematiku.
Z jejího textu vyplývá, že pro informátora může být výhodnější písemný souhlas nepodepisovat,
protože by se tím vzdal jakékoli možnosti na to vzít svou výpověď zpět nebo se od ní nějakým
způsobem distancovat.99 Otázkou tedy je, zda opravdu nestačí jako souhlas to, že informátoři
jsou ochotní s námi daný rozhovor uskutečnit a nechat nás jej nahrát na diktafon nebo jiné
zařízení. Já osobně si myslím, že ve spojení s poučením informátora o našich záměrech a
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účelech výzkumu je toto dostatečné, i když jako jednu z důležitých věcí (jak pro badatele, tak i
pro informátora) vnímám, v případě zveřejnění kompletních přepisů nebo nahrávek, autorizaci
rozhovorů.
Rozhodně bychom také neměli při sběru dat a při práci s informátory zapomínat na klasické
morální principy naší i zkoumané společnosti. Proto si myslím, že je potřeba se v souladu
s etickými kodexy rozhodovat reflexivně s ohledem na konkrétní situaci a zároveň dbát na
dodržování zákona pro ochranu osobních údajů. Z toho důvodu jsou všichni informátoři v této
práci anonymizováni a jsou o nich poskytnuté jen takové osobní údaje, které nemohou vést ke
snadnému dohledání jejich identity. Pouze ti informátoři, kteří si přáli být v práci uvedeni celým
jménem, jsou v příloze č. 3: Profily informátorů jmenováni v závorkách za kódy, které jim byly
přiřazeny.
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3. „ČESKÁ“ MÍSTA VE FRANCII
Emigračními vlnami Čechů do Paříže i následnými reemigracemi, jejich společenským,
politickým a pracovním životem, adaptací a integrací v nové domovině nebo působením na
situaci v Česku se zabývá poměrně velké množství etnologických a historických publikací.
V českém prostředí je to především etnolog Stanislav Brouček100, který popisuje českou
emigraci ve Francii z různých perspektiv. Této problematice se u nás věnuje také historik
Jaroslav Vaculík, který českou menšinu ve Francii popisuje ve své knize České menšiny v
Evropě a ve světě101 ale zajímají se o ni i různé diplomové práce, jako například Odcházeli jsme,
abychom se vrátili: Kapitoly z dějin československé emigrace ve Francii v letech 1948-1968102
od Lucie Reitingerové nebo Francouzi v ČR103 od Denisi Pištorové, která poměrně velkou část
práce věnuje také Čechům ve Francii. Ze zahraničních autorů pak nemůžeme opomenout
francouzské historiky Antoine Marèse nebo Jeana-Philippa Namonta. Přesto, že byla historie
krajanů žijících ve Francii již velmi široce zpracovávaná, je důležité ji v této diplomové práci
zmínit, a to především v kontextu k místům paměti - některým z důležitých míst nacházejících
se na mapě Francie, které pro Čechy nesou důležité symbolické atributy.
3.1. Historie a symbolika míst spojených s Čechy a Slováky ve Francii
Co se týká otázky míst nesoucích pro Čechy a Slováky ve Francii důležitý symbolický význam,
existují v jejich rozmístění velké geografické rozdílnosti. Místa, jejichž paměť je uchovávaná
dodnes, jsou nejpočetnější v Paříži, ale hojně se vyskytují také na severu a východě Francie.104
Naopak jinde ve Francii se nám jen stěží podaří nalézt místa, která by do takové míry zasáhla
kolektivní paměť. Zde však existuje jakési lokální povědomí okolo mnohých „českých“ míst.
Příkladem může být kavárna pana Smolíka v Méricourt-sous-Lens u města Lens, kde se
scházely různé asociace, pořádaly schůzky a organizovaly slavnosti. V kolektivní paměti
některých Čechoslováků ve Francii také přetrvává několik dělnických a hornických obcí, a to
konkrétně díky aktivitě jejich krajanských spolků: Chalette – v Loiret, Vianne – v Lot-etGaronne, Lens – v Pas-de-Calais nebo také Merlebach – v Moselle. Tato místa však většinou
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nemají dostatečně silný symbolický kapitál na to, aby dokázala překročit rámec lokálních nebo
rodinných vzpomínek.105
Obchodníci a řemeslníci pocházející z českých zemí se v Paříži usazovali již od poloviny 19.
století.106 Místa paměti Čechů a Slováků žijících ve Francii však sahají o staletí dál. Mnozí z
krajanů v minulosti prokazovali a v některých případech dodnes prokazují, jakou důležitost pro
ně má historická kontinuita. Odkazují se tak na místa historická, jenž jsou svázaná se stopami
našich předků. V první řadě se jedná o památku Jana Lucemburského, k němuž se upíná paměť
krajanů v souvislosti s bitvou u Kresčaku v roce 1346. Historie okolo smrti Jana
Lucemburského se objevuje jako leitmotiv při mnohých příležitostech, kdy je třeba
připomenout již dlouhodobou existenci “česko-francouzského” přátelství. V průběhu dvacátého
století figuroval tento panovník jako symbol sebeobětování, protože stejně jako mnozí
dobrovolníci z první světové války „zemřel pro Čechy a pro Francii”.107 Od roku 1908 pak
stojí v centru jiného významného místa paměti, hřbitova La Targette, replika kříže z Kresčaku.
Ten zde byl postaven na podnět francouzského historika Louise Légera a slavnostně odhalen
za přítomnosti pařížského Sokola a dalších krajanských spolků.108
Jiným důležitým historickým odkazem pro Čechy ve Francii se stal kromě Jana Lucemburského
také jeho syn. Mládí Karla IV strávené ve Francii se stalo také jedním ze symbolů historické
kontinuity Čechů ve Francii.109 Přítomnost Karla IV je dodnes připomínaná především v Paříži
a důležitým místem paměti s ním spojeným je gotická kaple Sainte-Chapelle. Ta je součástí
justičního paláce na ostrově Cité a váže se k ní nejen přítomnost Karla IV., ale také jeho otce.
Právě zde, v kapli Sainte-Chapelle, byl Karel IV. zasnouben s Blankou z Valois a kaple se mu
stala inspirací pro stavbu kaple Svatého Kříže na Karlštejně i kaple Svatého Václava v katedrále
Svatého Víta na Pražském hradě.110
Nejstarší uchovávané a dodnes předávané vzpomínky Čechoslováků ve Francii, které se již
vážou ke každodennímu životu a k živé kolektivní paměti, jsou spojené s obdobím od druhé
poloviny 19. století do roku 1914. V této době přicházeli do Francie, a především do Paříže,
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čeští řemeslníci a obchodníci v rámci pracovní migrace. Mezi nimi se utvářely silné vazby
založené na politické bázi související s nespokojeností se situací v Rakousko-Uhersku.111 V
okolí Paříže, v městečku Chaville, se důležitým místem československého společenského
života stala hospůdka Brettschneider, kde se každou neděli scházeli členové českého
socialistického spolku Rovnost.112 V Paříži samotné se Češi a Slováci před rokem 1914
koncentrovali především na pravém břehu Seiny – studenti našli své zázemí v Latinské čtvrti,
zatímco řemeslníci a obchodníci se usazovali v okolí Palais-Royal.113
Od období let 1870-1880 byla čtvrť okolo Palais-Royal sídlem českých řemeslníků. Bylo zde
možné najít malé obchody a stánky českých krejčí, obuvníků, kožešníků, ale také obchodů s
jídlem, kavárny a české restaurace.114 Čechoslováci se rádi setkávali ve sklípku Desmoulins
v ulici 5, rue Beaujolais. Hned po vzniku Českoslovanské besedy v roce 1862 se její členové
začali scházet v kavárně „Café des Nations“ v ulici Saint-Honoré, po roce 1878 v „Café des
Hollandais na ulici Jean-Jacque Rousseau a nakonec od roku 1885 v ulici de Valois.115 Do
kolektivní paměti Čechů a Slováků se však zapsala především česká restaurace s názvem „Chez
Slepička“, v některých pramenech také uváděna jako „Chez Spilka“, v ulici Villedo. Před rokem
1914 se v restauraci potkávali Češi, kteří se později zapojili do dobrovolnické roty Nazdar.116
Francouzský historik Antoine Marès cituje jednoho z dobrovolníků, který vzpomíná na své
pocity za války: „Na frontě jsme nesnili o ničem jiném, než o povolení, které by umožnilo,
abychom se všichni sešli u Slepičky v rue Villedo, kde bychom si dali dobré české jídlo.“.117 O
důležitosti tohoto místa a o jeho charakteru domova vypovídá také název, kterým ho častovali
jeho návštěvníci – „Náš táta Slepička“. Restaurace U Slepičky představovala místo, kde byla
k dostání česká kuchyně a plzeňské pivo. Přesto, že po válce československý život na tomto
místě utichl, ještě v roce 1966, když byla budova restaurace zbořena, vyvolala tato událost
nostalgické vzpomínky u mnohých pařížských Čechů 118
Čtvrť okolo Palais-Royal se však v myslích krajanů spojuje také s vojenským nasazením během
1. světové války. Na podzim roku 1914 vznikla ve Francii cizinecká legie, do které byli včleněni
také Češi a Slováci. Právě u Palais-Royal se shromažďovali dobrovolníci předtím, než odešli
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do války119 a také se zde nechali před odchodem na frontu společně vyfotografovat.120 Paměť
tohoto místa byla roku 1934 zhmotněna pamětní tabulí, umístěnou v galerii Valois.121 Na té
stojí dvojjazyčný nápis: “Odtud vyšli dne 22. srpna 1914 českoslovenští dobrovolníci, aby
bojovali ve francouzské armádě za svobodu národů a za vlastní samostatnost.”122 Francouzský
historik Jean-Philippe Namont zmiňuje Palais-Royal jako jediné místo v celé Francii, které
můžeme označit za „srdce československého života“.123
Další z míst, kde se dodnes uctívá památka československých legionářů, leží také v hlavním
městě Francie. Jedná se o památník z roku 1934 na hřbitově Père-Lachaise. Ten je dílem
českého sochaře Karla Dvořáka a byl darován československou vládou městu Paříž na památku
na československé spolubojovníky, kteří zemřeli na francouzské frontě během první světové
války. Slavnostního odhalení pomníku se zúčastnili ministři, generálové a všichni reprezentanti
Československa v Paříži a také Francouzi, kteří se zajímali o českou kulturu a historii.124
Hřbitov Père-Lachaise se od té doby stal symbolickým místem československé historie ve
Francii, na kterém se v průběhu dějin setkávali oficiální zástupci Československa i krajanské
spolky při různých důležitých událostech.
K boji československých dobrovolníků se vážou také mnohá jiná místa ve Francii. 9. května
1915 byla rota československých dobrovolníků Nazdar vyslaná do oblasti Arrasu, aby se zde
zúčastnila rozsáhlé ofenzivní akce u La Targette, odkud se vrátilo bez zranění pouhých 20%
vojáků.125 Již od roku 1916 se na památku této bitvy konal každoroční výroční ceremoniál.
Bitevní pole u La Targette se stalo místem paměti par excellence a roku 1919 zde byl založen
první československý hřbitov. Při příležitosti desátého výročí bitvy, v roce 1925, byl na místě
bitevního pole umístěn památník od českého sochaře Josefa Hrušky, financovaný veřejnou
sbírkou. Od tohoto výročí pak československý konzulát v Lille pracoval na soupisu českých a
slovenských hrobů na civilních i vojenských hřbitovech a nechal exhumovat těla krajanských
vojáků.126 Roku 1938 byl okolo Hruškova památníku konečně vytvořen nový hřbitov, kde
společně odpočívají českoslovenští dobrovolníci padlí ve Francii.127 Roku 1959 se pak předseda
Sdružení československých dobrovolníků ve Francii (l´Association des volontaires
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tchécoslovaques en France) zasadil o to, aby na tomto místě byli pohřbeni také Čechoslováci
padlí za 2. světové války.128
Krajanské spolky se v meziválečném období podílely také na ceremoniálech v Darney, kde
francouzský prezident Raymond Poincaré spolu s tajemníkem Národní rady československé
Edvardem Benešem předal 30. června 1918 prapor československým legionářům. Tento akt byl
zároveň symbolem uznání nového Československa Francií.129 Také v Chesteru, městečku u
Vouziers, se nachází v blízkosti československého památníku hřbitov, kam podnikali členové
krajanských asociací pravidelné poutě. Vouziers bylo roku 1918 osvobozeno československými
dobrovolníky a místní gymnázium nese dodnes jméno T. G. Masaryka. Všechny tyto
památníky, které se vážou k československé legionářské obci ve Francii, byly stavěné s finanční
podporou československého státu. Jejich inaugurace probíhala za přítomnosti reprezentantů
Československa i Francie. 130
Místa, která byla spojovaná s československými válečnými dobrovolníky, se vázala zároveň
s událostmi okolo vzniku samostatného Československa. Zrod První republiky se však
neodmyslitelně spojuje konkrétně s jedním místem - s pařížskou budovou na adrese 18, rue
Bonaparte. Národní paměť Čechů ve Francii se spojila také s klasickými francouzskými místy
paměti a svátek 28. října krajanské spolky i oficiální zástupci České republiky dodnes
každoročně slaví pod Vítězným obloukem.131 Slavnostního zažehnutí plamene nad hrobem
neznámého vojína se účastní především Sdružení československých dobrovolníků ve Francii a
Sokol Paříž.132
Místem svázaným s pařížským Sokolem se od roku 1938 stal pozemek v městečku Gournaysur-Marne, kde si členové Sokola postavili tělocvičnu. Toto místo si spolek vybral údajně proto,
že pařížští Češi měli již od roku 1920 ve zvyku se setkávat každou letní neděli na březích řeky
Marny.133 V roce 1939 dal Sokol k dispozici svou chatu v Gournay-sur-Marne českým a
slovenským dobrovolníkům, kteří opustili po okupaci Československo, aby mohli bojovat na
straně Francie.134 3. června 1951 pak byl za přítomnosti generála Fauchera a dalších oficiálních
hostů u vjezdu na sokolskou louku postaven památník se jmény členů pařížského Sokola, kteří
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položili své životy během první a druhé světové války. Od té doby se každé jaro koná průvod
vedoucí k památníku a slavnostní pokládání kytice.135
Po roce 1945 docházelo u mnohých Čechů a Slováků k repatriaci zpět do vlasti. Politická
emigrace z Československa po únoru 1948 se ve Francii setkávala s nepochopením. Češi a
Slováci, kteří uprchli před sovětským režimem, zde byli často označováni za fašisty.136 Přesto
i v této době existovala pro nově příchozí důležitá místa, která jim poskytovala zázemí. Pro
poúnorové emigranty z Československa se tak asi nejdůležitější adresou stala 42, rue Lanery,
kde sídlilo Ústředí pomoci pro utečence, které jim pomáhalo hledat zaměstnání a bydlení nebo
jim udělovalo drobnou finanční podporu.137 Češi, kteří se v Paříži ocitli spolu se Slováky,
Poláky a Maďary ve velmi podobné situaci, se často setkávali v rámci společných organizací.138
Pro mladé politické exulanty v Paříži existovala i další důležitá adresa - 82, avenue Marceau,
kde sídlila Rada svobodné mládeže pro střední a východní Evropu, jejímž generálním
sekretářem byl český exulant Jaroslav Vrzala.139
V období režimu komunistické vlády v Československu, se některé prorežimní spolky ve
Francii snažili narušovat také kolektivní paměť navázanou na místa válečných bitev nebo
související se vznikem První republiky. Silným nástrojem komunistické propagandy se stal
například Spolek rodáků z Československa (L´Association des originaires de Tchécoslovaquie
– AOT). Ten v roce 1975 přešel v tichosti šedesáté výročí bitvy u La Targette a namísto toho
uspořádal slavnosti výročí 9. května 1945. Na rozdíl od toho ti Čechoslováci ve Francii, kteří
socialistický režim odmítali (Sdružení československých dobrovolníků ve Francii, Sokol Paříž
aj.) na dobu První republiky vzpomínali se značnou nostalgií.140
V dnešní době si současní Češi žijící v Paříži s českou identitou spojují nejčastěji české
velvyslanectví v Paříži sídlící na adrese 15, avenue Charles Floquet, jehož reprezentativní
prostory v nich vyvolávají jistý pocit „národní hrdosti“. Mezi místa nesoucí konotace s Českou
republikou patří také bar La Petite Taverne, na ulici de la Huchette v Latinské čtvrti, kde
asociace Čeští studenti a mladí profesionálové v Paříži každý měsíc organizuje takzvanou
českou hospodu. Také si Češi vybavují nejrůznější místa po Paříži spojená s působením českých
umělců; sídla krajanských asociací, jako například jedno z působišť Sokola v Gournay-surSokol Paříž/Sokol de Paris 1892-2007; op. cit., s. 98.
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Marne; 18, rue Bonaparte jako sídlo Českého centra nebo třeba jen prodejny firmy Baťa sídlící
v Paříži.141
Můžeme si povšimnout, že se i dnešní Češi žijící ve Francii obracejí především k místům paměti
do vzdálenější minulosti. Nejčastěji k těm místům, které oslavují české předky ve Francii a
jejich hrdinské činy. Naopak místa nesoucí negativní konotaci zůstávají většinou mimo
paměťový rámec nebo stojí na samém okraji. Jak říká Namont, skutečnost, že si Češi do
současnosti uchovávají vazby k období začátku 20. století možná vysvětluje právě vůle
zapomenout na události a místa spjatá s komunistickou érou.142 Nicméně Češi žijící v Paříži, se
i dnes, kromě vazby k mnohým historickým místům, vztahují k místům novým, které i kdyby
jednou nevstoupily do kolektivního dědictví paměti Čechů v Paříži, jsou místy důležitých,
individuálně prožívaných situací.
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Obrázek 1: Kaple Sainte-Chapelle
Kaple Sainte-Chapelle, kde se konaly zásnuby Karla IV. s Blankou z Valois, autor fotografie:
Martina Provázková - v té době stážistka Českého centra, březen 2013.
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Obrázek 3: Československý pomník na hřbitově Père-Lachaise
Hřbitov s pomníkem českých legionářů, autor fotografie: Šárka Voláková
(informátorka H) - v té době studentka restaurátorství na stáži v Paříži, 17. 3. 2013.

Obrázek 2: Chata pařížského Sokola v Gournay-sur-Marne
Interiér sokolské chaty zdobený předměty s lidovými a národními motivy, autor
fotografie: Věra Okénková, 26. 5. 2013.
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Obrázek 4 a 5: Pomník sokolským dobrovolníkům v Gournay-sur-Marne
Pomník na „sokolské louce“ v Gournay-sur-Marne a každoroční pokládání kytice,
jehož se zúčastnil i zástupce českého velvyslanectví v Paříži, autor fotografií: Věra
Okénková, 1. 5. 2013.
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Obrázek 6: Ambasáda České republiky
Pohled ze zahrady na českou ambasádu v Paříži na adrese 15, avenue Charles Floquet, autor
fotografie: Věra Okénková, 7. 6. 2013.
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Obrázek 7: Budova 18, rue Bonaparte
Budova v ulici Bonaparte, která je od roku 1997 sídlem Českého centra v Paříži, autor
fotografie: Věra Okénková, 21. 4. 2013.
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3.2. Historie a proměny Masarykova domu
Budova 18, rue Bonaparte v Paříži, označovaná také jako Masarykův dům nebo v jistém čase
nazývaná Národní dům, je místem paměti par excellence.143 Paměti, která se váže k historii
Čechů a Slováků ve Francii a již dodnes zpřítomňuje pamětní tabule umístěná na tomto domě:
„Zde založila své sídlo v roce 1916 československá prozatímní vláda pod vedením T. G.
Masaryka“144. Ať již je tato paměť „uměle“ udržovaná kamennou deskou nebo dodnes žije ve
vzpomínkách a vyprávěních Čechů a Slováků v Paříži, nemění to nic na faktu, že se ještě
v současné době k historii této budovy lidé vrací a její symbolická hodnota byla také častým
legitimizačním faktorem v průběhu dějin. Nejenže se k tomuto místu váže kolektivně sdílená
historická paměť, ale je také prostředím individuálních zkušeností a setkávání v rámci
každodenního života. Vzhledem k tomu, že je od roku 1935 budova 18, rue Bonaparte v majetku
československého státu, kopíruje do jisté míry historický vývoj Československa a stává se tak
ostrůvkem „češství“ v samém centru pařížské Latinské čtvrti.
Latinská čtvrť se rozkládá na území pátého a částečně i šestého pařížského obvodu na levém
břehu od řeky Seiny. Jedná se o tradiční studentskou čtvrť s mnoha univerzitami, gymnázii,
akademiemi a instituty. Spolu s nimi se v této lokalitě nachází také velké množství
knihkupectví, antikvariátů, knihoven a kaváren, které byly centrem intelektuálního a kulturního
života Paříže. Kromě Českého centra je zde poměrně velká koncentrace i jiných zahraničních
kulturních institutů, jako je například Maďarský institut, který sídlí na opačném konci téže
ulice, nebo kulturní centrum italské, íránské, finské, irské, egyptské a latinskoamerické.145
Samotná ulice Bonaparte, ve které se Masarykův dům nachází, směřuje od severozápadního
rohu Lucemburských zahrad k Seině a protíná bulvár Saint-Germain. Ve své dolní části,
směrem k řece, je ulice úzká, jednosměrná a přitom silně zatížena dopravou. Dům je přístupný
pouze z ulice a ze všech ostatních stran je obestavěn sousedními domy. Směrem k řece sousedí
s Akademií krásných umění, z druhé strany se soukromým nájemním domem. Latinská čtvrť,
ve které se Masarykův dům nachází je charakteristická poměrně malými rozlohami pozemků a

Jako jedno z důležitých míst paměti Čechoslováků v Paříži označuje budovu 18, rue Bonaparte také JeanPhilippe Namont ve svém příspěvku Les lieux de mémoire tchécoslovaques en France. Autor článku vidí
symbolickou hodnotu této budovy především v tom, že byla sídlem Československé národní rady, jenž připomíná
pamětní deska umístěná na fasádě budovy.
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velkou hustotou osídlení, ale především představuje historické a archeologické centrum
Paříže.146
Dům na adrese 18, rue Bonaparte je s československou historií spojen již od roku 1909. V tomto
roce se do několika jeho bytů nastěhovala sdružení českých a slovenských krajanů žijících
v Paříži. Kromě tělovýchovného spolku Sokol, to byl také Svaz československých zahrádkářů,
Francouzsko-slovanská společnost profesora Ernesta Denise, spolek Rovnost a Svaz českých
cyklistů. Již v roce 1912 se tyto spolky domluvily na založení protirakousky orientovaného
Národního výboru zemí českých a do jeho vedení se postavilo pět členů pocházejících ze
Sokola, Rovnosti a Svazu zahrádkářů.147 V průběhu léta roku 1914 se členové Sokola a
socialistického spolku Rovnost chopili iniciativy vytvořit Československou kolonii, která by je
mohla oficiálně sdružovat a zastřešovat a nabídnout vojenskou pomoc francouzským
autoritám.148 Na začátku srpna 1914 tak vznikla, dodnes mezi krajany ve Francii uznávaná,
česká vojenská skupina, nazývaná rota Nazdar. V té době byl dům v ulici Bonaparte také
místem, kde vycházely francouzské časopisy s

