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ÚVOD 

Československo-francouzské vztahy po druhé světové válce zatím zůstávaj í v české 

historiografii opomíjeným tématem. Monografie, která by se uceleně věnovala právě 

těmto vztahům neexistuje, s vy jímkou práce Karla Bartoška!), která se ale zaměřuje na 

speciální problematiku vzájemných vztahů a kontaktů mezi komunistickými stranami 

obou států. K základnímu seznámení s tématem je možné využít prací Karla Kaplana a 

Jindřicha Dejmka2
), které se věnují mezinárodně-politickým vztahům Československa 

v období let 1945 - 1948, resp. 1918 - 1992. K vlastním dějinám Francie je dodnes 

použitelné souhrm1é zpracování francouzských dějin z roku 1988 Dějiny Francie,3) 

kvalitní je i publikace francouzského autora M. Perottina o politickém systému 

poválečné Francie, která u nás vyšla v českém překladu minulý rok. 4) Kromě těchto 

knih má český historik k dispozici dva vydané soubory dokumentů k československo

francouzským vztahům za druhé světové válki), v případě publikace P. Petrůfa 

s přesahem do roku 1948. 

Při studiu československo-francouzských vztahů může badatel narazit i na jiný 

problém. Je jím jazyková bariéra, zejména práce o dějinách francouzské čtvrté 

republiky jsou v České republice dostupné pouze ve francouzštině. Francouzsky ostatně 

publikují i někteří domácí badatelé, např. již zmínění Karel Kaplan a Jindřich 

Dej mek. 6) Československý-m dějinám poválečného období se dnes věnuje celá řada 

domácích badatelů, k naprosto základním publikacím patří práce Karla Kaplana o 

Československu v letech 1945 - 1966.7
) 

Pramenná základna pro výzkum československo-francouzských vztahů je velmi 

široká, dokumenty k tématu nalezneme jak v Národním archivu ČR, tak v archivech 

I) BARTOŠEK, Karel: Zpráva o putivání v komunistických archivech Praha- Paříž (1948 - 1968). Praha, 
Litomyšl2000. 
2) KAPLAN, Karel: Československo v poválečné Evropě. Praha 2004. 
DEJMEK, Jindřich: Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 - 1992). Praha 2002. 
3) Kol. autorů: Dějiny Francie. Praha 1988. 
4) PEROTTIO, Michel " Francouzský politický systém. Praha 2005. 
5) NĚMEČEK, Jan - NOV ÁČKOVÁ, Helena - ŠŤOVÍČEK, Ivan - KUKLÍK, Jan: Československo
francouzské vztahy v diplomatických jednáních. 1940 - 1945. Praha 2005 
PETRŮF, Pavol : Politické vzťahy medzi Francúzskom a Československom a Československom a Francúzskom 
a Slovenskom (1939 - 1948). Matiin 2003. 
6) Některé kratší studie obou historiků o zahraniční politice Československa po roce 1948 vyšly francouzsky 
v Cahiers du CEFRES n025 roku 2001. 
7) KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 - 1948. Praha 1990. 
KAPLAN, Karel: Československo v letech 1948 - 1953. Praha 1991. 
KAPLAN, Karel: Československo v letech 1953 - 1966. Praha 1992. 
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Ministerstva vnitra a samozřejmě i Ministerstva zahraničních věcí. Historik tak musí 

řešit problém výběru relevantních materiálů, aby do práce zařadil skutečně důležitá 

fakta. 

Při práci s archivní dokumentací se badatel potýká nejenom s interpretačními 

problémy, ale i s dobovou terminologií, která je často současnému čtenáři 

nesrozumitelná. Zvláště dokumentace Státní bezpečnosti je psaná specifickým jazykem, 

který je často nutné "přeložit". V některých případech je ale vhodné původní termín 

ponechat, protože nejlépe dokumentuje podstatu věci. 

S jazykem práce souvisí i problém s používáním zkratek. V první části práce, 

věnované politickému vývoji Francie v letech 1945 - 1956 a francouzským politickým 

stranám se držím běžného úzu a používám francouzské názvy politických stran i jejich 

francouzské zkratky. Proto se v celé práci objevuje zkratka PCF pro Komunistickou 

stranu Francie tak, aby byla v celé práci dodržena jednotná terminologie. 

Tato práce si neklade za cíl popsat a zdokumentovat vývoj vzájemných 

československo-francouzských vztahů v daném období v celé jejich šíři, ostatně zcela 

opomíjí ekonomické aspekty vzájemné spolupráce, ale chce se pokusit nastínit mezníky 

tohoto vývoje na příkladu diplomatických a kulturních kontaktů. 

Časově je práce vymezena roky 1948 a 1956, které v dějinách Československa a 

jeho zahraničně-politických vztahů představují výrazné mezníky. Únorový převrat roku 

1948, který Československo definitivně začlenil do systému zemí sovětského bloku, 

znamenal i změnu v přístupu Československa zejména k západním státům a 

k zahraniční politice vůbec. Československá zahraniční politika se plně podřídila 

zájmům Moskvy, což se ještě během roku 1948 projevilo postupnou izolací 

Československa, zhoršováním vzájemných styků s USA, Velkou Británií i Francií a 

naopak navazováním spojeneckých vztahů s ostatními "lidově-demokratickými" státy. 8) 

Rok 1956 je naopak vrcholem úsilí o nové sblížení meZI socialistickými a 

kapitalistickými státy, posvěcené závěry přelomového XX. sjezdu KSSS. I 

Československo se roku 1956 více otevírá možnostem vzájemných kontaktů se 

západními státy, v našem případě konkrétně s Francií, a to nejenom v oblasti kulturní, 

kde byly případné třecí plochy nejmenší, ale i v oblasti diplomatické a politické. 

Uprostřed zvoleného období se nachází doba procesu se Slánským a spol. (podzim 

1952), jehož ohlasy ve francouzském tisku jsou předmětem poslední části této práce. 

8) DEJMEK, Jindřich: Československo, jeho sousedé a velmoci ve xx. století. Praha 2002, str. 30 - 31. 
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Zvolené období tedy může dobře ilustrovat vývoj vzájemných vztahů jak 

v "zakladatelském období" komunistického režimu v ČSR, tak v době "tání" v letech 

1953 - 1956. Cílem této práce je tento vývoj sledovat, vytvořit určitou vnitřní 

periodizaci dané etapy vzájemných vztahů a zodpovědět několik otázek, jako např. jaké 

jsou hranice a možnosti vzájemných kontaktů v dané době, zdaje nějak ovlivnil proces 

se Slánským, zda se diplomatické a kulturní vztahy vyvíjely samostatně nebo paralelně 

apod. 

Práce se zcela soustředí na diplomaticko-politickou a kulturní oblast, jejíž 

součástí je i práce zahraničních novinářů v Československu a československých 

žurnalistů v zahraničí. Ve třech částech a několika kapitolách se věnuje nejprve 

diplomatickým a poté kulturním vztahům, které se ale zvláště v období po roce 1954 

proHnaly. V poslední části se práce soustředí na již zmíněnou činnost zahraničních 

novinářů v ČSR a jejich případný přínos k rozvoji vzájemné československo

francouzské spolupráce. 

Z časových důvodů nebylo možné do práce zařadit i druhou rovmu 

československo-francouzských vztahů, tedy vztahy neoficiální, odehrávající se na 

úrovni komunistických stran obou zemí. 

Základní metodou při výzkumu československo-francouzských vztahů je 

kritická analýza jednotlivých dokumentů a v případě novinových článků i analýza 

novinového textu. Vzhledem k tomu, že se jedná o francouzská periodika, je k analýze 

nutná dobrá znalost francouzštiny, kromě schopnosti překladu novinového textu ale 

vyžaduje i širší znalosti o novinách, jejich zázemí, historii, podobě i čtenářích. Při 

hodnocení archivních dokumentů je třeba dát pozor na jejich provenienci, především 

některé dokumenty Státní bezpečnosti a Ministerstva vnitra byly záměrně lživé a 

dezinformační.9l Proto je nutné jednotlivé dokumenty porovnávat a konfrontovat 

s poznatky z literatury i jiných archivních materiálů. V popisu událostí práce postupuje 

v každé části chronologicky počínaje rokem 1948 k roku 1956, všímá si mezníků a 

důležitých událostí, které byly ostatně pro celkový vývoj vzájemných vztahů určující. 

Pro velký rozsah zvoleného tématu je pro potřeby této práce postačující pouhý 

výběr z široké problematiky, které studium československo-francouzských vztahů 

nabízí. Předmětem následujícího textu tedy budou oficiální, diplomatické a kulturní 

9) Jedná se o např. o dokumenty k případu Juraje Dlouhého ajeho spolupracovníků, známá je záležitost ]eana 
Fakana, kterého bratislavská StB zatkla a internovala a úřady záměrně dezinformovala o jeho žádosti o politický 
azyl v Československu. 
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vztahy mezi Francií a Československem v letech 1948 - 1956, které dobře ilustrují 

rozsah a možnosti vzájemných dobových kontaktů socialistického a kapitalistického 

státu a zároveň mohou pomoci pochopit vývoj těchto vztahů i v jiných oblastech. 
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v , 

l.CESKOSLOVENSKO-FRANCOUZSKE VZTAHY 

DIPLOMATICKÉ 

1.1.Politický vývoj Francie v letech 1948 -1956 

1. 1. l.ÚVOD 

Druhá světová válka zanechala Francii sociálně, ekonomicky i politicky zcela 

vyčerpanou, poválečná obnova se tedy musela soustředit na všechny tyto oblasti. Nová 

poválečná Francie měla mít stabilní politický systém, který by odstranil nedostatky třetí 

republiky a vypořádal se se vzpomínkami na vichystický režim. 

Po skončení války řešila francouzská politická reprezentace otázku obnovení 

institučního systému Francie. Střetávaly se zde dvě koncepce - první počítala 

s obnovou Francouzské republiky, uznávala ale platnost režimu ve Vichy. Druhá 

koncepce, kterou prosazoval generál de Gaulle hájila názor, že republika nikdy 

nezanikla, protože byl vichystický režim od počátku neplatný.! O) Vzniklou nejistotu 

měly vyřešit parlamentní volby naplánované na řijen 1945. 

Předcházelo jim referendum pro sazené de Gaullem, ve kterém francouzská 

veřejnost rozhodovala o dvou otázkách: 

1. "Přejete si, aby se z nově zvoleného Národního shromáždění stal ústavodárný sbor 

?" 

Odpověď ANO znamenala odmítnutí systému třetí republiky, vytvoření nových 

institucí a vypracování nové ústavy. Odpověď NE značila návrat k institucím třetí 

republiky a zachování dosavadního politického systému. 

2. "Pokud jste jako volič odpověděl Ano na první otázku, schvalujete, aby orgány 

veřejné moci byly až do schválení platnosti nové ústavy organizovány podle ustanovení 

předloženého návrhu zákona?" 

Odpověď ANO zde znamenala omezené pravomoci ústavodárného sboru, který se měl 

o moc dělit s provizorní vládou.!!) Národní shromáždění bylo voleno na sedm měsíců, 

ve kterých v případě, že bude ustanoveno jako ústavodárné, mělo vypracovat návrh 

10) Z tohoto důvodu odmítl generál de Gaulle 25. srpna 1944 na pařížské radnici vyhlásit novou republiku. 
II) PEROTTINO, Michel : Francouzský politický systém. Praha 2005, str.52. 
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nové ústavy. Všechny politické strany s vy jímkou radikálů a komunistů nabádaly své 

voliče volit ANO - AN0 12l a Francouzi odpověděli celkem jasně. Na první otázku 

zněla odpověď ANO u 18 585 000 voličů (96,4%%), na druhou odpovědělo ANO 12 

795 000 Francouzů (66,3%). Francouzská veřejnost tak odmítla pokračování třetí 

republiky, nové Národní shromáždění se stalo Konstituantou. 

Z výsledku referenda vyplývaly nové volby do Ústavodárného národního shromáždění 

(dále jen ÚNS ). Konaly se 21. října 1945 systémem poměrného zastoupení v rámci 

departementů, který posílil autoritu politických stran nad svými kandidáty - poslanci, 

protože jejich případné zvolení záviselo na postavení na kandidátní listině příslušné 

strany. Tyto parlamentní volby představovaly v historii Francie důležitý mezník, nejen 

proto, že se jich poprvé zúčastnily i ženy.13) Z těchto voleb vzešla zcela nová politická 

reprezentace, čtyři pětiny nově zvolených poslanců nezasedalo v parlamentu roku 1940. 

Plně se také projevil přesun politických sil. Z voleb vzešla vítězně Komunistická strana 

Francie ( Parti communiste fransais = PCF ) s 26,2% hlasů,následovaná křesťanskými 

demokraty ( Lidově demokratické hnutí - Mouvement républicain populaire = MRP ) s 

24% odevzdaných hlasů a sociálními demokraty ( Francouzská sekce dělnické 

internacionály - Section fransaise ďlnternationale ouvriere = SFIO ) s 23,5% hlasů. 14) 

Volby z 21. října 1945 15
) 

Název strany Počet hlasů % zapsaných Počet 

hlasů mandátů 

PCF 5024174 20,4 161 

MRP 4580222 18,6 150 

SFIO 4491 000 18,2 150 

Umírnění 3 001 000 12,1 64 

(Modérés) 

Radikálové a 2000665 8,1 57 

UDSR16
) 

12) ) Radikální strana prosazovala vzhledem ke svým poutům k třetí republice volit NE - NE; komunisté třetí 
republiku odmítali, protestovali ale proti omezeným pravomocím ÚNS, proto navrhovali volit ANO - NE. 
13) Nařízení ze dne 21. dubna 1944. 
14) PEROTTINO, Michel : Francouzský politický systém. Praha 2005, str.53. 
15) PHAN, Bernard: La France de 1940 a 1958. Paříž 1998, str.79. 
16) UDSR - Union démocratique et socialiste de la Résistence = Demokratická a socialistická unie odboje. 
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Z volebních výsledků jasně vyplývá sympatie francouzských voličů k levicovým 

stranám - PCF a SFIO získali v nově zvoleném ÚNS absolutní většinu křesel. Zároveň 

se ukázalo, že voliči příliš nedůvěřují politickým silám vzešlým z Rezistence. Nově 

založená Demokratická a socialistická unie odboje ( ľUnion démocratique et socialiste 

de la Résistence = UDSR ), která se prezentovala jako politické strana vzešlá z hnutí 

odporu získala pouze 31 mandátů. 17) 

2. listopadu 1945 přijalo ÚNS ústavní zákon, který limitoval pravomoci zvoleného 

sboru tímto způsobem: 

1. Volební období ÚNS bylo stanoveno na dobu sedmi měsíců, v nichž mělo vypracovat 

návrh nové ústavy. 

2. Přijatý návrh ústavy měl být předložen ke schválení v referendu. 

Poslanci ÚNS dále volili předsedu prozatímní vlády, který jmenoval své ministry, vláda 

pak musela být schválena Národním shromážděním. Do čela provizorní vlády byl opět 

jednomyslně zvolen Charles de Gaulle, velmi brzy se ale projevily rozpory mezi ním a 

novým parlamentem, které vyplývaly z rozdílných názorů na podobu nové ústavy. 

Konflikt vzústil 20. ledna 1946 v demisi Charlese de Gaulla z postu předsedy 

provizorní vlády, "Republika stran" mohla začít. 

1.1.2. Politické strany ve Francii po roce 194518
) 

1.1.2.1. Lidově demokratické hnutí (Le mouvement républicain populaire = MRP) 

Ustavující sjezd MRP proběhl v Paříži ve dnech 25. a 26. listopadu 1944. Nová 

politická strana měla své kořeny v meziválečném období, její předchůdce - Lidově 

demokratická strana ( Parti démocrate populaire) ale nikdy nezískala srovnatelnou 

podporu voličů. Během okupace hráli křesťanští demokraté důležitou roli, významný 

představitel pozdější MRP Geogres Bidault byl roku 1943 navržen jako prezident 

Národní rady Rezistence (Conseil national de la Résistence ), jejich hlavní chvíle ale 

17) DUHAMEL, Eric : Histoire politique de la lVe République. Paříž, str.30. 
18) Ve výběru uvádím pouze nejdůležitější strany, které zasáhly do činnosti institucí čtvrté republiky. 
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přišla až v posledních měsících války. V této době se podařilo spojit různé proudy 

křesťansko demokratického hnutí v novou politickou stranu - MRP. 