československým obsahem, jako

Československá samostatnost a Český národ Ernesta Denise.149
V roce 1916 se předsedou Československé kolonie (oficiální název: Ústřední výbor
československých sdružení) stal malíř František Kupka. A právě v této době se na základě
častých návštěv T. G. Masaryka poprvé objevilo označení budovy 18, rue Bonaparte jako
Masarykův dům (Maison Masaryk).150 Téhož roku přijel do Paříže Edvard Beneš, který se v této
budově usadil díky svým kontaktům s Milanem Rastislavem Štefánikem.151 Beneš zde téměř
okamžitě zřídil sídlo Národní rady zemí českých (Čech, Moravy a Slezska) a Slovenska
(severního Maďarska), později nazývané Národní rada československá.152 Z této adresy se tak
stalo skutečně citlivé místo „před-československé“ politiky, diplomacie a mezinárodních
vztahů. Právě odsud Beneš informoval své krajany o francouzské dohodě o vytvoření
československé armády, podepsané prezidentem Poincarém 16. prosince 1917.153 Národní rada
československá nakonec byla 29. června 1918 uznaná francouzskou vládou jako nejvyšší orgán
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a základ příští československé vlády.154 Na adrese 18, rue Bonaparte, v prvním patře zadního
traktu155, tak s cílem vybudovat samostatnou Československou republiku spolupracovali pod
vedením T. G. Masaryka, Edvard Beneš, M. R. Štefánik a Štefan Osuský. 156 Masarykův dům
byl v centru dění okolo vzniku nezávislého československého státu až do podpisu Versailleské
smlouvy v červnu 1919.157
Po válce budova sloužila jako generální sekretariát československé delegace na Pařížské mírové
konferenci. Ministr Beneš zde úřadoval jako obvykle v 1. poschodí, zatímco většina delegátů
bydlela a nezřídka i pracovala v hotelu Lutetia. Po odjezdu Beneše delegaci vedl Osuský, v té
době zároveň velvyslanec v Londýně. Ve stejné ulici, v domě č. 34 pak úřadovala legace a
ministerstvo vojenství. Ulice Bonaparte, jindy poměrně klidná, tak byla za konference plná
zástupců Československé republiky. Většinu Masarykova domu zástupci Československa
vyklidili při přemístění Ministerstva zahraničních věcí do Prahy v září roku 1919.158 V této
době ministerstvo vypovědělo veškeré místnosti, kromě bytu o čtyřech místnostech v prvním
poschodí.
Když pak v roce 1920 odsouhlasilo Ministerstvo zahraničních věcí, aby generální konzulát
sídlil na jiné adrese než Československé velvyslanectví v Paříži159, bylo vzhledem k potížím
s rozpočtem doporučeno umístit konzulát v budovách č. 18 a 34 v ulici Bonaparte. V souvislosti
s tím, že československému diplomatickému sboru již nezůstaly v Masarykově domě žádné
místnosti a pronajímatel pan Vogel stále důrazněji naléhal na vyklizení zbylého bytu v prvním
poschodí, které potřeboval k vlastním účelům, nebylo možné budovu v Bonapartově ulici
využít. Dalšími argumenty proti byla nezpůsobilost budovy k umístění úřadu v rozsahu
generálního konzulátu, kde by dispozice budovy nebyly schopné přijmout množství lidí, které
konzulární oddělení navštěvovalo v rámci pasové agendy.160
Na začátku 20. let v budově jistou dobu sídlila Československá tisková kancelář161 spadající
pod Ministerstvo zahraničních věcí (odbor pro politické a hospodářské zpravodajství). Ta se od
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majitele budovy Vogela dozvěděla, že do října roku 1921 musí vyklidit prostory v Masarykově
domě.162 „Jsme nuceni upustit byt v rue Bonaparte, neboť majitel pan Vogel jej reklamuje od
měsíce října. Pomocí agencí hledáme od června nový byt, bohužel potíže najíti pro kancelář,
ať zařízený ať nezařízený, jsou značné.“163 Vyslanectví proto 8. července 1921 od společnosti
Edition russes (deník Poslední Novosti) převzalo nájem v rue Guénégaud 27, kam se 14. října
1921 Česká tisková kancelář přestěhovala.
Ve dvacátých letech se z Masarykova domu stalo skutečné místo paměti a jeho spojitost
s československou prozatímní vládou a T. G. Masarykem byla evokována při nejrůznějších
příležitostech. Paměť budovy 18, rue Bonaparte měla být zachována pro příští generace
umístěním pamětní mramorové desky, kterou 16. prosince 1928 věnovalo město Paříž. Její
slavnostní odhalení se konalo za přítomnosti všech ministrů francouzské vlády a představitelů
československé vlády a města Prahy.164 Československý ministr zahraničních věcí, Edvard
Beneš, byl přijat na nádraží jak prezidentem městské rady, velvyslancem Osuským a
personálem velvyslanectví, tak i dvacítkou členů Československé kolonie. Poté se Beneš vydal
do rue Bonaparte, kde později na Akademii krásných umění zavzpomínal na svou činnost v
budově: „to zde jsme vytvářeli naše plány, připravovali naše memoranda spojeneckým vládám,
naše články pro noviny, informace přátelům v našich zemích, naše revue, naše knihy, naše
noviny, naše politické deklarace.., a naše rozhodnutí prozatímní vlády a nakonec také naše
podmínky příměří a míru… To zde jsme prožívali naše naděje stejně tak jako naše utrpení.“165
Lemarchand, prezident městské rady Paříže zase při příležitosti umístění desky připomněl bitvu
u Kresčaku166 jako symbol českého hrdinství ve Francii, která se pro Čechoslováky v této zemi
stala jedním z míst paměti stejně jako tato budova a události s ní spojené. Mýtus budovy se
však v této době nespojuje jen se vznikem Československa, ale váže se také k československým
legionářům ve Francii. O rok dříve, než věnovalo město Paříž budově pamětní desku, pronesl
v prosinci 1927 na Sorboně svůj proslov Paul Painlevé, tehdejší francouzský ministr války, jenž
připomněl malý byt v ulici Bonaparte, odkud se za první světové války rekrutovali
českoslovenští dobrovolníci pobývající ve Francii.167
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Protože se v meziválečném období činnost Československé kolonie rozrůstala, zrodil se nápad
vybodování domu, který by byl hlavním reprezentačním sídlem československých krajanských
spolků ve Francii. Od roku 1931 tak vznikaly plány na postavení budovy, která by nesla
Masarykovo jméno. Uvnitř se mělo nacházet zdravotnické středisko, malá klinika, místo
poskytující noční azyl krajanům, restaurace a sprchy. Kromě toho měla obsahovat také
přednáškový a konferenční sál, knihovnu, prostory pro stále expozice a výstavy zasvěcené
československé ekonomice a další prostory důležité pro krajanský život.168
Sídlo Kolonie bylo nakonec od prvního července 1935 přemístěno do historických budov na
adrese 18, rue Bonaparte. To částečně vyřešilo prostorové problémy a odpovídalo také potřebě
prestiže a reprezentativnosti.169 Za tímto účelem došlo k částečnému přestavění interiéru domu
tak, aby mohl přijmout nové uživatele z řad Kolonie. Oficiální inaugurace se konala 27. října
při příležitosti státního svátku a za přítomnosti pracovníka velvyslanectví Čeňka Ibla.
Z hlediska symbolického významu tohoto místa bylo rozhodnuto zasvětit jednu místnost
sekretariátu pro účely muzea „československého boje“.170 Československá kolonie také zřídila
muzeum místnosti, kde pracovala prozatímní československá vláda a pracovala na
zrekonstruování pracovny, v níž působil Edvard Beneš, kterou chtěla uvést do původního stavu,
dokonce i s originálním nábytkem a zařízením.171 Přesto však členové Kolonie neopouštěli ideu
projektu Československého domu a v srpnu 1935 byl vytvořen ještě ambicióznější projekt i
s architektonickými plány. Dům měl mít impozantní fasádu zdobenou českým lvem a
slovenským křížem, která by nad hlavním vchodem nesla název ve francouzštině „Maison
tchécoslovaque“ („Československý dům“). 172 Kromě Československé kolonie se na plánech
vybudování Československého domu podílel také Sokol Paříž a Konfederace duševních
pracovníků.173
Vzhledem k vysoké nákladnosti a složitosti procesu vybudování Československého domu se
z různých stran vládních činitelů ozývaly názory, že by bylo vhodnější se zasadit koupit ne
příliš drahý dům, v dobrém stavu a s historickou symbolikou, v němž už se některé prostory
Československé kolonie nacházely, tedy budovu 18, rue Bonaparte. Připomínalo se, že budova
má ve druhém patře ještě volné, hezké a praktické prostory a že je možné v zadním traktu
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budovy vybudovat sál pro potřeby Sokola.174 Pražská vláda již v průběhu třicátých let postupně
vykupovala všechny bytové prostory v Masarykově domě.175 Také samotná Československá
kolonie se zasazovala o získání Masarykova domu do československého vlastnictví: „Dům má
a musí být zakoupen jako historická památka a každá adaptace nebo přestavba, která by jeho
dnešní charakter porušila, jest nepřípustnou. Narazila by konečně na naprostý odpor nejen
50 000 Čechoslováků, žijících ve Francii, nýbrž i většiny těch ve vlasti, kteří k této jedinečné
historické památce mají poměr nezkalený osobními zájmy.“176
V roce 1937 pak zažádalo československé Ministerstvo zahraničních věcí o odkoupení celého
domu a tehdejší francouzští majitelé žijící dočasně v Senegalu, souhlasili s prodejem objektu,
který již po léta používala Československá kolonie v Paříži.177 „Tento dům koupila čs. vláda
v roce 1937 od manželů Amelineau a pana Herbaulta za částku 1 450 000 Frs, splatnou hotově.
Proti koupi tohoto domu se tehdy postavilo ministerstvo veřejných prací, neboť jak praví
dokument, ‚objekt jest předražen a jest ve velmi zchátralém stavu‘. Jediným důvodem, pro který
ministerstvo od své námitky ustoupilo, bylo místo, které tento dům má v čs. historii.“178 Správou
budovy bylo pověřeno československé velvyslanectví v Paříži a budova zůstala nadále budovou
nájemní.179 Veškeré nesrovnalosti okolo zakoupení domu na 18, rue Bonaparte a okolo stavby
Československého domu pokračovaly až do roku 1938. Tehdy již bylo vzhledem k politické
situaci zřejmé, že Československý dům nebude nikdy postaven.180
Po přijetí Mnichovské dohody v roce 1938 to byla právě budova 18, rue Bonaparte, odkud byly
řízeny všechny politické a podpůrné akce.181 Když Beneš opustil Československo, aby se
postavil do čela boje za nezávislost – tentokrát však v Londýně – z Paříže se znovu stalo jedno
z akčních center. Na podzim roku 1939 Beneš pobýval v Paříži, kde mimo jiné vedl rozmluvy
se členy Kolonie. 8. října tak byl v budově v ulici Bonaparte uspořádán večírek na Benešovu
počest. Za přítomnosti Osuského přijali současní členové Kolonie prezidenta Beneše
s entusiastickým potleskem a Československá kolonie Beneše ubezpečila o své loajalitě.182
Velvyslanec Štefan Osuský odmítl předat německým autoritám budovy, kde sídlila
diplomatická zřízení Československé republiky, a to i přesto, že jej k tomu vyzývalo nové
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pronacistické vedení v Praze.183 Místo toho spolu se zástupci krajanských spolků, kteří také
vycítili reálné a bezprostřední ohrožení své vlasti, ustavil 14. března 1939 Akční výbor na
pomoc Československu. O dva dny později, 16. března, vyvrcholily protestní akce vymezující
se proti nacistické okupaci shromážděním v budově 18, rue Bonaparte, která měla svůj
symbolický význam jakožto sídlo československé prozatímní vlády za 1. světové války. Okolo
budovy byly také zorganizovány hlídky, aby se i v případě, že by bylo zabrané československé
vyslanectví, uchovalo v rukou československých krajanů alespoň toto historické sídlo.184
Činnost Čechů a Slováků v Masarykově domě mohla pokračovat však jen do roku 1940, kdy
došlo 14. června k okupaci Paříže německými vojsky.185
Okupace se dotkla především oficiálních československých budov v Paříži, tedy domu na
avenue Charles Floquet a sídla v 18, rue Bonaparte.186 3. března 1941 byl z Berlína odeslán do
Prahy telegram o zabrání budov, které tehdejší Protektorát Čechy a Morava v Paříži vlastnil.187
Všechny krajanské spolky byly zakázány a vyhnány, dále přežívaly jen v ilegalitě – řada jejich
členů se podílela na odboji proti okupantům nebo vstupovala do spojeneckých armád.188 Němci
si v zabrané budově vytvořili vlastní kanceláře a dosavadní, již velice zchátralý stav
Masarykova domu se za jejich správy ještě více zhoršil.189 Všichni nájemníci, čeští i
francouzští, tedy byli vystěhováni a v budově se ustavil německý Úřad pro propagandu.190
Pamětní deska, věnovaná v roce 1928 městem Paříž, byla samozřejmě německými uživateli
budovy odstraněna.
Znovu usazena na fasádu budovy byla však brzy po osvobození Paříže v srpnu 1944. Jednou
z prvních akcí druhého zahraničního odboje po osvobození bylo totiž převzetí Masarykova
domu.191 Obnovená Národní rada československá vyzvala 29. srpna 1944 Čechoslováky
z Paříže a okolí, muže od 18 do 50 let, k povinné mobilizaci. Jejich zápis se konal ve dnech 1.
až 10. září ve znovunabytém sídle Československé kolonie, v budově 18, rue Bonaparte.192
„Ihned po osvobození Paříže v roce 1944 začíná Sokol znovu organizovat sportovní výcvik a
připravovat své členy na eventuální aktivní zapojení do boje za osvobození Československa.
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Masarykův dům se na pár měsíců zase stává místem, kde si podávají dveře muži s trikolorou na
klopě, vlastenecké nadšení ještě také přetrvává prvních pár let po válce.“193 Po válce se
v budově na krátkou dobu usídlila repatriační komise a po skončení její činnosti vrátila
československá vláda objekt opět do užívání Československé kolonie194, která tentokrát
působila pod názvem Národní jednota československé kolonie.195 Nový velvyslanec Jindřich
Nosek svolal několikrát národní kongres, který se konal v ulici Bonaparte. Na jednání těchto
kongresů se sešli zástupci Národní rady a různých krajanských organizací ve Francii.196
Původní francouzští nájemníci se však po válce už do budovy nikdy nevrátili.197
„Po osvobození Paříže bylo jedním z hlavních přání českých a slovenských krajanů ve Francii,
aby v Bonapartově ulici byl Masarykův dům přebudován na důstojné středisko krajanského
života.“198 Přesto, že byl objekt znovu ve vlastnictví československému státu, nedovoloval
nedostatek finančních prostředků rekonstrukci. Protože uliční trakt byl ale zcela neobyvatelný,
začátkem března 1945 delegace Československého národního výboru v Paříži požádala
československou vládu v Londýně o poskytnutí prostředků na rekonstrukci Masarykova domu.
Finanční prostředky sice byly uvolněny, nebylo ale možné plánované práce dokončit vzhledem
k nedostatku potřebného materiálu.“199
Na znamení toho, že se jednalo o dům československý, s významným symbolickým kapitálem,
byl v průčelí budovy 18, rue Bonaparte na přelomu let 1946 a 1947 umístěn tehdejší
československý státní znak v podobě kamenného lva.200 Jednalo se o pískovcovou plastiku
(haut-reliéf), která byla zadána českému sochaři Janu Vlachovi, žijícímu v té době v Paříži.
Znak byl zabudován do původní kamenné fasády a byl umístěn mezi prvním a druhým patrem
budovy. Vlach jej údajně zamýšlel jako symbol chrabrosti, který nemůže zničit ani žádná
okupace. 201
Komunistické asociace, které vždy stály mimo Československou kolonii, se již v prvních
poválečných letech včlenily do nové struktury - do Národní jednoty československé kolonie ve
Francii. Po tzv. Vítězném únoru 1948 pak pomoc ambasády umožnila převzít komunistické
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straně kontrolu nad Kolonií.202 Některé prameny uvádějí, že ihned po tom, co moc v
Československu převzala komunistická strana, musely všechny „demokratické“ spolky budovu
opustit.203 Ve skutečnosti ty ještě po nějakou dobu v Masarykově domě (v této době často
označovaném jako Národní dům) působily. Nový režim nejprve zjišťoval „spolehlivost“
jednotlivých spolků.204 V roce 1949 československý generální konzul Pára podal Ministerstvu
zahraničních věcí zprávu o veškerých krajanských spolcích,205 které stály proti tehdejšímu
režimu v Československu a které nebylo možné získat na svou stranu. Proto tyto asociace byly
z budovy 18, rue Bonaparte vypovězeny. Na přelomu října a listopadu 1949 tedy Masarykův
dům muselo opustit Sdružení československých dobrovolníků ve Francii206 i Sporting club207.
Ve francouzském tisku se objevily zprávy, že československé velvyslanectví a generální
konzulát v Paříži dostali od svojí vlády pokyn, aby se sdružením přerušily všechny styky a aby
ho vyhostily z jeho úřadoven na 18, rue Bonaparte.208
Masarykův dům měl v této době sloužit nejen zájmům komunistické vlády v Československu
a politicky působit na krajany žijící ve Francii, ale v prvních poúnorových letech měl za cíl také
podporu francouzského proletariátu. Do budovy mělo být nastěhováno francouzské
nakladatelství Cercle d´Art, které by platilo nájemné a zastupovalo by v Paříži československé
nakladatelství Orbis. Současně pod touto firmou měla být v domě soustředěna akce
francouzských „pokrokových“ spisovatelů Bataille du Livre209, která byla vedena Elsou
Trioletovou.210 Na československé i naturalizované krajany ve Francii a především v Paříži,
měly pak mít vliv společenské, kulturní a osvětové aktivity, které pořádala Jednota
československé kolonie. O tom hovoří mimo jiné zpráva velvyslance Hoffmeistera z roku 1951:
„Kolonie ve Francii, 18, rue Bonaparte v Paříži je dnes, jak jsem se všude přesvědčil, nejlepší
pomůckou k dosažení tohoto cíle. Návštěvy, zájezdy, přednášky, večery promítání filmů, ba i
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lidové tancovačky a zábavy jsou velice účinnými prostředky upevnění vztahu mezi krajany a
domovem.“.
Na přelomu čtyřicátých a padesátých let byl tedy tzv. Národní dům střediskem života
socialisticky smýšlejících Čechů a Slováků ve Francii. Budova 18, rue Bonaparte, jakožto
majetek československého státu, byla pod správou generálního konzulátu v Paříži (ten v této
době sídlí ještě v budově 24, rue Hamelin), který zároveň vykonával politický dozor nad
Masarykovým domem. Budovu měly k dispozici Československá informační kancelář, Jednota
československé

kolonie

ve

Francii,

společnost

Československo-Francie

(France-

Tchécoslovaquie), redakce časopisu Parallèle 50211, československá doplňovací škola a sídlilo
zde i několik soukromých osob českého původu – školník, domovník a technický správce
domu. V roce 1950 se začala plánovat rekonstrukce z důvodu lepšího využití domu pro různé
účely, především kulturně-společenské. Při vytváření nových projektů generální konzulát
socialistického Československa bral v potaz historický odkaz domu: „V I. Patře zadního traktu
Masarykova domu bude třeba zachovat stav přibližně takový, jako tu jest. Jsou zde pamětní
místnosti, ve kterých za I. Světové války zasedala Národní rada a k nimž upírá celá čsl.
krajanská kolonie v Paříži mnoho svých vzpomínek a úcty. Bylo by dobře, aby při úpravě tohoto
traktu byly tyto místnosti zrestaurovány a důstojně vybaveny a tak proměněny v jakési museum,
kde by však zároveň mohl zasedat výbor Jednoty.“212 O rok později, 16. března 1951 se konala
slavnostní recepce k příležitosti otevření Masarykova domu, který byl tímto zpřístupněn
veřejnosti - konkrétně členstvu a mládeži Jednoty československé kolonie ve Francii a celé
československé veřejnosti, která projevovala věrnost lidově demokratickému Československu.
O nezdar plánované rekonstrukce a nucené vystěhování krajanských spolků z budovy se o
několik měsíců po otevření Masarykova domu zasadily francouzské úřady. Jejich represivní
vystupování proti této budově si lze pravděpodobně vysvětlovat jako reakci Francie na
poúnorové uzavření francouzského institutu v Praze.213 Vzhledem k tomu, že budova 18, rue
Bonaparte byla majetkem Československého státu, avšak nikoli exteritoriálním územím, mohla
francouzská policejní prefektura zasahovat do rozhodování, kdo bude v budově sídlit. Zpráva
Parallèle 50 byl levicově orientovaný kulturně-politický týdeník, který vycházel v Paříži v letech 1947–1952
ve francouzštině a fungoval pod záštitou československého Ministerstva informací.
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zastupitelského úřadu v Paříži adresovaná československému Ministerstvu zahraničních věcí
postup proti Masarykovu domu vysvětlovala fašizací Francie, která se projevovala v zostřeném
postupu francouzské vlády proti „pokrokovým“ krajanským spolkům. 19. června 1951 sdělilo
komisařství Latinské čtvrti předsedovi a tajemníkovi Jednoty československé kolonie
rozhodnutí policejního prefekta z 16. června, že povolení pro fungování tohoto cizineckého
spolku nebude považováno za platné, pokud své sídlo ihned nepřestěhuje mimo Masarykův
dům.214 Tím byla činnost Kolonie po dobu šesti měsíců, kdy hledala nové prostory, prakticky
zastavena.215
Stejně jako Jednota si musela hledat nové prostory také společnost Československo-Francie a
nátlaku ze strany francouzských úřadů se nevyhnula ani Československá informační kancelář.
1. srpna 1951 byl předvolán na komisařství zaměstnanec Československé informační kanceláře
Glezgo, kterému bylo sděleno, že jakožto naturalizovaný Francouz nemá právo pracovat u
cizího zaměstnavatele ve Francii, jinak mu bude naturalizace odebrána. „Tento zásah proti ČIK
byl učiněn přesto, že Quai216 výslovně sdělilo čs. velvyslanectví, že Čs. informační kancelář je
vyňata z represálních opatření v Masarykově domě.“ 217
Místo plánované rekonstrukce Masarykova domu pro kulturně-společenské účely se tak
Československo začalo přiklánět k otázce vybudování bytů pro zaměstnance zastupitelského
úřadu v Paříži.218 V roce 1953 se do budovy nastěhovaly úřadovny konzulárního oddělení a
byty v zadním traktu domu postupně přešly do užívání jeho zaměstnanců i zaměstnanců
velvyslanectví.219 V této době v budově zároveň vznikla školka a škola pro děti zaměstnanců
zastupitelského úřadu a v budově se pravděpodobně čas od času konaly některé kulturní akce,
které si soukromě pořádaly československé socialistické spolky ve Francii, jako například srazy
mládeže spadající pod původní Jednotu československé kolonie ve Francii.220 V budově 18, rue
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Bonaparte zároveň až do roku 1989 existovala československá doplňovací škola, která pořádala
pro děti krajanů letní tábory v Československu.221
Po sametové revoluci se správcem majetku československého státu v zahraničí stalo federální
Ministerstvo zahraničních věci. O Masarykův dům se začaly zajímat a starat i české
demokratické spolky v Paříži. Objevila se u nich totiž obava, aby budova nebyla, vzhledem
k jejímu havarijnímu stavu, prodána. Také zastupitelský úřad počítal se zvýšením počtu
konzulárních pracovníků vyslaných na zastupitelský úřad v Paříži, způsobený mimo jiné
nárůstem objemu konzulární agendy.222 Kromě toho se objevila po roce 1989 potřeba vytvořit
v Paříži kulturní a informační středisko. Po dlouhém hledání vhodných prostor rozhodl na jaře
roku 1990 ministr zahraničí Dienstbier, že budova 18, rue Bonaparte bude přestavěna pro
kulturní a informační potřeby223: „Umístění čs. KIS v Paříži v objektu v rue Bonaparte č. 18 je
nejvýhodnější a prakticky jedinou alternativou, která umožňuje zřízení KIS v poměrně krátké
době. Odpadá tím největší položka jinak nezbytných nákladů – nájemné, které by v případě
Francie bylo nutné hradit v plné výši, protože neexistuje reciprocita k objektu v Praze.“224
Původní vítězný návrh přestavby počítal se zbouráním přední i zadní části domu, přičemž by
ponechal jen čelní, památkově chráněnou fasádu.225 Až na základě vytvořeného projektu se
mělo rozhodnout, zda se pro účely kulturního střediska využije jen přední dům nebo bude
využitý i zadní trakt domu, který byl novější a v němž bylo v té době umístěno 9 bytů a škola.
15. července 1991 byla vyzvaná na federálním Ministerstvu zahraničních věcí soutěž na návrh
československého Kulturního a informačního střediska v Paříži. Architekt pařížského
magistrátu potvrdil, že současnou zástavbu je možno zbourat kromě uličního průčelí do výše
hlavní římsy a průjezdu do dvora včetně sloupků. Československé kulturní a informační
středisko dle dohody mezi ČSFR a Francií ze 13. září 1990 mělo zahrnovat dvě hlavní oblasti
činnosti: „podporu rozvoji vztahů mezi ČSFR a Francií v oblasti kultury, umění a vzdělání“ a
„předávání a šíření informací o České a Slovenské Federativní republice ve Francii,
dosažených výsledcích v politickém a kulturním vývoji, vědě a technice“. Součástí střediska
měla být moderně vybavená knihovna a studovna novin a časopisů, informační služba včetně
redakce, prostory pro komorní hudební a filmové pořady, konference, výstavy a jiné
společenské a kulturní akce. V původním plánu se počítalo také s otevřením české („národní“)
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restaurace ve sklepních prostorech budovy.226 Architektonickou soutěž na přestavbu
Masarykova domu vyhrála firma Ateliér Z, česká architektonická kancelář architekta Zavřela
sídlící v Rotterdamu. Jeho návrh přestavby byl založený na „viditelné konfrontaci dvou světů –
pařížské ulice a pražského dvora“. K realizaci návrhu tentokrát nedošlo z důvodu dělení
Československa.227
Rozdělení Československa a spolu s tím také dělení československého majetku zapříčinilo vlnu
obav o Masarykův dům především u mnohých krajanských spolků i dalších Čechoslováků
žijících v Paříži. Informace o plánovaném prodeji československého majetku – tedy obou budov
na avenue Charles Floquet, v nichž sídlilo československé velvyslanectví a budovy 18, rue
Bonaparte, se objevily dokonce i v pařížském tisku.228 Zisk z prodeje budov měl být využit
k získání nových prostor. Za účelem záchrany svého kulturního dědictví v Paříži se
zmobilizovaly krajanské spolky, které začaly organizovat mnohé protestní akce včetně
podepisování

petic.

Zástupci

krajanských

spolků,

především

Sokola

a

Sdružení

československých dobrovolníků ve Francii v čele s Josefem Fišerou tak adresovali dopisy,
připomínající symbolickou hodnotu Masarykova domu pro Čechy v Paříži, předsedovi vlády
ČSFR Janu Stránskému, předsedovi vlády České republiky Václavu Klausovi, ministrovi
zahraničních vztahů ČR Josefu Zielenieci i velvyslanci ČSFR ve Francii Jaroslavu
Šedivému.229 Předseda vlády ČSFR pak svým dopisem z 30. listopadu 1992 ubezpečil spolky
o své náklonnosti: „Chci vás ujistit, že v souladu s Vámi zastávám názor, že zmíněný objekt
patří k historii vzniku samostatné Československé republiky v r. 1918 a že by měl zůstat jako
součást majetku naší republiky i nadále. V tomto smyslu jsem se obrátil na federální
ministerstvo zahraničních věcí s žádostí, aby při dělení našeho majetku v zahraničí byla tato
skutečnost vzata v úvahu.“ Všechny budovy v Paříži, které původně patřily Československu,
nakonec skutečně připadly nově vzniklé České republice.230
V roce 1994 byl koncipován nový projekt kulturního centra. V tomto projektu bylo navrženo
využít dům v zadním traktu pozemku pro účely nového českého konzulátu. V přední části
budovy pak měl být v ne příliš velkém prostoru mezi historickou uliční fasádou a druhým
domem vystavěn nový objekt centra.231 Během rekonstrukce domu znepokojilo české krajany
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v Paříži odstranění plastiky československého lva od sochaře Jana Vlacha. Ten byl z fasády
sesazen úmyslně, protože podle slov architekta Zavřela: „Státní znak v podobě kamenného lva,
který byl po léta symbolem nepříliš populárního československého konzulátu v této budově,
nezapadal do naší představy spojení současné české kultury s původní tradiční pařížskou
fasádou domu v Latinské čtvrti.“. Jiným však plastika připomínala historickou důležitost
budovy a přesto, že byla vytvořena až na konci čtyřicátých let, jakoby odkazovala k tomuto
místu paměti vážícímu se k sídlu československých krajanských spolků a na události okolo
vzniku samostatného Československa. Tábor, který se domáhal znovu osazení plastiky, tak
podpíral své požadavky historickým odkazem a vymezoval se naopak vůči období, kdy
v budově sídlil socialistický konzulát: „Trvalé odstranění tohoto reliéfu by se proto dalo
považovat nejen za necitlivý vztah k uměleckému dílu, ale i za neúctu k historii naší země, vlastní
uplynulé éře komunistického režimu, kdy bylo záměrně narušováno vědomí národní identity a
historické kontinuity.“ Kamenný reliéf lva umístěný na fasádě budovy téměř padesát let byl pro
pamětníky po dlouhou dobu jedinou připomínkou toho, jak důležitou roli v dějinách
Československa toto místo sehrálo. Pamětní deska, která oznamovala, že zde sídlila
československá prozatímní vláda, totiž byla socialistickým konzulátem sejmuta a
pravděpodobně zničena.232
V roce 1997 byla rekonstrukce dokončena a dům se stal sídlem Českého centra. Budova
přestavbou získala podzemní prostor, který začal sloužit jako prostor klubu a technické zázemí;
přízemí a mezanin, do nichž se umístily vstupní prostory centra a konzulátu spolu s malými
výstavními prostorami; víceúčelový sál233 pro konání přednášek, výstav, koncertů nebo
divadelních představení a ve třetím a čtvrtém patře kanceláře ředitelství Českého centra i
kanceláře k pronajímání.234 11. srpna 1997 se první ředitelka Českého centra, Lucie Svobodová,
obrátila, s ohledem i na přání krajanských spolků v Paříži, na Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky se žádostí o vyhotovení pamětní desky, která by měla právě připomenout
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symbolickou roli budovy Českého centra. 28. října 1997, při příležitosti státního svátku, se tak
skutečně konalo slavnostní odhalení desky.235
Po rekonstrukci tedy připadla budova k užívání Českému centru. Toto rozhodnutí však bylo
učiněno bez ohledu na krajanské spolky v Paříži, které si na budovu činily historický nárok.
Zástupci spolků nebyli přizváni ani ke konzultaci projektu vznikajícího kulturního centra a
teprve na schůzce, dne 3. dubna 1997 je ředitelka Českého centra informovala o tom, že
s aktivitami spolků se v budově nepočítá, jelikož jejím hlavním účelem má být informování
francouzské veřejnosti o obchodních, kulturních a turistických možnostech v České
republice.236 V budově předního traktu se tedy postupně usídlily obchodní společnosti jako
CzechInvest nebo CzechTrade a centrála českého cestovního ruchu CzechTourism. V zadním
traktu domu, kde se nacházelo konzulární oddělení spolu s byty pro zaměstnance
zastupitelského úřadu, našla místo také Česká škola bez hranic, která navázala na tradici
československé doplňovací školy. Svůj prostor také příležitostně v Masarykově domě dostávaly
různé tradiční krajanské spolky a Janáčkův sál nebo sklepní prostory bývaly k dispozici také
nově vzniklé asociaci Českých studentů a mladých profesionálů v Paříži. Kromě toho se ve
sklepení budovy pravidelně konaly páteční jazzové večery navštěvované Pařížany, často bez
spojitosti s českým charakterem budovy. V roce 2011 se pak Češi ve Francii opět obávali ztráty
budovy, patřící nyní Českému centru. Kvůli sporu státu s firmou Diag Human měla Česká
republika přijít o svůj majetek v zahraničí. V té době České centrum v Paříži požádalo o
diplomatickou imunitu.237
V době, kdy probíhal terénní výzkum k této diplomové práci, tedy od listopadu 2012 do června
2013, se budova nacházela v jistém stavu pomezí. V listopadu 2012 totiž došlo k vyklizení
zadního traktu budovy za účelem rekonstrukce. Všechny instituce sídlící v této části, byly
přesídleny do místností budovy Českého centra a fungovaly tak v provizorních podmínkách.
Následkem toho musela být uzavřena knihovna Českého centra, jejíž prostory využilo
konzulární oddělení, společnosti CzechTrade a CzechTourism budovu opustily a na jejich místě
se vytvořila buňka stavbyvedoucího. České centrum se uvolilo své prostory v každodenním
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chodu sdílet především s Českou školou bez hranic, která začala vyučovat v prostorách
Janáčkova sálu i v kanceláři ředitele.
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Obrázek 8: Edvard Beneš ve své pracovně
Generální sekretář Národní rady československé ve své pracovně v 18, rue
Bonaparte. Soukromý digitální archiv Lucie Slavíkové-Boucher.

Obrázek 9: Hana Benešová v budově 18, rue Bonaparte
Hana Benešová v okně budovy 18, rue Bonaparte, pohled z vnitřního dvora.
Soukromý digitální archiv Lucie Slavíkové-Boucher.
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Obrázek 10: Bývalí dobrovolníci před budovou
Delegace bývalých československých dobrovolníků se svými vlajkami před budovou 18, rue
Bonaparte, 15. prosince 1928. Soukromý digitální archiv Lucie Slavíkové-Boucher.
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Obrázek 11: Francouzský týdeník Match
Týdeník, který vyšel 23. března 1939, připomínal v souvislosti s německou okupací vznik
samostatné Československé republiky, na němž měla hlavní podíl československá prozatímní
vláda sídlící v Paříži v budově 18, rue Bonaparte.
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Obrázek 12: Pohlednice s portrétem T. G. Masaryka
Pohlednice z roku 1940, jejíž zadní strana ukazuje, že budova 18, rue Bonaparte sloužila v této
době stále ještě jako vlastenecké centrum. Soukromý archiv prof. Evžena Václava Fouchera.
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4. VÝZNAM BUDOVY 18, RUE BONAPARTE PRO ČECHY VE FRANCII
Problematika budovy 18, rue Bonaparte a jejího významu pro Čechy žijící v Paříži je poměrně
široká a dala by se uchopit z různých úhlů pohledu. Empirická část by mohla být členěná na
základě historických období, ve kterých byla s budovou spjatá přítomnost Čechů ve Francii, na
základě migračních vln Čechů přicházejících do Francie z různých důvodů a s rozmanitými
vyhlídkami na případnou budoucí reemigraci nebo třeba podle toho, zda jsou vzpomínky
respondentů na budovu a zážitky s ní spojené navázány na kolektivní nebo spíše na individuální
paměť. Pro zjednodušení orientace v tématu a praktické strukturování práce jsem se rozhodla
rozčlenit empirickou část na základě hlavních významů, jaké v sobě nese jakékoli místo.
Význam budovy bude tedy sledován z perspektivy materiálního, funkčního a symbolického
smyslu tohoto místa.238 Přesto, že si uvědomuji, že jsou tyto kategorie do jisté míry
nejednoznačné a dochází často k jejich prolínání, umožňuje tato strukturace nahlédnout skrze
budovu na téma paměti, domova, identit a integrace v rámci studia migrací a alespoň částečně
přiblížit genia loci Masarykova domu.239
4.1. Funkční význam budovy 18, rue Bonaparte
Domnívám se, že v případě budovy 18, rue Bonaparte je vhodné začít právě funkčním
významem. Ten nemusí být u jiných míst vždy evidentní, ale u sledované budovy je ze všech
významů, jaké v sobě toto místo nese, nejdominantnější a zastiňuje tak dokonce i materiální
význam. Funkční stránku budovy oproti materiální zdůrazňuje také informátor C: „Já jsem si
v tom dotazníku všimnul, že je to hodně centrované na tu budovu, ale to ti nic nebrání v tom,
abys tam psala o tom, co se tam děje, ne?“ Funkcionalitu budovy tvoří především instituce,
které v ní v současné době sídlí. Jedná se konkrétně o České kulturní centrum, konzulární
oddělení zastupitelského úřadu České republiky, Českou školu bez hranic a asociaci Čeští
studenti a mladí profesionálové ve Francii. Kromě toho, funkční význam budovy vytvářejí také
jiné spolky, instituce a aktivity, které se s budovou 18, rue Bonaparte pojí nebo v minulosti
pojily.

Takovéto členění uznávají i mnozí teoretici, kteří s konceptem místa ve společenskovědních a humanitních
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4.1.1. Frekvence navštěvování budovy 18, rue Bonaparte
Funkční význam budovy nám mohou dokreslit otázky z dotazníkového šetření směřované na
zjištění účelu a četnosti navštěvování tohoto místa. Z dotázaných 66 respondentů na otázku, jak
často toto místo navštěvují, odpověděla většina z nich, že budovu navštívili jen několikrát.
Pokud se však souhrnně podíváme na ty, jenž docházejí občas nebo pravidelně, zjistíme, že
návštěvníci budovy 18, rue Bonaparte tvoří nadpoloviční většinu všech respondentů. Naopak,
respondenti, kteří v budově nikdy nebyli, představují celkem zanedbatelný počet, kdy z 66
respondentů pouhých 5 nemá s budovou žádnou zkušenost.240 Na návštěvnosti budovy se
v první řadě podílí genderové hledisko. Zatímco u žen se s budovou nikdy nesetkalo celých
11% dotázaných, muži, kteří zodpověděli dotazník, budovu alespoň jedenkrát v životě
navštívili. Je také evidentní, že podíl mužů, kteří budovu navštěvují pravidelně nebo občas, je
vyšší než podíl žen (ženy: 22% pravidelně, 29% občas – muži: 45% pravidelně, 30% občas).
Při dotazování, zda návštěvnost budovy souvisí s pohlavím informátorů, získáváme sice
zajímavé informace, mnohem vyšší výpovědní hodnotu však má vliv věku respondentů a účelu
jejich příjezdu do Paříže.
Pokud podrobíme získaná data analýze na základě věkového faktoru, dospějeme k výsledku, že
s rostoucím věkem respondentů roste také návštěvnost budovy a klesá podíl respondentů, kteří
budovu nikdy nenavštívili. Například budovu navštěvuje občas nebo pravidelně 40%
respondentů mladších než 25 let, ve věku 26 - 39 let ji ve stejné intenzitě již navštěvuje 57%
Graf 4: Celková návštěvnost budovy 18, rue Bonaparte
Odpovědi na uzavřenou otázku, jak často respondenti toto místo navštěvují.
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V tomto případě nemůžeme hovořit o výsledku vztahujícím se na celou českou populaci žijící v Paříži. Je třeba
předpokládat, že lidé, kteří budovu neznají a nikdy ji nenavštívili, se většinou rozhodli dotazník nevyplňovat.
Veškeré údaje z dotazníkového šetření se tak vždy týkají jen vzorku, na kterém byl výzkum proveden, přičemž
kritika vzorku je provedena v kapitole 2. Metodologická východiska výzkumu (2.3.3. Vzorek respondentů).
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respondentů, ve věku 40 - 64 let 80% respondentů. Nakonec u nejstarší věkové skupiny klesá
podíl návštěvnosti, kdy pravidelně ji navštěvuje pouhých 25% respondentů, zatímco 62%
zmiňuje možnost, že budovu navštívili jen několikrát. Možným vysvětlením takového výsledku
je fakt, že starší věkové skupiny české populace v Paříži a jejím okolí tráví svůj volný čas spíše
v okolí domova a dojíždění do centra Paříže pro ně může být náročnější – jak potvrzuje také
informátor I: „Teď jsem na tom podstatně lépe, ale je tomu asi pět roků, co jsem špatně chodil.
Já jsem měl problémy s koleny a jet do Paříže bylo... Tak tenkrát jsem ještě jezdil autem, tak to
bylo zase trošku proveditelnější, ale...“
Nejzásadnější vliv na frekvenci navštěvování budovy má účel, za jakým respondenti do Paříže
přijeli – zda se jedná o dočasnou migraci za účelem studia či stáže nebo o dlouhodobější
pracovní migraci, trvalou politickou emigraci z Československa či příjezd do Paříže za
partnerem. Nejvíce respondentů, kteří budovu nikdy nenavštívili, v Paříži žije z důvodu studia
nebo stáže (13%) nebo přijelo za francouzským partnerem (22%). Dotazníkové šetření
poskytuje informace o tom, že ženy, které přijely do Paříže za francouzským partnerem, budovu
navštěvují méně často, než ty, které přijeli za partnerem Čechem. Pravidelně nebo občas ji
navštěvuje 44% Češek žijících s Francouzem, zatímco žen s českým partnerem navštěvuje
budovu ve stejné frekvenci 80%. Respondenti, kteří žijí v Paříži dočasně za účelem studia, stáže
nebo jsou v Paříži na dobu neurčitou a tvoří pracovní migraci, přibližně odpovídají trendu
celkových výsledků dotazníkového šetření, pouze s tím rozdílem, že u pracovní migrace se
neobjevuje nikdo, kdo by budovu nenavštívil. Z respondentů tvořících politickou migraci, která
vedla přímo do Francie, budovu navštěvuje 25% pravidelně a 75% občas.
Češi, kteří přicházeli do Paříže před rokem 1989, se co nejdříve snažili integrovat do
francouzské společnosti241 a do dnešního dne již velké množství z nich nabylo francouzského
občanství a má utvořené dlouholeté sociální sítě. U této migrační skupiny by bylo možné
předpokládat, že již nemají potřebu budovu 18, rue Bonaparte navštěvovat v jejich
každodenním živote - ani za účelem trávení volného času, ani z důvodu vyřizování úředních
záležitostí. Přesto velká část z nich po dlouhé době ve francouzském prostředí touží být ve styku
s českou kulturou a někteří se vracejí na konzulární oddělení (jehož funkci většinou zažili ještě
za doby socialismu) a obnovují si česká státní občanství. Naopak většina mladých Čechů, kteří
přijedou do Paříže jen na krátkou dobu studijního pobytu nebo stáže, nemá chuť ani důvod být
Důležitou roli v procesu rychlé integrace hrál v období politické emigrace (především po roce 1968) také fakt,
že Češi přicházející do Paříže cítili vůči sobě nedůvěru a báli se, že by mohli být sledováni vládním aparátem
socialistického Československa.
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v kontaktu s českým konzulátem nebo navštěvovat kulturní akce Českého centra. Přejí si totiž
využít příležitosti k poznání francouzské kultury a naučit se francouzský jazyk. Teprve ve
chvíli, kdy mají pocit, že se dobře adaptovali na místní podmínky, jim v některých případech
začíná chybět česká kultura, český jazyk nebo jednoduše česká mentalita. V tomto případě je
pak budova 18, rue Bonaparte nejnavštěvovanějším z míst, kde se Češi v Paříži sdružují a kde
mají různé generace a rozdílné typy migrantů možnost být ve vzájemném kontaktu.
4.1.2. Účely navštěvování budovy 18, rue Bonaparte
Pro představení, jak důležitá je funkční stránka budovy pro Čechy žijící v Paříži, je nezbytné
kromě frekvence využívání tohoto místa zmínit také (a především) účel jejího navštěvování a
zkušenosti, které si respondenti s tímto „českým prostředím“ spojují. Nejvíce respondentů (34%
ze všech zmíněných odpovědí) si budovu spojuje s kulturními akcemi, které se na tomto místě
konají, a dalších 16% konkrétně uvádí jazzové večery. Poměrně vyrovnaný počet respondentů
vnímá budovu skrze zkušenosti s konzulárním oddělením (15%) a prostřednictvím styku
s jinými Čechy nebo kontaktu s českým jazykem (12%). Jako další, sice méně časté, ale pro
význam budovy neméně důležité, jsou zmíněné zkušenosti s institucemi, jako je Česká škola
bez hranic (4%) nebo Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii (3%). Z genderového
hlediska se zkušenosti s budovou a funkce, za nimiž je budova navštěvovaná, zdají být
vyrovnané. U žen se oproti celkovým výsledkům vyskytují odchylky pouze v řádu jednoho až
dvou procent. U mužů pak můžeme sledovat silnější konotace s kulturními akcemi (ty byly
zmíněné v 44% všech odpovědí). Specifikem respondentů mužského pohlaví je také skutečnost,
že na rozdíl od žen mají všichni muži s budovou 18, rue Bonaparte spojenou alespoň jednu
zkušenost.
Graf 5: Účely návštěvnosti budovy 18, rue Bonaparte
Odpovědi na otevřenou otázku, jaké zkušenosti mají respondenti s tímto místem spojené.
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4.1.2.1.České centrum
České (kulturní) centrum plní v současné době nepochybně hlavní funkci, jakou v sobě budova
18, rue Bonaparte nese a někdy dokonce dochází k zaměňování celé budovy za tuto jedinou
instituci, což potvrzuje také informátor G: „No ale tak nevím, jestli České centrum je přímo ta
budova, no ale asi do jisté míry ano…“ Centrum bylo v této budově otevřené v roce 1997 jako
součást sítě Českých center zřízených pro propagaci České republiky v zahraničí, která je
příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí. Od doby jeho otevření se zde
vystřídalo několik různých vedení, na nichž do značné míry závisely činnosti, jaké toto kulturní
centrum vyvíjelo. V době, kdy probíhal terénní výzkum k této práci, byl v čele Českého centra
v Paříži již podruhé Michael Wellner Pospíšil, který se zasloužil o rozvoj kulturních aktivit
centra a směřování jeho orientace především na francouzskou společnost. To reflektují také
někteří informátoři, jako například informátor C: „No tak Michal, ten tady je už podruhé
ředitelem, ten to hodně zreorganizoval (…), takže on zavedl jazzový klub a pod jeho vedením
ten koncert nebyl jeden za měsíc ale alespoň čtyři…“. S fungováním Českého centra se pojí
různé dílčí aktivity, které se objevují v povědomí sledovaného vzorku pařížských Čechů.
V první řadě to jsou kulturní akce, mezi něž patří přednášky, promítání filmů, výstavy, koncerty
a jazzové večery, ale také zajišťování kurzů českého jazyka a provozování knihovny.242
Přesto, že se tato práce věnuje vnímání budovy 18, rue Bonaparte pouze z pohledu Čechů, je
třeba zmínit, že návštěvnost Českého centra tvoří z více než 50% francouzské obyvatelstvo
Paříže.243 To odpovídá také oficiální politice Českých center, která je orientována na prezentaci
české kultury v zahraničí.244 Ze zúčastněného pozorování je zřejmé, že Francouzi, kteří sem
přicházejí pravidelně, mají buď vazby na Čechy žijící v Paříži (český původ, český partner,
čeští kamarádi) nebo se zajímají o kulturní aktivity zemí, které navštívili a docházejí tak do
různých kulturních center a institutů v Paříži. Důležitou výpovědní hodnotu má také popisování
Přesto, že pravidelné páteční jazzové večery a knihovna Českého centra byly v průběhu terénního výzkumu
pozastaveny z důvodu rekonstrukce zadního traktu budovy, uvádím je mezi aktivitami Českého centra proto, že
hrály významnou roli ve výpovědích mých informátorů a ve veřejném diskursu pozorovaném mezi návštěvníky
budovy 18, rue Bonaparte.
243
Vycházím při tom z pozorování při kulturních akcích Českého centra a z výpovědí informátorů, kteří se podíleli
na fungování této instituce.
244
Skutečnost, že České centrum v Paříži obrací svůj funkční význam především na Francouze, bývá nepříznivě
vnímána ze strany některých Čechů nebo českých spolků. Ti si nárok na budovu legitimizují historicky a rádi by,
aby budova a tedy České centrum, fungovaly spíše jako místo pro setkávání Čechů. Informátorka D: „A hlavní
věc, to je na prvním místě pro mě, že by bylo fajn, kdyby se tam udržovala ta spolková aktivita. Kdyby se tam ti
Češi navraceli, aby to nesloužilo jen k propagaci češství v zahraničí, ale aby to sloužilo hlavně Čechům, protože
to je zásadní.“ Rozpor mezi tím, zda je České centrum v Paříži určené francouzské nebo české veřejnosti se
pohybuje spíše na úrovni oficiálního diskursu, v běžném každodenním chodu této instituce však není nijak
pozorovatelný.
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francouzských návštěvníků informátorem G: „Všeobecně na akce chodí nějaký počet mladých
lidí ať už studentů, kteří se něčím takovým zabývají nebo kamarádů těch, co tam vystavují. Nebo
tam chodí pár důchodců ze čtvrti, kteří se zajímají hlavně o věci, které jsou zdarma. Někdo
chodí pravidelně na koncerty a ta stavba je hodně různá, no a pak jsou lidi, kteří přijdou třeba
jednou na nějakou akci a pak už se nevrátí nebo vrátí jednou...“. Většinovou přítomnost
návštěvníků francouzské národnosti a postoje Českého centra vůči Čechům reflektuje také
informátor K: „Já si nemyslím, že to je půl na půl, já bych řekl, že sem chodí víc Francouzů.
Samozřejmě Čechy tu nikdo nevyhání a naopak oni sami přivádějí mnoho svých francouzských
přátel.“
Češi, kteří se aktivit Českého centra účastní, často přivádějí další, nové, návštěvníky. Mohou to
být členové jejich rodiny, partneři nebo přátelé českého, francouzského nebo jiného původu.
Informátorka B se například díky Českému centru snaží přibližovat kulturu a historii rodné
země svým dětem: „Když jsem mohla, tak jsem tam vodila děti, byli jsme tam na takových
historicko-kulturních záležitostech, u kterých se mi zdálo, že jsou důležité. Byla tam třeba
padesátá léta, byl tam dokument o Miladě Horákové, takové vzdělávací věci, tak jsem je tam
vždycky vzala, protože se mi to zdá úžasné, že to lze v Paříži.“ nebo svému manželovi, což
potvrzuje, že u mnoha Čechů existuje tendence představovat českou kulturu a historii svým
francouzským partnerům či známým prostřednictvím Českého centra: „Třeba já jsem na
některé debaty, politické nebo historicko-politické, které já jsem znala, tak jsem na ně poslala
manžela (pozn. Francouze), protože ho to zajímalo. Tak on třeba taky viděl lidi, kteří tu jsou
čtyřicet let, padesát let, kteří měli co zajímavého říct, najednou se s nimi seznámil a to je taky
zajímavé.“
České kulturní centrum navštěvují do velké míry také Češi různých generací a z různých
migračních vln a při některých kulturních událostech tvoří české publikum většinu – jedná se
především o kulturně-historické přednášky o politickém vývoji země. Tuto skutečnost
potvrzuje i informátor G: „Na něco přijde více Čechů, na něco méně. Na koncert, kde jsou
nějací místní interpreti, prostě přijde naprostá většina Francouzů, na přednášku, která se
vztahuje k Čechám, tam asi přijde trochu více Čechů.“ Kromě českých a francouzských
návštěvníku se v Českém centru můžeme setkat i s jinými národnostmi, z toho nejčastěji se
Slováky, kteří mají zájem především o jazzové večery. Vysoká přítomnost Slováků je
způsobena jednak jazykovou a kulturní blízkostí, jednak skutečností, že Slovenský institut
v Paříži nedisponuje vlastními prostory, a tak mu jsou místnosti v budově 18, rue Bonaparte
Českým centrem propůjčovány. Ve skutečnosti je tak České centrum místem, kde se setkávají
78

lidé různých národností za účelem být v kontaktu s českou kulturou, českým jazykem nebo
s Čechy, kteří v Paříži pobývají.
Samotní informátoři, kteří kulturní akce Českého centra navštěvují ve svém volném čase,
reflektují jak četnost svých návštěv v Českém centru, tak i typ navštěvovaných akcí a analyzují
význam, jaký pro ně tato instituce nese. České centrum pro ně je nejčastěji místem setkávání,
místem kontaktů a informací, ale v neposlední řadě hraje u některých Čechů také roli
zaměstnání nebo pro české studenty možnost stáže.245 Při pohledu na to, jak často informátoři
navštěvují České kulturní centrum, je nutné připustit, že návštěvníky ovlivňuje mnoho různých
faktorů. Kromě typu migrace (politická/pracovní, dlouhodobá/krátkodobá atd.) a věku
informátorů, je to často míra pracovního vytížení, vzdálenost budovy od míst, ve kterých se
potenciální návštěvník každodenně pohybuje, preference jiných způsobů trávení volného času
ale i na první pohled banální důvody jako například nálada člověka nebo potenciální doprovod.
Co se týká návštěvnosti Českého centra u Čechů žijících v Paříži, vyplývá z výsledků
dotazníkového šetření, že s kulturními akcemi a setkáváním s krajany si budovu spojují
respondenti mladší než 25 let v 56% všech odpovědí, ve věku 26 - 39 let v 48% odpovědí,
v kategorii 40 - 64 let v 61% a ve věku vyšším než 65 let jsou jako hlavní spojitost s budovou
18, rue Bonaparte označeny kulturní akce Českého centra v 100% všech odpovědí. Z pohledu
účelu, za kterým Češi do Paříže přijeli, si okolo 50% všech typů migrací spojuje budovu
s kulturními aktivitami nebo se stykem s krajany. Nadprůměrný počet konotací budovy
s fungováním Českého centra je patrný u stážistů, kteří v této instituci pracují. Ti ji prizmatem
Českého centra vnímají v 63% odpovědí a jejich zbylé konotace se pak vážou k budově jakožto
k místu jejich práce. Kromě stážistů vybočují z většinových výsledků také čeští emigranti, kteří
přijeli do Paříže před rokem 1989 za účelem pracovní migrace (100% konotací tvoří České
centrum) nebo za účelem politické migrace (75% konotací tvoří České centrum).
Někteří návštěvníci do Českého centra přicházejí ve skupinách nebo ve dvojicích, jiní jej
navštěvují sami, jako například uvádí také informátorka D: „Já jsem chtěla objevovat nějaké
kulturní činnosti, no tak jsem došla do Českého centra, tenkrát na koncert, co jsem si vybrala.