Čestným předsedou se stal Marc Sangnier, prvním předsedou strany byl zvolen 

Maurice S chuman. MRP vyplnila prázdný prostor na politické scéně vzniklý slabením 

tradiční pravice, tedy radikální strany. V prvním poválečných volbách se stala druhou 

nejsilnější politickou stranou za komunisty, v druhých legislativních volbách v červnu 

1946 již získala primát. 

Křesťansko demokratičtí ministři předsedali vládám až do roku 1950, kdy přišla 

roztržka se sociálními demokraty ze SFIO, kterou následoval výrazný volební neúspěch 

ve volbách roku 1951. V 50. letech doplatila MRP na svou určitou názorovou 

nevyhraněnost. Odklonili se od ní pravicoví voliči, kteří dali přednost gaullistům, 

částečně ji opustili i voliči-dělníci, sympatizující nadále se sociálními demokraty. 

Parlamentní volby 1951 znamenaly pro MRP velký neúspěch. Hnutí získalo pouze 15 % 

hlasů, tedy 95 mandátů. 19) V období let 1951-1956její ústup pokračoval, v předčasných 

volbách v lednu 1956 již získala pouhých 74 poslaneckých křesel. Volební propad 

probíhal současně s odlivem členstva, původní masová strana s 235 000 členů skončila 

roku 1957 na 40000 členů.20 ) 

I přes relativní neúspěch politiky MRP v 50. letech tvořila tato politická strana oporu 

režimu IY.republiky. I když od roku 1951 nestáli její reprezentanti v čele vlád, 

podporovalo MRP vlády od A.Pinaye (1952) až po J.Laniela (1954) a vysílalo do nich 

své zástupce. Křesťanští demokraté nevstoupili do vlády Pierra Mendes- Franceho, do 

exekutivy se vrátili až s příchodem Edgara Faura do čela kabinetu v únoru 1955. 

V průběhu politické krize na jaře 1958 se MRP připojilo k de Gaullovi, pátá republika 

ale znamenala pro tuto politickou stranu definitivní ústup. V otázkách zahraniční 

politiky bylo MRP po celou dobu trvání čtvrté republiky předním stoupencem evropské 

integrace a Severoatlantické aliance. 

1.1.2.2. Francouzská sekce dělnické Internacionály ( Section fran<;aise 

ďlnternationale ouvriere = SFIO ) 

19) Dictionnaite historique de la vie politique franc;aise au XXcsiecle. Paříž 1995, str. 710. 
20) Tamtéž. 
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Francouzská politická levice byla po pařížských událostech roku 1871 značně 

oslabená a roztříštěná, sjednotit různé proudy v jednu sociálně demokratickou stranu se 

ve Francii podařilo až na počátku 20. století - tedy s téměř třicetiletým odstupem 

v porovnání s Německem a Rakousko-Uherskem. 

Na konci 19. století vykrystalizovaly ve Francii dva hlavní socialistické proudy 

reprezentované dvěma politickými stranami - Socialistickou stranou Francie (Parti 

socialiste de France), která sdružovala "marxisty", stoupence Jules Guesdeho a Eduarda 

Vaillanta a Francouzskou socialistickou stranou (Parti socialiste fran~ais) pod vedením 

Jeana Jaurese, jež tvořila platformu reformních socialistů. Po kongresu II. 

Internacionály v Amsterodamu v srpnu 1904 vznikla ve Francii unifikační komise, 

jejímž hlavním cílem bylo připravit sjezd nové politické strany. V této komisi získal 

převahu radikálnější proud představovaný Socialistickou stranou Francie ke které se 

připojil J.Jaures. 

Unifikační sjezd sjednocené socialistické strany se konal v Paříži ve dnech 23.-25. 

dubna 1905, oficiální název nové strany od této doby zněl Socialistická strana -

Francouzská sekce dělnické Internacionály (Parti socialiste - Section fran~aise 

ďlnternationale ouvriere).21) 

Nová politická strana od počátku disponovala 30 poslanci, členská základna čítala 

přibližně 33 000 členů?2) Do sjednocené socialistické strany nepřešli všichni 

členové bývalých politických uskupení, zejména lidé sympatizující s reformním 

proudem Francouzské socialistické strany odmítali revoluční charakter SFIO a 

obviňovali Jaurese ze zrady socialistických ideálů. 

I přes počáteční obtíže začala SFIO posilovat své pozice - roku 1914 měla již 90000 

členů a v parlamentních volbách téhož roku získala 17 % hlasů, tj. 103 mandátů.23 ) 

První světová válka socialiosty oslabila, 31. července 1914 byl zavražděn jeden z jejích 

čelním představitelů Jean Jaures. SFIO se pak pod vedením E. Vaillanta aktivně 

zapojilo do příprav války. Po skončení válečného konfliktu zaznamenala SFIO 

zpočátku rychlý vzestup, členská základna se rozšířila z pouhých 20 000 členů (listopad 

1918) na 180 000 (prosinec 1920).24) 

21) Dictionnaire historique de la vie politique franc;aise au XXe siecle. Paříž 1995, str.973. 
22) Tamtéž. 
23) Tamtéž, str. 974. 
24) Tamtéž. 
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Většinu nových členů tvořili mladí muži s přímou válečnou zkušeností, řada z nich 

sympatizovala s radikálním socialismem představovaným sovětským bolševismem. 

V této době prošla SFIO podobným vývojem jako jiné sociální demokracie v Evropě. I 

zde se střetly dva směry - radikální představovaný stoupenci III. Internacionály a 

druhý slabší směr, který reprezentovali především předváleční členové strany a lidé 

chtějící udržet jednotu socialistické strany a odmítající zavádění bolševického 

radikalismu ve Francii. Rozpory vyvrcholily v prosinci 1920 během kongresu SFIO 

v Tours, kdy se většina delegátů vyslovila pro přijetí 21 podmínek III. Internacionály a 

opustila SFIO, aby založila novou politickou stranu - Komunistickou stranu Francie ( 

Parti communiste - Section franc;aise ďInternationale communiste = SFIC).25) 

Léta 1921-1924 se nesou ve znamení "obnovy" sociálně demokratické strany, která po 

secesi komunistů zůstala značně oslabená. I díky počátečním obtížím a čistkám 

v komunistické straně se však SFIO rychle vzpamatovala a od roku 1924 již 

převyšovala PCF jak počtem členů, tak počtem získaných mandátů?6) 

V meziválečném období se SFIO potýkala s několika vážnými problémy. První se 

týkal otázky vedení strany. které bylo prakticky rozděleno mezi stranický aparát řízený 

generálním tajemníkem Paulem Faurem a tzv. parlamentní skupinu v čele s Léonem 

Blumem. Jednotu strany se podahlo udržet, ve 30. letech ale nové rozpory, tentokrát 

mezi pravicí ve SFIO reprezentované skupinou poslanců okolo Marcela Déata a 

zbytkem strany, vyústily v secesi některých členů a poslanců, kteří založili novou 

politickou stranu - Socialistickou stranu Francie (Parti socialiste de France ).27) Další 

z vážných problémů, který se projevil ve 30. letech a který nakonec vedl k praktickému 

rozštěpení strany byl postoj k fašistickému nebezpečí. Zatímco na spolupráci s PCF se 

roku 1934 SFIO prakticky shodli81 
, otázka jak čelit pravicovému extremismu stranu 

rozdělila na zásadní odpůrce násilného řešení, kteří se za každou cenu chtěli vyhnout 

případné válce (Paul Faure, Marceau Pivert) a "centristy" v čele s L.Blumem, kteří tuto 

možnost nevylučovali. 

Otevřeně se konflikt projevil na sjezdu strany v prosinci 1938, v předvečer 2. světové 

války se tak francouzská sociální demokracie ocitla ve stavu hluboké vnitřní krize, která 

25) S tímto názvem se vedle názvu PaJii communiste fTan<;ais (peF) setkáváme až do roku 1943, kdy byla 
z popudu Stalina Kominforma rozpuštěna. 
26) Ve volbách roku 1924 získala SFIO 19 % hlasů a 101 mandátů, komunisté pouze 26 mandátů. (Dictionnaire 
historique de la vie politique fran<;aise au XXcsiecle. Paříž 1995, str.975). 
27) Parti socialiste de France shromáždila přibližně 20 000 členů a 30 poslanců. 
28) 27. července 1934 podepsal i social isté s komunisty dohodu o společné činnosti (pacte ď unité ď action), ke 
které se později připojili i radikálové. 

13 



ji znemožnila adekvátně reagovat na další politický vývoj. Za těchto podmínek se 

v květnu 1940 vedení strany rozhodlo nepokračovat dál v práci s stranu "uspat". 

Během okupace Francie nacistickým Německem se sociální demokraté zapojili do celé 

řady tajných aktivit, v březnu 1941 založili Robert Mayer a Henri Ribiere Comité 

ď action socialiste (CAS), který se v březnu 1943 přetransformoval v politickou stranu 

(Socialistická strana - Pmii socialiste) s tajným vedením a strukturou, z jejíhož popudu 

vznikla v květnu 1943 Národní rada Rezistence (Conseil national de la Résistence). 

Po 2.světové válce se SFIO znovu stala významnou politickou silou, počet členů 

stoupl na 335 000; v prvních poválečných parlamentních volbách v říjnu 1945 získala 

23,4 % hlasů29 ) a stala se tak jednou ze tří nejsilnějších politických stran. Společně 

s komunisty a křesťanskými demokraty z MRP tvořila SFIO v letech 1946-1947 vládní 

koalici zvanou tripartismus. 

Po odchodu PCF z vlády v květnu 1947 a vzniku nové vládní koalice tzv. Třetí 

síly zůstali socialisté ve vládě, relativní volební neúspěch v červnových volbách 1951 a 

úbytek členstva (135 000 členů roku 1951 )30) donutili SFIO přejít do opozice vůči 

pravicovým vládám. V letech 1954-1955 podporovali socialisté ze SFIO vládu Pien-e 

Mendes-Frmlce, přímou účast v ní ale odmítli. Předčasné volby v lednu 1956 vynesly 

do čela vlády generálního tajemníka SFIO Guy Molleta. Jeho vláda, nejdelší za celé 

období čtvrté republiky (únor 1956 - květen 1957) přinesla celou řadu sociálních 

reforem, na druhou stranu ale stoupající výdaje státu opět výrazně zvýšily inflaci. 

Po květnové krizi 1958 se SFIO přidala na stranu generála de Gaulla, její 

zástupci přijali křesla v nové de Gaullově vládě, což vyprovokovalo odchod některých 

členů a založení nové nezávislé socialistické strany. 

1.1.2.3. Komunistická strana Francie (Parti communiste fran~ais = PCF) 

Komunistická strana Francie vznikla podobně jako jiné evropské komunistické 

strany secesí radikálních socialistů ze sociální demokracie (SFIO). 

Stalo se tak během kongresu SFIO v Tours v prosinci 1920, kdy se většina delegátů 

vyslovila pro přijetí 21 podmínek komunistické Internacionály a založila vlastní stranu. 

Nesouhlas s direktivami Moskvy vedly k rychlému odchodu některých vedoucích 

představitelů z PCF. 1. ledna 1923 podal demisi generální tajemník Louis-Oscar 

29) Dictionnaire historique de la vie politique franc;aise au XXesiecle. Paříž 1995, str.976. 
30) Tamtéž, str. 977. 
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Frossard. V parlamentních volbách roku 1924 získala PCF pouhých 26 mandátů,3l) 

navíc přijetí nové politické linie tzv. bolševizace stranu připravila o další příznivce. Na 

druhou stranu se v této době začala vyivářet pevná struktura strany, byly zakládány 

jednotlivé stranické bUl1ky v závodech, v čele PCF stanul jednotný řídící orgán. 

Na přelomu let ] 927/1928 přijala PCF politiku "třída proti třídě" direktivně 

z Moskvy, namířeno u zejména proti socialistům ze SFIO. Od počátku 30. let se do čela 

strany dostávají osvědčené "stranické kádry" mající plnou důvěru a podporu Moskvy. 

Mezi nimi vynikl Maurice Thorez, který stál v čele PCF až do své smrti roku 1964. 

Ve 30. letech zasáhla Francie celosvětová hospodářská krize, která se dotkla 

především dělníků nejvíce postižených nezaměstnaností. Komunistická strana a odbory 

znásobily úsilí o pomoc postiženým dělníkům, pořádaly společně různé solidární akce 

ve městech i na půdě parlamentu. Pokus o fašistický puč ve Francii roku 1934 přinesl 

změnu v politice PCF. Komunistická Internacionála změnila taktiku a doporučila PCF 

sblížení se sociálními demokraty a vytvoření levicové platformy "národní fronty" 

schopné čelit fašistickému nebezpečí. 

27. července 1934 podepsali komunisté se socialisty ze SFIO dohodu o akční jednotě a 

spolupráci.32) Na podzim stejného roku byla tato dohoda i na radikální stranu, kterou 

s komunisty a SFIO spojoval odpor vůči fašismu. Tyto tři strany vytvořily tzv. Národní 

frontu (Front populaire du travail, de la liberté et de la paix) a po delších jednáních se 

shodly i na společném volebním programu. Z dohody těžila hlavně PCF, počet jejích 

členů se zvýšil na 328 000 v září 1937/3) uspěla v komunálních volbách roku 1935 i 

v parlamentních volbách roku 1936, kdy PCF získala 72 mandátů. V březnu 1936 se 

navíc opět spojily odbory,34) v obnovené centrále CGT získali komunisté značný vliv. 

Ve volbách roku 1936 Národní fronta zvítězila, z rozkazu Kominterny se ale PCF na 

vládě Léona Bluma nepodílela. Uzavření německo-sovětského paktu v srpnu 1939 

postavilo PCF do obtížné situace. Od komunistické strany se odklonily desetitisíce 

členů, během prvních měsíců války čítala PCF zhruba 10 000 členů.35 ) 26. září 1939 

byla strana vládou zrušena a přešla do ilegality. 

31) Tamtéž, str. 773. 
32) KoI.autorů : Dějiny Francie. Praha 1988, str. 567. 
33) Dictionnaire historique ... , str.774. 
34) K rozštěpení jednotných socialistických odborů -CGT došlo roku 1921 po vytvoření PCF. Radikální příznivci 
nové strany vyloučení ze socialistických odborů založili nové odbory CGTU ovládané komunistickou stranou. 
(Dictionnaire historique ... , str.772). 
35) Dictionnaire historique ... , str. 774. 
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Do hnutí odporu (Résistence) se komunisté plně zapojili až v červnu 1941 po napadení 

SSSR hitlerovským Německem, představovali pak nejlépe organizovanou a 

nejmocnější sílu Rezistence. Roku 1943, poté co komunisté neuspěli se svým plánem 

postavit se do čela vnitřního odboje, zapojili se do činnosti generála de Gaulla a vyslali 

své zástupce do francouzské provizorní vlády. 

Po válce těžili komunisté z velkého morálního kreditu, který za okupace získali. 

PCF se stala první stranou Francie jak v počtu členů (814 000 členů roku 1946), tak 

volebními výsledky.36) Do května 1947 tvořila PCF součást vládní koalice zvané 

tripartismus. Po roztržce s vládními socialisty a křesťanskými demokraty byli 

komunističtí ministři odstraněni z vlády, PCF přešla do opozice. 

V září 1947 na schůzce komunistických stran v Polsku37
) byli francouzští 

komunisté ostře kritizováni a donuceni změnit svoji dosavadní politiku podle přání 

Moskvy. Na podzim 1947 a poté i o rok později se PCF zapojila do masivních stávek 

vyvolaných zhoršující se sociální a ekonomickou situací ve Francii. Zostřily se také 

komunistické útoky proti USA strukturám NATO v Evropě. Na počátku 50. let zasáhly 

francouzské komunisty. obdobně jako komunistické strany v sovětském bloku čistky 

v ústředních orgánech strany. PCF nedobrovolně opustili tajemníci ÚV PCF André 

Marty a Auguste LecoeuL dalším postiženým byl např. člen ÚV Charles Tillon. 

Po Stalinově smrti roku 1953 došlo i v PCF k určitému uvolnění, komunisté začali 

opět podporovat některé vlády, i když se na exekutivě nepodíleli. Z hlediska počtu 

členů zůstala PCF na prvním místě ve Francii, ve volbách ale postupně ztrácela. 

V prvních legislativních volbách páté republiky (podzim 1958) zaznamenali komunisté 

výrazný pokles voličské přízně - získali pouze 18,6%, což v rámci volebního klíče 

znamenalo pouhých 10 poslaneckých mandátů.38) 

1.1.2.4. Radikální strana (Pa:rti républicain, radical et radical-socialiste) 

Ve dnech 21. - 23. června 1901 se v Paříži konal ustavující sjezd 

Republikánské, radikální a radikálně-socialistické strany, ve které se sjednotily různé 

36) V říjnových volbách 1945 získala peF 161 mandátů, o rok později, v listopadu 1946 už 183 mandátů. 
(Dictionnaire historique ... , str.775, PHAN, Bernard: La France de 1940 a 1958. Paříž 1998, str.79,102). 
37) Na této schůzce ve Szklarské Porebě se sešli zástupci komunistických stran SSSR, Polska, Československa, 
Bulharska, Maďarska, Rumunska, Jugoslávie, Francie a Itálie, aby z podnětu Stalina založili nové řídící centrum 
mezinárodního komunistického hnutí navazující na činnost rozpuštěné Komunistické internacionály - Informační 

byro komunistických a dělnických stran. 
38) Kol. autorů: Dějiny Francie. Praha 1988, str. 628. 
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politické skupiny s podobným programem založeným na republikánských a národních 

hodnotách. Vznikla tak ve své době největší a také nejmoderněji organizovaná politická 

strany Francie. Republikánská, radikální a radikálně-socialistická strany (zkráceně 

Radikální strana) uspěla v parlamentních volbách 

Roku 1902 a 1906; v této době také úzce spolupracovala se socialisty Jean Jamese, po 

založení SFIO byla ale spolupráce ukončena. Radikální strana odmítala revoluční 

charakter sjednocené socialistické strany a nesouhlasila ani s jejím programem 

vyjádřeným heslem "třídní boj". 

V letech před první světovou válkou byl radikalismus jako politický program na 

vrcholu, radikální strana měla téměř 200 000 členů, pocházejících především 

z maloburžoazie a středních tříd. 39l Radikálové zůstali hlavní politickou silou i za první 

světové války, kdy jejich zástupci zastávali funkce ministra vnitra, ministra války i 

ministra zahraničních věcí. Jejich angažovanost během války ale přinesla straně 

problémy v prvních poválečných volbách roku 1919, kdy strana ztratila polovinu 

mandátů získaných před válkou. 

I přes tento počáteční neúspěch patřila radikální strana k nejvýznamnějším politickým 

stranám meziválečného období. její představitelé předsedali třinácti z dvaačtyřiceti 

vlád této dob/Ol Během 20. let se jednalo nejprve o vládní koalici národního bloku 

(Bloc nationaL 1921 - 1924), ze které ale radikálové na přelomu let 1922/1923 

vystoupili, aby se v rámci tzv. levého bloku ( Cartel des gauches ) spojili se socialisty. 

V parlamentních volbách roku 1924 levý blok zvítězil, radikálové se tak opět dostali 

do čela země. Spolupráce se socialisty trvala pouze do roku 1926, kdy se radikální 

strana od socialistů znovu odvrátila a připojila se k nové vládě národní jednoty ( Union 

nationale, 1926 - 1928 ). Roku 1928 strana neuspěla ve volbách a ztratila tak postavení 

nejsilnější levicové strany ve prospěch socialistů ze SFIO. Tento vývoj vyvolal 

v radikální straně opoziční hnutí vedené mladými odpůrci Edouarda Herriota41l Jean 

Zayem, Pierre Cotem, Pierre Mendes Francem a dalšími. Cílem této skupiny nazývané 

"Mladí Turci" ( Jeunes Turcs) bylo obnovení radikálního programu strany, prosazení 

39) Dictionnaire historique de la vie politique franc;aise au XXe siecle. Paříž 1995, str.754. 
40) http://fr.wíkípedía.or>! z 15.5.2006. 
41) Edouard Herriot (1872-1957), čelný představitel radikální strany započal svou politickou kariéru v Lyonu, kde 
byl roku 1905 zvolen starostou. Roku 1912 získal senátorský mandát za radikální stranu, během první světové 
války i v meziválečném období zastával řadu ministerských funkcí. V letech 1924 a 1932 stál v čele kabinetů, 
v letech 1919 - 1926 a 1931 - 1935 navíc řídil radikální stranu jako její prezident. Roku 1940 odmítl hlasovat 
pro předání všech pravomocí do rukou maršála Pétaina, později byl zatčen a deportován do Německa. Po svém 
návratu se znovu ujal řízení strany. roku 1947 byl zvolen do čela Národního shromážděnÍ. Zemřel v březnu 
1957. 
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ekonomických reforem (posílení úlohy státu) a vytvoření funkční evropské organizace. 

Roku 1932 tato vnitřní opozice na krátký čas podpořila vedení strany a E.Herriota, 

který zasedl v čele obnoveného levého bloku. Neschopnost řešit následky ekonomické 

krize ale vyvolala rychlý odklon mladých radikálů od Herriota i od celé koncepce 

levého bloku. Gradující politická krize vyústila 6. února 1934 v otevřené fašizující 

povstání proti vládní moci, předseda vlády, člen radikální strany Edouard Daladier se 

okamžitě vzdal své funkce a radikální strana přešla do obnovené vlády národní jednoty. 

"Mladí Turci" s účastí strany v této vládní koalici nesouhlasili, v létě 1935 prosadili i 

přes odpor některých vedoucích představitelů strany spojení se socialisty a komunisty 

v rámci tzv. Lidové fronty (Front populaire). Lidová fronta ale nepřinesla radikálům 

očekávané výsledky. Ve volbách roku 1936 ztratili 20 % hlasů a ve vládě socialisty 

Léona Bluma pouze sekundovali silnější SFIO.42
) Zklamání z politického vývoje vedlo 

k roztržce uvnitř Lidové fronty, radikálové se od ní definitivně oddělili na jaře 1938, 

kdy E.Daladier sestavil svou vládu bez účasti socialistů a vrátil se k pravicové koalici 

národní jednoty. 

V předvečer 2. světové války získal radikalismus novou popularitu, ta však vyhasla 

s porážkou Francie roku 1940. Následný vývoj stranu rozdělil, zatímco většina 

radikálních poslanců hlasovala 10. července 1940 ve Vichy pro maršála Pétaina, jiní 

radikálové se stali oběťmi okupačního režimu, popřípadě se zapojili do hnutí odporu.43
) 

Z druhé světové války vyšla radikální strana značně oslabená, v říjnových volbách 

1945 získala přibližně 5 % hlasů a společně s UDSR obsadila pouze 57 mandátů.44) 

Před červnovými volbami roku 1946 vytvořili radikálové s UDSR a dalšími pravicově 

orientovanými stranami volební koalici Sdružení republikánské levice ( 

Rassemblement des gauches républicaines = RGR), která měla radikálům v rámci 

proporcionálního volebního systému přinést lepší volební výsledek. 

Z počátku byla radikální strana vyloučena z účasti na vládě, příležitost dostala až po 

roztržce socialistů a MRP s komunisty v květnu 1947, kdy radikálové společně se 

SFIO, MRP a Nezávislými vytvořili vládu Třetí síly. Rok 1948 znamenal obnovení 

pozic radikální strany na politické scéně, radikál Hemi Queuille stál v čele vlády od září 

1948 do října 1949. Postupně radikálové obsadili všechny významné státní funkce jako 

42) Dictionnaire historique ... , str.758. 
43) Jean Moulin, radikál blízký skupině "Mladí Turci" se stal prvním prezidentem Národní rady Rezistence. 
44) Oictionnaire historique ... , str.759, La France de 1940 a 1958, str.79. 
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posty prezidenta Národního shromáždění, prezidenta Rady republiky (tedy vlastně 

Senátu), prezidenta Ekonomické a sociální rady atd. 

Strana ale stárla a její členstvo se obnovovalo jen pomalu. K pokusu o hlubší reformu 

strany došlo v polovině 50Jet, kdy vládě předsedal radikál Pierre Mendes France, jeho 

politická koncepce tzv. mendésismus ale zůstal ve straně menšinový. 

V únoru 1955 vyslovilo NS Mendesově vládě nedůvěru, novým premiérem se stal 

pravicový radikál Edgar Faure. V listopadu 1955 byla odvolána i tato vláda, následně 

bylo NS rozpuštěno a vypsány předčasné volby. 

V těchto volbách těsně zvítězila koalice radikálů a socialistů, ke které se přidala část 

gaullistů a UDSR (Franc;cis Mitterand) zvaná Republikánská fronta (Front républicain). 

Novým předsedou vlády se ale překvapivě nestal šéf Republikánské fronty Pierre 

Mendes France, ale generální tajemník SFIO Guy Mollet. Mendes France získal křeslo 

ministra bez pOlifeje, zklamání radikálů to ale nezmenšilo. Nesouhlas Mendes France 

s vládní politikou vůči Alžíru vedl již v květnu 1956 kjeho demisi, radikální strana se 

postupně ocitala v opozici. 

V říjnu 1956 došlo k secesi některých pravicových členů strany a založení nové 

politické strany - Republikánského centra (Centre républicain), v květnu 1957 opustil 

své stranické funkce po roztržce s regionálními organizacemi strany i Pierre Mendes 

France. 

Nejednotnost strany se vážně projevila během květnové krize 1958. Zatímco se většina 

radikálů připojila k Charles de Gaullovi, menšina tzv. mendésistů (stoupenci Pierre 

Mendes France )se postavila ostře proti a založila společně se středo levými poslanci 

Unii demokratických sil (Union des forces démocratiques). Toto faktické rozštěpení 

stranu značně poškodilo v prvních volbách páté republiky. Radikální strana získala 

pouze 13 mandátů; jedna z nejsilnějších politických stran třetí a čtvrté republiky tak do 

nového období vstoupila bez vlastního poslaneckého klubu.45
) 

1.1.2.5. Sdružení francouzského lidu (Rassemblement du peuple franc;ais = RPF) 

Sdružení francouzského lidu bylo oficiálně založeno 14. dubna 1947 generálem 

Charles de Gaullem. Podle přání svého zakladatele se nejednalo o politickou stranu, ale 

o hnutí otevřené všem Francouzům a Francouzkám (mimo osob spojených s režimem 

45) Dictionnaire historique ... , str.761. 
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ve Vichy), včetně členli politických stran (s vy jímkou komunistů). Činnost tohoto hnutí 

měla spočívat v boji proti "režimu stran", tedy parlamentnímu systému čtvrté republiky, 

z čehož vyplýval i hlavní politický požadavek RPF - reforma ústavy ve prospěch 

exekutivy. I přes nesouhlas stávajících politických stran, které svým členům zakázaly 

tzv. dvojí členstvÍ, vzrostl počet příznivců hnutí na téměř 500 000, RPF se tak stalo 

druhou největší politickou silou Francie (za PCF).46) Významný úspěch zaznamenalo 

hnutí v komunálních volbách v říjnu 1947, kdy získalo 35 % hlasů a obsadilo radnice 

třinácti velkých měst (např. Bordeaux, LilIe, Marseille, Rennes, Strasbourg, Nancy, Le 

Mans ... ).47) RPF uspělo i v Paříži, kde se prezidentem městské rady stal bratr generála 

de GaulIa Pierre de Gaulle. 

Masové stávky na podzim 1947 gaullistické hnutí poněkud oslabily, k uklidnění 

situace, která podle mnohých Francouzů hrozila vyústit v komunistický převrat totiž 

přispěla především vláda a její ministr vnitra Jules Moch a nikoliv gaullisté. RPF ale 

uspělo v senátních volbách roku 1948 i v kantonálních volbách v březnu 1949, 

v parlamentních stranách tak neustále vzrůstala obava z jeho případného úspěchu ve 

volbách legislativních, plánovaných na červen 1951. 

V květnu 1951 přijalo NS nový volební zákon, jehož účelem bylo znemožnit 

gaullistům, ale také komunistům, získat rozhodující postavení v novém NS. 

V červnových volbách se RPF se ziskem 119 poslaneckých mandátů48) stalo nejsilnější 

parlamentní stranou, nebylo ale dostatečně silné na to, aby iniciovalo ústavní reformy. 

Neúspěch gaullistické politiky a nesouhlas s vedením strany vyústily v březnu 1952 

v revoltu 27 gaullistických poslanců v čele s E.Barachinem, kteří přes odpor generála 

de Gaulla podpořili vládu Antoine Pinaye a vytvořili v NS vlastní skupinu.49) Dosud 

jednotné gaullistické hnutí se začalo zvolna rozkládat. Na jaře 1953 RPF neuspělo 

v komunálních volbách, gaullisté přišli o polovinu hlasů a ztratili tak většinu pozic 

získaných roku 1947. 6. května oznámil Charles de Gaulle konec činnosti RPF na 

parlamentní půdě a sám se stáhl do ústraní. Za neúspěchem svého hnutí viděl de Gaulle 

hlavně "zradu" pravice, která dala přednost vlastním zájmům před zájmy národními, 

jeho součastníci vysvětlovali neúspěch spíše autoritativními metodami řízení strany a 

názorovými rozdíly vedoucích představitelů RPF. 

46) hrtp:!/thvikipedia.or!2: z 11.5.2006. 
47) DUHAMEL, Eric : Histoire politique de la IVeRépublique, Paříž, str.44. 
48) La France de 1940 a 1958. Paříž 1998. str. 1 10. 
49) Tamtéž, str.58. 
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Gaullističtí poslanci se po rozpuštění RPF rozdělili na dvě skupiny - U nion des 

républicains ď action sociale (URAS), zvaná také sociální republikáni, zůstala věrná de 

Gaullovi, Action républicaine et sociale (ARS) sdružila pod vedením Edmonda 

Barachina de Gaullovi odpůrce. RPF pokračovalo ve své činnosti mimo parlament až do 

září 1955, kdy bylo definitivně "uspáno". Za dobu své existence představovalo RPF 

vedle komunistické strany hlavní opoziční proud čtvrté republiky, zároveň bylo jediným 

hnutím založeným a řízeným generálem de Gaullem, které na jedné platformě 

sjednotilo všechny gaullisty. 

1.1.2.6. Demokratická a socialistická unie odboje ( Union démocratique et 

sociaIiste de la Résistence = UDSR ) 

Jak už sám název vypovídá vznikla UDSR z hnutí odporu, konkrétně z Hnutí 

národního osvobození ( Mouvement de Libération nationale ) s cílem stát se velkou 

vládní nemarxistickou socialistickou stranou. Obrozená socialistická strana (SFIO) ale 

naděje UDSR zcela zmařila. V prvních poválečných volbách získala strana pouze 31 

mandátů50l a do vlády se tak nedostala. Před listopadovými volbami roku 1946 se 

UDSR pod vedením F. Mitteranda a R.Plevena při družila v rámci volební koalice ( 

Sdružení republikánské levice) k radikální straně, ani tady ale nezískala rozhodující 

vliv. Přestože někteří členové UDSR zastávali ministerské funkce, měla UDSR na 

politický vývoj Francie v podstatě pouze marginální vliv. 

1.1.2.7. Sdružení republikánské levice ( Rassemblement des gauches républicaines 

=RGR) 

Sdružení republikánské levice není vlastní politickou stranou, ale volební koalicí, která 

vznikla z podnětu radikálů a UDSR před legislativními volbami v listopadu 1946. RGR 

fungovalo po celou dobu trvání čtvrté republiky a sdružovalo pod vedením radikála 

Jean-Paul Davida radikální stranu, UDSR a další menší pravicově orientované strany51l 

(!) jako např. Parti républicain social de la réconciliation fran<;aise, Demokratickou 

alianci (Alliance démocratique), Demokratickou stranu (Parti démocrate), 

50) DUHAMEL,Eric : Histoire politique de ia lye République. Paříž, str.30. 
SI) RGR tak převzalo praxi t!'etí republiky. kdy měla celá řada politických stran ve svém názvu "levý" nebo 
"levicový", i když jejich program a orientace byla spíše pravicová. 
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Socialistickou demokratickou stranu (Parti socialiste démocratique), nezávislé radikály 

a další. 52) Celkově tak RGR budilo dojem velké politické síly, fakticky z něho ale těžili 

pouze radikálové, kteří v koalici získali největší vliv. 