Na tomto místě je nutné připustit pravděpodobnost, že naprostá většina Čechů žijících v Paříži České centrum
nenavštěvuje pravidelně, přestože častokrát ví o jeho existenci. Češi v Paříži mají také jiná místa, kde se setkávají
a která jsou pro některé z nich důležitější než budova 18, rue Bonaparte, jako například pro Sokol Paříž je to louka
v Gournay-sur-Marne nebo tělocvična v Saint Mandé. Jiní Češi jsou pak natolik integrovaní do francouzské
společnosti, že nemají potřebu být v kontaktu s českou kulturou a s krajany. Zajímavou skupinu tvoří také mladí
studenti, kteří představují krátkodobou, dočasnou migraci. Ti chtějí za dobu svého pobytu co nejvíce poznat
francouzskou společnost a kulturu a návštěvníky Českého centra se tak stávají velmi zřídka.
245
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Šla jsem tam úplně sama...“. U některých je patrný předpoklad, že někoho ze svých známých
v Českém centru náhodně potkají, u jiných to může být za účelem seznámit se s novými lidmi.
Z podobného důvodu navštívil tuto instituci také informátor L: „Po chvíli přišla do knihovny
jedna holka, která mi řekla: ‚Proč hledáš kontakt? Jdi přímo na jazzový večer Českého centra.‘
A je pravda, že nejsem zrovna fanda jazzu, ale řekl jsem si, že dobře, že tam půjdu…“246 Na
druhou stranu, jsou také Češi, kteří v kulturních akcích nenacházejí prostor pro setkávání, a
kontakt s krajany pro ně nepředstavuje hlavní motivaci k návštěvě Českého centra, jak přiznává
informátorka H: „Ale nějak jsem tam nenarazila na nikoho, s kým bych si řekla, že bych zašla
na kafe (…) Mě prostě přišlo, že s těmi lidmi nemám nic moc společného, kromě toho, že jsme
Češi.“
Důvody, za jakými Češi tuto instituci navštěvují, se různí. Kromě všeobecné potřeby kontaktu
s ostatními krajany v Paříži nebo s Francouzi, kteří se o Českou republiku zajímají, jsou to
konkrétní kulturní akce247 nebo další možnosti, které České centrum poskytuje. Informátoři
reflektují v první řadě jazzové večery pořádané Českým centrem, ale také jiné koncerty,
promítání filmů, výstavy nebo přednášky. Každý z nich pak navštěvuje některý typ kulturní
akce častěji než jiný (J): „Řekněme, že mám dost výhrad ke kvalitě výtvarných děl, která tam
jsou, je to konceptuální umění. Ale já tam nechodím kvůli výstavám, ale hlavně proto, že tam
jsou zajímavé přednášky, tak tam chodím kvůli přednáškám.“248, anebo se účastní pouze témat
a událostí, které je osobně zasahují, jako například informátor F o výstavě Via Hrabal: „Ale
tehdy, jak jsem šel, v tom lednu nebo kdy to bylo, tak jsem viděl teda toho Hrabala. Takže jo
Hrabal, to já jsem ještě kdysi četl ty jeho samizdaty na tom tenkém papíře, ty knížky jeho, čili
to pro mě má velký význam. Čili jsem si řekl: ‚Aha, tak Hrabal je tady‘.“ Na základě pozorování
je však zřejmé, že České centrum má také své stálé návštěvníky, kteří docházejí na většinu akcí
bez ohledu na jejich typ nebo téma, kterého se týkají.

Původní přepis rozhovoru ve francouzštině: „…et après un moment il y a une fille a la bibliothèque qui m´a
dit: ‚mais pourquoi tu cherche le contact? Va directement a la soirée jazz du Centre tcheque.‘ Et c´est vrai que je
suis pas fan jazz du tout et donc je me suis dit: ‚Bon allé, je vais aller la bas.‘.“
247
U několika respondentů z dotazníkového šetření i u některých informátorů se jako důležité ukazuje, že lidé
žijící v Paříži – městě kultury a umění, nemohou navštěvovat České centrum z důvodu kulturního nebo uměleckého
naplnění. O tom hovoří také informátor K: „Já jsem tady byl myslím na zahájení, pak jsem se snažil vždycky, aby
mi třeba posílali pozvánky a to trvalo několik let, než to začali posílat. (…) Ale já jsem se taky o to zrovna…, že
bych měl v Paříži pocit, že nemám dost kultury, tak to ne. Takže mě to zas až tak nepálilo, ale bylo to divné.“
Podobně se vyjadřuje také informátor I: „Tak zkrátka nějaká ta výstava, no tak člověk to projde, podívá se... no
tak je toho v té Paříži tolik víte, že člověk je blazeovaný.“ O to více vystupuje na povrch fakt, že pro návštěvníky
je důležité, že se jedná právě o českou kulturu.
248
Původní přepis rozhovoru ve francouzštině: „Disons que j´ai pas mal de réserves a exprimer de la qualité des
oeuvres d´arts qui sont là.. C´est l´art conceptuel mais c´est pas pour voir des expositions j´y vais souvent parce
qu´il y a des conférences intéressantes donc j´y vais pour les conférences...“
246
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Mimo kulturní akce se ukazuje jako významná z hlediska funkční stránky Českého centra také
knihovna. Ta obsahovala přibližně 8 000 knih, z nichž většina byla v češtině a zbytek tvořily
české knihy přeložené do francouzštiny nebo také knihy v anglickém nebo německém jazyce.
Toto místo bylo navštěvované dospělými Francouzi i Čechy, ale také dětmi z České školy bez
hranic. Informátorka D: „No to bylo milé místo, protože tam chodily ty naše děti z České školy
bez hranic si tam půjčovat knížky s maminkami a my jsme je k tomu i v podstatě nabádali, aby
se tam chodily podívat.“. Kromě své primární funkce, sloužila knihovna také jako místo pro
získávání informací a kontaktů: (B): „No anebo si myslím, že to je taky důležité pro ty mladé,
že přeci jenom je to místo, kde se člověk i dozví, jak v Paříži přežít. Teďka to není pravda, ale
v knihovně vždycky visely i inzeráty, že někdo něco nabízí nebo naopak něco hledá, třeba hlídání
dětí a tak.“ V neposlední řadě má knihovna Českého centra potenciál stát se také jakýmsi
místem paměti. Vlastní totiž některé publikace z knihoven známých českých osobností
působících ve Francii, například z pozůstalosti spisovatele a publicisty Pavla Tigrida.
4.1.2.2.Konzulární oddělení
Konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky ve Francii se do velké míry pojí
s historií budovy 18, rue Bonaparte a nese tak pro mnoho Čechů v Paříži nejen funkční, ale i
zvláštní symbolický význam. V této části práce se zaměřím na funkce, jaké konzulát plní
v dnešní době a na percepci tohoto úřadu u pařížských Čechů. Neopomenu však ani zmínit, jaké
funkce plnil v minulosti – především v době vlády socialistického režimu. Toto období totiž
stále zůstává součástí individuální paměti Čechů ve Francii, která se pomalu ale jistě dostává
do kolektivního povědomí.
Četnost navštěvování konzulárního oddělení se odráží v odpovědích získaných v rámci
dotazníkového šetření na otázku, jak se respondenti dozvěděli o existenci budovy 18, rue
Bonaparte a jaké zkušenosti si s tímto místem nejčastěji spojují. Jako prostředek, díky kterému
respondenti poznali sledovanou budovu, byla návštěva konzulárního oddělení zmíněna v 17%
všech odpovědí. Nadpoloviční většina z nich (10%) se týkala současného konzulátu, zatímco
zbylých 7% respondentů se poprvé s budovou setkalo při návštěvě konzulátu v době socialismu.
Právě konzulární oddělení uvádějí Češi mezi zkušenostmi s budovou 18, rue Bonaparte v 15%
všech odpovědí, což z něj činí po Českém centru druhou nejčastěji uváděnou konotaci budovy.
Z hlediska věku respondentů můžeme sledovat klesající tendenci návštěvnosti konzulátu
směrem k vyšším věkovým kategoriím. Zatímco respondenti mladší 25 let uvádějí tento účel
návštěvy budovy v 20% všech odpovědí, spolu s dalšími věkovými kategoriemi klesá spojitost
budovy s konzulátem na 16% a na 10% až u nejvyšší věkové kategorie není zmíněna ani jednou.
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To může být dáno také faktem, že respondenti vyšších věkových kategorií patří do
předlistopadové migrační skupiny a tudíž velká část z nich prošla procesem naturalizace a nemá
tak české občanství. Ze skupin utvořených podle typu migrace pak konzulát představuje
významnou funkci budovy 18, rue Bonaparte především u dívek, které přijely jako au pair (v
33% odpovědí), u studentů Erasmu (25%) a u porevoluční pracovní migrace (22%).
V současné době sídlí konzulární oddělení z důvodu přestavby dočasně v předním traktu
budovy, který za normálních okolností slouží celý pro účely Českého centra. Úřad se zabývá
běžnou agendou konzulárních záležitostí, jako je například vydávání cestovních dokladů,
vykonávání funkce matriky, pomáhání občanům v nouzi, uzavírání manželství ve Francii,
poskytování vízových informací nebo zařazování do zvláštního seznamu voličů. Před
uzavřením zadního traktu budovy sídlil konzulát v přízemí a prvním patře a disponoval
dostatkem prostoru pro kanceláře i čekárnu pro návštěvníky a také v oddělených místnostech
sídlila kancelář pro matriku, víza a pokladnu: (M): „To, co tam teď vybourali schodiště, tak byl
vchod jak do kanceláří, tak do čekárny. Tam byly takové velké dveře, rovně se šlo do kanceláří,
další dveře a vlevo se šlo do čekárny, tam to bylo takové oblepené zrcadly a v jedné části byla
kancelář pro matriku a pak byly asi další tři části: pro víza, pro pasy a pro pokladnu. To byla
tady opravdu taková fabrika, to bylo veliké. Já tenkrát, já jsem byla mladá holka…“ Úřední
agenda je nepochybně pro Čechy žijící v Paříži vnímaná jako hlavní funkce konzulárního
oddělení a je reflektována také v rozhovorech s informátory z různých migračních vln.
Pokud mluvíme o úředních záležitostech, za kterými Češi docházejí na pařížský konzulát, je
evidentní, že návštěva úřadu může být vnímaná za příliš banální činnost, než aby ji informátoři
v rozhovorech přisuzovali velkou důležitost a hovořili o ni. Důležitou se stává především ve
chvíli, kdy je spojena s přelomovými událostmi v životě člověka a s prožíváním některých
emocí. Informátorka B o návštěvě této instituce hovoří ve spojitosti s narozením vlastních dětí
a s jejich přihlašováním na českém konzulátě: „No ne tak asi jsem tam nikdy předtím nebyla,
protože já jsem se vdávala v Čechách, takže jsem vyřizovala papíry v Čechách a syn se mi
narodil až v roce 1994, tak to jsem ale musela na tom konzulátě být...“ Kromě toho se konzulát
stává významným prvkem lidského vnímání ve chvílích, kdy se dostává do spojitosti s osobními
prožitky, které přetrvávají v individuální paměti člověka. Informátor F, který se po letech
rozhodl obnovit si české občanství, návštěvu současného konzulárního oddělení vnímá stále
prizmatem minulých zkušeností: „Já i teď, musím se přiznat, že jsem tam byl dosti slušně
přizván, nějaká dáma mi zavolala, abych si tam přišel pro ty papíry. Já jsem tam musel vyplnit
tolik papírů, že jsem si… (…) Já jsem musel vyplňovat všechno, jak se jmenuje otec a takovéto
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otázky. Ta byrokracie na mě znovu tak zavanula, znovu mi dali ty papíry a znovu jsem byl za
nějakou přepážkou i když je rok 2013, tak jsem si připadal poněkud...“
Konzulární oddělení, jako jediná funkce, kterou budova 18, rue Bonaparte plnila v době
socialismu, se stává často reflektovaným tématem nejen ve vzpomínkách konkrétních
informátorů, ale je také součástí kolektivní paměti Čechů, kteří se o existenci svých krajanů
v Paříži zajímají. Toto téma je silně negativně zabarvené především u těch z nich, kteří do
Paříže přicházeli v době minulého režimu přímo z Československa, jako například informátor
K: „No, samé nepříjemné zkušenosti. Teda samé, já jsem tady byl jednou jedinkrát - to, co jsem
byl povinný a jinak jsem tady už potom nikdy samozřejmě nebyl. Potom jsem tady byl, až když
jsem se sem nastěhoval. Musel jsem si chodit pro takzvané anti-výjezdní doložky, jak já je
nazývám.“ Stejně negativně vyjadřuje nutnost navštěvování konzulárního oddělení informátor
F: „No, já jsem tam chodil dosti, já nevím, kolikrát jsem tam byl kvůli tomu. Francouzské slovo
quémander. Quémander s „q“ na začátku, to znamená o něco žebrat nebo prosit. Tak já jsem
tam chodil quémander tady o tento zasraný papír.“ Nutnost docházení na konzulát pro české
politické emigranty, kteří však odešli do Francie legálním způsobem, na vystěhovalecký pas,
samozřejmě neplatila v případech, kdy Francie nebyla první destinací emigrace daného člověka.
Informátor C, který nejprve emigroval s rodiči v roce 1968 do Švýcarska, kde získal švýcarské
občanství, neměl po příchodu do Francie s československým konzulátem žádné zkušenosti: „Já
jsem tam neměl co dělat, já jsem měl rozvázaný poměr s Československem od té doby, co jsem
dostal švýcarský pas. Takže proto já vlastně nevím... Až když jsem dostal francouzské občanství,
první kdo se o tom dozvěděl, nebo kdo si tu informaci vyhledal, byl český konzulát. Tak mi
napsal, že jsem ztratil od Čechů české občanství…“
Kromě vyřizování úředních záležitostí byl však socialistický konzulát také místem, kde bylo
možné získat informace o aktivitách pořádaných pro krajany. Žádný z Čechů, se kterými jsem
měla možnost mluvit, však tyto nabízené možnosti údajně nevyužíval a všichni si udržovali od
tohoto místa jistý odstup. Například byly v budově uváděny kontakty na Spolek rodáků
z Československa, který poskytoval kromě členství a účasti na československém společenském
životě také různé služby pro krajany, jak zmiňuje informátor K: „Ještě tady byli taky, to si
pamatuji, tady byly reklamy, tady byla taková asociace bolševická, která se jmenovala... já
právě nevím, ony tady jsou dvě takové, co se podobně jmenují a já si je pletu... (…) A přes tady
tu organizaci byly všude takové reklamy, že si tam člověk mohl u nich objednat balíček, třeba
když chtěl poslat někomu do Prahy. Prostě tam zaplatil a v Tuzexu si potom mohl...“ Také však
bylo konzulární oddělení místem, které nabízelo nejrůznější rekreační zájezdy do
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Československa nebo letní tábory pro děti Čechoslováků žijících v Paříži a v okolí. (L): „Ale
je pravda, že za komunismu tu byl československý konzulát a ten mi nabízel letní tábor (…) ale
moji rodiče nad tím váhali. Já jsem chtěl, mě by se to líbilo poznat další... také, abych se naučil
česky, ale problém byl, že nechtěli, abych odjel přes ten komunistický konzulát.“249
Ani v současné době neznamená konzulární oddělení pro Čechy v Paříži pouze úřední agendu,
ale pro některé z nich obsahuje také jiné, další funkce - představuje místo zaměstnání nebo
stáže, pro jiné dokonce plní funkci domova. Například informátorka D se o existenci budovy
18, rue Bonaparte dozvěděla právě díky žádosti o práci na konzulárním oddělení: „…věděla
jsem to proto, že (…) jsem hledala zároveň práci a napadlo mě dát životopis na konzulární
oddělení, takže já jsem poprvé, než jsem šla na nějakou kulturní akci, tak jsem na konzulát šla
s tím, že tam zkusím požádat o zaměstnání.“ Pro své zaměstnance nabízel konzulát také služební
byty v zadním traktu budovy. 250 Díky tomu měli možnost si k danému místu vytvořit ještě
silnější vazby a začít jej vnímat jako domov, který sdružuje Čechy pracující v budově 18, rue
Bonaparte. Informátorka D: „Takže my jsme vlastně v podstatě všechny žily v té jedné budově
a ta práce, to už bylo vedle, ale bylo hezké, že jsme taky mohli využívat ty prostory.“
4.1.2.3.Česká škola bez hranic (ČŠBH)
Česká škola má v budově 18, rue Bonaparte již poměrně zažitou tradici, kdy po druhé světové
válce fungovala jako doplňovací škola k systému základního francouzského vzdělávání a
v období socialismu sloužila především pro děti vyslaných pracovníků Ministerstva
zahraničních věcí. Od Sametové revoluce pak nebyla tato služba v budově naplňována a nově
se začala objevovat až okolo roku 2003. Do čela společnosti Entract en France (Entre amis de
la culture tchèque en france)251, která byla francouzským partnerem Českého centra, se dostala
Lucie Slavíková-Boucher, jež se zasadila o rozvíjení aktivit určených pro děti Čechů žijících
v Paříži. V roce 2007 pak byla založena Česká škola bez hranic, navázaná na stejnojmenné
občanské sdružení. Tato instituce nejen že přispívá ke znalosti českého jazyka a českých reálií
u bilingvních dětí, stává se také místem pro trávení volného času. Pro dospělé je pak místem,

Původní přepis rozhovoru ve francouzštině: „Mais c´est vrai que à l´époque communiste il y avait le consulat
tchécoslovaque et il m´avait proposé une colonie de vacance (…) mais mes parents ils ont hésité, moi j´ai bien
voulu, j´aurais bien aimer de rencontrer d´autres… aussi pour aprendre le tchèque mais le problème était qu´ils
voulaient pas que je pars avec le consulat communist..“
250
Konzulární byty, byt domovníka a tzv. „kurýrka“ Českého centra, které byly umístěné v zadním traktu budovy,
musely být v říjnu roku 2012 z důvodu rekonstrukce vyklizeny.
251
Informátor G vzpomíná na vznik asociace Entract en France: „Ještě to vznikalo původně jako asociace, že to
nemělo původně být jenom pro ty kurzy, že to měla být asociace, něco podobného jako asociace Českých studentů
a mladých profesionálů. Asociace mladých Čechů ve Francii, která se vymezuje vůči těm starým, což jsou
jmenovitě Sokol nebo AOTS…“
249
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ve kterém mají oporu v rámci bilingvní výchovy svého dítěte, ale pro některé také místem
zaměstnání nebo stáže v průběhu studií.
V 5% případů z dotazníkového šetření se respondenti o existenci budovy 18, rue Bonaparte
dozvěděli konkrétně přes českou školu. Tento výsledek však neodpovídá důležitosti a počtu
návštěvníků české školy, zaznamenaných během pozorování. Respondenti, kteří poprvé přišli
do budovy za tímto účelem, se s největší pravděpodobností ukrývají také v dalších kategoriích
(v 25% případů se respondenti dozvěděli o budově a jejích funkcích od přátel, spolužáků nebo
jiných krajanů a v 23% z internetu). Co se týče zkušeností navázaných na budovu 18, rue
Bonaparte, tvoří Česká škola bez hranic 4% všech konotací, jaké v sobě toto místo nese.
Z věkového hlediska je škola nejčastěji zmiňována v kategorii 40 – 64 let (10% všech odpovědí)
a 26 – 39 let (4% všech odpovědí). Naopak nejmladší a nejstarší věková kategorie nemá s touto
institucí žádné zkušenosti. Při pohledu na tuto otázku prizmatem typu migrace vyplývá, že
nejdůležitější je právě pro Čechy, kteří přicestovali za francouzským nebo za českým
partnerem, ti zmínili Českou školu bez hranic v 20% všech svých odpovědí. Nezanedbatelný
podíl tvoří také u Čechů, kteří přišli do Paříže v rámci pracovní migrace po roce 1989. U nich
tvoří česká škola 14% všech funkčních významů budovy 18, rue Bonaparte.
Nepochybně hlavní funkcí české školy je působit na rozvoj českého jazyka u dětí ze smíšených
manželství, jejichž rodným jazykem se často stává francouzština. Informátorka B, která se
účastní aktivit české školy, vzpomíná: „…teda potom začali v roce 2003 v podstatě mikulášskou
a tam teda přišlo asi 65 dětí a z toho pět mluvilo česky a přitom všechno to byly smíšený
manželství.“ Z jedné akce měsíčně se postupně vyvinula česká škola, do které docházejí děti
v předškolním i školním věku pravidelně každý týden. Česká škola zajišťuje předškolní
výchovu od 18 měsíců, která probíhá jednou týdně a dvakrát týdně ve věku 3-6 let, poté pak
základní doplňovací školu od 1. do 9. třídy, kde se žáci učí také české dějiny, literaturu a
zeměpis v průběhu čtyř hodin týdně. Celkem zde bylo ve sledovaném období přihlášeno 55
dětí, z nichž přibližně 95% tvoří děti pocházející ze smíšených česko-francouzských
manželství. Další informátorka (D) hovoří o zájmu rodičů své děti do české školy dávat: „Tak
my máme rok od roku více dětí a je to dané tím, že přichází stále více lidí do zahraničí. Ale
zájem o české věci pořád je, a když se o tom ti lidé dozví...“ Ve volném čase pak vyučující
připravují pro děti některé mimoškolní aktivity, jako například hudebně-dramatickou dílnu,
Noc s Andersenem, Slavnost čtení nebo další události navázané na tradiční zvykoslovný cyklus
(Mikuláš, výroba Morany, Velikonoce…).
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Velmi důležitá funkce této instituce, která vyplývá z rozhovorů i z nezúčastněného pozorování,
je právě výchova dětí v bilingvním prostředí. Děti docházející do české školy plynule přecházejí
mezi francouzským a českým jazykem v závislosti na konkrétní situaci. Při komunikaci s učiteli
není přípustná jiná řeč, než čeština. V nekontrolovaných situacích, kdy dítě přestává přemýšlet
nad jazykem, který používá, například při hrách, však děti většinou automaticky přecházejí do
francouzštiny. Česká škola je ale jen jednou ze součástí, která má dítěti k bilingvismu
dopomáhat, největší podíl pak záleží na rodině dítěte.252 Samotné děti si pak hodnotu
bilingvismu začínají uvědomovat až v pozdějším věku. To potvrzuje také informátorka D, pro
níž je zároveň formování bilingvního jedince jednou z motivací se na výuce aktivně podílet:
„Když se naučí české dítě z napůl francouzské rodiny mluvit česky, tak je to krásné, protože
jednou se může rozhodnout jet žít do Čech a zase tím třeba obohatí sám sebe ale i tu zemi, tím,
že tam přinese něco zajímavého.“
Co se týká České školy bez hranic jako místa zaměstnání, v Paříži ji v současné době tvoří tým
třinácti lidí. Někteří z nich se české škole věnují spíše ve svém volném čase, pro jiné je to
zaměstnaní na plný úvazek. D: „Ale vloni jsme zrovna měli slečnu, která psala diplomovou
práci a měla to jako praxi, co si tady udělala. Ona studovala bilingvismus, takže jí to zapadalo.
A to je vlastně případ většiny kantorů, že mají nějak vztah k tomu jazyku nebo studují v Čechách
češtinu, francouzštinu a tady pak učí.“ V každém případě je česká škola místem setkávání
Čechů, kteří přijedou žít na určitou dobu do Paříže a mají zájem působit na vzdělávání dětí
svých krajanů, a to často se silnou osobní motivací, kterou jim přináší pocit, že taková práce
má určitý smysl. Kromě toho, že tito lidé tvoří pracovní kolektiv, stýkají se také ve volném
čase: D: „Někdy jsme se scházeli jenom neformálně, jsme se přátelsky navštěvovaly, dělaly jsme
bramboráky třeba…“
4.1.2.4.Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii (ČSMPF)
Asociace Českých studentů a mladých profesionálů vznikla v průběhu roku 2011 na základě
potřeby mladých Čechů scházet se a společně diskutovat. Ti chtěli utvořit asociaci analogickou
ke krajanským spolkům, která by však odpovídala potřebám mladých lidí, žijících v Paříži za
účelem studia nebo práce. Jedním ze zakladatelů této myšlenky byla v té době studentka Lenka