V listopadových volbách získalo RGR 11,6 % hlasů a 71 mandátů, v letech 1951 a 

1956 pak 11,1 % hlasů (95 mandátů) a 13,8 % hlasů tj. 92 mandátů. 53 ) 

Po předčasných volbách roku 1956 se RGR na krátkou dobu ustavilo jako politická 

strana pravého středu pod vedením Edgara Faura, sdružující především odpůrce 

P.Mendes France vyloučené z radikální strany. Už roku 1958 se ale tato strana rozpadla, 

část členů se vrátila do radikální strany, zatímco lean-Paul David založil novou 

politickou stranu -- Liberální evropskou stranu (Parti libéral europeén). 

1.1.3. Politický vývoj Francie v letech 1945 - 1956 

1.1.3.1. Období tripartismu 

V říjnových volbách 1945 získaly PCF a SFIO absolutní většinu mandátů, která 

by těmto dvěma stranám stačila k sestavení většinové vlády. Socialisté ale nechtěli 

zůstat uzavření v koalicí se silnějšími komunisty, nabídli proto účast na vládě další 

politické straně -- MRP. Zástupci tří největších stran také získali převahu v provizorní 

vládě, do jejíhož čela byl opět zvolen generál del GauIle. Zástupci PCF, SFIO a MRP 

odsadili 15 z 21 křesel. 54 Neshody mezi ministry, zvláště komunisty a předsedou vlády 

v otázkách řízení státu a podoby nové ústavy vedly k odchodu Charlese de GauIla 

z politické scény. Ve funl(ci šéfa provizorní vlády ho vystřídal socialista Félix Gouin. 

23. ledna 1946 podepsali zástupci tří nejsilnějších stran koaliční dohodu "charte de 

tripmiisme", která měla zaručit politickou spolupráci těchto tří stran při řízení 

prozatímních státních institucí. 

Práce na ústavě probíhala v ústavní komisi ( Commission de la Constitution ), které 

nejprve předsedal André Philip, poté socialista Guy Mollet. Nová ústava měla z Francie 

vytvořit moderní politicky stabilní stát schopný čelit ekonomickým problémům a 

politickým otřesúrn. Hlavním cílem bylo posílit pravomoci vlády vůči Parlamentu a 

52) httR:rthvjkípedja.or~ z 11.5.2006. 
53) La France de 1940 a 1958. Paříž 1998, str.l 02, 11 O. 

Francouzský politický systém. Praha 2005, str. 63. 

54) PHAN, Bernard: La France de 1940 a J 958. Paříž 1998, str.n. 
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zároveň zamezit soustředění moci v rukou jediné osoby.55) První návrh ústavy byl 

Parlamentu předložen i 9. dubna 1946 poslancem za radikální stranu Pierrem Cotem, 

poslanci ho schválili většinou 309 hlasů proti 249.56
) Pro přijetí hlasovali zejména 

komunisté a část socialistů ze SFIO. Proti se postavilo MRP, radikálové, UDSR a 

představitelé pravice, kteří se obávali velkého vlivu komunistů v nových státních 

institucích. 

Schválený návrh ústavy se opíral o tzv. konvenční režim , tedy systém v němž 

získalo Národní shromáždění ( déle jen NS ) veškeré pravomoci. NS volilo prezidenta 

republiky, schvalovalo volbu prezidenta Rady republiky571, schvalovalo předsedu vlády 

a vyslovovalo důvěru kabinetům, schvalovalo zákony i státní rozpočet. Výkonná moc 

se ocitla ve stavu naprosté závislosti na legislativě, prezident republiky měl prakticky 

pouze formální pravomoci. zeslabené navíc požadavkem kontrasignace odpovědného 

ministra, který ale zcela podléhal rozhodnutí Národního shromáždění. 

Návrh ústavy byl, jak předpokládal zákon, předložen ke schválení v referendu 5. 

května 1946. Voleb se zúčastnilo 80,7 % zapsaných voličů, z nichž 53 % hlasovalo 

proti. 58) 

Z tohoto výsledku vypl)Tvaly nové parlamentní volby stanovené na 2. červen 1946. 

Volby z 2.6.194é91 

Politické Počet hlasů % zapsaných Počet 

strany hlasů získaných 

(% získaných mandátů 

hlasů) 

MRP 5589000 22,6 (28,2) 169 

PCF 5 199000 20,8 (25,9 ) 153 

SFIO 4 188000 16,9 (21,1 ) 127 

Umírnění 2610000 10,2 (12,8 ) 40 

(modérés) 

Radikálové a 2295000 9,3 (11,6 ) 49 

UDSR 

55) Francouzi tak reagovali na špatné zkušenosti s vládami ve 30. letech 20. století a Petainovým režimem ve 
Vichy za Druhé světové války. 
56) PEROTTlNO, Michel : Francouzský politický sytém. Praha 2005, str.54. 
57) Radou republiky (Conseil de la République) se podle ústavy nazývala druhá komora Parlamentu. 
58) PERITTINO,Michel : Francouzský politický systém. Praha 2005, str. 55. 
59) PHAN,Bernard : La france de 1940 a j 958. Paříž 1998. str. 80. 
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Z voleb vyšla vítězně MRP, levicové strany - SFIO A PCF - sice udržely v parlamentu 

většinu, relativní volební neúspěch SFIO ale donutil socialisty hledat dál podporu u 

MRP. 

Vládní koalice nazývaná tripartismus tedy fungovala dál, předsedou nové vlády se stal 

křesťanský demokrat Georges Bidault. 

Nový návrh ústavy byl kompromisem mezi PCF, SFIO a MRP, ale prakticky 

nikoho z nich neuspokojil. Oproti původnímu návrhu byla posílena moc exekutivy, jak 

se ale ukázalo později, nebyla tím zajištěna stabilita politického systému, neboť za 12 

let trvání čtvrté republiky se vystřídalo jednadvacet vlád.60
) 29. září 1946 pozměněný 

návrh ústavy NS schválilo, v referendu, které se konalo o dva týdny později ( 

13.10.1946 ) ho schválila těsná většina zúčastněných voličů (54 %), při čemž se ale 

plná třetina oprávněných voličů (31,2%) referenda vůbec nezúčastnila. 61 ) 

NEZÚČASNĚNÍ 7775 893 31,2 % zapsaných hlasů 

ANO 9002287 36 % zapsaných hlasů 

NE 7790856 31,2 % zapsaných hlasů 
~ 

Schválením ústavy skončilo volební období druhé Konstituanty, nové parlamentní 

volby byly vypsány na listopad 1946. Národní shromáždění bylo zvoleno 10.11.1946.62
) 

Nejsilnější politickou stranou Francie se opět stala PCF, SFIO i MRP v těchto volbách 

ztratili část hlasů i mandátů. Úspěch naopak zaznamenali Umírnění (Modérés) a nová 

volební koalice sdružuj ící radikály a UDSR - Rassemblement des gauches républicaines 

(RGR) v čele s radikálním poslancem lean-Paul Davidem. 

60) DUHAMEL,Eric : Histoire poiitique de la lVE République. Paříž, str. 83. 
61) La France de 1940 a 1958, str. 81. Prakticky tento výsledek znamenal, že s podobou ústavy souhlasí pouhá 
třetina Francouzů. 

62) Podle ústavy bylo Národní shromáždění (Assamblée nationale) voleno přímým hlasovacím právem. 
Představovalo první komoru Parlamentu, které příslušely největší práva. Druhá komora - Conseil de la 
République volená na základě nepřímého hlasovacího práva navazovala na tradici třetirepublikového Senátu. 
Měla však oproti svému předchl1dci značně limitované pravomoci. Od roku 1948 se její členové nazývali 
senátoři. 
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Výsledky voleb z listopadu 194663
) 

Počet hlasů % zapsaných Počet 

hlasů mandátů 

Nezúčastnilo se 5 504913 21,9 

PCF 5430593 21,6 183 

SFIO 3433 901 13,7 105 

RGR 

-I 
2 136 152 8,5 71 

MRP 4988609 19,9 167 

Modérés 2487313 9,9 71 

Prvním prezidentem čtvrté republiky byl na slavnostní schůzi obou komor parlamentu 

na zámku ve Versailles dne 16. ledna 1947 zvolen socialistický poslanec Vincent 

Aurio1.64
) Z titulu své funkce nový prezident designoval předsedu vlády, jímž se stal 

taktéž socialista Paul Ramadier. 

Vláda sestavená Ramadierem již prakticky porušila zásady tripartismu, protože ve vládě 

kromě ministrů za SFIO, PCF a MRP zasedali i zástupci jiných politických stran. V této 

době se již plně projevily rozpory mezi komunisty a zbytkem politické scény, a to 

zejména v ekonomických otázkách a v záležitostech zahraniční politiky. Jednalo se 

především o situaci v koloniích. zejména v Indočíně. Komunisté odmítali účast Francie 

na válce proti komunistickému Vietminhu, v březnu komunističtí poslanci hlasovali 

proti vládnímu návrhu na financování dalších bojů, ministři za PCF se hlasování 

zdrželi. Vládní krize se vyhrotila poté, co komunisté podpořili stávku dělníků 

v automobilce Renault ( duben 1947). Na počátku května hlasovali komunisté, tentokrát 

i se svými ministry opět proti vládě.65) Předseda vlády Ramadier poté vybídl 

komunistické ministry k demisi, což odmítli. Druhý den 5. května 1947 zbavil premiér 

komunistické ministry jejich funkcí - období tripmiismu tak definitivně skončilo. 

Ve stejné době začal křehkou vládní stabilitu navíc ohrožovat další politický 

subjekt. Do politického života se opět aktivně zapojil Charles de Gaulle, který už od 

63) La France de 1940 a 1958. str. 102. 
64) Vincent Auriol (1884-1966). od roku 1914 socialistický poslanec, v druhé polovině 30. let člen vlád (1936 
ministr financí, 1938 ministr spravedlnosti). Za 2.světové války internován, po dvou letech uprchl a připojil se 
k de Gaullovým Svobodn)f11l Francouzům v Londýně. Po osvobození byl členem de Gaullovy provizorní vlády. 
V letech 1947-1953 zastával funkci prezidenta republiky. (Moderní oxfordský slovník. Praha 1992, str.33). 
65) Jednalo se o hlasování NS o dLlveře Ramadierově vládě. 
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června 194666lvel'ejně vystupoval proti vládní koncepci ústavy a parlamentnímu 

systému čtvlié republiky. 7. dubna 1947 ve Štrasburku de Gaulle znovu veřejně 

odsoudil ústavu a 'vyhlásil založení nového politického hnutí - Sdružení francouzského 

lidu (Rassemblement du Peuple fransais = RPF ).67) Podle de Gaulla nemělo mít toto 

hnutí charakter politické strany. Bylo otevřeno všem Francouzům, členům politických 

stran i nestraníkům, samozřejmě s vyjírnkou komunistů. RPF se vyznačovalo silným 

antikomunismem, nacionalismem a celkovou kritikou institučního zřízení čtvrté 

republiky. Z této kritiky také vyplýval hlavní požadavek hnutí - revize ústavy. I přes 

negativní postoj politick)ích stran 68) zaznamenalo RPF rychlý vzestup. 

V podzimních komunálních volbách ( říjen 1947 ) získalo RPF většinu ve 13 velkých 

francouzských městech ( např. Bordeaux, Rennes, Marseille, Štrasburk ) a uspělo i 

v Paříži. 

Od druhé polovině roku 1947 tak vláda čelila dvojí silné opozici - z leva komunistům a 

zprava gaullistům. 

1.1.3.2.Vlády Třetí sily ( 1<1 Troisieme force ) 

Jako odpověď na tuto dvojitou hrozbu vytvořili zástupci SFIO, MRP, rádikálů a 

nezávislých vládní koalici nazývanou Třetí síla. Již na podzim 1947 byla tato vláda 

vystavena těžké zkoušce, masivní stávkové hnutí vyvolané prudkým zdražováním a 

podporované komunistickou stranou hrozilo přerůst ve vážné občanské nepokoje.69
) 19. 

listopadu podal demisi předseda vlády Ramadier, novým šéfem kabinetu se stal 28.11. 

poslanec za MRP Robert Schuman. Nová vláda zvolila cestu represí, při střetech se 

stávkujícími došlo i k obětem na životech. Nakonec vláda musela pod tlakem veřejnosti 

částečně ustoupit a slíbila splnit některé sociální požadavky stávkujících. Stávka byla 

z podnětu CGT (Conféderetion générale du Travail) ukončena k 10. prosinci 1947. 

66) 16. června 1946 vystoupil generál de Gaulle ve francouzském městě Bayeux s proslovem, ve kterém naznačil 
vlastní koncepci institučního systému ve Francii. Tento návrh byl později vzat jako základ ústavy budoucí páté 
republiky. 
67) Pro stoupence RPF se v literatuře běžně užívá označení gaullisté. 
68) Z parlamentních stran 5 de Gaullovým hnutím sympatizovalo pouze RGR, radikální strana a UDSR, kteří 
svým členům povolili dvojí členství a tím i možnost účastnit se aktivit RPF. Ostatní politické strany se postavily 
ostře proti. 
69) Stávka měla silný sociální kontext, zdražování na podzim 1947 vyvolalo nejprve sérii místních stávek, které 
po incidentu v Marseille 12.11. přerostly v generální stávku, která prakticky paralyzovala Francii. 
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Události podzimu 1947 měly vážné politické důsledky. Vláda se přiklonila více 

do prava, v dúsledku ostrých střetú mezi PCF a SFIO došlo k rozštěpení odborové 

centrály CGT a vzniku nových socialistických odborů - Dělnické síly ( CGT Force 

ouvriere = CGTFO ). 

Rok 1948 znamenal návrat radikální strany na politické výsluní. Po demisi 

Roberta Schumana z postu předsedy vlády 19. července 1948 stanul v čele vlády 

nejprve radikální poslanec André Marie ( do 28.8.1948 ) a poté další radikál Hemi 

Queuille. Pro radikální stranu to znamenalo určitou rehabilitaci70
), vládu H.Queuilla 

podporovala široká koalice politických stran od socialistů ze SFIO přes MRP a 

radikální stranu až po nezávislé. I přes tuto poměrně širokou podporu se vláda potýkala 

s celou řadou vážných problémů zejména v oblasti financí (inflace, růst cen, devalvace 

franku), navíc na podzim 1948 vypukla nová vlna stávek, tentokrát hlavně mezi 

horníky. I když se stávku podařilo poměrně brzy ukončit, neshody ve vládní koalici 

v otázkách růstu cen a mezd nakonec vedly k pádu Queuillovy vlády v říjnu 1949. 

Následující kabinety musely řešit mimo ekonomických problémů další hrozbu, a 

to případné volební vítězství komunistů a gaullistů v příštích parlamentních volbách 

plánovan}'ch na rok 1951, které by mohlo čtvrtou republiku zcela paralyzovat. Reforma 

volebního zákona, schválená po dlouhých diskusích 9. května 1951 měla tuto 

alternativu vy]ou6t.7l) 

70) Radikální strana jako jedna z nejmocnějších politických stran třetí republiky byla podle mnohých Francouzů 
zodpovědná za vojenskou porážku Francie roku 1940. Také postoje některých radikálních poslanců ajejich účast 
na vichystickém režimu pověsti strany po válce mnoho nepřidala. 
71) Volební zákon z 9. května 1951 ( La loi des apparentements) doplňoval dosavadní proporcionální zastoupení 
v jednotlivých departementech většinovým systémem, který zvýhodňoval stranu, respektive volební koalici, 
která získala absolutní většinu hlasů. Tento systém předpokládal rozdělení křesel podle tří možností. 1) Pokud 
strana, nebo volební koalice získala absolutní většinu hlasů, byla zvolena celá kandidátka. 2) Pokud strana, nebo 
volební koalice získala více než 50% hlaSl!. byla křesla proporcionálně rozdělena mezi strany volební koalice. 3) 
Pokud žádná strana, nebo volebnl koalice nezískala 50% hlasů, byla křesla rozdělena na základě 
proporcionálního systému. ( Kol.autor{l : Dějiny Francie. Praha 1988, str.609., DUHAMEL, Eric : Histoire 
politique de la lyeRépublique. Paříž. str. 54). 
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Parlamentní volby na základě refonnovaného zákona se konaly 17. června 1951 

a volební výsledky byly násieduj ící 72) : 

~ 

Název strany Počet hlasů % zapsaných Počet 

hlasů mandátů 

PCF 5056605 20,6 103 

SFIO i 2744842 11,1 104 
L 

RGR 
I 

1 887 583 7,6 95 
-~ 

MRP 2369778 9,8 85 

RPF 
i 

4058336 16,5 119 

Umírnění i 2656995 10,8 97 i 

(Modérés) I 

I 

Z tabulky je zi'ejmé, že přes volební refonnu nejvíce hlasů získali právě 

komunisté a gaullisté, díky volební geometrii ale nezískali potřebný počet mandátů 

k dosažení absolutní většiny v novém parlamentu. U moci se tak udržely strany třetí 

síly, přestože v parlamentu neobdržely většinu. Novým předsedou vlády byl jmenován 

René Jean Pleven, který sestavil vládu za účasti radikálů, MRP a nezávislých, tentokrát 

již bez účasti socialistů ze SFIO. 

Čas koalice Třetí síly se rychle naplňoval, důvodem k úplnému rozpadu se stala otázka 

školské reformy. 

V srpnu 1951 předložila RPF návrh zákona, který přiznával státní subvence 

státním i církevním školám. 73l Zákon podporovala zejména pravice - gaullisté, MRP a 

částečně i RGR, radikálové a UDSR. Zcela proti se postavili komunisté a SFIO. Zákon 

získal potřebnou většinu hlasů a 21. září 1951 byl v Národním shromáždění schválen. 

Koalice Třetí síly se definitivně rozpadla. 

1.1.3.3. Vlády pravice 

Vláda R.Plevena vydržela pouze do ledna 1952. Po krátké vládní epizodě Edgara 

Faura (17.1. - 29.2.1952 ) byi do čela vlády postaven nezávislý poslanec Antoine Pinay, 

72) La France de 1940 a 1958, str. 1 10. 
73) La France de 1940 a 1958. stl'. j 10. 
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a to přes nesouhlas zástupců SFIO a RPF. Podporovala ho zejména pravice a 

republikáni, získal i podporu 27 poslanců RPF. Tato skutečnost znamenala faktické 

rozštěpení dosud jednotného gaullistického hnutí. Skupina konzervativních poslanců 

pod vedením Edmonda Barachina se rozhodla podpořit vládu i přes nesouhlas generála 

de Gaulla a vytvořila v parlamentu vlastní frakci. Rozklad RPF pokračoval i nadále. Na 

jaře 1953 v komunálních volbách ztratili gaullisté většinu mandátů, které získali ve 

volbách roku 1947. Po tomto neúspěchu oznámil Charles de Gaulle konec činnosti RPF 

a stáhl se do ústranÍ. Bývalí poslanci RPF se rozdělili do dvou skupin, představovaných 

dvěma politickými stranami ~ ľUnion des républicains d'action sociale ( URAS ) a 

l' Action républicaine et sociale (ARS).74) 

I vláda A.Pinaye se pot)"kala se závažnými problémy v ekonomické oblasti. 

Stále se nedařilo zastavit růst cen a vyrovnat deficit státního rozpočtu, a to i přes pomoc 

USA prostřednictvím Marshallova plánu. Navíc se kabinet dostal do složité situace i 

v zahraničně politick)'ch otázkách. 27. května 1952 podepsala Francie smlouvu o 

Evropském obranném společenství (EOS), kjejí ratifikaci ale nedošlo. Na konci května 

vypukly v Paříži masové demonstrace proti příjezdu nového vrchního velitele 

ozbrojených síl NA TO generála M.B.Ridgwaye, mezi zatčenými demonstranty se ocitli 

i přední členové PCF- generální tajemník Jacques Duclos a šéfredaktor 

komunistického tiskového orgánu l' Humanité André Stil. 75) V prosinci 1952 ještě před 

hlasováním NS o finančních otázkách podal A.Pinay demisi. 

Během roku 1953 se finanční obtíže francouzského státu opět prohloubily, 

neúspěšná válka v Indočíně odčerpávala z Francie stále více finančních prostředků, 

vláda se ale nehodiala francouzských zájmů v Indočíně vzdát. 76) Až definitivní vojenská 

porážka Francie u Dien-Bien-Phu (březen ~ květen 1954) ukončila válečný konflikt 

v Indočíně, 12. května 1954 padla Lanielova vláda. 

Do čela nového kabinetu byl postaven poslanec za radikální stranu Pierre 

Mendes-France. 77
) Jeho kandidaturu podpořili i komunisté, do vlády se ale nedostali. 

74) Pro URAS se v literatuře používá i označení sociální republikáni. 
75) Dějiny Francie. Praha 1988, str.6\ O. Zatčení J.Duclose a A.Stila vyvolalo odezvu i mezi československými 
komunisty. Orgány KSČ oficiálně protestovaly II francouzské vlády a iniciovaly podpisové akce za propuštění 
francouzských soudruhů (viz dále). 
76) ) Od června 1953 stál v čele kabinetunezávislý republikán Joseph Laniel. Jeho vláda byla rozhodnuta udržet 
Indočínu za každou cenu. Zvýšila proto subvence i počet vojáků v této oblasti. !Dějiny Francie. Praha 1988, str. 
612). 
77) Pierre Mendes-France (1907-1982) započal svou politickou kariéru již v období třetí republiky, od toku 1932 
zasedal v NS jako poslancc za radikální stranu. Vzhledem kjeho židovskému původu byl za války internován, 
podařilo se mu ale uprchnout a připojit Se k de Gaullovým Svobodným Francouzům v Londýně. Po válce se opět 
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Mendes-France sestavil svou vládu bez ohledu na politické strany, zasedli v ní zástupci 

radikálů, UDSR, sociálních republikánů a MRP. Mendesova vláda stála před složitým 

úkolem - mimo řešení vleklých ekonomických problémů musela dokončit jednání o 

ukončení války v Indočíně a prosadit v nepřátelsky naladěném parlamentu ratifikaci 

smlouvy o EOS. 

Úspěšná jednání francouzské delegace v Ženevě69) byla potvrzena i v NS, které 

23. července obrovskou většinou ratifikovalo Ženevské dohody. Zopakovat úspěch 

z Ženevy se ale Mendesovi nepodařilo v otázce ratifikace smlouvy o EOS. 30. srpna 

1954 byla ratifikace této smlouvy stažena z programu jednání NS, aniž by došlo k 

jejímu formálnímu projednání. Francouzský parlament tak fakticky odmítl smlouvu 

schválit a de facto pohřbil celý projekt Evropského obranného společenství. 

K vyřešeni patové situace došlo o několik týdnů později na konferenci 

v Londýně. Zástupci devíti zúčastněných zemí (USA, Francie, Velká Británie, SRN, 

Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko a Kanada) zde rozhodli rozšířit již existující 

Západní unii o SRN a Itálii na tzv. Západoevropskou unii, jež měla být následně 

začleněna do vojenských struktur NATO. 23. řijna 1954 byly v Paříži podepsány 

dohody o znovlTvyzbrojení Západního Německa, které se tak stalo plnoprávným členem 

Severoatlantického paktu. PaJ-ížské dohody ratifikovalo francouzské NS těsnou většinou 

30. prosince 1954. 

V této době se ale už zvedala proti Mendesově politice doma i v koloniích silná 

opozice. 70
) Na počátku listopadu 1954 vypukly národně osvobozenecké boje v Alžíru

francouzské kolonii považované většinou Francouzů za integrální součást Francie. 

V únoru 1955 vyslovilo NS nedůvěru Mendesově vládě, 6. února 1955 podal kabinet 

demisi. Skončilo tak sedmiměsíční období "mendesismu", pravděpodobně 

nejvýznamnější a nejvýraznější vládní epizoda čtvrté republiky. 

Dalším v řadě francouzských premiérů se 25. února 1955 stal pravicový radikál Edgar 

Faure. Pokračoval v politice ekonomické stabilizace a dekolonizace v severní Africe -

už roku 1956 získali Tunis a Maroko nezávislost. Postoj k Alžíru byl ale rozdílný. 

aktivně zapojil do politiky. v období let 1946 - 1958 zasedal v NS jako radikální poslanec, byl ministrem 
v několika vládách a v letech j 954-1955 francouzské vládě předsedal 
69) Ženevská jednání o ukončení konfliktu v Indočíně začalajiž v dubnu 1954. K uzavření dohody mezi zástupci 
SSSR, USA, Velké Británie. Francie. Č'íny a některých indočínských stran došlo ve dnech 20.-21. července 
1954, zároveň byla přijata i Závěrečná deklarace o neutralizaci Laosu a Kambodže a o prozatímním rozdělení 
Vietnamu podle 17. rovnoběžky. (Dějiny Francie. Praha 1988, str. 614.) 
70) ) Po uzavření Ženevsk)'ch dohod a odchodu Francouzů z Indočíny následovalo řešení situace v severní Africe. 
Při své návštěvě Tunisu v červenci 1954 přislíbil Pierre Mendes-France zavedení vnitřní autonomie v této 
severoafrické kolonii, což vyprovokovalo ostré výpady pravice. 
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V polovině roku 1955 vypukly v Alžíru otevřené boje proti francouzské správě, Francie 

se opět ocitla ve válce. V létě 1955 se vláda dostala do potíží i v rámci domácí politiky 

- ve Francii znovu vypukly masové stávky. 29. listopadu byla Faurova vláda nečekaně 

odvolána, dvě vládní krize během období kratšího než 18 měsíců naplnilo podmínku 

k rozpuštění NS 71
) a vypsání předčasných voleb. Stalo se tak poprvé a také naposled za 

dobu trvání čtvrté republiky. 

Předčasné volby byly vypsány na počátek následujícího roku, konaly se 2. ledna 

1956. Střetly se v nich dvě velké koalice - levicová Republikánské fronta ( Front 

républicain ) sdružující okolo osoby Pierre Mendes-France SFIO, UDSR, sociální 

republikány a část radikálú (komunisté zůstali stranou). Proti Republikánské frontě stála 

pravicová Národni jednota (Union nationale) v čele s Edgarem Faurem. K ní se 

připojila část radikálů z RGR, část UDSR, MRP a nezávislí. 
~") Volby z 2. ledna 1956'L : 

I 

Název strany I % získaných hlasů Počet mandátů 

I PCF 25.7 150 i 
SFIO I 17,1 103 

I 

Radikálové a UDSR 
--j-------

i 13.8 92 
i 

MRP 
~-

II 74 ! 
I 

Umírnění 16,6 101 

Poujadisté/3
) 

i 11,4 44 

Volby těsně vyhrála Republikánská fronta, do čela nové vlády ale nebyl 

postaven její vúdce PieITe Mendes-France. Prezident René Coty74) dal přednost osobě 

generálního tajemníka SFIO Guy Molletovi, protože Mendes-France vyvolával na 

politické scéně silné kontroverze, které by ke stabilizaci režimu příliš nepřispěly. Vláda 

Guy Molleta byla schválena NS 1. února 1956, sešli se v ní zástupci SFIO, UDSR, 

sociální republikáni a radikálové. Pierre Mendes-France zde přijal post ministra bez 
.c' 75) pOlileJe. . 

71) Tato podmínka byla do ústavy doplněna až roku 1954. 
72) Francouzský politický systém. Praha 2005, str.63. 
73) Politické hnutí založené roku 1953 Pierre Poujadem. Toto antiparlamentaristické hnutí se vyznačovalo 
korporativismem obhajujícím zájmy živnostníkLI a řemeslníků, hlásilo se k francouzskému Alžírsku. Politicky 
uspělo pouze v těchto parlamentních volbách. 
74) René Coty byl prezidentem Francouzské republiky zvolen po V.Auriolovi 23. prosince 1953. 
75) Mollet původně nabídllVlendesovi Heslo ministra zahraničních věcí, protio přítomnosti Mendes-France na 
Quai ďOrsay se ale postavila MRP a nezávislí. 
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V domácí politice se Molletova vláda soustředila zejména na sociální otázky. 

Placená dovolená byla prodloužena ze dvou na tři týdny, byl vytvořen Národní fond 

solidarity (Fonds nation31 de solidarité), ze kterého plynuly finanční prostředky na 

zvyšování starobních dúchodú, zvýšily se i sociální dávky poskytované státem v rámci 

Sécurité sociale. 

Na poli zahraniční politiky se Francie aktivně zapojila do procesu evropské 

integrace. V červenci 1956 doporučili poslanci vládě k dalšímu projednávání smlouvu o 

Evropském atomovém společenství (Euratom), v lednu 1957 pak i smlouvu o 

Evropském hospodářském společenství (EHS). Francie také dál pokračovala 

v dekolonizaci. Jak již bylo řečeno, získali v březnu 1956 Tunisko a Maroko 

nezávislost, v srpnu téhož roku získalo statut autonomní republiky i africké Togo. 

Největší problém nadále představovala pokračující válka v Alžíru. Ouy MoIlet 

chtěl nalézt kompromisní řešení, postupovat uváženě a ukončit boje do konce roku 

1956 s cílem udržet Alžírsko v jednotném svazku s Francií. Nebyl ale schopen čelit 

nátlaku politické pravice, alžírských ultras 76) a generálů, kteří prosazovali cestu tvrdých 

represí. Vláda upadla do pasivity, 23. května 1956 podal na protest proti vládní politice 

demisi Pierre řvlendes-France. Válka pokračovala a stále se prodražovala, navíc se na 

počátku listopadu Franele zapojila po boku Velké Británie a Izraele do ozbrojeného 
7"" útoku proti Egyptu. I! 

Neúspěch Francie v průběhu Suezské krize a neschopnost řešit alžírský problém 

vedly v květnu 1957 k pádu Molletova kabinetu. Čtvrtá republika spěla do konečné fáze 

své existence. Vleklé parlamentní krize let 1957 a počátku roku 1958 vyvrcholily 

v květnu 1958 otevřeným povstáním ultras a vedení francouzských vojsk v Alžíru proti 

pařížské vládě. 

Do čela nové "vlády národní záchrany" byl po bouřlivých diskusích v parlamentu a 

nátlaku prezidenta Cotyho jmenován Charles de OauIle, který také od NS obdržel 

zvláštní plné moci k vyřešení krize. 3. června bylo z vůle nového předsedy vlády 

Národní shromáždění rozpuštěno. Čtvrtá republika de facto zanikla. 

76) Ultras představovali extrémně pravicové francouzské kolonisty v Alžíru, kteří se ostře stavěli proti alžírskému 
národně osvobozeneckému hnutÍ. 
77) Tzv. Suezská krize (červenec - listopad 1956) vypukla 26. července 1956 poté co egyptský prezident Gamal 
Násir znárodnil Společnost Suezského průplavu. kterou do té doby ovládali Britové a Francouzi. Velká Británie 
a Francie zahájili okamžitě tajná jednání o možnosti vojenské invaze do Egypta, USA ale tuto alternativu 
odmítly. 5. a 6. listopadu se Británie a Francie připojili k vojenské Invazi Izraele, operace ale byla kvůli 
odmítavému stanovisku USA a pádll britské libry rzchle ukončena. Pod nátlakem OSN, USA a SSSR se 
v prosinci anglo-francouzské vojenské jednotky stáhly. ( Moderní oxfordský slovník 20. století. Praha 1992, 
str.497). 
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1.2. Francouzské d~plomatické zastoupení na území ČSR v letech 1948-

1956 

1.2.1. Československo-francouzské diplomatické vztahy do února 1948 

V meziválečném období pojily Československo a Francii úzké vazby potvrzené 

spojeneckou smlouvou z ledna 1924. Francouzský vliv byl patrný v různých oblastech 

veřejného života. zejména v kultuře. Již od konce 19. století působila v českých zemích 

francouzská společnost Alliance fran<;aise, jejíž činnost byla zaměřena především na 

propagaci francouzské kultury a jazyka. Do roku 1938 stoupl počet jejích poboček na 

dvaasedmdesát, což představovalo nejvyšší počet v celé Evropě. 78) Od roku 1920 

fungoval v Praze francouzský kulturně-vzdělávací ústav - Francouzský institut (užívá se 

i označení Institut Ernsta Denise nebo Denisův ústav). Profesoři vysílaní pařížskou 

Sorbonnou, pod kterou Institut organizačně spadal, vedli v Praze kurzy zaměřené na 

francouzskou li tcraturu, umění, historii i filozofii;mimo to Institut pořádal jazykové 

kurzy pro zájemce z řad široké československé veřejnosti. Ve stejném roce jako 

Francouzský institut bylo v Praze založeno i Francouzské gymnázium (Gymnase réal 

fran<;ais). Na rozdíl od Institutu podléhalo čs. úřadům, veškerá výuka ale probíhala ve 

francouzštině. 