Například informátorka B však zmiňuje, že přestože si rodiče přejí bilingvní dítě, sami od češtiny ve veřejném
prostoru Paříže upouštějí: „Ale potom navíc je to fakt, že spousta těch rodičů v té konverzaci řekne, že se vlastně
stydí mluvit česky na ulici, což já vnímám jako naprosto absurdní. Je fakt, že navíc v Paříži mluvit cizím jazykem,
ať je jakýkoli... Ale tam se vlastně odráží, že jsme malý národ, že jsme malý stát a že se vlastně necítíme silní, že
se stydíme.“
252
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Belková (informátorka D), která na začátku oslovila několik mladých Čechů: „Tak jsem
napsala, že mám pocit, že by si tu Češi mezi sebou měli začít povídat a že si myslím, že je škoda,
že Češi se mezi sebou nesetkávají a že by bylo zajímavé uspořádat jakési diskuse, debaty jednou
za čas mezi českou komunitou.“ V současné době je ČSMPF asociací se stálými členy a
konkrétní ideou: „Budeme usilovat o vytvoření informační a společenské platformy pro mladé
Čechy ve Francii“253, jenž samo o sobě vyjadřuje účel i zaměření její činnosti. V současné době
má asociace osm stálých členů a pořádá kulturní aktivity, většinou v prostorách Českého centra
– proto je zde uvedena jako jedna z funkcí budovy 18, rue Bonaparte.
Význam, jaký tato asociace pro Čechy žijící v Paříži nese, nám napoví některé výsledky z
dotazníkového šetření. Z něj vyplývá, že pouze v 1% všech odpovědí na otázku, jak informátoři
objevili budovu 18, rue Bonaparte, byla zmíněna odpověď, že to bylo díky asociaci ČSMPF.
Stejně jako v případě České školy bez hranic, zde může být vysvětlením, že i ti respondenti,
kteří navštívili poprvé budovu za účelem aktivit ČSMPF, odpovídali jiným způsobem – že
informace získali přes internet nebo od přátel a od jiných krajanů. Také je třeba brát v úvahu,
že asociace je poměrně mladá a že lidé, kteří se o její činnost zajímají, mohli budovu
navštěvovat již dříve za jinými účely. Vzhledem k tomu, že asociace nesídlí fyzicky v budově
18, rue Bonaparte a pořádá na tomto místě pouze některé akce, není podíl respondentů, kteří by
si budovu spojovali právě s jejím fungováním nijak vysoký. Pokud je asociace ČSMPF zmíněna
mezi zkušenostmi pojícími se s budovou, tak pouze u mladších věkových kategorií (u
respondentů mladších 25 let a u respondentů z věkové kategorie 25 – 39 let). Pokud však
podrobíme dotazníkové šetření analýze podle typu migrace, zjistíme, že více než 10% všech
konotací budovy je spojeno právě s asociací ČSMPF u Čechů, kteří přijeli pracovat jako au pair
(17%) nebo všeobecně v rámci pracovní migrace po roce 1989 (14%) a u těch, kteří přijeli do
Paříže žít za svým českým partnerem (10%).
Přestože není asociace ČSMPF fakticky usídlena v budově 18, rue Bonaparte, její existence se
s tímto místem neodmyslitelně pojí. Kromě oficiální adresy v Bonapartově ulici, pořádají se
souhlasem Českého centra některé kulturní a informační akce v Janáčkově sále. (B): „České
centrum jim vychází hodně vstříc, protože oni často můžou pořádat ty věci tady. A já si fakt
myslím, že jsou dobří a že je to správné. Já si myslím, že by právě člověk měl vytvářet takové
skupiny, které si i navzájem pak pomáhají.“ Tímto se zároveň stávají partnerem Českého centra,
který může do budovy přivést jiný typ lidí – mladé Čechy usazené v Paříži a jejich francouzské
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Čeští studenti a mladí profesionálové; dostupné online z: http://www.csmpf.com/.
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partnery nebo přátele, kterým tato asociace nabízí atraktivní formu trávení volného času.
Informátorka B reflektuje Mikulášskou nadílku z prosince 2012 a její návštěvníky: „No ale
vlastně přišli hlavně Francouzi, protože přišli jejich partneři a jejich kamarádi, takže vlastně
přišla spousta jakoby cizinců pro nás, ale je to zase obrovský přínos...“ Mezi aktivity ČSMPF,
které jsou vyloženě vyhrazené Čechům, patří například informační večery pořádané dvakrát
ročně, vždy na začátku zimního a letního semestru. Ty jsou určené konkrétně studentům
Erasmu, ale i dalším Čechům, kteří jsou v Paříži noví. Účelem těchto večerů je poskytovat
základní praktické informace o životě v Paříži a zjednodušit tak integraci do cizího prostředí
(D): „Pořádáme dvakrát do roka informační večery pro studenty Erasmu… (…) Protože, když
jsme sem přijeli my, tak nikdo nic nevěděl a bylo složité se dostat k těm informacím, tak my se
vlastně snažíme jim to takhle předávat…“
V této části práce byly představeny hlavní subjekty sídlící a působící v budově 18, rue
Bonaparte, které vytvářejí funkční význam tohoto místa nejen pro návštěvníky, ale také pro
Čechy, kteří v této budově pracují. Kromě Českého centra, konzulárního oddělení, České školy
bez hranic a Českých studentů a mladých profesionálů ve Francii, čas od času dostávají
v budově prostor také jiné spolky a subjekty zabývající se českým krajanským životem nebo
českou kulturou v nejširším slova smyslu. Podíváme-li se na tyto instituce souhrnně, můžeme
konstatovat, že skutečný význam nepředstavují jen ony samy, ale především to, co je jejich
hlubší podstatou (někdy cíleně vytvářenou, jindy objevující se zcela bezděčně). Funkční
význam budovy 18, rue Bonaparte se tak do značné míry prolíná s významem symbolickým.
Toto místo je pro Čechy v Paříži prostředím, kde mohou komunikovat ve svém mateřském
jazyce, což jim v cizojazyčném prostředí může symbolizovat jisté místo pochopení,
ztotožňované někdy až s domovem.254 Kromě toho jsou za nejvýznamnější funkce vnímané
skutečnosti, že se jedná o místo, kde je možné získat informace, kontakty a pomoc ale
především, že je budova místem setkávání. To dokonce zmiňují respondenti z dotazníkového
šetření, kteří si budovu 18, rue Bonaparte spojují se setkáváním s Čechy a s kontaktem s českým
jazykem v 12% odpovědí, což je po kulturních aktivitách a konzulárním oddělení třetí
nejčastější konotace tohoto místa. To, že budova vykonává funkci místa setkávání, zmiňuje
mimo jiné i informátor (C): „Já myslím, že řada lidí to vnímá tak jako já, jako příjemné

Samozřejmě vystoupení z jazykové bariéry, jež budova poskytuje, je nejsilněji vnímané Čechy, kteří do Paříže
přijíždějí s nižší znalostí francouzštiny. Nejen ti však vnímají existenci místa, kde mohou mluvit česky, velmi
pozitivně. Například jedna z respondentek z dotazníkového šetření odpověděla na otázku, jaký měla pocit při první
návštěvě budovy 18, rue Bonaparte takto: „Hrdost. Byla jsem hrdá na to, že mohu mluvit na tomto místě česky.
Cítila jsem se tam jako doma.“
254
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prostředí, kde můžeš potkat fajn lidi, se kterými si máš co říct…“ Že si Češi mají vzájemně „co
říct“ pak možná nevychází jen ze stejné (kulturně-historicky či etnicky dané) mentality, ale
především ze společné zkušenosti s příchodem do cizího prostředí, jejíž sdílení může přispívat
k překonávání prvotního kulturního šoku a k lepší adaptaci na nové prostředí. Z tohoto pohledu
slouží toto místo jako jisté zázemím, a to nejen pro informátorku D: „Pro mě to byl domov, pro
mě to byla práce, pro mě to bylo zázemí pro volnočasové aktivity. Že jaký máte k tomu vztah?
To naprosto životní, že jo (smích)… to se nedá jinak říct.“ 255

Řada respondentů v dotaznících zmiňuje, že žádný kulturní šok, vzhledem k blízkosti kultury a mentality
českého a francouzského prostředí, nepociťovali. V každodenní interakci s (především mladými) Čechy
pobývajícími dočasně v Paříži ale i s informátory, kteří ve francouzské metropoli žijí již dlouho, se však
v neformálním diskursu často vyjevovaly narážky na rozdílnost francouzské mentality od české. Sdílení této
odlišnosti v kolektivu a jisté zesměšnění přispívalo k pocitu úlevy.
255
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Obrázek 13: Akce Českého centra
Přednáška Tomáše Sedláčka „Ekonomie dobra a zla“, 18 rue Bonaparte – Janáčkův sál, autor
fotografie: Věra Okénková, 17. 5. 2013.

Tomáš Sedláček: „Já budu mluvit česky, což je mi trošku proti srsti, protože cítím, že
nejsem v Čechách, ale jsem vlastně na české půdě… Já jsem tady víc v Česku než kdekoli,
protože tady to je vlastně české centrum...“ (zaznamenáno Českým centrem a uloženo na:
https://www.youtube.com/watch?v=rvskQbGjBv4)
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Obrázek 14: Akce Českého centra
Jazzový koncert Bobbyho Fewa, 18, rue Bonaparte – Janáčkův sál, autor fotografie: Věra
Okénková, 24. 5. 2013.
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Obrázek 15 a 16: Akce České školy bez hranic
Slavnost čtení, 18, rue Bonaparte - Janáčkův sál, autor fotografií: Věra Okénková, 23. 2.
2013.
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Obrázek 17 a 18: Akce Českých studentů a mladých profesionálů ve Francii
Vernisáž výstavy Mode.cz, 18, rue Bonaparte - Janáčkův sál a schodiště, autor fotografií: Věra
Okénková, 16. 5. 2013.
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4.2. Symbolický význam budovy 18, rue Bonaparte
Nejenže budova 18, rue Bonaparte poskytuje Čechům v Paříži důležité funkce, nese v sobě také
silný symbolický význam, o kterém někteří její návštěvníci vůbec nevědí a jiní jej naopak
považují za velmi zásadní.256 Právě symbolický význam budovy umožňuje pařížským Čechům
si k tomuto místu vybudovat silnější vztah, který není založený jen na pragmatickém využití
tohoto místa. Do symbolické stránky budovy bychom mohli zařadit skutečnost, že se jedná o
místo setkávání nebo místo spojované s českým prostředím, s domovem. Tyto symboly jsou
však silně navázané na význam funkční, a proto byly zařazeny do předcházející kapitoly.
Symbolický význam tohoto místa se však vytváří hlavně v návaznosti na jeho vlastní historii a
také na dějinné momenty odehrávající se častokrát stovky kilometrů odsud – v České republice.
Poukáži zde konkrétně na události spojené s touto budovou, které se vážou k historii Čechů
v Paříži. Na události, které jsou mezi českou populací v Paříži sdílené kolektivně, ústně
předávané nebo čerpané z nejrůznějších zdrojů. Na události, které tvoří pro některé návštěvníky
důležitý symbolický rámec tohoto místa, ze kterého se tím pádem stává klasické místo paměti.
Místo paměti symbolizující československou historii 20. století.
Na historii budovy bylo zaměřeno také několik otázek v rámci dotazníkového šetření. Účelem
bylo zjistit, jaké historické události si Češi v Paříži s tímto místem spojují a jak široce je jeho
symbolický význam sdílen. Po vyhodnocení dotazníků se ukázalo, že 36% z 66 respondentů o
historii budovy neví vůbec, anebo tuší, že budova nese významný historický aspekt, nicméně
Graf 6: Znalost historie budovy 18, rue Bonaparte
Odpovědi na otevřenou otázku, zda respondenti vědí o historii budovy a co o ní vědí.
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Na rozdíl od funkčního významu budovy se její symbolický charakter vztahuje pouze na Čechy nebo případně
Slováky žijící v Paříži, pro Francouze nebo návštěvníky jiných národností bývá tento symbolický význam velmi
zanedbatelný a většinou jim není vůbec známý.
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si nevybavují konkrétní události s ní spojené. Zbylých 64% respondentů pak odpovědělo, že
zná historii budovy, anebo vyjmenovalo konkrétní příklady.
Z respondentů, kteří znají dějiny budovy, celých 11% neuvedlo konkrétní příklad historické
události, mnohokrát s vysvětlením, že o historii budovy toho vědí tolik, že by nešlo vše vypsat.
Z celkového počtu 42 respondentů, kteří vědí o historické symbolice tohoto místa, si 34 z nich
spojuje budovu s obdobím první světové války. Z toho vyplývá, že budova jako sídlo
Československé národní rady, prozatímní československé vlády nebo jako místo spojované se
jmény T. G. Masaryka, E. Beneše nebo M. R Štefánika, byla u respondentů nejčastější
odpovědí. Zbylých 40% všech odpovědí, které vypovídají o znalosti historie budovy, je pak
rozdrobeno mezi různé historické události. Pouze v 7% všech odpovědí si respondenti spojují
budovu se socialistickým konzulátem. To může být způsobeno faktem, že pro některé z nich
tvoří toto období součást jejich individuální paměti založené na vlastních zkušenostech, kde
převládal funkční význam místa.257 Hranice 5% dosahuje mezi všemi zmiňovanými událostmi
ještě souvislost budovy s československými krajanskými spolky před 1. světovou válkou a také
události spojené se zakoupením budovy a jejím nabytím do vlastnictví československého státu.
Nakonec 2 – 3% tvoří odpovědi, které do historie tohoto místa zahrnují bydliště Čechů a
Slováků, sídlo konzulárního oddělení v období První republiky, nacistickou okupaci budovy za
2. světové války ale také rekonstrukci budovy, probíhající v devadesátých letech 20. století.
Přesto, že početní zastoupení respondentů zmiňujících tyto události se může zdát zanedbatelné,
u typu otevřených odpovědí (kde nebyly předem dané možnosti na výběr) má každá konotace
Graf 7: Historické události spojované s budovou 18, rue Bonaparte
Kladné odpovědi na otevřenou otázku, zda respondenti znají historii budovy a co konkrétně o historii vědí.
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Označení „historie budovy“ může pro některé respondenty evokovat právě vzdálenější historii, do které již
jejich osobní vzpomínky nespadají nebo významné dějinné události, ke kterým se hlásí také oficiální zastoupení
České republiky ve Francii.
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důležitou výpovědní hodnotu. Stejně tak nám může zajímavé informace poskytnout fakt, že
některé historické události nebyly zmíněné vůbec nebo jen velmi okrajově – jako například
obnovení funkce Národní rady československé v roce 1944, která zároveň organizovala
z budovy 18, rue Bonaparte povinnou mobilizaci Čechů a Slováků usídlených v Paříži a v okolí
nebo dělení československého majetku v roce 1992, v té době krajany silně emocionálně
prožívané.
Pokud se na otázku sdílení historického významu budovy podíváme prizmatem pohlaví
respondentů, zjistíme, že celých 41% všech žen, které zodpověděly dotazník, nezná historii
budovy, zatímco u mužů je to pouze 25%. Ty ženy, které disponují historickým povědomím o
tomto místě, si budovu v 63% odpovědí spojují s Národní radou československou nebo
s prozatímní československou vládou.258 Na druhé místo se pak dostávají odpovědi, kdy není
historická událost specifikovaná (11%) a před konotaci budovy se socialistickým konzulátem
(pouze 6%, stejně jako sídlo Československé kolonie) se dostávají také vědomosti o zakoupení
budovy československým státem, které je zmíněno v 8% všech odpovědí. Ostatní historické
symboly budovy jsou pak zmíněny vždy jen jednou respondentkou, kromě sídla konzulátu za
První republiky a okupace budovy nacistickým Německem, které nezmínila ani jedna z žen. U
mužů jsou konotace budovy se vznikem Československé republiky o něco nižší než u žen,
zmiňují ji v 55% všech odpovědí. Druhou nejčastější odpovědí respondentů je spojitost budovy
se socialistickým konzulátem (9%), stejně tak, jako neuvedení konkrétní historické události.
Jedinou z odpovědí, kterou nezmiňuje žádný z mužů je zakoupení budovy 18, rue Bonaparte
československým státem v roce 1937.
Z věkového hlediska můžeme pozorovat tendenci stoupající znalosti historie budovy spolu
s postupem k vyšším věkovým kategoriím. Zatímco v kategorii respondentů mladších než 25
let zná symbolický význam tohoto místa pouze 60% respondentů, u nejstarší kategorie je to
100%. Respondenti z nejnižší věkové skupiny, kteří znají historii budovy, se omezují téměř
úplně na jedinou informaci – že budova byla spojená s událostmi okolo vzniku samostatného
Československa, tato možnost byla zmíněna v 92% kladných odpovědí. V dalších věkových
kategoriích již podíl této historické události v odpovědích respondentů klesá, poněvadž se
objevují i další historické konotace tohoto místa. Kromě smyslu budovy jakožto sídla
prozatímní československé vlády – jenž nepochybně dominuje ve všech věkových kategoriích

Národní rada československá a československá prozatímní vláda jsou spolu se jmény T. G. Masaryka, E. Beneše
a M. R. Štefánika často považované za synonyma a respondenti mezi nimi nedělají rozdíly.
258
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– se pak objevuje také spojitost budovy s Československou kolonií nebo se socialistickým
konzulátem.
Pokud se zaměříme na vliv typu a účelu migrace na odpovědi respondentů, vyplývá, že nejvíce
jsou o historii budovy 18, rue Bonaparte informováni političtí emigranti, kteří přicházeli
z Československa přímo do Francie (100% ví o historii). Naopak nejmenší roli hraje
symbolický význam budovy pro ty respondenty, kteří do Paříže přijeli za svým českým
partnerem (pouze 25% ví o historii). Mezi mladými respondenty, jež pobývají v Paříži za
účelem stáže nebo studia pak vystupují stážisté Českého centra, z nichž zná historii tohoto místa
každý. To zároveň vyplývá ze skutečnosti, že budovu každodenně navštěvují a jsou v kontaktu
s jejími návštěvníky i zaměstnanci a tudíž mají větší příležitost zachytit symbolický význam
tohoto místa, který je předáván ústně.
Z hlediska symbolického charakteru budovy 18, rue Bonaparte je zároveň zajímavé se alespoň
stručně zmínit o tom, jak se informace o historii tohoto místa mezi lidmi předávají. Přesto, že
nadpoloviční většina mých respondentů nezmínila způsob, jakým se o symbolickém významu
dozvěděla, můžeme se zaměřit na ty odpovědi, ve kterých byl zdroj informací uveden.
Nejčastěji, ve 30% všech kladných odpovědí, které uváděly zdroj znalostí historie budovy, byl
uveden internet. V tomto případě byly konkrétně zmíněny internetové stránky Českého centra,
konzulárního oddělení nebo velvyslanectví České republiky v Paříži. Jako druhý nejčastější
zdroj byla uvedena pamětní deska umístěná na fasádě samotné budovy, oznamující, že na tomto
místě byla ustanovena a zde sídlila prozatímní československá vláda pod vedením T. G.
Masaryka. Tímto také můžeme logicky vysvětlit, proč právě okolnosti vzniku První republiky
jsou s tímto místem mezi Čechy v Paříži nejvíce sdílené. Nezanedbatelnou roli v předávání
historických vědomostí o symbolickém charakteru budovy hrají také kulturní akce Českého
centra a vyprávění známých nebo přátel. Zároveň není výjimkou, že se samotní Češi žijící v
Paříži zajímají o historii míst spjatých s českou komunitou a informace si aktivně vyhledávají.
To potvrzuje také dotazníkové šetření, ve kterém respondenti uvádějí aktivní zájem o historii
budovy v 10% všech zdrojů. Kromě nich také popisuje svůj zájem o historii místa infomátorka
M, která zároveň vysvětluje, z jakého důvodu se o symbolickou hodnotu budovy zajímá: „Tak
spíš v rámci toho, že mi připadá, že je docela důležité, aby člověk věděl, kam chodí a proč tam
chodí... Kromě těch pracovních důvodů.“
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Graf 8: Způsoby předávání informací o symbolickém charakteru budovy 18, rue Bonaparte
Odpovědi na otevřenou otázku, zda respondenti znají historii budovy a jak se o ní dozvěděli. Jedná se pouze o
kladné odpovědi, které zároveň obsahují zdroj znalostí.
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Historické události spojené s existencí budovy 18, rue Bonaparte, které jsou ustálené
v kolektivní paměti Čechů žijících v Paříži, byly představené na základě dotazníkového šetření,
které poskytlo obecnější pohled na tento jev. Abychom však mohli poznat skutečný význam
symbolické roviny budovy, musíme jít více do hloubky dané otázky. Poznat emocionální
vnímání symbolického charakteru a důležitost, jakou může místo paměti hrát z hlediska
migrační problematiky, nám umožní především data získaná prostřednictvím rozhovorů. Zde
se zaměřím konkrétně na dvě rozdílná historická období, která vyvolávají u Čechů žijících
v Paříži rozdílné konotace. Zatímco jedno je dáváno silně na odiv a představuje oficiálně
uváděnou historickou hodnotu tohoto místa, druhé se šíří jen pomalu a spíše ústní formou –
vyprávěním životních zkušeností lidí, kteří toto období sami zažili.
4.2.1. Budova 18, rue Bonaparte jako místo vzniku Československa
Již z výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že právě spojitost budovy 18, rue Bonaparte
s místem, kde vznikal samostatný československý stát je mezi Čechy žijícími v Paříži silně
sdílena. Někdy dokonce dochází k zaměňování celé historie budovy právě za toto jediné období.
Tomu svědčí mimo jiné také reakce informátorky J na otázku, zda je pro ni historie budovy
důležitá: „…tak jedná se přeci téměř o založení Československa.“259 Právě toto období konce
první světové války a události odehrávající se v prostorech budovy vyvolávají v některých
lidech hrdost na své češství a pomáhají překonat fyzickou i kulturní vzdálenost zažívanou při
pobytu v cizí zemi s cizí historií. Tento malý můstek mezi vlastními dějinami a francouzským