Účast Francie na konferenci v Mnichově a následný vývoj ve střední Evropě ale 

vzájemné vztahy značně poškodili. Během války se vzájemné vztahy opět zlepšily, 

v srpnu 1944 podepsal předseda československé exilové vlády Jan Šrámek s premiérem 

francouzské provisomí vlády Charlesem de Gaullem deklaraci, ve které se obě strany 

přihlásily k obnovení spojenectví po skončení války.79) 

Roku 1945 Československo a Francie rychle obnovily diplomatické styky, Francie 

povýšila svúj pražský zastupitelský úřad na velvyslanectví, na což obdobně reagovalo i 

Československo. V květnu 1947 byl vyhláškou ministra vnitra Č. 76/1947 Sb. upraven 

visový styk s Francií. Držitelé francouzských diplomatických a zvláštních cestovních 

pasú nadále nepodléhali visové povinnosti. 

78) PISTORIUS. Georges : Destill de la culture franC;aise dans une démocratie populaire. Paříž 1957, str. 26. 
79) KAPLAN, Karel: Československo v poválečné Evropě. Praha 2004, str. 244, tiskem ve francouzském znění 
v Československo- francouzské vztahy v diplomatických jednáních (1940-1945). Praha 2005, str. 395. 



V letech 1945-1946 došlo k úspěšnému navázání hospodářských styků a uzavření 

několika obchodních, finančních a měnových dohod. 80) Od dubna 1945 probíhala 

jednání o obnovení předváíečné kulturní dohody, jejichž výsledkem byl Dodatkový 

protokol k zmíněné kulturní dohodě z prosince 1945. 

Na základě ustanovení Dodatkového protokolu byla vytvořena Smíšená 

československo-fl'ancouzská kulturní komise, jež měla na svých pravidelných 

schůzkách projednávat možnosti vzájemných kulturních styků. Výsledky jednání této 

komise měly charakter doporučení, vlády se jimi tedy nemusely řídit. 81 ) Vzhledem 

k politickým událostem v ČSR se Smíšená československo-francouzská komise sešla 

pouze třikrát naposledy v říjnu 1948. Od roku 1949 se komise již nescházela a ani 

kulturní dohoda se dále neplnila. 82
) 

Gradující napětí v mezinárodních vztazích a postupné formování dvou světových 

mocenských blokú ovlivnilo i vzájemné československo-francouzské vztahy a odrazilo 

se zejména v osudu československo-francouzské spojenecké smlouvy.83) 

Na obnovení spojeneckého poměru se ČSR a Francie dohodli ještě před skončením 

druhé světové války. první pokusy o zahájení konkrétních jednání v červnu a červenci 

1946 ale skončily fiaskem. Pařížská vláda přišla s novou iniciativou v únoru 1947, 15. 

2. se ve společn& deklaraci vyslovili pro přípravu jednání o spojenecké smlouvě oba 

ministři zahraničních vecí. Vnitropolitické změny ve Francii (odchod komunistů vlády 

v květnu 1947) ale jednání zkomplikovaly. Francouzská vláda se snažila podpis 

spojenecké smlouvy oddálit do doby, než vyřeší vzniklou vnitropolitickou krizi, navíc 

se vyskytly problémy i v koncepci smlouvy - s některými francouzskými formulacemi 

nesouhlasila ani Praha ani Moskva. Na podpis smlouvy naléhaly především 

československé nekomunistické strany, musely ale brát ohled na stanovisko SSSR. 

V červenci se k fi'émcouzsl<.é verzi návrhu negativně vyjádřil Stalin a když se na konci 

roku zhoršily i francouzsko-sovětské vztahy, bylo uzavření československo-francouzské 

spojenecké smlouvy odloženo na neurčito, 

80) KAPLAN, Karel: Československo v poválečné Evropě. Praha 2004, str. 245. 
81) Československo-francouzská ku\tumí komise byla složena paritně z II československých a II francouzských 
zástupců. Scházela se dvakrát ročně. vždy střídavě v Praze a Paříži. 
82) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 5. Ke kulturní dohodě blíže v kapitole věnované kulturním 
vztahům. 

83) Podrobněji se jednáním o čs-fr. spojenecké smlouvě zabývá Karel Kaplan. Viz KAPLAN, Karel: 
Československo v poválečné Evropě. Praha 2004, str. 245-262. 
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Politický převrat v (:eskoslovensku v únoru 1948 pak zmařil jakoukoli šanci na 

obnovení jednání s Francií" československé úřady přestaly na dlouhou dobu rozhodovat 

o koncepci a vývoji československé zahraniční politiky. 

1.2.2. Českosl{jvell1sko-fnmcouzské vztahy po únoru 1948 

Po únoru 1948 přestala československá vláda prakticky ovlivňovat zahraniční politiku 

ČSR. Veškerá výkonná ale také legislativní moc přešla z vlády a Parlamentu na orgány 

KSČ, Ministerstvo zahraničí se tak stalo pouhým vykonavatelem příkazů stranického 

centra. Československo. podobně jako jiné státy sovětského bloku nevytvářelo vlastní 

koncepci zahraniční politiky, ale plně se podřídilo zájmům Moskvy, jež určovala linii 

vnitřní i zahraniční politiky svých satelitů. 

Komunistický převrat značně ovlivnil především styky s tzv. kapitalistickými 

zeměmi, tedy i s Francií. Případ Francie je ale specifický, a to ze dvou důvodů. Prvním 

z nich byla šíře vz~jemných kontaktů, zvláště v kulturní a hospodářské oblasti, které 

zcela nepřerušil ani vývoj 'i ČSR po roce 1948, druhým pak silná Komunistická strana 

Francie, s níž Českoslc'.ensko udržovalo úzké a přátelské styky. 

Vzájemné vztahy mezi Francii a komunistick)'rm Československem se proto vyvíjely 

ve dvou liniích. jedné oficiální -- mezinárodní a druhé neoficiální - mezistranické. 

Dosavadní v)lzkum ukazuje. že mezinárodní linie vzájemných vztahů byla diHežitější, 

přímo totiž ovlivňovala úspěch či neúspěch československých diplomatických, 

kulturních i hospodářských iniciativ ve Francii. PCF byla i přes své silné parlamentní 

zastoupení příli š slabá a izolovaná, aby sama o sobě zajistila úspěšnou propagaci 

československý'ch podniků ve Francii. 

1.2.2.1. Periodizace (1948 -- 1956) 

Na základě dostupného archivního materiálu lze období let 1948 - 1956 rozdělit do 

několika etap. Zdúrazňuji, že se tato periodizace vztahuje na linii mezinárodních 

vztahů, i když je zřejmé, že oíiciální politika obou zemí ovlivnila i možnosti a šíři 

kontaktů mezi KSC a peF. 

Rok 1948 představujev)lrazn)' zlom v dosavadních československo-francouzských 

vztazích. Jejich dosavadní relativně přátelský ráz začala narušovat celá řada 
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diplomatických incidentů, např. komentáře čs. politiků k vnitropolitickému dění ve 

Francii nebo činnost poúnorové emigrace.84
) 

Napětí stoupalo v závislosti na vnitropolitickém vývoji obou států. V letech 

1948 - 1950 docházelo k postupnému omezování vzájemných kontaktů, které postihlo 

především kulturní oblast. Od roku 1949 se z popudu ČSR přestala scházet 

československo-francouzská smíšená komise, jejímž úkolem bylo stanovit program 

kulturních výměnných akcí, ČSR z Francie odvolalo i své stipendisty. Vzájemné vztahy 

také hned zpočátku narušil závažný incident, způsobený nespornou účastí některých 

členů francouzského velvyslanectví na přípravách útěku Msgr. Šrámka a Hály a 

bývalého ministra za národně socialistickou stranu H.Ripky. 

Rok 1951 představuje ve sledovaném období skutečně "krizový" rok. Československé 

úřady zasáhly jak proti zastupitelským úřadům Francie v ČSR, tak proti jejím kulturním 

institucím. V únoru byl z ČSR vypovězen generální konzul bratislavského konzulátu 

E.M.Manach, samotný konzulát ukončil svou činnost rozhodnutím čs. vlády v dubnu 

téhož roku. Toto rozhodnutí vyvolalo "řetězovou reakci", následovalo uzavření čs. 

konzulátu v Alžíru a recipročně i francouzského konzulátu v Praze. V květnu 1951 se 

tak diplomatické zastoupení Francie v ČSR omezilo na francouzské velvyslanectví 

v Praze a podobně Československu zůstala pouze ambasáda v Paříži. V dubnu 1951 

byly v ČSR uzavřeny všechny francouzské kulturní instituce, tedy Francouzský institut 

v Praze a Maisons de France v Brně a Bratislavě. Vzhledem k tomu, že ČSR 

nedisponovalo podobnými ústavy ve Francii, zakročila fr. vláda pouze proti 

Masarykově domu v Paříži, jehož činnost omezila na agendu spjatou s činností 

velvyslanectví. 85) 

Československo-francouzské vztahy se tak na několik let ocitly na bodu mrazu a KSČ 

se více soustředila na spolupráci s PCF. I ta však k nelibosti československých soudruhů 

spíše stagnovala, omezovala se na činnost společnosti France-Tchécoslovaquie a osobní 

kontakty mezi francouzskými a československými komunisty. Ještě v říjnu 1951 si čs. 

úřady stěžovaly na nízkou úroveň kulturně-politických vztahů s tzv. pokrokovou 

84) Francouzská strana zvlášť protestovala proti výzvám některých čs. představitelů ke sbírce na podporu 
francouzských stávkujících horníků na podzim 1948, Československu nejvíce vadilo působení čs. emigrantů 
v českém a slovenském vysílání francouzského rozhlasu. 
85) Toto rozhodnutí postihlo redakci časopisu Parallele 50,Jednotu československé kolonie ve Francii a 
společnost France-Tchécoslovaquie, které se musely z Masarykova domu vystěhovat a pro svou činnost hledat 
nové prostory. 
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Francií,86) PCF totiž do této doby nebyla schopna , i přes četné urgence a osobní 

jednání, jmenovat zodpovědnou osobu, která by se o vzájemné kulturní styky starala. 

Léta 1952 - 1953 se nesou v duchu této stagnace, která se poněkud zmírnila až 

v druhé polovině roku 1953. Do té doby vyřizovaly zastupitelské úřady prakticky pouze 

běžnou diplomatickou agendu a řešily několik vážnějších problémů - např. "únos" 

dcery a osobní sekretářky francouzského vojenského attaché G.Gastaldové, kterou před 

francouzským velvyslanectvím zadrželi agenti StB, nebo záležitost dvou vězněných fr. 

občanů G.Garcetta a R.Meyera, pro které již od roku 1950 žádalo fr. velvyslanectví 

milost. Pokud jde o kulturní vztahy, ty byly většinou omezeny na neoficiální styky 

s francouzskými pokrokovými činiteli z France - Tchécoslovaquie. 

Koncem roku 1953 se i v československo-francouzských vztazích začalo projevovat 

zmírnění mezinárodního napětí, konkrétní výsledky se ale ukázaly až v letech 1954 -

1956. 

Československo znovu navázalo oficiální styky v kulturní oblasti, i když kulturní 

dohoda nebyla i nadále de iure prováděna. Československé velvyslanectví v Paříži ale 

při přípravách vzájemných kulturních akcí začalo spolupracovat s Rélations Culturelles, 

kulturním oddělením francouzského Ministerstva zahraničÍ. Díky této spolupráci se 

podařilo navázat užší kontakty i s těmi francouzskými umělci, kteří kvůli 

komunistickému režimu v ČSR zatím účast na čs. kulturních podnicích odmítali. 

K výraznému zlepšení došlo i na poli diplomatických vztahů. Československo uctilo 

památku francouzských partyzánů padlých na Slovensku za druhé světové války 

stavbou pomníku jejich obětem. Roku 1956 do ČSR přijela i oficiální delegace 

francouzského Národního shromážděnÍ. Vrcholem snah o diplomatické sblížení byl 

československý návrh na uskutečnění čs. vládní návštěvy ve Francii na podzim 1956. 

Vzhledem k událostem v Polsku a Maďarsku byla i přes zahájení předběžných jednání 

čs. vládní návštěva odložena. Vzájemnému sblížení neprospěla ani účast Francie na 

ozbrojeném útoku proti Egyptu, který ČSR ostře odsoudila. Sotva probuzené vztahy tak 

byly koncem roku 1956 opět zmrazeny.87) 

86) Zpráva MIO z 30.10.1951 A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie, karton 16. 
87) DEJMEK, Jindřich: Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918-1992). Praha 2002, str. 
288. 
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1.2.3. Období let 1948 - 1950 

1.2.3.1. Případ bývalých ministrů Jana Šrámka a Františka Hály 

Za první vážný incident, který poznamenal československo-francouzské vztahy po 

únoru 1948 lze považovat nezdařený útěk bývalých lidoveckých ministrů Jana Šrámka a 

Františka Hály do Francie, na jehož přípravě a organizaci se prokazatelně podílely 

osoby spjaté s francouzským velvyslanectvím v Praze. 

Celý případ začal 2. března 1948, kdy se na osobního přítele J. Šrámka JUDr. Karla 

Kornela obrátil neznámý Francouz, který ho telefonicky požádalo schůzku. Na této 

schůzce předal Francouz Kornelovi visitku Ivo Ducháčka, bývalého významného 

funkcionáře Československé strany lidové, se vzkazem pro J.Šrámka. Kornel slíbil, že 

vzkaz doručí a sdělí Šrámkovo stanovisko; o přípravách útěku zatím nepadlo ani slovo. 

Protože Šrámek i Hála s odchodem do zahraničí souhlasili, začala konkrétní příprava 

útěku. Organizátoři museli postupovat opatrně, protože od 8. března byl Šrámek pod 

stálým policejním dohledem. 88) Z tohoto důvodu se schůzky Dr. Kornela s prvním 

Francouzem, ve kterém byl při policejním vyšetřování rozpoznán zástupce vojenského 

attaché francouzského velvyslanectví kapitán Georges Vincent, odehrávaly mimo 

Prahu. V průběhu těchto schůzek sděloval kap. Vincent postupně podrobnosti útěku. 

Šrámek s Hálou měli k opuštění republiky použít letadlo, na místo odletu je měl 

dopravit Dr. Kornel svým autem. To se ale ukázalo pro přepravu tří osob a zavazedel 

příliš malé, proto bylo rozhodnuto použít větší vůz Františka Hály. 

14. března se u Dr. Kornela ohlásil další Francouz, ve kterém byl později identifikován 

obchodní attaché francouzského velvyslanectví Louis des Portes, který Kornelovi sdělil 

datum odletu (19.3.) a upřesnil organizaci odjezdu. 17.3. přišel des Portes za Kornelem 

znovu, aby vyměnil poznávací značku Hálova vozu za diplomatickou značku CD P - 13 

658. Místo odletu - malé letiště u Rakovníka - se Kornel dozvěděl až 19.3. těsně před 

odjezdem. Podle předchozí dohody pak vyzvedl F. Hálu poblíž nemocnice Milosrdných 

bratří Na Františku v Praze 1 a J.Šrámka u jeho venkovské vily v Líšnici a společně 

odjeli do Rakovníka. Na místo určení ale kvůli technickým poruchám na voze a 

bloudění dorazili se zpožděním až večer, přenocovali proto v autě a na letiště dorazili 

druhý den brzy ráno. Na letišti už čekal Louis des Portes, který přítomným sdělil 

88) KAPLAN, Karel: Útěky do errúgrace 1948. HO III.-IV. 2000, str. 80. 
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nepříjemnou novinu - letedlo pro nepříznivé povětrnostní podmínky nemohlo přistát, 

odlet se proto odkládá na další den. 