Původní přepis rozhovoru ve francouzštině: „Alors c´est le fondement presque de l´origine de la
Tchécoslovaquie.“
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prostředím se může u některých Čechů podílet na procese integrace do jiné společnosti, kdy
člověk přijímá kulturní a společenské prvky majority, ale zároveň si je vědom jedinečnosti
kultury, ze které on sám pochází.
Kladné vnímání budovy jakožto místa paměti vzniku Československé republiky umocňuje také
fakt určité idealizace této doby a pozitivní vztahování se k samotné osobnosti T. G. Masaryka
ve většinové české společnosti. To pravděpodobně nejvíce pociťují lidé, kteří v budově 18, rue
Bonaparte pracují a její historický charakter je motivuje a inspiruje nejen v práci ale i v zájmu
o historii českých krajanů ve Francii. Důležitost historie budovy zmiňuje například
informátorka D: „To určitě, protože když si představíš, že tam opravdu chodil pan Masaryk a
pan Beneš a že to bylo zázemí pro někoho, kdo přemýšlel o odlišných věcech. To je zároveň
hrozně inspirativní. Pro mě to teda inspirativní je.“ To, jak historie budovy působí na lidi, kteří
v ní pracují, popisuje také informátor K, u něhož je velmi evidentní silné propojení
symbolického významu s materiální stránkou budovy: „Já si myslím, že to má velkou důležitost.
Že to má velkou důležitost, protože to vytváří v těch lidech, kteří v té budově pracují takovou
přirozenou úctu ale i povinnost tady něco pročeského vytvářet. Když si řekneš, že možná třeba
na tomhle místě sedával Masaryk. Ne teda na tom stejném křesle, ale třeba tady byl, třeba tudy
procházel. Nebo Štefánik nebo Beneš nebo tak, tak tě to k určité úctě zavazuje si myslím, pokud
máš alespoň minimální patriotický cit v sobě, což já mám... Někdy se až tomu divím.“
Symbolickou stránku, jakou historie budovy představuje, se snaží využít také Česká škola bez
hranic. Významnou úlohu, již tato budova sehrála v dějinách Československa, připomíná dětem
Čechů žijících v Paříži během hodin dějepisu, na což vzpomíná například informátorka B: „My
jsme jednou s nimi dělali, ale to je asi tak pět let, bojovku po stopách Štefánika, Beneše a
Masaryka. Měly takovou bojovou hru a měly tam úkoly. A tím jsme je vlastně učili to téma a
děti byly i na půdě na konzulátě a tak, ale to tedy nesouviselo úplně s těmi prostory, nicméně
měly takovou hru. No a to si pak zapamatovaly protože, tím, že to byla bojovka, tak je to
zaujalo“. Česká škola se snažila také o vytvoření aktivity, která by dětem představovala
konkrétní prostory, ve kterých členové prozatímní československé vlády působily a propojila
tak symbolickou stránku budovy s materiální. Myšlenka využití historického významu budovy
ve výuce zároveň přiměla některé lektory a další Čechy spjaté s českou školou, aby se o dějiny
tohoto domu začali hlouběji zajímat. O tom vypráví také informátorka B, která chtěla o tomto
místě zjistit více, než stojí na pamětní desce na fasádě domu: „No, mě se to zdálo hrozně
zajímavé, protože mi připadalo, že je to strašně málo podchycené, že málo víme, kde vzniklo
fyzicky to Československo. A přišlo mi vtipné, když jsme v tom baráku, tak vědět, kde to tam
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fyzicky bylo. Ale prostě se mi to nepodařilo…“ Z tohoto tvrzení vyplývá také fakt, že přesto, že
je tato historická spojitost s budovou poměrně dobře známá a rozšířená mezi široké vrstvy
Čechů v Paříži, není vždy snadné zjistit větší detaily. O tom hovoří také informátorka M:
„V zásadě musím říct (…), že spíš těch informací je méně než více a že vždycky se řekne, že ano,
byla to významná budova, ale tím to končí a když chcete najít nějaký detail, tak je to celkem
obtížné no...“
Přesto, že přesnější informace o masarykovském odkazu domu 18, rue Bonaparte se dnes zdají
být pro širokou veřejnost málo dostupné, ještě méně reflektovaná byla historie této budovy
v období socialismu. Deska, která od roku 1928 označovala toto místo paměti, byla na celou
dobu, kdy v budově sídlil socialistický konzulát, z fasády odstraněna. Češi navštěvující budovu
v té době, tak o roli, jakou tato budova sehrála v dějinách Československa, nevěděli nic.
Informátor L, který byl na tomto místě ještě jako dítě, připouští, že historický význam budovy
tehdy nezaznamenal, ale o dějinách České republiky mu často vyprávěla jeho matka: „Nikdy.
Já, když jsem tam chodil v období komunismu, nebylo tam nic, co by na to poukazovalo a nikdo
o tom ani nemluvil… A já jsem se ani o to příliš nezajímal, možná jsem byl ještě příliš mladý.
Ale na druhou stranu mi hodně informací o historii České republiky dávala moje máma.“ 260
Neznalost symbolického významu silně rezonuje také u dalších informátorů, kteří do Paříže
přicházeli v období po roce 1968 v rámci politické emigrace, mezi něž patří také informátor F:
„O kterém tedy já, musím se přiznat, že jsem tehdy vůbec nevěděl. Protože já jsem přijel v srpnu
v roce 1981 a tam samozřejmě žádná placka nebyla, kde by sdělovali, že v této budově někdo
zasedal, že by tam Masaryk působil, čili to pro mě byla tehdy úplně...“ Fakt, že se mnozí
dozvěděli o historii tohoto místa až po Sametové revoluci, je možné vysvětlit nejen oficiálním
postojem Československé socialistické republiky vůči odkazu První republiky, ale také
postojem samotných emigrantů. Ti se totiž nijak neúčastnili společenského života Čechů
v Paříži, a tak nemohla být tato informace šířena ani prostřednictvím ústního tradování.
Abychom se však vyhnuli příliš jednostrannému pohledu na historii budovy 18, rue Bonaparte
spojenou se vznikem Československa, je nutné připustit, že ne pro každého je tento symbolický
ráz budovy podstatný. Postoj k této dějinné etapě budovy je u Čechů žijících v Paříži ovlivněn
například typem migrace, ale především samotným vztahem lidí ke vzniku republiky.
Původní přepis rozhovoru ve francouzštině: „Jamais. Non, quand j´y suis allé à l´époque communiste il n´y a
rien qui a indiqé et on n´est pas parlé.. moi, j´était pas forcement interessé, peut-ȇtre j´étais encore trop jeune.. et
par contre, ma mère, elle ma donné pas mal d´information sur l´histoire de la République tchèque..“
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Informátor I, který emigroval z Československa po roce 1948, o historii budovy věděl již od
začátku, ale nepřikládal mu velký význam. V té době totiž pro lidi účastnící se třetího odboje
existovala v Paříži jiná podstatná místa: „To jsem věděl, ale tomu jsem přisuzoval hrozně malou
důležitost. Ono se to velice okrašluje. Ad jedna to nebyla prozatímní vláda, to byl Český národní
výbor a oni si z toho pak udělali vládu. Celý vznik Československa, já na to mám svůj názor,
víte.“ Takovýto postoj mohl být také způsoben tím, že poúnoroví emigranti byli (na rozdíl od
emigrantů po roce 1968) v kontaktu s místními krajanskými sdruženími. Budova 18, rue
Bonaparte, která původně byla sídlem některých československých spolků, jim byla totiž
zabrána pro účely Národní rady československé. Souvislosti s krajanskými spolky se dostává
také u informátora I, který doplňuje: „Mě na tom spíš mrzelo to, vzato takhle lidsky, že po tom
úsilí co museli vykonat ti naši starousedlíci, kdy ušetřili po šestce, protože ta jejich existence
nebyla nic růžového…“ Vyvstává tak do popředí, že symbolika prvorepublikového odkazu
budovy je u různých lidí vnímána jinak. Zatímco zástupce migrační vlny po únoru 1948 je vůči
období První republiky schopný kritiky, u generace migrantů po událostech roku 1968 je
viditelná značná idealizace tohoto historického období, která zároveň byla v protikladu s
tehdejším režimním výkladem.
4.2.2. Budova 18, rue Bonaparte jako sídlo socialistického konzulátu
Budova 18, rue Bonaparte má v očích informátorů nejen svou slavnou minulost v podobě sídla
prozatímní československé vlády a důležitých osobností československého politického a
kulturního života, ale je spojovaná také s obdobím, které je dnešními pařížskými Čechy
vnímáno čistě negativně, s obdobím, kdy na tomto místě působilo konzulární oddělení
socialistického Československa. Přesto však může být i tato doba považována za důvod
k vnímání tohoto místa jako místa paměti – tentokrát nikoli konstruované oficiálními
strukturami, nýbrž paměti živé. Takové, kterou v sobě nesou samotní emigranti, kteří byli
socialistickým konzulátem osobně zasaženi, ale zároveň kolektivní paměti formované
prostřednictvím sociálních sítí – ústním tradováním mezi Čechy v Paříži různých generací a
z různých migračních vln, kteří se dostávají do vzájemného kontaktu například při navštěvování
budovy 18, rue Bonaparte.
Existence socialistického konzulátu a jeho pojímání u českých politických emigrantů byla
zmíněna již v kapitole o funkčním významu budovy. Jelikož se však složka funkční, symbolická
i materiální téměř v každém aspektu překrývají, není tomu jinak ani v tomto případě. Bývalé
konzulární oddělení tak nabylo symbolickou hodnotu také pro ty Čechy, kteří tomuto místu
v minulosti přisuzovali čistě funkční charakter, jako například informátor F: „Samozřejmě
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v tom podhoubí, nebo jak bych tak řekl, v tom nejhlubším je to takhle zapsáno, čili to vždycky
vyplave na povrch v těchhle příležitostech, protože nakonec to češství překlene nějaký tyhle
zasraný události osmdesátých let. To, že já tam vlastně jdu, i když to, co já si o tom myslím
někdy, no nakonec tam jdu, že jo, protože si říkám, že to neodvrhnu pochopitelně, ale je fakt, že
mě to nesedí.“ Socialistický konzulát se nedotýkal jen emigrantů, kteří na něj docházeli
například pro povolení, aby mohli vycestovat za rodinou do Československa, ale také Čechů
z jiných migračních vln. Informátor I vypráví, že mezi Čechy v Paříži v té době byla vědomost
o sídle konzulárního oddělení v budově v Bonapartově ulici ve všeobecném povědomí, i když
tomu nebyla přikládána velká důležitost: „Ano, to bylo automaticky, to se vědělo, že to je jejich
pod-úřad, nebo jak bych to řekl, jejich filiálka. A více méně, že zkrátka oni... Ne tak, co mohli
velice dělat, myslím politicky nebo tak. Nebylo zkrátka co už v tu dobu. Toho dění politického
bylo tolik, že nějaký konzulát někde nikoho nezajímal.“ Ti Češi, kteří byli v politickém exilu,
navíc měli oproti emigrantům s vystěhovaleckým pasem jiné postavení. Zatímco ti mohli žádat
na konzulátě o povolení k vycestování do Československa a jiné úřední záležitosti a byli tím do
jisté míry závislí na dobré vůli úředníků, exulanti neměli žádné příležitosti k návštěvě
Československa a tak si nemohli ani vybudovat k budově jakožto sídlu socialistického
konzulátu žádný významnější vztah: „No tam nebylo jednak nic a ti Češi... To nemělo s Čechy
nic společného, ale oni neměli s uprchlíkem vůbec nic do činění. Buďto vám neotevřou nebo by
zavolali nějakého policajta nebo estébáka. Ale vcelku neměli zájem s nějakou takovou
bezvýznamnou osobou něco mít, takže oni s námi neobcovali. My s nimi ne a oni s námi ne.“
V kolektivní, zprostředkované paměti, se objevuje čistě negativní percepce tohoto historického
období spojeného s Masarykovým domem. Právě tyto nepříjemné zážitky byly silně emočně
vnímané, což dnes přispívá k potřebě ústního tradování zkušeností a jejich zprostředkování
mladším generacím, které dobu socialismu možná již vůbec nezažily. G: „O tom, jak to bylo za
komunismu, já vlastně přímo nic nevím a to, co jsem slyšel z doslechu, ti líp řeknou lidi, co sem
chodili na konzulát si žádat o víza. Samozřejmě by mě zajímalo, kdo všechno fízloval z těch
zaměstnanců, ale vzhledem k tomu, že je neznám, tak je to celkem jedno. To spousta lidí vypráví,
jak to bylo hnusný a jak se báli, když tam šli a tak dále.“ Také informátorka B, která je v častém
kontaktu s Čechy různých generací v Českém centru, České škole bez hranic i v různých
krajanských spolcích, kde se udržuje silná historická paměť, byla svědkem nejednoho
vyprávění předlistopadových emigrantů: „Je pravda, že to říkají vlastně i ti starší emigranti, že
se té budově vyhýbali a že ji nemají rádi doteď, to já jsem slyšela už několikrát. Že věděli, že
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tam byl člověk lustrovaný a všechno se o něm vědělo, protože tam byl vlastně komunistický úřad
v té době.“
Nakonec bychom neměli opomenout ani fakt, že v mikroperspektivní rovině si každý jedinec
vytváří vztah k určitému místu na základě vlastních zkušeností a prožitků. Pokud nahlédneme
na tuto problematiku, ve které dominuje negativní pohled emigrantů na socialistický konzulát,
z opačné strany, zjistíme, že pro jiné toto místo, spolu se socialistickým konzulátem, byty
vyslaných zaměstnanců i školy pro jejich děti, mohlo znamenat místo prožívání dětství
s rodinou a pocit domova, které jsou vzpomínané se značnou nostalgií. O tom podává svědectví
informátorka D, která se v budově 18, rue Bonaparte setkala s mužem, jehož rodiče byli vyslaní
pracovníci Ministerstva zahraničních věcí: „Pak jsem narazila sama v průběhu pracovní doby,
přišel nějaký člověk a byl hrozně nadšený a vyprávěl, že když byl malý, že tam chodil do školy
a jestli si může prohlédnout ty prostory. (…) A tam byla i škola, on říkal, že v přízemí, jak je ten
dvorek, že tam děti jezdily na kole, tam vzadu, já nevím, jestli jsi to tam viděla. Ten zadní dvůr,
ten je taky takový hezký a říkal, že tam jezdili na kole, když byli malí, že tam vyrůstali. A to bylo
v době… za doby komunistů vlastně, že jo. Tak tu byl konzulát a jeho rodiče pracovali ve státní
správě a on tady bydlel. Tak byl nadšený, byl hrozně rád, že to po tolika letech vidí, ukázal mi,
kde přesně bydlel, tam na půdě, tam kde byl tehdejší náš domov. Tak zase to člověk vidí trochu
jinýma očima.“
Symbolický charakter budovy postavený na její historii je velmi bohatý a v povědomí Čechů,
kteří toto místo navštěvují, se objevují i další historické spojitosti. Na uvedených příkladech se
však dá efektivně demonstrovat, jak různé historické konotace mohou ovlivňovat percepci
nějakého místa v současné době. Zatímco za socialistického režimu se o spojitosti budovy se
vznikem Československa téměř nevědělo, v dnešní době je tento odkaz umocňovaný například
pamětní deskou na fasádě budovy a naopak spojitost se sídlem komunistické moci se
v oficiálním diskursu nijak nezdůrazňuje. Zároveň jejich srovnání poukazuje na skutečnost, že
koncept místa paměti se nejčastěji utváří okolo událostí vnímaných pozitivně, odkazujících na
sílu a statečnost daného národa. Takto reflektují odkazování se na T. G. Masaryka a nízké
povědomí o socialistickém konzulátu také mnozí Češi v Paříži a mezi nimi také informátorka
D: „Protože k těm negativním věcem se dneska nikdo vztahovat nechce, že jo (zasmání). A je
zajímavé, že tam proběhlo spoustu negativních věcí.“ Stejně tuto skutečnost vysvětluje také
informátor K, který fungování socialistického konzulátu sám zažil, ten se odvolává na
selektivnost paměti, která způsobuje uchovávání pozitivních zkušeností a informací na úkor
těch negativních: „No tak to je konstruovaná lidská paměť, že si v podstatě vždycky pamatuješ
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jenom to příjemné.“ Na základě rozhovorů s informátory i každodenní komunikace s Čechy
budovu navštěvujícími, se tedy domnívám, že přestože lidé v této budově zažívali různé doby
a události a existence socialistického konzulátu se silně podepsala na pocitu, který v nich
budova vyvolává, v symbolickém charakteru tohoto místa, k němuž se lidé vztahují, převládají
právě ta období, která je možné vnímat s úctou a která vytvářejí jakousi historickou kontinuitu,
do jisté míry legitimizující přítomnost Čechů v Paříži: (D): „No a tak různě jsem narážela na
tu historii a tak si to člověk uvědomuje, že tam prošlo spoustu lidí a staly se tam různé věci, že
jo. Ale tak pro mě stejně tam vždycky převládá ten pozitivní duch, to je jasné…“ Fakt, že budova
obsahuje tento symbolický charakter v podobě historických událostí, které navíc kopírují do
jisté míry historii samotného Československa, je pro mnoho Čechů v Paříži důležitý a tvoří
významnou součást skrze níž je budova 18, rue Bonaparte vnímána.
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Obrázek 19: Pamětní deska na fasádě budovy 18, rue Bonaparte
Pamětní deska připomínající, že v budově sídlila československá prozatímní vláda pod vedením
T. G. Masaryka, věnovaná roku 1928 městem Paříž. Autor fotografie: neznámý, zdroj: archiv
Českého centra.
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Obrázek 20: Pamětní deska na fasádě budovy 18, rue Bonaparte dnes
Pamětní deska připomínající sídlo československé prozatímní vlády, která byla na budovu
znovu slavnostně usazená 28. října 1997, autor fotografie: Věra Okénková, 7. 6. 2013.
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Obrázek 21: Československý symbol umístěný na fasádu budovy 18, rue Bonaparte roku
1947
Český lev se slovenským znakem, který byl materiálním ztvárněním symbolického charakteru
budovy. Autor fotografie: neznámý, zdroj: CAROLI, Roger. Jan Vlach, Paříž: 1956.
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Obrázek 22: Replika reliéfu československého lva
Zmenšená replika reliéfu československého lva od J. Vlacha, která visí od roku 2006 na recepci
Českého centra. Autor fotografie: Věra Okénková, 8. 6. 2013.
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4.3. Materiální význam budovy 18, rue Bonaparte
Poslední kategorii, která ovlivňuje percepci zkoumaného místa, tvoří materiální stránka.
V porovnání s funkčním a symbolickým významem tohoto místa se může zdát zanedbatelná,
přesto se nejednou objevuje v reflexích samotných aktérů. V souladu se změnou paradigmatu
v devadesátých letech 20. století označovanou jako prostorový obrat, kde se společenskovědní
a humanitní odborníci začali zajímat o vliv prostorové dimenze v rámci studia člověka, se v této
části zaměřím na otázku, jaký vliv má materiální charakter budovy na percepci tohoto místa.
Zajímat se zde budu především o to, jak nějaké konkrétní místo či prostor může ovlivňovat
atmosféru, která je vždy důležitým pozadím pro prožívání veškerých aktivit, které se v budově
konají. V kapitole Materiální význam budovy 18, rue Bonaparte tak nebudou představeny
architektonické prvky budovy a její památková hodnota, ale spíše materiální aspekty vážící se
k symbolickému nebo funkčnímu charakteru místa. Toto téma silně rezonuje především
v souvislosti s materiálními artefakty, které vyjadřují symbolický charakter místa (jako jsou
pamětní desky a jiná hmotná ztvárnění historie) nebo také s přestavbami, jimiž budova
v nedávné době procházela a prochází. Nejenže přestavby dočasně ovlivňují chod institucí, jež
zde sídlí, a tedy působí na funkční stránku budovy, mohou také narušit nebo úplně zničit
pomyslného ducha tohoto místa. Důležitost symbolického charakteru každé stavby zdůrazňuje
také informátor F, který se v Paříži živí jako architekt a profesor architektury: „Jenomže ta
budova přijala tolik lidí, tolik duchů v tom místě, já nemůžu si nevzpomenout (…), že v těch
místech jsou lidi, jinak to nemá žádný speciální význam. Ten architekt, aby dělal nějaké zdi
jenom proto, aby dělal nějaké zdi. To já vyčítám těm studentům non-stop, protože ti studenti
dělají jenom něco, kde není místo…, nebo vůbec si ani jednu vteřinu nepomyslí na to, že by tam
mohl někdo bydlet nebo žít. Čili, v tomto slova smyslu je to docela interesantní.“
Graf 9: Pohled Čechů v Paříži na interiér i exteriér budovy 18, rue Bonaparte
Odpovědi na uzavřenou otázku, zda se budova (její exteriér i interiér) respondentům líbí.
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Otázka, jak je materiální stránka budovy vnímaná u Čechů žijících v Paříži, byla zjišťovaná
mimo jiné také dotazníkovým šetřením. Z toho vyplývá, že celým 72% respondentů se celkový
vzhled budovy líbí, 20% se spíše nelíbí a pouhé 2% z nich uvádí, že se jim nelíbí vůbec. Zatímco
z genderového hlediska se zdá být pohled na materiální stránku budovy vyrovnaný a u obou
pohlaví odpovídá celkovým výsledkům pro tuto otázku, z perspektivy věku respondentů již
vyplývají jisté rozdíly. Nejkritičtější se ke vzhledu budovy zdá být věková kategorie 26-39 let.
Respondenti, kteří do této kategorie patří, uvádějí v 31%, že se jim fyzický vzhled budovy spíše
nelíbí. Respondenti z věkové kategorie mladší než 25 let sice vnímají vzhled budovy
pozitivněji, jedná se ale o jedinou věkovou kategorii, která připouští, že se jí budova nelíbí
vůbec (5%). Naproti tomu nejstarší věková skupina respondentů neuvádí žádné negativní
hodnocení a 100% respondentů odpovídá, že se jim interiér i exteriér budovy spíše líbí. Pokud
se zaměříme na otázku vnímání vzhledu budovy podle typu migrace, zjistíme, že všechny
migrační skupiny vnímají budovu převážně pozitivně. Zajímavý rozdíl vyplývá jen mezi
Češkami, které přijely do Paříže za českým partnerem a těmi, které přijeli za partnerem
Francouzem, kde 100% žen s partnerem Čechem hodnotí vzhled budovy pozitivně, zatímco u
žen s partnerem Francouzem, připouští 30% z nich, že se jim budova spíše nelíbí. Dle analýzy
dotazníkového šetření se pozitivní hodnocení vzhledu budovy 18, rue Bonaparte zdá být přímo
úměrné četnosti navštěvování tohoto místa. Zatímco ti respondenti, kteří v budově nikdy nebyli,
tvrdí z 60%, že se jim budova spíše nelíbí, respondenti, kteří ji navštěvují pravidelně nebo občas
ji hodnotí z velké většiny pozitivně. Z toho můžeme usuzovat, že materiální stránka budovy je
dost často hodnocena prizmatem zkušeností a zážitků s tímto místem spojených.
Vzhled budovy může být důležitý také proto, že instituce, které v ní sídlí, nesou jako jednu
z důležitých funkcí reprezentaci českého státu. Toto téma rezonuje v rozhovorech s některými
informátory a dostává se mu pozornosti také v rámci dotazníkového šetření. Informátorka D
hovoří o spojitosti materiální stránky budovy s její funkční stránkou: „Je to přeci jen místo,
které reprezentuje Českou republiku, Češi se tam schází. A to, jak to vypadá, to svědčí přeci jen
o tom, jak to asi funguje.“ Fyzický vzhled budovy a jeho odkaz na českou identitu hodnotí také
informátorka H: „No, mě přijde, že ten interiér Českého centra také úplně neodráží Čechy jako
takové. Že to mohlo být vymyšlené daleko lépe. Že to je prostě normální klasická anonymní
budova, která zvenku vypadá jako francouzská a uvnitř vypadá jako jakákoli dejme tomu
administrativní budova.“ Důležitou výpovědní hodnotu mají data získaná analýzou dotazníků,
z nichž vyplývá, že 56% respondentů si myslí, že budova dobře reprezentuje „češství“, zatímco
27% hodnotí reprezentaci negativně. Zajímavé je, že v 10% všech odpovědí se vyskytuje názor,
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Graf 10: Materiální stránka budovy 18, rue Bonaparte jako reprezentace „češství“
Odpovědi na uzavřenou otázku, zda podle respondentů budova dobře reprezentuje „češství“
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že budova, jakožto materiální věc, nemůže reprezentovat etnickou identitu: „Nemyslím si, že
existuje nějaké "češství", které by bylo třeba (bylo možno) reprezentovat pomocí jakýchkoliv
budov.“ A že toto „češství“ spíše než budova samotná, vyjadřují instituce, které v ní sídlí:
„Nepřikládala bych to budově, ale tomu, co je tam v současné době a jaký je tam program a
služby.“. Tento typ odpovědi se objevuje u všech věkových kategorií kromě té nejstarší. Tato
skupina je specifická také v tom, že 100% respondentů odpovědělo na otázku kladně, tedy že
podle nich budova 18, rue Bonaparte reprezentuje českou identitu dostatečně dobře.
Mezi materiálními specifiky budovy 18, rue Bonaparte, které nesou důležitý symbolický
význam a jsou informátory zmiňované právě v souvislosti s historickým odkazem tohoto místa,
jsou pamětní desky a jiné symboly, které jsou nebo byly součástí exteriéru budovy. Fasáda
tohoto objektu nesla od roku 1928 pamětní desku odkazující na sídlo prozatímní
československé vlády pod vedením T. G. Masaryka a roku 1947 byl o něco výše instalován
reliéf kamenného lva – tehdejšího československého státního znaku, který ztvárnil sochař J.
Vlach. O peripetiích, kterými procházela pamětní deska i reliéf lva v průběhu 20. století, bylo
pojednáno v kapitole 1.1. Historie a proměny Masarykova domu. Již z té kapitoly je zřejmé, že
tato materiální ztvárnění symbolického významu budovy byla velmi důležitá především pro
krajanské spolky v Paříži. Kromě jejich historie je však potřeba zmínit také fakt, že jsou tyto
dva zhmotnělé symboly stále součástí kolektivní paměti Čechů a že jsou silně vnímány také
samotnými informátory. Pamětní deska na fasádě budovy je dnes součástí každodenní reality
pro většinu Čechů, kteří budovu navštěvují. Od roku 1997 je tento symbol, který byl v době
socialistického režimu z fasády budovy odstraněn, znovu na očích kolemjdoucím a
návštěvníkům. Přesto, že je přítomnost desky na budově pro většinu Čechů důležitá, někteří
informátoři (jako například informátor F) ji vnímají pro vyjádření symbolické hodnoty tohoto
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místa za nedostatečnou: „Ale pamětní deska to nemůže ztělesnit. Tady to je třeba upřesnit nějak,
tady to jsou prostory, ta deska to je prostě... (pozasmání), jenom deska, která je tam navěšená,
to je placka, jenomže ty prostory co tam jsou… Tam se pohybovalo X lidí, tam by bylo potřeba
to dát nějak najevo, že se jedná o tuhle minulost.“ Zatímco pamětní deska byla vytvořena nová,
silně připomínající podobu té původní a častokrát ani není známa skutečnost, že v době
socialismu byla původní plaketa odstraněna, mnohem větší emoce vyvolává symbol
kamenného reliéfu lva. Ten byl z fasády sundán až během přestavby předního traktu budovy
v devadesátých letech 20. století a proto je pro mnohé z informátorů ještě součástí jejich živé
paměti. V současné době tento velký reliéf připomíná jen jeho zmenšená maketa na recepci
Českého centra. (D): „Když byla ta první rekonstrukce, tak na čelní stěně té fasády byl znak
českého lva. A já říkám: ‚No to je paráda, a kde je teď?‘ No, oni ho zničili, prostě ho
zlikvidovali. To je hrozná škoda. No a potom pan Zelenka, sochař, vytvořil jakousi maketu,
která tam teď visí na recepci. A to si říkáš, musíme o to pečovat, vždyť jak to taky teď vypadá
ta fasáda, to je ostuda si říkáš, to je škoda.“ Přesto, že toto vyobrazení lva bylo vytvořené podle
malého znaku Československé republiky, jež byl státním symbolem v letech 1918-1938 a
1945-1960, informátoři se k reliéfu vztahují jakožto k symbolu našeho národa dodnes: (K): „No
tak máme alespoň toho malého lvíčka, to je lepší. Jsme malý národ, tak malý lev.“
V rozhovorech s informátory jsou v souvislosti s materiální stránkou tohoto objektu opakovaně
nastolované také konotace s přestavbami budovy a architektonickými zásahy do místa, jež
disponuje silným symbolickým kapitálem (F): „To je důležitý bod, já myslím, že to není žádná
blbost esoterická, že jakmile jste v prostorách, které existují, tak není možné abstrahovat, si
říct, že jsem kdekoliv. Ne, nejsem kdekoliv, jsem právě v těchto prostorách, které mají jistou
minulost, ve kterých se udály jisté okolnosti a ve kterých prošlo X osudů. To prostě není možné,
aby se člověk k tomu choval jako nějaký buran.“ Ve výpovědích informátorů lze pozorovat
jejich názory a pocity spojené s přestavbou předního traktu budovy, která probíhala v letech
1994-1997, ale také skutečnost, jak je vnímaná současná přestavba zadního traktu tohoto
objektu. Přesto, že některé prvky mají tyto dvě přestavby společné, zásadně se liší v přístupu
k symbolické stránce místa. Zatímco starší přestavba ponechala pouze historickou - městem
Paříž chráněnou - fasádu a zbytek budovy byl postaven zcela nově, současná přestavba se
alespoň částečně snaží brát v potaz historii tohoto místa a uchovat jeho genia loci.
Přestavba přední části budovy, zahájená z důvodu vybudování Českého kulturního centra je
z dnešního pohledu informátory hodnocena za spíše nezdařilou. Negativně ji vnímají někteří
respondenti z dotazníkového šetření, ale také informátoři, se kterými jsem uskutečnila
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rozhovory – jako například informátorka B: „Já už jsem tam moc dlouho na to, abych mohla
být jen nekritická, protože si myslím, že tam jsou věci, které jsou v tom baráku špatně
architektonicky vyřešené.“ Odhlédneme-li od toho, že materiální stránku této části budovy
hodnotí někteří Češi, kteří ji navštěvují za nevyhovující účelům, ke kterým by měla sloužit,
panuje mezi nimi silné přesvědčení, že přestavba uškodila historické symbolice, kterou by
budova měla nést. Tím, že byl přední trakt domu celý zbourán a prostory v něm byly
vybudovány podle zcela nového architektonického plánu, nezachovalo se žádné fyzické místo,
které by neslo skutečné stopy osob, které v místě působily či událostí, jež se zde odehrávaly.
Tento fakt vnímají někteří Češi, kteří se zajímají o historii budovy podobně, jako například
informátor F: „Tak mě se to zdá takové jako à moitié261. Něco tam šlo udělat a něco zase ne.
Ale ten duch…, myslím, že ten duch je pryč. Teda až na nějaké hlasy, které jistě, kdyby člověk
poslouchal, tak tam budou – i ty papaláši i ta prozatímní vláda, ale jinak teda…“
Současná rekonstrukce zadního traktu budovy ovlivňuje v dnešní době každodenní chod
institucí tvořících funkční stránku tohoto místa. Zároveň v souvislosti s přestavbou rezonuje
také symbolický charakter budovy, která byla nejen významným místem paměti, ale také
prostředím, jenž někteří vnímali jako domov: „Zezačátku samozřejmě ta první reakce byla:
‚Aha, tak oni tam teď zbourali ty parkety, po kterých já jsem chodila…‘, ale to není právě to,
co pro mě bylo důležité. Pro mě bylo důležité to, co jsem tam prožila, koho jsem tam potkala, o
čem jsem tam přemýšlela. A proto se tam dneska ráda vracím.“ Z toho, co říká informátorka
D, můžeme usuzovat, že vztah k materiální stránce nějakého konkrétního místa se liší podle
typu paměti, která se k danému prostoru váže. Zatímco individuální paměť s osobními
vzpomínkami se pojí především s lidskými a emocionálními vazbami, paměť kolektivní –
zprostředkovaná – je mnohem více závislá na fyzickém místě. Existence místa paměti
v povědomí lidí jako by byla závislá na zachování historických materiálních prvků budovy. „To
už z toho nezbyde nic teď po té rekonstrukci. Tam nechají možná jeden krb nebo dva, pár
menších prvků jako připomenutí, co jsem slyšel, tak dělají kopii toho zábradlí. (…) Ale pár
prvků tam zůstane. Předpokládám ale, že to bude mít úplně jiný charakter, že to bude jiné...
Nevím, jestli zrovna vzadu byl Beneš se Štefánikem, takže je to takové…“ Kromě informátora
G také další vidí jistou útěchu a možnost zachování duchů historie ve využití původních prvků

Informátor F používá pro vyjádření názoru o nedokonalé/neúplné/napůl provedené přestavbě budovy
francouzské spojení „à moitié“. Francouzské výrazy jsou v přepisech rozhovorů zachované, aby byla zachována
co nejvyšší autenticita řeči. Mimo to poukazují na jazykovou integraci informátorů žijících ve francouzském
prostředí.
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uvnitř nového interiéru a pro samotné stavitele a architekty vyvstává otázka, co rekonstruovat
a co vystavět nově.
Rekonstrukce budovy je zmiňovaná také v souvislosti s každodenním chodem budovy a jejími
funkcemi. Lidé, kteří mají v budově své zaměstnání, popisují instituci, v níž pracují mimo jiné
i na základě jejího umístění v rámci budovy 18, rue Bonaparte. V rozhovorech se objevuje nejen
popis, kde dnes daná instituce sídlí, ale také v jakých prostorách fungovala před přestavbou.
Například Česká škola bez hranic, která dnes využívá část budovy Českého centra, měla
původně k dispozici také prostory patřící k budově konzulárního oddělení, (B): „My jsme
kancelář měli na posledním patře konzulátu a tam jsme také učili. Měli jsme k dispozici jeden
byt na konzulátě a tam jsme měli kancelář a zároveň tam byly dvě třídy a pak jsme zbytek stejně
učili v Českém centru.“ V současné době výuka České školy bez hranic probíhá v kanceláři
ředitelství Českého centra ve 4. patře, v zasedací místnosti ve 3. patře, v Janáčkově sále,
v mezaninu a v dalších prostorách, které jsou v předním traktu budovy v danou chvíli
k dispozici, (D): „No, ale jsou skvělí, všichni to zvládají a mají to jako velké dobrodružství a
dětem je to v podstatě jedno, že jo. Horší je to pro ty učitele, když musí ráno přijít, nachystat si
židle, stoly... Třeba v buňce stavbyvedoucího, to jsme měli zrovna tuhle sobotu, k tomu nějaký
světla poshánět. Tak to jsou bojový podmínky.“ Uskromnit se musely nejen instituce, které za
normálních okolností provozovaly svou činnost v zadním traktu budovy, ale také samotné
České centrum. Z důvodu přestavby, přibližně v době zahájení terénního výzkumu, odešly
instituce Czechtrade a Czechtourism. České centrum nejen, že přišlo o prostor pro knihovnu a
poskytlo jej konzulárnímu oddělení, muselo ze statických důvodů uzavřít také sklepní prostory,
v nichž se pravidelně konaly páteční jazzové koncerty. Sklep se od té doby stal jedním
z prostorů budovy 18, rue Bonaparte, který je u Čechů v Paříži vnímaný s nostalgickým
nádechem. Zároveň sklep u některých návštěvníků asociuje české prostředí - možná také proto,
že mnohým připomíná atmosférou českých hospod. Tento fakt zmiňuje také informátor L: „Ale
je pravda, že v hospodě je jiná atmosféra, možná že rozumíš. Například ve sklepě, když to je
úplně zavřený a je hodně lidí, tak je to pro mě pohodlný. Taková dobrá atmosféra, pití a lidi,
kteří mluví nahlas. Pro mě to je pohodlný, taková chaude atmosphère262.“
Z výpovědí informátorů vystupuje do popředí vnímání sklepních prostor v kontrastu s
atmosférou Janáčkova sálu. To, že konkrétní materiální prostředí dokáže ovlivňovat, jak se tam

Informátor využívá francouzského výrazu „chaude atmosphère“ pro vyjádření příjemné/vřelé/dobré
atmosféry.
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člověk cítí, rezonuje také u informátora C: „Tam má hezkou atmosféru ten jazzový klub, ale v
Janáčkově sále mi tam vadí ta umělá atmosféra. Já nevím, něco mi tam nesedí, přispívají k tomu
asi ty zavřené okenice a to, že tam přijdeš a tam je ticho vždycky.“ Multifunkční prostor sálu
v prvním patře budovy, který nejenže hostí koncerty vážné hudby, vernisáže, přednášky a
promítání filmů, převzal také funkci místa pro konání jazzových koncertů. Průběh koncertů
v jiném prostředí hodnotí informátor G jakožto zaměstnanec Českého centra: „Bylo to dobré,
bylo to jiné, vydělá si to trochu méně, protože lidi kecají méně a méně konzumují, ale také to
funguje.“ A také informátor C, jako pravidelný návštěvník „To jsem zvědavý, jak se to bude
vyvíjet. Já jsem tam byl jednou a to bylo zase šíleně stísněné. Oni přestali hrát a v tom klubu,
tam spíš se lidi moc baví během té hudby a oni prostě přestali hrát a bylo ticho. Tam je něco
magického v tom sálu a mělo by se to tam trochu rozčísnout.“ Na tomto příkladu je dobře
viditelné, jaký může mít různý fyzický prostor vliv na percepci budovy 18, rue Bonaparte u
Čechů v Paříži. Přesto, že jazzové večery navštěvují v Janáčkově sále stejní lidé, jako
navštěvovali sklepní prostory, atmosféra těchto kulturních akcí představujících jeden
z funkčních významů budovy se liší na základě prostoru, v jakém se odehrává.
Skutečnost, že samotné prostory a materiální atributy nějakého místa působí na vnímání toho,
jak se lidé kde cítí, je opakovaně nastolovaná také v případě konzulárního oddělení. Fyzické
prvky prostor, kde v současné době dočasně sídlí konzulární oddělení, jsou vnímány skrze
skutečnost, že v budově (i když na úplně jiném místě než dnes) sídlil socialistický konzulární
úřad. Tento fakt způsobuje to, že dochází k srovnávání fyzických prostor konzulátu se vzhledem
úřednických budov za minulého režimu. Z toho nejčastěji je reflektovaná přepážka mezi
konzulárním pracovníkem a návštěvníkem úřadu. Ta je v tomto případě vnímána jako symbol
oddělení, o to negativněji vnímaný, že de facto od sebe odděluje krajany: (F) „A znova jsem byl
za nějakou přepážkou, i když je rok 2013, takže jsem si připadal poněkud… Pak ta dáma, já
nevím, jestli jí to připadalo blbé, ona vyšla tedy z toho kanclu, aby se mnou mluvila normálně,
protože mluvit s nějakým člověkem přes to okýnko mi připadá... Teda s krajanem mluvit přes to
okýnko, já nejsem žádný vrah. Mě to připadalo úplně nesmyslné takhle jednat a vidíte dneska
je… a jak to už dlouho trvá.“ Stejně tak o prostorách konzulárního oddělení vypráví
informátorka M, ta však z pohledu zaměstnance. Také ona zmiňuje přepážku, kterou však
nevnímá pouze negativně a kategorie krajan pro ní pravděpodobně není tak silně idealizovaná:
„V tom patře, kde máme kancelář a místnost pro přijímání veřejnosti, tak tam se udělala příčka,
to jsou nějaké předpisy, které jsou v zásadě mnohdy oprávněné. Ono mnohdy to vypadá
zvláštně, že musíte přes to okénko, ale oni vám někdy přijdou lidé, kteří jsou třeba agresivní,
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takže není vždy vyloučený i nějaký útok ze strany toho člověka, takže z toho důvodu jsou udělaná
ta okénka.“ Fyzické oddělení mezi zaměstnancem úřadu a jeho návštěvníkem poukazuje na
zajímavý fakt, že pojem krajan nemusí pro každého Čecha žijícího v Paříži nést ty samé
konotace. Zatímco pro návštěvníka, který se většinou s krajany setkává v rámci svého volného
času a může vzpomínat s nostalgií na své české přátele nebo rodinu, představuje přepážka
nepochopitelnou překážku při komunikaci dvou krajanů, pro zaměstnance konzulárního
oddělení, který je vyslaný do cizí země jen na několik let a je s Čechy v každodenním pracovním
kontaktu, může být žádoucí ochranou.
V percepci materiální stránky budovy vystupují silně do popředí vzpomínky na vzhled bývalého
socialistického konzulátu. Materiální stránku této instituce reflektují pouze informátoři z
migrační skupiny, která přijela do Paříže v sedmdesátých a osmdesátých letech. Informátoři
z jiných migračních vln, kteří o existenci socialistického konzulátu vědí, však o jeho vzhledu
nehovoří. Na základě toho se můžeme domnívat, že přesto, že se ústně předává funkční a
symbolický význam tohoto místa, jeho materiální aspekt zůstává často zakořeněný jen ve
vzpomínkách lidí, kteří se na tomto místě skutečně ocitli. Interiér socialistického konzulátu je
dodnes spojovaný se vzhledem jiných československých budov, který byl pro tento režim
typický. Tento fakt dosvědčuje informátor K: „Vágně si to pamatuji, to byla taková typická
bolševická, zbolševizovaná… tedy interiér byl zbolševizovaný. Všude byly PVC na zdích a
nějaké posrané nápisy, jako ‚se sovětským svazem‘ a nástěnky a kdo byl úderník a kdo nebyl.
(…) Takže to bylo opravdu velmi nepříjemné. Velmi, velmi nepříjemný barák.“ Právě zde
vyplývá, že v této době byla budova 18, rue Bonaparte skutečně spojovaná s „češstvím“, její
materiální stránka totiž způsobovala, že člověk vcházel z pařížské ulice přímo do
československého prostoru – československého svou funkcí i vzhledem: „No ale všechno to
bylo tak, jak to vypadalo v Čechách v téhle době, že jo. To znamená, všechno byly sektorové
nábytky, takové z té doby. (…) A na zemích bylo linoleum, takové to typicky české linoleum,
takové to prošlapané linoleum. (…) Všechno to bylo natřené nějakou takovou hnusnou
omyvatelnou barvou, takovou šedozelenou, no hnus všech hnusů.“
Materiální význam budovy 18, rue Bonaparte, jehož některé aspekty silně rezonují u Čechů
v Paříži, jež se zúčastnili výzkumu k této diplomové práci, je téměř vždy propojený s funkční
či symbolickou stránkou tohoto místa. Z uvedených příkladů vnímání různých fyzických prvků
budovy vyplývá, že materiální stránka slouží často pro potvrzení charakteru, jaké pro
informátory budova hraje. V případě, kdy většina Čechů budovu navštěvuje v souvislosti
s volnočasovými aktivitami, za účelem zábavy a seznámení se s novými lidmi, je vzhled budovy
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hodnocený převážně pozitivně. To se však mění u návštěvníků konzulárního oddělení, kteří tuto
úřední agendu vnímají jako jednu ze svých povinností a o to spíše u návštěvníků bývalého
socialistického konzulátu, kde je ve výpovědích informátorů negativní funkce budovy často
dokreslena ještě nepříjemnějším popisem jejích prostor. Dnes jsou sice mnozí návštěvníci i
zaměstnanci budovy k jejímu vzhledu kritičtí, přesto však pozitivní konotace, které se jim
spojují s tímto místem, převládají v jejich celkovém pohledu na budovu. Tento fakt potvrzuje
také informátorka B, pro níž i přes estetické nedostatky, hraje budova velkou roli v jejím životě:
„Já si říkám, že to není možné, že já tam trávím pátky. Že třeba ten koncert není ani tak kvalitní
a mohla bych to trávit daleko jinak a na daleko hezčím místě. Ona ta ulice je sice hezká, ale je
poměrně zaplivaná a není to tady nic moc velká romantika, když si to člověk uvědomí. No ale
vracím se sem ráda a cítím se tady dobře.“
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Obrázek 23: Vstupní dveře na recepci Českého centra
V současné době hlavní vstupní dveře do budovy 18, rue Bonaparte představující často důležitý
symbolický i materiální předěl mezi francouzskou ulicí a českou budovou. Autor fotografie:
Věra Okénková, 7. 6. 2013.
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Obrázek 24: Budova Českého centra po rekonstrukci
Zadní stěna předního traktu budovy patřící Českému centru. Budova získala po rekonstrukci v
devadesátých letech zcela nový vzhled. Autor fotografie: Věra Okénková, 7. 6. 2013.
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Obrázek 25: Rekonstrukce zadního traktu budovy
Současná rekonstrukce zadního traktu historické budovy, kde sídlila prozatímní
československá vláda. Autor fotografie: Věra Okénková, 7. 6. 2013.
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ZÁVĚR
Diplomová práce „Budova 18, rue Bonaparte: Místo paměti a jeho význam pro Čechy žijící
v Paříži“ měla za cíl představit toto místo, jako faktor nesoucí zvláštní význam pro populaci
českých migrantů z různých migračních vln. V průběhu výzkumu a vyhodnocování výsledků
se objevila další zajímavá témata pro analýzu a další teoretické přístupy k rozpracování.
Z důvodu omezeného objemu, jaký tento typ práce poskytuje, však nemohly být uplatněny.
Téma této diplomové práce tudíž nepovažuji za zcela vyčerpané a připouštím, že kladením
jiných otázek při analýze dat empirického výzkumu, by mohly být hlouběji propracovány
některé z otázek, kterých jsem se zde jen letmo dotknula. Výsledkem předkládané diplomové
práce je tedy text, který přechází od přehledu významů pojmu místa ke konkrétnímu
rozpracování dvou důležitých teorií ve společenských a humanitních vědách, od výčtu různých
pro Čechy důležitých míst ve Francii k jednomu konkrétnímu a od historie budovy 18, rue
Bonaparte k její současnosti. Zachycení všech těchto témat mělo umožnit, aby byla budova
představena pokud možno ve své celistvosti a z nejrůznějších úhlů pohledu, ze kterých na ni
mohou pohlížet právě Češi v Paříži. K přiblížení charakteru místa pak v neposlední řadě
dopomohly fotografie, které byly z důvodu důležité výpovědní hodnoty řazené přímo do textu,
vždy za kapitoly, k nimž náleží.
Právě proto, že atmosféra jakéhokoli místa je často těžko zachytitelná slovy a každý člověk ji
může vnímat jinak, pokusila jsem se přiblížit nejrůznější faktory, které mohou na percepci
budovy působit, a to rozčleněním tohoto místa na jeho funkční, symbolický a materiální
význam. V textu se tak prolínají nejdůležitější funkce budovy, jaké poskytuje České centrum,
konzulární oddělení, česká škola a další spolky a instituce, spolu se symbolickým charakterem
opírajícím se o historické konotace tohoto místa, na jehož percepci se podílí také jeho fyzický
vzhled. Přesto, že je takovéto rozčlenění místa do jisté míry nejednoznačné a jednotlivé
kategorie jsou v očích informátorů často propojeny, ukázalo se v práci jako velmi užitečné,
protože umožnilo alespoň částečně přiblížit genia loci Masarykova domu. Celkový význam
tohoto místa má však také širší přesahy do studia identit, migrací nebo paměti a odkazuje také
na otázky vnímání domova – utváření domova nového a postupnou integraci do hostitelské
společnosti. Závěrem těchto kapitol může být tvrzení, že význam budovy 18, rue Bonaparte
spočívá především v těchto aspektech:
1. Budova je místem setkávání, kde mohou být Češi žijící v Paříži v kontaktu se
svými krajany, s českou kulturou a s lidmi, kteří se o Českou republiku zajímají
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– přičemž povědomí o české kultuře je v multikulturní metropoli, jakou je Paříž,
dosti výjimečné. Jako místo setkávání však může být namířené také mimo styk
s krajany a soustředit se naopak spíše na vytváření nových kontaktů s Francouzi
nebo s lidmi jiných národností. Mohli bychom tedy budovu označit podle
Lauriera Turgeona také jako hraniční místo, protože zprostředkovává interakce
mezi různými společnostmi a přispívá tak k mísení a k vytváření nových kultur.
Protože je společenská funkce důležitým atributem domova, můžeme říci, že
také toto místo může pro Čechy v Paříži přispívat ke snazší integraci do
francouzské společnosti - jakožto nového domova - přičemž uchovává jejich
kulturní a národní (etnickou) identitu.
2. Budova představuje místo, kde se mluví českým jazykem. Význam češtiny
(mateřštiny) spočívá ve skutečnosti, že se zde ruší jazyková bariéra. To je
důležité především pro Čechy s nižší úrovní francouzštiny, pro které začátky
v cizojazyčném prostředí mohou být náročné a stresující. Také ale ti, kteří ve
Francii žijí již dlouho a nemají problémy s francouzštinou, se ke svému
mateřskému jazyku vztahují s jakousi nostalgií. V obou dvou případech
odkazuje jazyková stránka budovy k jejímu ztotožňování s domovem. Domov
v tomto případě znamená tedy místo, kde byl člověk vychován a kde rozumí
svému okolí – místo, kde se mluví mateřským jazykem. Zatímco u některých
Čechů může tato funkce budovy zpomalovat proces jazykové integrace do
francouzské společnosti, u jiných přispívá k udržování jejich kontaktu s českým
jazykem, který by se jinak začal vytrácet. Možnost mluvit v budově česky
v každém případě vyvolává u jejích návštěvníků pocit větší blízkosti a
pochopení.
3. Jedná se také o místo tvořící jakési praktické zázemí. Budova poskytuje svým
návštěvníkům důležité kontakty, informace i pomoc. Někteří se na ni obracejí
při hledání práce nebo ubytování, jiní při zařizování úředních záležitostí.
V tomto smyslu může budova představovat oporu v drobných každodenních
problémech nebo i v těžkých životních situacích a především díky konzulárnímu
oddělení zprostředkovávat formální kontakt s rodnou zemí – s Českou
republikou. V rámci procesu migrace tak budova svým návštěvníkům umožňuje
být plnohodnotnými občany České republiky přesto, že žijí v zahraničí. Díky
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tomu se u nich vytrácí pocit života v cizím prostředí a zmírňuje se kulturní šok
- to následně usnadňuje integraci a adaptaci do nového prostředí.
4. Toto místo také poskytuje některým Čechům žijícím v Paříži zaměstnání – tím
naplňuje jeden z důležitých atributů domova, který by měl mimo jiné být
místem, kde má člověk práci, kde je existenčně a finančně zajištěn. Ti Češi, kteří
v budově pracují a tráví v ní tedy největší část svého každodenního života, jsou
na rodnou zem pravděpodobně vázáni nejvíce ze všech. To však nevypovídá nic
o tom, že by jejich integrace neproběhla úspěšně. Zaměstnání v Českém centru,
na zastupitelském úřadě České republiky ve Francii nebo v České škole bez
hranic umožňuje Čechům, aby byli plnohodnotně začleněni do místní
společnosti tím, že zde pracují a svůj volný čas tráví na francouzské půdě, tedy
mimo budovu 18, rue Bonaparte.
5. Budova je důležitým místem kolektivní paměti ale i osobních vzpomínek –
přičemž oba tyto typy paměti přispívají k pocitu historické kontinuity a
k legitimizaci přítomnosti Čechů ve Francii. Zatímco kolektivní paměť
uchovává v každé době především pozitivní konotace budovy (takové, které
současně vyhovují stávajícímu vládnoucímu režimu), které mohou přispívat
k pocitu národní hrdosti, individuální paměť se váže na všechny emocionálně
silné zážitky, z nichž se některé tradují dál, jiné jsou zapomenuté a potlačené.
V každém případě existence obou dvou typů paměti vážících se k budově
potvrzuje skutečnost, že toto místo je jednak velmi důležitým místem paměti, ke
kterému se Češi v Paříži vztahují na základě petrifikované paměti v podobě
pamětních desek, ale také antropologickým místem par excellence, které
vytvářelo a dodnes vytváří živou individuální paměť. Tento fakt vyvrací teorii
Marca Augého, který staví do kontrastu místa paměti a antropologická místa, a
ukazuje, že tyto dva fenomény se mohou spolu snoubit v jednom konkrétním
místě, aniž by se navzájem nutně vylučovaly.
Závěrem je třeba říci, že přesto, že budova 18, rue Bonaparte má silný potenciál být významným
místem pro mnoho Čechů žijících v Paříži, někteří Češi o kontakt s českým prostředím v Paříži
vůbec nestojí a snaží se o co nejrychlejší asimilaci s francouzskou společností. Takovéto jednání
však většinou bývá podmíněné dostatečnou sociální základnou, kterou může poskytovat škola,
zaměstnání, partner a další lidé, místa nebo instituce. Pokud však tyto instituce selhávají,
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dochází nejčastěji k vyhledávání a vytváření vazeb mezi krajany. Všechny zmíněné aspekty,
které v sobě budova nese, mohou do určité míry omezit integraci do francouzské společnosti
tím, že v jistých sférách života uzavírají Čechy do jedné komunity a tím je oddělují od zbytku
společnosti – při práci, při vyřizování úředních záležitostí, při trávení volného času. Ve
skutečnosti však budova nedokáže vydělit Čechy z francouzského prostředí naplno, protože
neposkytuje veškeré služby, které člověk v rámci každodenního života potřebuje. Její
navštěvování je spíše chvilkovým vybočením z každodenního života, které spoluvytváří a
posiluje pocit sdílené identity Čechů v Paříži – Čechů z různých generací i z různých migračních
vln.
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Příloha č. 1: Pozorování - tabulka
Datum

Místo

Trvání

19/11/2012

18,
rue 19:00-21:00
Bonaparte
–
Janáčkův
sál

-

23/11/2012

18,
rue 14:00-14:30
Bonaparte

-

28/11/2012

18,
rue 13:45-14:30
Bonaparte
– konzulát

-

Subjekty / situace

-

-

Záznam

Promítání filmu Vive Terénní
la République
deník
První
setkání
s chodem ČC
Pozorování
typu
návštěvníků
Prohlídka prostor ČC
Informování se o
činnosti ČC
Návštěva
konzulárního oddělení
za účelem zápisu do
voličského rejstříku ve
Francii
Česko-francouzský
pár na konzulátě a
nezájem Češky o
prezidentské volby v
ČR

Terénní
deník
Terénní
deník

18,
rue 13:30-14:15
Bonaparte
–
ředitelství
ČC
18,
rue 12:00-12:30
Bonaparte
– sklep

-

Pohovor za účelem Diář 2012
stáže v ČC

-

Přestávka na oběd dětí
z ČSBH
Kontaktáž
potenciálních
informátorů

19/12/2012

18,
rue 9:30-10:00
Bonaparte
- konzulát

-

Návštěva
a Diář 2012
pozorování
chodu
konzulárního oddělení
za účelem vybavení
cestovních dokladů

7/1/2013

18,
rue 14:30-19:00
Bonaparte
–

-

Nástup na stáž do ČC

5/12/2012

8/12/2012

-

135

Záznam
o
rozhovoru
s informátork
ou B

Diář 2013

11/1/2013

ředitelství
ČC

-

18,
rue 19:00-1:00
Bonaparte
– recepce
ČC, sklep

-

-

-

-

12/1/2013

Velvyslan 12:00-12:30
ectví ČR
v Paříži

-

18/1/2013

18,
rue 19:00-00:00
Bonaparte
– recepce
ČC, sklep

-

19/1/2013

23/2/2013

29/3/2013

4/4/2013

18,
rue 9:30-13:00
Bonaparte
– recepce
ČC
18,
rue 14:00-16:00
Bonaparte
–
Janáčkův
sál
18,
rue 18:00-23:00
Bonaparte
–
ředitelství
ČC
Bar Petite 20:00-1:00
Taverne –
3, rue de la
Huchette

-

-

-

136

Zaučování
v
každodenních
činnostech ČC
Chod na recepci ČC a
ve sklepě během
jazzového koncertu
Spontánní
komunikace
s návštěvníky
Komunikace
se
zaměstnanci a stážisty
ČC
Zjišťování
typu
návštěvníků
Kontaktáž
potenciálních
informátorů
Návštěva
velvyslanectví
za
účelem
1.
kola
prezidentských voleb
Jazzový koncert ČC
z pozice recepční
Spontánní
komunikace
s návštěvníky
Zjišťování
typu
návštěvníků
Děti
navštěvující
ČŠBH a jejich rodiče
Učitelé z ČŠBH
„Slavnost
čtení“
pořádaná ČŠBH pro
děti
Chování dětí mezi
sebou a bilingvismus
Typ návštěvníků
Rozlučkový večírek se
stážistou ČC
Konverzace na téma
stáže
v
ČC
a
francouzských
stereotypů
„Česká
hospoda“
pořádaná ČSMPF
Typ návštěvníků
Neformální spontánní
konverzace
o

Terénní
deník

Diář 2013

Terénní
deník

Terénní
deník
Terénní
deník
Fotografie

Terénní
deník
Fotografie

Terénní
deník

16/5/2013

18,
rue 19:00-22:00
Bonaparte
– recepce,
Janáčkův
sál atd.