20. březen strávili Šrámek a Hála ukryti v lesíku v blízkosti letiště, Kornel s autem 

odjel, aby nebudil pozornost. V této době nikdo netušil, že je po bývalých ministrech už 

od předchozího večera vyhlášeno pátrání; auto Dr. Kornela bylo zastaveno hlídkou SNB 

na silnici mezi obcemi Šanovem a Přílepy; Kornel, který neměl k autu s diplomatickou 

značkou potřebné doklady byl zadržen a odvezen do Rakovníka k výslechu. 

Ve stejné době se v Rakovníku pohyboval další automobil s diplomatickou značkou, 

jehož majitelem byl kap. Georges Vincent. Ten do Rakovníka přijel v doprovodu 

francouzské lékařky Juliene Fresnelové a svého řidiče Jeana Jacoba. Jejich opuštěné 

auto v jedné z rakovnických ulic vzbudilo pozornost Bezpečnosti, která ho střežila celou 

noc na 21. březen a okolo páté hodiny ranní ho zajistila. 

20. března se na rakovnickém letišti v doprovodu kap. Vincenta objevil další účastník 

plánovaného útěku - bývalý ministr za národně socialistickou stranu Hubert Ripka. 

Podle výpovědi F. Hály byli na letišti mimo něj, Šrámka a Ripky přítomni i lékařka 

Juliene Fresnel, oba Francouzi a řidič J.Jacob. Dr. Kornel, který se měl večer s autem 

vrátit, aby v něm Šrámek a Hála mohli přenocovat, se neobjevil, protože byl v té době 

již zadržen a vyšetřován. 

Šrámek, Hála a také Ripka proto přenocovali v dřevěné boudě přímo na letišti. 

Kolem druhé hodiny ranní 21.3. zajistila Bezpečnost v Rakovníku další automobil 

s diplomatickou značkou CD 13 319 a perlustrovala jeho posádku. Vůz patřil Pierre 

Cerlesovi, legačnímu radovi francouzského velvyslanectví (dále FVV), společnost mu 

dělali další členové fr.ambasády Gudin de Pavillon (tajemník FVV), Louis des Portes 

(obchodní attaché) a Jiří Graf (tajemník G. de Pavillona).89l Vzhledem k tomu, že šlo o 

diplomaty byl vůz i posádka po kontrole propuštěni. 

K ránu 21.3. poslal kap. Vincent svého řidiče i lékařku pro vůz, měli se později setkat 

asi 6 km od Rakovníka v obci Senomlaty, sám Vincent na letišti zůstal do šesti hodin 

ráno. Letadlo, které ráno přiletělo dvakrát obkroužilo letiště, nepřistálo ale; snad kvůli 

pracovní brigádě, která se pohybovala v těsné blízkosti letiště. Její členové také ihned 

vyrozuměli rakovnickou stanici SNB, zároveň oznámili, že se na letišti ukrývají dva 

neznámí muži. 

89) Zpráva Ministerstva vnitra z 31.3.1948 A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 1. 
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Hubert Ripka opustil letiště ihned po nepodařeném přistání a vydal se pěšky na vlak 

do Petrovic odkud odcestoval do Prahy.90) Policie tak na letišti zadržela pouze Jana 

Šrámka a Františka Hálu. O několik hodin později byli v Senomlatech zadrženy tři 

neznámé osoby, na policejní stanici v nich pak byli zjištěni nám již známí kap. Vincent, 

řidič Jean Jacob a lékařka Juliene Fresnelová. Zatímco G.Vincenta policie propustila, 

protože prokázal svoji diplomatickou imunitu, J.Jacob a J.Fresnelová byli zadrženi a 

převezeni do vazby na oblastní oddělení StB v Praze.91) 

Již první výslechy zadržených prokázaly, že "útěk byl po důkladné předběžné 

organizaci připraven za přímé spoluúčasti některých francouzských příslušníků a členů 

francouzského velvyslanectví v Praze. ,,92) Při výslechu hlavního prostředníka útěku 

JUDr. Kornela vyšlo najevo, že celá záležitost byla připravena z popudu Dr. Ivo 

Ducháčka za účasti dvou francouzských příslušníků, v nichž vyšetřovatelé poznali kap. 

G. Vincenta a Louise des Portes. Výslech Vincentova řidiče a F. Hály potvrdil i jejich 

přítomnost na rakovnickém letišti. 

Protože účast členů FVV na celém případu byla nesporná, rozhodla československá 

vláda podat prostřednictvím MZV diplomatickou cestou protest proti podobnému 

jednání francouzských státních příslušníků na území ČSR. Notou Č. 77.119 z 30.3.1948 

poukázalo MZV na skutečnosti zjištěné vyšetřováním a požádalo francouzskou vládu o 

omluvu a zásah proti provinivším se úředníkům FVv.93) O den později uveřejnily 

československé úřady komuniké, které shrnovalo výsledky vyšetřování a veřejně žádalo 

odvolání fr. úředníků spj atých s případem. 

Na vzniklou situaci reagovala francouzská vláda notou Č. 93/CS ze 7.dubna 1948, ve 

které odmítla závěry čs. noty a svoji odpovědnost za incident, ohradila se také proti 

účasti přičítané některým členům FVV v Praze. Poukázala naopak na skutečnost, že 

v Československu probíhá nepřátelská kampaň narnířená proti Francii, jež může být 

iniciována z oficiálních míst. V závěru noty vyjádřila fr. vláda ochotu k určitému 

kompromisu s tím, že pokud nejsou někteří členové FVV v Praze nadále považováni za 

personae gratae, fr.vláda je "ochotna dbáti této skutečnosti" a odvolat je z Prahy.94) 

90) KAPLAN, Karel: Útěky do emigrace 1948. HO lIL-IV. 2000, str. 80. 
91) Zpráva Ministerstva vnitra pro ministra zahraniční věcí V. Clementise z 26.3.1948. A MZV f. TO-O 1945-
1959 Francie karton 1. 
92) Tamtéž. 
93) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 1, tiskem v PETRUF,P: Politické vzťahy medzi Francúzskom a 
Československom a Francúzskom a Slovenskom (1939-1948). Martin 2003, str. 689-693. 
94) Tamtéž. 
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Československá vláda odpověděla 16. dubna notou Č. 81.213, znovu požádala o 

omluvu a odvolání zmíněných fr. úředníků. 17. dubna tuto notu předal ministr 

zahraničních věcí V. Clementis francouzskému velvyslanci v Praze M.Dejeanovi 

s upozorněním, že čs. strana považuje omluvu fr. vlády za zásadní a pokud by ji fr. 

vláda odmítla, budou čs. úřady nuceny provést veřejný proces se zadrženými 

francouzskými státními příslušníky.95) Při předání této noty Dejean znovu předložil 

záležitost legačního rady P.Cerlese, který se údajně ocitl na seznamu nežádoucích 

diplomatů omylem a jeho vynětí ze seznamu by vyřízení celé záležitosti usnadnilo.96
) 

K dalšímu průběhu diplomatického řešení incidentu chybí v archivu MZV 

dokumentace, jisté ovšem je, že případ skončil odvoláním zmíněných úředníků z Prahy 

a zavedením dočasného policejního dohledu před francouzským velvyslanectvím 

v Praze.97) 

1.2.3.2. Sbírka na stávkující francouzské horníky 

K dalšímu vyostření československo-francouzských vztahů došlo na podzim 1948 

v souvislosti s vnitropolitickou krizí ve Francii vyvolanou masovou stávkou horníků. 

Československo vyjádřilo i ústy některých oficiálních státních představitelů98) svoji 

solidaritu se stávkujícími a československé úřady vyhlásily na podporu stávkujících 

podpůrnou sbírku. Té se zúčastnili i příslušníci armády a Sborů národní bezpečnosti, 

což vyvolalo na francouzské straně značné znepokojení, jak tlumočil již 25.10.1948 

Ministerstvu zahraničních věcí fr. velvyslanec M. Dejean. Proti takovému postupu fr. 

vláda oficiálně protestovala notou z 5. listopadu 1948,99) ve které označila jednání čs. 

úřadů za přímé ohrožení fr. ekonomických zájmů, útok na hospodářskou podstatu 

Francie a nepřípustné vměšování do vnitřních francouzských záležitostí. 

Ve své odpovědi z 19.11. 1948 čs. vláda odmítla kvalifikovat sbírku jako zásah do 

vnitřních záležitostí Francie a poukázala na fakt, že obdobné sbírky organizují i jiné 

95) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton l. 
96) Podle své výpovědi strávil Pierre Cerles večer 20.3.1948 se svými přáteli des Portesem, De Pavillonem a 
Grafem v Praze, odkud okolo půlnoci odjeli na Křivoklát do zábavního podniku. Když na místě zjistili, že je 
podnik uzavřen, vrátili se do Prahy. Na zpáteční cestě zabloudili a ocitli se v Rakovníku, kde je zastavila a 
kontrolovala hlídka SNB. Cerles se hájil tímj, že pouze zapůjčil svým přátelům auto a o připravovaném útěku nic 
nevěděl. 

97) KAPLAN, Karel: Útěky do emigrace 1948. HO lIL-IV. 2000, str. 80. 
98) Ke sbírce na podporu fr. stávkujících vyzval v projevu k zaměstnancům ministerstva školství resortní ministr 
V. Plojhar, obdobně se vyjádřil i ministr obchodu E. Erban. 
99) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 28. 
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státy, včetně kapitalistických. Podle československých představitelů je sbírka projevem 

mezinárodní solidarity, která se shoduje se stanovami Světové odborové federace, 

jejímiž členy jsou i francouzské odbory a která Československo v této záležitosti 

oficiálně požádala o pomoc. 100) Mimo to, sbírka v ČSR započala z vlastní iniciativy 

členů a jednotlivých složek ROH, kterou vedení ÚRO dodatečně schválilo mezi 19.-25. 

říjnem 1948. Vzhledem k tomu, že vládní představitelé jsou zároveň funkcionáři ÚRO, 

musí být jejich výroky chápány jako výraz solidarity vedoucích představitelů odborů a 

ne jako projevy vládních činitelů. 

I přes diplomatické potíže měla v Československu značný úspěch, do 10. listopadu 

bylo Národní bankou československou na účty CGT v Paříži převedeno 50 milionů 

franků (tj. necelých 10 milionů Kčs). Celkově vynesla sbírka více než 70 000 000 Kčs, 

objevil se ale problém s převodem peněz do Francie, zbytek nepřevedených peněz proto 

zůstal v ČSR na účtech ÚRO. V červnu 1952 o tyto peníze projevila zájem 

Komunistická strana Francie, její zástupci Cogniot a Gerom navrhli při jednání sV. 

Kopeckým a A. Novotným, aby byla část peněz PCF poskytnuta ihned ve formě valut a 

zbylá částká do Francie dodána ve formě zboží.lOl) ÚV KSČ souhlasil pouze s první 

částí žádosti a rozhodl vyplatit PCF určitou sumu ve valutách, zásadně ale odmítl jednat 

o výměnách zboží. Záležitost sbírky tím ale nebyla uzavřena, na pořad jednání se opět 

dostala v prosinci 1953, kdy fr. komunisté znovu požádali o vyplacení zbylé částky. 

Politický sekretariát ÚV KSČ rozhodl žádosti vyhovět, uvolnit z účtu 2 000 000 Kčs ve 

francouzských francích a tímto celou tuto pohledávku uzavřít. Zbytek peněz (více než 

12 milionů Kčs) ÚRO předalo Státní bance československé k likvidaci účtu. 102) 

V listopadu 1948 došlo llllmo již zmíněné záležitosti se sbírkou na podporu 

stávkujících horníků i k dalšímu diplomatickému incidentu, který tentokrát zasáhl 

čs.diplomatický sbor v Paříži, konkrétně přidělence ministerstva zahraničního obchodu 

Dr. Zoltána Gregora. 6. listopadu oznámil šéf fr. diplomatického protokolu H.Dumain, 

že Dr. Gregor vzhledem ke své civilní činnosti a politické angažovanosti v minulosti 

nemůže obdržet diplomatickou Carte d/ldentité a proto nebude zapsán do diplomatické 

listiny. 103) 

100) Výzva Světové odborové federace z 30.10.1948. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 28. 
101) SÚA f. 1261/2/4 sv. 37 ar.j. 160. 
102) Schůze PS ÚV KSČ z 9.12.1953. SÚA f.l261/0/22 sv.70 ar.j. 188 bod 21. 
103) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 2. 
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Dřív než se tímto případem začalo zabývat MZV byl Dr. Gregor před čs. 

obchodní misí v Paříži zadržen (15.11.) a přestože se prokázal diplomatickým pasem 

odvezen do svého bytu, kde fr. policie provedla pečlivou domovní prohlídku. Poté byl 

společně se svou snoubenkou slečnou Alicí Kompertovou odvezen na fr. Ministerstvo 

vnitra k výslechu, po kterém následovalo okamžité vyhoštění obou zadržených. 104J 

V prosinci 1948 přijalo MZV určitou strategii pro diplomatické styky s Francií. 

Čs.velvyslanec v Paříži Dr. A. Hoffmeister vypracoval na žádost E. Gemindera 

devatenáctibodový "Stručný přehled nepřátelských akcí francouzské vlády proti 

Československu"lo5J, který obsahoval stížnosti na zostření visové praxe ze strany 

Francie, zákroky fr. úřadů proti čs. občanům žijícím ve Francii, včetně diplomatů a 

v neposlední řadě i na neúčast zástupců fr. vlády na oslavách 28. října pořádaných čs. 

velvyslanectvím v Paříži. 

Na poradě 18. 12. 1948, které se zúčastnili velvyslanec A. Hoffmeister, vyslanec V. 

Borek a velvyslanecký rada A. London byl stanoven následující postupl06J : 

1) Vyhostit jednoho nižšího úředníka FVV v Praze, 

2) vydat oběžník o přísné reciprocitě při vydávání vis na francouzské pasy, 

3) podat notu MZV fr. velvyslanectví s žádostí o udělení vis do konce roku 1948 pro A. 

Londona, československé stipendisty a dva učitele doplňkové školy v Paříži. 

V případě, že by fr. vláda nesplnila čsl. požadavky ohledně vis do 30.1.1949 měl 

být vyhoštěn první velvyslanecký rada FVV a zavedena různá restriktivní opatření jako 

např. omezení počtu bytů pro francouzské úředníky, odnětí linky AFP, uvažovalo se i o 

retorsi v odvolání kulturní dohody a o zrušení nebo uvalení národní správy na Denisův 

ústav v Praze. 

Ani rok 1949 nepřinesl žádná zlepšení ve vzájemných vztazích, vyhláškou č.211949 

Sb. ministr vnitra obnovil visovou povinnost pro fr. diplomaty a držitele zvláštních 

francouzských cestovních pasů. Československá vláda tak reagovala na fr.notu z 5.října 

1948 107), kterou bez udání důvodů Quai ďOrsayl08) znovu zavedlo s platností od 5.10. 

1948 visovou povinnost pro držitele československých diplomatických a služebních 

pasů. 

104) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 2. 
105) SÚA f. 1261/2/4 sV.38 arj.l72. 
106) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 1. 
107) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 2. 
108) Označení pro francouzské Ministerstvo zahraničních věcí. 
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V polovině roku 1949 došlo k výměně na postu francouzského velvyslance v Praze. 

Místo Maurice Dejeana, který v úřadě působil od konce války a byl proto pro novou čs. 

vládní garnituru příliš spjat s předúnorovým státním zřízením, byl jmenován Jean 

Riviere. I 09) 

Ani změna tituláře ale nepřispěla k uvolnění vzájemných vztahů, které se i nadále 

zhoršovaly. V říjnu byli z Československa vyhoštěni dva francouzští diplomaté -

vojenský attaché plukovník Georges Helliot a jeho tajemník Marcel Salabert, které 

MZV obvinilo z organizování špionáže v oboru těžby uranové rudy. I 10) Oba muži měli 

prostřednictvím bývalého zaměstnance FVV Gervaise Garcetta a čs. státního 

příslušníka Gustava Mařana údajně získat asi čtyřkilogramový vzorek uranové rudy, 

který diplomatickou poštou odeslali do Francie. Notu přijalo FVV 27. října 1949, plk. 

Helliot opustil území ČSR 30.10.; Marcelu Salabertovi, který byl v té době ve Francii 

bylo doporučeno, aby svůj návrat do ČSR odložil. G.Garcette, bývalý přidělený 

důstojník fr. Vojenského attaché, byl již na počátku října zatčen a obviněn ze špionáže. 