-

-

18/5/2013

25/5/2013

18,
rue 19:00-21:00
Bonaparte
–
Janáčkův
sál

-

18,
rue 9:30-19:00
Bonaparte
– recepce

-

-

-

26/5/2013

Gournaysur-Marne

11:00-17:00

-

-

-

-

7/6/2013

Velvyslan 10:15-11:15
ectví ČR
v Paříži

-

23/6/2013

Gournaysur-Marne

-

14:30-17:00
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důvodech
pobytu
v Paříži apod.
Seznámení s členy
ČSMPF
Vernisáž výstavy o
módě
pořádané
ČSMPF
Typy návštěvníků
Neformální
komunikace
s
návštěvníky
a
zaměstnanci ČC
Pozorování průběhu
události
Přednáška
Tomáše
Sedláčka
Pozorování
typu
návštěvníků
Pozorování rozmístění
sálu a sledu událostí
ČŠBH a neformální
komunikace s rodiči
dětí
Pronajmutí Janáčkova
sálu
společnosti
Ariam
Pozorování
prostor
„sokolské louky“ a
účastníků tzv. jarního
otevírání louky
Pozorování v kuchyni
při přípravě „vepřaknedla-zela“
Pozorování pokládání
kytice k památníku
padlých Sokolů za 1. a
2. světové války
Spontánní interakce se
členy Sokola i jinými
účastníky akce
Prohlídka
budovy
ambasády a historický
výklad od attaché de
presse
Michala
Dvořáka
Pozorování
během
tzv. sportovního dne
na sokolské louce

Terénní
deník
Fotografie

Terénní
deník

Terénní
deník

Terénní
deník

Tištěné
materiály,
Fotografie
Terénní
deník

Příloha č. 2: Tabulka – rozhovory
Datum
7/11/2012

Informátor Místo
Trvání
Renata
Kavárna Bd. 17:00-18:30
Saint
Michel

23/11/2012 Recepční
ČC

18,
rue 14:30-14:50
Bonaparte –
recepce ČC

3/12/2012

Informátor
A

8/12/2012

Informátork 18,
rue 10:30-12:00
aB
Bonaparte –
recepce ČC

10/12/2012 Informátor
A

18/1/2013

Informátor
F

Kavárna Bd 15:00-17:30
Saint
Michel

Témata
- Neformální
rozhovor
- Zkušenosti
s
novým
prostředím
Paříže
- ČSMPF
- Důvody
k
pobytu
v Paříži
- Fungování
ČC
- Návštěvníci
ČC
- Informování
o
dalších
institucích
sídlících
v budově
- ČSMPF
- Biografické
vyprávění
- Vztah k ČR
- Sokol Paříž
- Místa paměti
(La Targette,
aj.)
- Biografické
vyprávění
- Fungování
ČSBH

Kavárna Bd 15:00-17:00
Saint
Michel

-

Doplňující
rozhovor

18,
rue cca 16:30
Bonaparte –
recepce ČC

-

Spontánní
komunikace
s návštěvník
em výstavy
Via Hrabal
Příjezd do
Paříže v roce
1981

-
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Záznam
Terénní
deník

Terénní
deník

Diktafon
Terénní
deník
Přepis
rozhovoru
(částečný)
Diktafon
Záznam o
rozhovoru
Přepis
rozhovoru
(částečný)
Diktafon
Terénní
deník
Přepis
rozhovoru
(částečný)
Terénní
deník

-

-

19/1/2013

21/2/2014

23/2/2013

25/2/2013

22/4/2013

Ivo

18,
rue 22:00-00:00
Bonaparte –
sklep
(Večírek
pro
organizační
tým výstavy
Via Hrabal)

-

Bar u Bd 18:30-21:00
Saint
Germain

-

Informátork Kavárna
16:00-18:00
aD
poblíž rue
Bonaparte

-

Informátor
E

Bar na Bd 15:15-16:00
Saint
Germain

-

Kancelář
19:00-23:30
informátora,
bar poblíž
Bastily

-

Informátor
C

Informátor
F
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-

-

-

-

-

-

Vztah
k budově 18,
rue
Bonaparte
jakožto
českého
emigranta a
jakožto
pařížského
architekta
Inspirace na
téma DP –
proměny
symbolickéh
o významu
budovy
Biografické
vyprávění
Zkušenosti
s pobytem
v
Paříži
v roce 1968
Vztah
k budově 18,
rue
Bonaparte
Biografické
vyprávění
Zkušenosti
s budovou
18,
rue
Bonaparte
Biografické
vyprávění
ČSMPF
Stereotypy
Čechů
v Paříži
Biografické
vyprávění
Projekt
fotografován
í
Čechů
v Paříži
Biografické
vyprávění
Vztah
k budově 18,
rue
Bonaparte

Terénní
deník

Diktafon
Záznam o
rozhovoru
Přepis
rozhovoru
(částečný)
Diktafon
Záznam o
rozhovoru
Přepis
rozhovoru
(částečný)
Diktafon
Přepis
rozhovoru
(částečný)

Diktafon
Záznam o
rozhovoru
Přepis
Terénní
deník

-

16/5/2013

17/5/2013

Zaměstnane 18,
rue 16:00-16:20
c ČC
Bonaparte –
recepce,
sklep

-

Informátor
G

-

Kavárna na 15:30-17:30
rue
Bonaparte

-

-

23/5/2013

Informátor
F

24/5/2013

Informátork Kavárna u 13:00-14:30
aB
rue
Bonaparte

Restaurace
20:00-23:00
Chez
les
Artistes (rue
Didot)

-

-

25/5/2013

Tatínek
v ČŠBH

18,
rue 13:45-14:00
Bonaparte recepce

-

-
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Současné
styky
s
českou
komunitou
Vztah
informátora
k budově
Pracovní
podmínky
způsobené
probíhající
rekonstrukcí
budovy
v
zadním
traktu
Biografické
vyprávění
Fungování
ČC
České
krajanské a
umělecké
komunity
v Paříži
Vztah k ČR
Doplňující
rozhovor
s informátor
em:
chybějící
biografický
kontext
Doplňující
rozhovor:
chybějící
biografický
kontext
ČŠBH
Rekonstrukc
e budovy
Historie
budovy
Rozhovor
nad tématem
DP
Důležitost
historie
budovy 18,
rue
Bonaparte,

Terénní
deník

Diktafon
Záznam o
rozhovoru
Přepis
rozhovoru
(částečný)

Terénní
deník

Diktafon
Záznam o
rozhovoru
Přepis
rozhovoru
(kompletní)

Terénní
deník

25/5/2013

Návštěvník
ČC

18,
rue 16:30-17:00
Bonaparte recepce

-

-

-

27/5/2013

Informátork Kavárna u 18:00-19:30
aD
rue
Bonaparte

-

-

10/6/2013

Informátor
I

U
15:00-17:30
informátora
doma
–
Palaiseau
Villebon

-

-

11/6/2013

Informátork U
14:30-16:00
aJ
informátork
y doma –
Latinská
čtvrť

-

-
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jeho vztah
k budově a
zážitky s ní
spojené
Rozhovor
nad tématem
DP
Zkušenosti
s
životem
v Paříži
Historie
budovy 18,
rue
Bonaparte
Doplňující
rozhovor:
chybějící
biografický
kontext
Vztah
k budově 18,
rue
Bonaparte
jakožto
domovu
a
pracovišti
Konzulát,
ČŠBH
Biografické
vyprávění
Vztah
k budově 18,
rue
Bonaparte
Styky
s
českou
komunitou
v Paříži
Otázka
domova
Emigrace
rodičů
z Českoslov
enska
Kamenný
reliéf lva na
budově 18,
rue
Bonaparte
Vztah k ČR

Terénní
deník

Diktafon
Přepis
rozhovoru
(kompletní)

Diktafon
Terénní
deník
Přepis
rozhovoru
(kompletní)

Diktafon
Přepis
rozhovoru
(částečný)
Fotografie

-

17/6/2013

Informátor
K

18,
rue 15:30-16:30
Bonaparte

-

-

-

23/6/2013

Informátor
L

restaurace

12:30-13:45

-

26/6/2013

Informátork Kavárna
17:00-18:30
aM
v Latinské
čtvrti

-

-
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Prohlížení
rodinných
fotoalb
Emigrace
z Českoslov
enska
Vztah
k budově 18,
rue
Bonaparte
Materiální
podoba
bývalého
konzulátu
Biografické
vyprávění
Zkušenosti
s budovou
18,
rue
Bonaparte
Česká
identita
Biografické
vyprávění
Důležitost
budovy 18,
rue
Bonaparte
Konzulát

Diktafon
Přepis
rozhovoru
(kompletní)

Diktafon
Přepis
rozhovoru
(částečný)

Diktafon
Přepis
rozhovoru
(částečný)

Příloha č. 3: Profily informátorů263
1. Informátor A
Informátor se narodil roku 1940 ve Francii a oba jeho rodiče byli českého původu. Ti přišli
z Československa ve 20. letech za prací a seznámili se v Paříži. Mateřským jazykem
informátora byla čeština, navštěvoval také českou doplňovací školu v Paříži. Od roku 1947 byl
na internátní škole v pařížském regionu a maturitu později složil na gymnáziu v Paříži. Po dvou
a půl letech na vojně (z toho rok v Alžírsku) šel studovat zpracovávání umělých hmot. Následně
pracoval 3 roky v Německu, odkud se vrátil zpět do Francie, kde působil jako technik
v průmyslovém podniku. V rámci tohoto podniku se pak účastnil různých veletrhů, díky čemuž
hodně cestoval. Informátor má dvě dospělé děti, dceru a syna, jež vychovával spolu se ženou
(Francouzskou) ve francouzštině – od dětství však docházely do Sokola. V současné době je
informátor v penzi a ve volném čase se aktivně věnuje pařížskému Sokolu - v němž byli
organizováni už i jeho rodiče. Také je aktivním členem asociace Sporting Club TchèqueSlovaque a Sdružení čs. dobrovolníků ve Francii.
2. Informátorka B
Informátorka je českého původu, narodila se a vyrůstala v Plzni. Po maturitě na gymnáziu
vystudovala vysokou školu na Univerzitě Karlově v Plzni, odkud na podzim 1990 vycestovala,
díky stipendiu francouzské vlády, na studijní pobyt do Paříže. Svým manželem (Francouzem),
se kterým se seznámila v Praze, se v roce 1992 nastálo usadila v Paříži. Informátorka má dvě
děti (dceru a syna), z nichž obě mluví plynně česky. Informátorka se ve volném čase často
účastní společenských a kulturních aktivit Českého centra nebo některých krajanských spolků,
zároveň se aktivně podílí na fungování České školy bez hranic.
3. Informátor C
Informátor C se narodil roku 1951 a je českého původu. Své dětství a mládí prožíval
v Československu, dokud se v září roku 1968 jeho rodiče nerozhodli pro emigraci do
švýcarského Usteru v kantonu Zürich. Ve Švýcarsku informátor odmaturoval, a vystudoval
anorganickou chemii na Curyšské univerzitě (Universität Zürich). Poté strávil dva roky na postdoktorálním studiu na Massachusetts Institute of Technology v Cambridgi (USA) a roku 1986
Obsahy jednotlivých profilů byly konzultovány se samotnými informátory a informace, které poskytují,
odpovídají míře anonymizace nebo naopak uveřejnění, které si oni přáli. Proto jsou některé „medailonky“ dosti
podrobné, zatímco jiné obsahují jen velmi málo informací o daném člověku.
263
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přišel za pracovní nabídkou do Paříže. Informátor přijal roku 1993 francouzské občanství a
ztratil tím občanství české. Informátor často navštěvuje společenské a kulturní aktivity, kde se
sdružují Češi žijící v Paříži, a pravidelně do České republiky dojíždí. V současné době pracuje
jako ředitel výzkumu v Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) v Paříži a
současně působí jako profesor biofyziky na Masarykově Univerzitě v Brně.
4. Informátorka D (Lenka Belková)
Informátorka je československého původu, narodila se roku 1986 a vyrůstala v Příbrami. Otec
je Slovák, matka je Češka. V roce 1990 strávila společně s rodinou jeden rok v Drážďanech,
kde chodila do mateřské školky a částečně si osvojila německý jazyk. Otec byl povoláním voják
v mezinárodních službách české armády, když v letech 2002-2005 žila se svými rodiči
v Bruselu, kam rodina odjela za zaměstnáním otce. Po návratu a složení maturitní zkoušky na
gymnáziu v Příbrami se informátorka rozhodla odjet do Paříže, kam odcestovala v roce 2006
jako au-pair. Krátce po příjezdu do Francie se přihlásila ke studiu na univerzitě Paris I
Pantheon-Sorbonne. Roku 2007 nastoupila na tuto vysokou školu, kde se zaměřovala na
ekonomickou a sociální správu. Pro poslední dva ročníky studia si vybrala specializaci na
personální management. Studia dokončila v roce 2012 s titulem Master. V letech 2009-2012
pracovala na českém zastupitelském úřadě v Paříži jako konzulární úředník. Od roku 2010 se
informátorka stala vyučující českého jazyka na úrovni prvního stupně v České škole bez hranic
Paříž a o rok později se v rámci svých volnočasových aktivit stala iniciátorkou a
spoluzakladatelkou asociace Čeští studenti a mladí profesionálové v Paříži.
5. Informátor E (Karel Steiner)
Informátor se narodil v roce 1953, je českého původu a své dětství a mládí strávil
v Československu. Roku 1969 emigroval k příbuzným do Spojených států, kde dokončil
gymnázium a následně studoval politologii a průmyslovou a reklamní fotografii. V New Yorku
se seznámil se svou manželkou (Američankou), která vyrůstala ve Francii a na začátku
osmdesátých let společně odešli žít do Paříže. Po Sametové revoluci žil tři roky s rodinou
v České republice, odkud se však vrátili zpět do Paříže. Zde se informátor živí jako reklamní a
umělecký fotograf. Jedním z jeho současných projektů je focení Čechů žijících ve Francii.
Informátor má tři děti, přičemž na nejmladšího z nich (15 let) mluví česky. Informátor
navštěvuje příležitostně akce Českého centra a udržuje časté kontakty s Českou republikou.
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6. Informátor F
Informátor se narodil v roce 1956 v Olomouci a je českého původu. Vyrůstal se svými rodiči a
bratrem v Praze, kde jeho otec pracoval na Akademii věd, na Institutu literatury. Vystudoval
v Praze architekturu. Po sňatku s Francouzskou se v srpnu roku 1981 přestěhoval do Paříže. Se
svou druhou manželkou (také Francouzskou) měl dvě děti – dceru a syna, jejichž rodným
jazykem je francouzština. Po příjezdu do Paříže pracoval informátor v Musée d´Orsay, později
se podílel na různých architektonických projektech a v současnosti pracuje v architektonické
kanceláři a vyučuje. Informátor byl v průběhu svého pobytu v Paříži naturalizován a dnes má
francouzské občanství. V současné chvíli žádá také o přidělení občanství českého.
V devadesátých letech se měl podílet na architektonické přestavbě budovy 18, rue Bonaparte.
České centrum v Paříži od jeho vzniku nenavštěvoval a v současné době navštěvuje velmi
zřídka.
7. Informátor G (Jean-Gaspard Páleníček)
Informátor se narodil roku 1978 v Praze a je česko-francouzského původu (otec Čech, matka
Francouzka). Také vzhledem k tomu informátor od dětství často navštěvoval Paříž. Po složení
maturitní zkoušky studoval v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bohemistiku a
literární vědu. Roku 2001, po absolvování studia na UK, odešel do Paříže, kde pokračoval ve
vysokoškolských studiích na Institut National des Langues et Civilisations Orientales, na
Sorbonně. V tomtéž roce se zároveň začal aktivně podílet na organizaci českých kulturních a
společenských aktivit a zahájil tak spolupráci s pařížskou pobočkou Českého centra. Od roku
2007 je tak zaměstnancem Českého kulturního centra, věnuje se kurátorství, organizaci
kulturních akcí, ale také překládání a tlumočení, hudbě, herectví a literatuře. V současné době
žije v Paříži se svou ženou, s níž má syna a dceru, jež vychovává mimo jiné i v českém jazyce.
8. Informátorka H (Šárka Voláková)
Informátorka se narodila v roce 1986 a pochází z Hradce Králové. V současné době studuje na
pardubické univerzitě Fakultu restaurování sídlící v Litomyšli. Do Paříže odjela na pětiměsíční
(únor-červen 2013) studijní stáž na Institut National du Patrimoine v rámci programu Erasmus.
Během svého pobytu v Paříži nebyla příliš v kontaktu s dalšími Čechy žijícími v Paříži a
kulturních aktivit Českého centra se účastnila pouze výjimečně.
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9. Informátor I (Jaroslav Vrzala)
Informátor se narodil roku 1926 v Československu a je českého původu. Po únoru 1948 se
rozhodl odejít do exilu. Přesto, že jeho cílovou destinací měly být Spojené státy, informátor se
nakonec usadil ve Francii. Zde nejprve pracoval u francouzských zemědělců v Normandii a ve
Vogézách a poté se dostal do záchytného tábora pro československé uprchlíky v Noisy-Le-Sec.
V letech 1948-1951 pracoval jako kuchař na stavbě, kde se budovalo sídlo pro YMCA. Další
rok potom strávil zaměstnaný v továrně automobilového závodu Renault. Informátor byl po
celou dobu trvání socialistického režimu v Československu politicky činný a podílel se na tzv.
třetím odboji. V letech 1952-1960 byl místopředsedou Mezinárodní unie mladých křesťanských
demokratů a roku 1955 se stal také generálním tajemníkem Rady svobodné mládeže a
spoluvydavatelem časopisu Svobodná mládež. Od roku 1958 také působil jako redaktor
Francouzského rozhlasu a od roku 1960 zároveň jako redaktor a přední postava exilového
časopisu Svědectví. Mimo to vydával ještě časopisy Nové obzory a Rozmach. V Paříži se
seznámil se svou manželkou (Francouzkou, česko-sudetského původu) s níž vychovával své
děti pouze ve francouzštině. V současné době je informátor na penzi, občas se účastní
společenských nebo kulturních akcí Českého centra a stále navštěvuje Českou republiku.
10. Informátorka J (Claire Vlach-Magnard)
Informátorka se narodila roku 1937 v Praze a pochází z česko-francouzské rodiny (otec Čech,
matka Francouzka). Rodiče se seznámili během studií, kdy informátorčin otec získal v roce
1924 stipendium na Akademii výtvarných umění v Paříži. Po svatbě společně začali žít v Praze,
ale vzhledem k událostem roku 1939 Československo nakonec opustili a usadili se v Paříži.
Informátorka navštěvovala v dětství v Paříži kurzy češtiny, které byly určené dětem krajanů.
Během svého života pracovala jako historička a profesorka historie. Informátorka, jakožto
dcera Jana Vlacha (sochaře, který vytvořil československý reliéf, dříve umístěný na fasádu
budovy 18, rue Bonaparte) má k budově silný emocionální vztah a občas navštěvuje české
kulturní akce zde pořádané.
11. Informátor K
Informátor se narodil v roce 1955 v Praze a je českého původu. V Praze také vystudoval
vysokou školu, odkud získal stipendium na studijní pobyt v Paříži. Později se usadil ve Francii,
kde žije dodnes. Informátor pracuje v oblasti kultury a má francouzskou rodinu.
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Informátor L (Eduard Trinkl)
Informátor se narodil v roce 1973 ve Francii a je česko-německého původu (matka Češka, otec
Němec). Otec informátora žil již od svého mládí ve Francii, po svatbě pak mohla informátorova
matka legálně opustit Československo. Rodina se usadila v okolí Paříže, kde se také roku 1971
narodila informátorova sestra. Na základní škole nebylo informátorovým rodičům doporučeno,
aby na něj a jeho sestru mluvili jiným jazykem než francouzštinou. Česky se pak informátor
začal učit sám během období dospívání. Roku 1996 odešel do Štrasburku studovat inženýrský
program v oboru mechaniky. V roce 1998 se pak vrátil zpět do Paříže, kde v současné době
pracuje v automobilovém průmyslu značky Renault. Informátor tráví svůj volný čas často
s Čechy žijícími v Paříži, do České republiky dojíždí přibližně dvakrát ročně a jednou by se zde
rád usadil
12. Informátorka M
Informátorka M se narodila v České republice a oba její rodiče jsou českého původu.
Informátorka je zaměstnankyně Ministerstva zahraničních věcí ČR a od října 2011 pracuje na
zastupitelském úřadě v Paříži. Informátorka je vdaná za Francouze a má jednoho syna.
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Příloha č. 4: Dotazník
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Příloha č. 5: Dotazník – kódovací klíč
Název proměnné
1_Pohlaví

Hodnoty Název hodnoty
1
žena
2
muž

Název proměnné
2_Věk

Hodnoty
1
2
3
4

Název hodnoty
méně než 25
26-39
40-64
65 a více

Název proměnné
3a_Důvod příjezdu

Hodnoty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Název hodnoty
práce po r. 1989
práce před r. 1989
studium, stáž
stáž v ČC
Erasmus - studium
au-pair
partner z Paříže
partner z ČR
rodina (např. česko-francouzský původ)
politická migrace - přímo do Francie
politická migrace - nejprve jiná země
naučení se francouzštiny

Název proměnné
3b_Doba pobytu

Hodnoty
1
2
3
4
5
6

Název hodnoty
na určito (v rámci měsíců)
na určito (v rámci let)
na neurčito
už zpět v ČR
na stálo
střídavě ČR - Paříž

Název proměnné
4_Info o 18, rue Bonaparte

Hodnoty
1
2
3
4

Název hodnoty
stáž v ČC
spolužáci, přátelé, krajané v Paříži
CK
dřívější návštěvy Paříže
přes internet (web ambasády, facebook, Petite
Prague..)
povědomí o existenci Českých center
známí v Praze
konzulát před r. 1989
konzulát po r. 1989

5
6
7
8
9
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

doteď nevěděli o existenci budovy
newsletter ČC
ČSMPF seznamovací akce
noviny (Reflex), literatura (Šmíd)
česká škola
náhodou (cesta kolem, …)
ČŠBH
české kult. akce (mimo aktivit ČC)
přes ambasádu
jazzové pátky

Název proměnné
5a_Návštěvnost

Hodnoty
1
2
3
4

Název hodnoty
Nikdy
Jen několikrát
Občas
Pravidelně

Název proměnné
5b_Cíle návštěv

Hodnoty
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Název hodnoty
jazzové večery
konzulát
ČSMPF
práce, stáž
styk s Čechy
české pivo
kulturní akce
ČŠBH
Jiné

Název proměnné
6a_Návštěvnost známých informátora

Hodnoty
1
2
3
4

Název hodnoty
Nikdo
Jen několik ano
Někteří ano
Většina

Název proměnné
6b_Cíle návštěv známých informátora

Hodnoty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Název hodnoty
jazzové večery
konzulát
ČSMPF
práce, stáž
styk s Čechy
kurzy češtiny
české pivo
ČC kulturní akce
ČŠBH, česká škola
Czech trade
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11

Jiné

Název proměnné
7_instituce v budově dnes

Hodnoty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Název hodnoty
ČC
konzulát
ČŠBH
ČSMPF
výuka čj
CzechTrade, CzechInvest
byty ZÚ
CzechTourism
nevím
Jiné

Název proměnné
8_Zkušenosti s místem

Hodnoty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Název hodnoty
jazzové večery
konzulát
ČŠBH
ČSMPF
bydlení
práce, stáž
styk s Čechy, s českým jazykem
kurzy češtiny
české pivo
kulturní akce
žádné zkušenosti
Jiné

Název proměnné
9_Blízkost budovy

Hodnoty
1
2
3
4

Název hodnoty
ano
spíše ano
ne
spíše ne

Název proměnné
10a_Historie budovy

Hodnoty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Název hodnoty
nevím
vím o historii
sídlo čs. spolků
prozatímní vláda (Masaryk,…)
koupení budovy Čsl.
sídlo redakce La Chanson
sídlo Pavla Tigrida ve Svědectví
byty Čechů a Slováků
sídlo konzulátu za První republiky
2. s. v. - nacistická okupace
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11
12
13
14

sídlo české školy (po 2. s. válce)
socialistický konzulát
od r. 1993 konzulát České republiky
90. léta - rekonstrukce budovy

Název proměnné
10b_Informace o historii

Hodnoty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Název hodnoty
nevím o historii
z internetu (web ČC, konzulátu, ambasády..)
diskuse ČSMPF
nevím odkud
v budově (pamětní deska)
studia
od známých
vlastní zkušenost
během akcí ČC
aktivní vyhledávání historie budovy
jiné (nezmíněno)

Název proměnné
11_Místa "češství" v Paříži

Hodnoty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Název hodnoty
žádná
Česká rezidence
redakce Svědectví
velvyslanectví ČR
lidi a nikoli místa
del Yvan Theimer
lípy
české hospody ČSMPF
sídlo AOTS
lokality Sokola
Institut Slovanských studií
Austerlitz
OECD
Centre Sèvres - kaple českých bohoslužeb
knihovna Václava Havla
Centre George Pompidou - obrazy Kupky
hřbitov Père Lachaise
prodejny Baťa
pamětní deska Ernesta Denise
Sainte Chapelle
bydliště Bohuslava Martinů
Brožíkův hrob na Montmartre
Kupkův popel na Père Lachaise
Reichův hrob na Père Lachaise
Muchův ateliér
bývalý Dům čs. kultury
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27
28
29
30
31

plaketa Jana Husa
galerie s českými umělci
Eiffelova věž (nýty z Plzně)
ČEDOK
jiné

Název proměnné
12_Proměny vztahu k budově

Hodnoty
1
2
3
4
5
9
10
11

Název hodnoty
Ne
stále pozitivní vztah
k negativnímu
k pozitivnímu
změna účelu návštěvy
chodím méně
chodím více
jiné

Název proměnné
13_První pocity

Hodnoty
2
3
4
5
6

Název hodnoty
pozitivní
negativní
nevzpomínám
neutrální
jiné

Název proměnné
14_Důležitost v cizině

Hodnoty
1
2
3
4
5
6

Název hodnoty
ano
ne
spíše ne
překážka k plné integraci
ano, ale až po čase
jiné

Název proměnné
15_Jiná důležitá místa

Hodnoty
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Název hodnoty
ne
místa setkávání s přáteli
místa v Paříži - škola, knihovna, bary
místa spojená s českými osobnostmi
mezinárodní prostředí
velvyslanectví ČR
byt
Sokol
Česká rezidence
Seina připomínající Vltavu
jiné

Název proměnné

Hodnoty Název hodnoty
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16_Vzhled budovy

1
2
3
4
5

líbí
spíše líbí
nelíbí
spíše nelíbí
jiné

Název proměnné
17_Reprezentace "češství"

Hodnoty
1
2
3
4
5
6

Název hodnoty
ano
spíše ano
ne
budova nemůže reprezentovat češství
spíše ne
jiné

Název proměnné
18_Celkový názor

Hodnoty
1
2
3
4
5
6

Název hodnoty
pozitivní
spíše pozitivní
negativní
spíše negativní
neutrální
jiné
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