Později ho československá justice v tajném procesu odsoudila na 25 let odnětí 

svobody. I II ) 

V prosinci 1949 zatkla čs. policie dalšího fr. státního příslušníka Roberta Meyera. Ten 

byl 27.6.1950 odsouzen k 11 letům vězení pro "poskytnutí pomoci osobám, které se 

zabývaly proti státní činností" .112) Francouzské velvyslanectví usilovalo diplomatickou 

cestou o omilostnění obou odsouzených, v této záležitosti se angažoval i prezident 

Francouzské republiky Vincent Auriol, který 5. října 1953 poslal osobní dopis 

A.Zápotockému se žádostí o milost pro oba uvězněné Francouze. Žádosti bylo 

vyhověno, prezident ČSR A.Zápotocký udělil 29.10. 1953 milost jak G.Garcettovi, tak 

R. Meyerovi; 5.11. oba odletěli z ČSR. Il3 ) 

Konec roku 1949 poznamenala kromě již zmíněné aféry kolem uranové rudy i další 

událost, která zasáhla čs. konzulát v Marseille. V polovině prosince 1949 emigroval čs. 

konzul Hud'ák a i se svou rodinou zůstal ve Francii. Ve stejné době proti konzulátu 

zasáhla i fr. policie, když zatkla bývalého vojenského attaché Chejnu a obvinila ho ze 

109) Jean Riviere - francouzský diplomat, v meziválečném období působil v Pekingu, Budapešti a Bělehradě, od 
roku 1946 fr.velvyslanec v Haagu. 
110) Nota MZV z 11.1 0.1949. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 1. 
111) A MV arj. 305-741-2, 305-741-5. 
112) A MV arj. 995 986 MV. 
113) Přehled vzájemných styků Francie a Československa ze IV. čtvrtletí 1953. A MZV f. TO-T 1945-1955 
Francie karton 6 .. 
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špionáže. Podle zprávy správce konzulátu z 12. ledna 1950114
) tyto dvě události značně 

poškodily pověst ČSR ve Francii a vyvolaly nepřátelské reakce místního tisku. 

Rok 1950 by se s určitou nadsázkou dal nazvat "klidem před bouří". Oficiální 

vztahy mezi Francií a Československem zachovávaly chladně korektní ráz a vzájemné 

styky se soustředily na oblast neoficiálních kontaktů mezi KSČ a PCF. V lednu 1950 

přijel do Prahy nový velvyslanec Jean Riviere, jmenovaný již v červenci minulého roku. 

Vzájemné vztahy nadále negativně ovlivňovala restriktivní opatření v oblasti 

udělování vis, která tentokrát postihla především francouzské kulturní činitele žijící 

v ČSR. Již v lednu byla z ČSR vyhoštěna zástupkyně AFP pL Amber Bousouglu, hlavní 

zásah proti fr. kulturním činitelům přišel v březnu. 17.3.1950 intervenoval fr. 

velvyslanec J. Riviere u náměstka ministra zahraničních věcí Dr. V. Hajdůll5 ). Jednalo 

se o záležitost udělení výjezních vis pro 14 francouzských profesorů, jejichž žádosti 

nebyly dosud vyřízeny. 22. března následovalo vyhoštění 4 Francouzů - profesorů 

Francouzského gymnázia v Praze a Denisova ústavu - slečny Penchenier a pánů 

Datheila, Schidlovkého a Dedieu. Protože jejich odvolání bylo zamítnuto, opustili 

jmenovaní 24.5.1950 Prahu. 116
) Zbylé čtyři profesory, kteří ještě zůstali v Praze a 

zajišťovali výuku na Francouzském gymnáziu, stejný den francouzská vláda odvolala. 

Francouzské gymnázium tak muselo de facto ukončit svoji činnost. 

1.2.4. Krize ve vzájemných vztazích - rok 1951 

1.2.4.1. Francouzský generální konzulát v Bratislavě 

Francouzský generální konzulát v Bratislavě byl oficiálně zřízen 16. února 1946, 

prvním generálním konzulem byl jmenován dosavadní člen francouzského 

velvyslanectví v Praze Etienne Mandel Manach. Do uzavření konzulátu roku 1951 se 

114) Zpráva správce konzulátu v Marseille z 12.1.1950. A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 6. 
115) A MZV f. TO-01945-1959 Francie karton 1. 
116) PISTORIUS, Georges : Destin de la culture fran<;aise dans une démocratie populaire. Paříž 1957, str. 268. 
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zde vystřídalo 13 francouzských úředníků a 8 čs. zaměstnanců. 117) Konzulát sídlil ve 

vile Karola Sidora, bývalého slovenského velvyslance ve Vatikáně, který po 2. světové 

válce zůstal v emigraci. Sídlo konzulátu se stalo místech oficiálních o neformálních 

schůzek členů konzulátu s představiteli slovenského veřejného a politického života, 

cestu si sem našli i někteří významní slovenští komunisté, např. Ladislav Holdoš. 118
) 

Po únoru 1948 se o bratislavský konzulát, podobně jako o jiné zastupitelské úřady 

kapitalistických zemí v ČSR, začala zajímat Státní bezpečnost. V březnu 1949 byl při 

pokusu o ilegální odchod do zahraničí zadržen Viliam Kubo. Ten při výslechu StB 

upozornil na osobu Vladimíra Veleckého, který údajně provádí "protistátní činnost". Při 

šetření StB zjistila, že je Velecký prostřednictvím osobního přítele bratislavského 

konzula Dr. Karla Kocha ve styku s francouzským generálním konzulátem, jehož 

prostřednictvím odesílá špionážní zprávy do zahraničí. 119) 

Od června 1949 začala Bezpečnost konzulát systematicky sledovat, skutečný úspěch 

zaznamenala v srpnu, kdy se podařilo zavázat ke spolupráci bývalého zřízence 

bratislavského konzulátu Roberta Štoseka. 120
) Po několika dnech byl ke spolupráci 

zavázán i otec Roberta Štoseka Karel Štosek. Oba muži byli od počátku instruováni a 

řízeni k získání klíčů od budovy a trezoru bratislavského konzulátu. 

Francouzi značně podcenili bezpečnostní situaci, jen tak se dá vysvětlit, že 

francouzský konzulát znovu zaměstnal svého bývalého zaměstnance Roberta Štoseka, 

třebaže bylo známo, že ho zadržela a vyšetřovala Státní bezpečnost. 

Do září Štosekovi opatřili většinu klíčů a 5. 9. 1949 uskutečnili první výjem 

dokumentů z trezoru. Přístup do trezoru francouzského konzulátu v Bratislavě se tak 

stal pravděpodobně nejvýraznějším úspěchem československé kontrarozvědky. Další 

výjmy dokumentů pak probíhaly pravidelně přibližně v desetidenních intervalech až do 

dubna 1951, kdy byl konzulát uzavřen. Za tuto dobu se uskutečnilo 46 důležitějších 

výjmů; na základě takto získaných materiálů pak StB připravila dvě linie 

vyšetřování. 12 !) 

V první linii se vyšetřování zaměřilo na "špionážní" činnost generálního konzula 

E.M.Manacha a jeho zástupce Maurice Michelota, kteří měli shromažďovat a podávat 

informace špionážního charakteru francouzskému velvyslanectví v Praze. Tyto zprávy 

117) A MV a.č. 305-741-4. 
118) JABLONICKÝ, Josef: Akcia Monaco. in: Podoby násilia. Bratislava 2000, str. 197. 
119) Tamtéž, str. 198. 
120) Tehdy devatenáctiletý Robert Štosek byl zadržen na slovensko-rakouských hranicích při pokusu o útěk, StB 
mu výměnou za osobní svobodu a beztrestnost nabídla spolupráci. 
121) Zpráva MNB Velitelství StB sektor 1 z 11.10.1951. A MV a.č. 305-741-4. 
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posílali vždy jednou týdně diplomatickou poštou velvyslanectví k rukám francouzského 

velvyslance 

(v případě vojenské špionáže k rukám francouzského vojenského attaché), nebo přímo 

francouzskému Ministerstvu zahraničí. Pokyny pro práci dostával Manach z Prahy, 

nejprve od velvyslance Dejeana, po jeho vystřídání pak od J. Riviera. Vojenskou 

špionáž řídil vojenský a1taché FVV plukovník Gastaldo a jeho zástupce komandant 

Richer. 122) 

Podle značek na zajištěných dopisech bylo zjištěno, že se na špionážní činnosti 

podílejí tyto osoby: generální konzul E.M.Manach, vicekonzulové M.Michelot a F. 

Casstelli, tajemníci konzulátu R.Bezle, J. Fakan a J. Dlouhý a konzulární úřednice 

M.Leinerová. 123
) 

Ve druhé linii sledovali vyšetřovatelé StB napojení f. konzulátu (hlavně Manacha, 

Michelota a Dlouhého) na ilegální proti státní organizaci ONBRA, se kterou konzulát 

spolupracoval od jara 1949. ONBRA měla prostřednictvím francouzského konzulátu 

posílat špionážní informace ze Slovenska do zahraničí, konkrétně lSlávikovi do USA a 

stejnou cestou dostávat instrukce k další činnosti. V této skupině byli sledováni 

Vladimír Velecký (bývalý funkcionář agrární strany a člen odbujové skupiny Obrana 

národa) a jeho žena Marie Anna, bývalý tajemník agrární strany Ján Pavelčík a jeho 

manželka Anna Pavelčíková, Drahomíra Blahová (manželka bývalého povereníka pošt 

P. Blaho, který emigroval do USA), Dr. Karel Koch a další. 124) 

Od srpna do září 1950 probíhalo zpracování materiálů vyjmutých z trezoru konzulátu, 

15. listopadu podala Státní bezpečnost návrh na tzv. likvidaci, tedy zatýkání 

podezřelých osob a přípravu procesu. Na začátku ledna 1951 bylo již vše připraveno, 

6.1. zatkla StB prvního podezřelého Ing. Juraje Dlouhého. 

Juraj Dlouhý (narozen 23.4.1907 v Krakově) pracoval jako tajemník bratislavského 

konzulátu již v meziválečném období, v letech 1936-1939. Do svého úřadu se vrátil po 

obnovení konzulátu v únoru 1946. Náplň jeho činnosti byla prakticky pouze 

administrativní, působil jako stálý tlumočník konzulátu. Z titulu své funkce se účastnil i 

důvěrných rozhovorů s osobami, které přinášely "špionážní" zprávy generálnímu 

konzulovi Manachovi a vicekonzulovi Michelotovi. 

122) Záznam pro ministra zahraničních věcí V.Širokého z 23.6.1951 A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie 
karton 1. 
123) A MV a.č. 305-741-4. 
124) A MV a.č. 305-741-4. 
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7. ledna policie zatkla V.Veleckého, jeho manželku Marii Annu Veleckou, Jána 

Pavelčíka, Annu Pavelčíkovou a Drahomíru Blahovou, 8. ledna k nim přibyl Dr. Karel 

Koch. Tím byli pozatýkáni vedoucí představitelé organizace ONBRA, po prvních 

výsleších pak zatýkání pokračovalo. Do června 1951 bylo zadrženo celkem 30 osob, 

mezi nimi Ondrej Chlapík, u kterého StB zabavila archiv písemností ONBRy, bývalý 

generál SNB Vladimír Bodický, bývalý tajemník agrární strany Viliam Radakovič, 

zaměstnanci francouzského konzulátu Zdeněk a Magda Leinerovi, Bartoloměj 

Kresčanko a Jean Fakan a další. 125) 

Do hlavního procesu StB a Štátna prokuratúra v Bratislavě zařadili 11 obviněných,126) 

kteří byli pečlivě vybráni tak, aby skupina dobře ilustrovala rozsah špionážní činnosti 

francouzského konzulátu. 

Termín procesu byl po dohodě s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem 

zahraničních věcí stanoven na 18. - 20. červen 1951, i když zástupci StB v Bratislavě 

původně navrhovali dřívější termín - od 15. června. Také v otázce trestů se odpovědné 

úřady přiklonily k názoru prokuratury a schválily pouze dva navrhované tresty smrti 

(pro V.Veleckého a J.Dlouhého) místo šesti, které si přála Státní bezpečnost. 127 ) 

Proces s ,,Jurajem Dlouhým a spol." pro trestné činy velezrady a vyzvědačství začal 

před Státním soudem v Bratislavě 18. června 1951 pod vedením předsedy Karla 

Bedrny. Podle záznamu pro ministra zahraničních věcí z 23. června 1951 byl proces 

hodnocen jako dobře připravený, "obžaloba sice první den pokulhávala, ale po vytknutí 

chyb v následující dny i žalobci zasahovali správně a včas". 128) 

Obviněné žaloba vinila z toho, že od roku 1947 soustavně prováděli pod vedením 

francouzského generálního konzula E.M.Manacha špionážní činnost "směřující 

k rozbití lidově-demokratického režimu v ČSR." Vladimír Velecký navíc "založil 

špionážní skupinu pod krycím označením ONBRA, která prostřednictvím 

francouzského konzulátu udržovala styky s československou emigrací. Tato skupina 

125) A MV a.č. 305-741-4. 
126) Do procesu byli zařazeni: Ing. luraj Dlouhý, Ing. Zdeněk Leiner, Magda Leinerová, Rudolf Stránský, Dr. 
Štefan Konečný, Vladimír Velecký, Dr. Karel Koch, lán Pavelčík, Viliam Radakovič, Ing. losefŠlégl a 
Vladimír Bodický. 
127) StB navrhla trest smlii pro V.Veleckého, l. Dlouhého, 1. Pavelčíka, V. Bodického, V. Radakoviče a K. 
Kocha. 
Zvláštní zpráva pro V.Širokého k zaujetí stanoviska z 8. června 1951. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie 
karton 1. 
128) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 1. 
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posílala na Západ závažné špionážní informace a prováděla rozvratnou činnost proti 

ČSR.,,129) 

Proces skončil 20. června 1951 vynesením rozsudků. Juraj Dlouhý a Vladimír 

Velecký byli odsouzeni k trestu smrti, protože se odvolali, byl rozsudek vykonán až po 

potvrzení rozsudku v listopadu 1951. Karel Koch a Viliam Radakovič dostali doživotní 

trest, Vladimír Bodický 25 let vězení, ostatní obvinění odešli od soudu s vysokými 

tresty. 130) 

1.2.4.2. Diplomatická odezva špionážní aféry 

Špionážní aféra okolo francouzského konzulátu v Bratislavě samozřejmě vyvolala 

značnou diplomatickou odezvu. 16. února 1951 československá vláda vyhostila 

francouzského generálního konzula E.M.Manacha, území ČSR měl opustit do 48 hodin. 

Československé velvyslanectví v Paříži očekávalo reciproční zásah francouzské vlády 

proti diplomatickému sboru v Paříži, francouzské úřady ale tentokrát proti čs. 

úředníkům nezasáhly s odůvodněním, že zásadu reciprocity nyní Francie posuzuje 

z širších hledisek, tedy v rámci celého socialistického bloku. 131
) 

Od počátku března jednalo MZV s příslušnými úřady o osudu francouzského 

konzulátu v Bratislavě. Již 7. března 1951 podalo MZV návrh Politickému sekretariátu 

ÚV KSČ na zrušení bratislavského konzulátu. Aby byla dodržena zásada reciprocity, 

navrhlo MZV současně uzavřít i československý konzulát v Marseille 132
) a jeho agendu 

převést na konzulární oddělení velvyslanectví v Paříži. 5. dubna předneslo MZV tento 

návrh Úřadu předsednictva vlády, vláda ho schválila v tajné části svého l38. zasedání 

10. dubna 1951. 

12. dubna 1951 požádalo MZV notou Č. 115.663 francouzskou vládu, aby do 27. 

dubna uzavřela francouzský konzulát v Bratislavě s odůvodněním, že "francouzský 

konzulát v Bratislavě již delší čas vybočoval z rámce činnosti určené konzulátní 

úmluvou československo-francouzskou z 3.6. 1927 a prováděl nepřípustnou špionážní 

129) Zvláštní zpráva pro V. Širokého k zaujetí stanoviska z 8. června 1951. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie, 
karton 1. 
130) JABLONICKÝ, Josef: Akcia Monaco. in: Podoby násilia. Bratislava 2000, str. 217. 
131) Sdělení velvyslaneckého rady J. Šupa Ministerstvu zahraničních věcí z 24. 2. 1951. A MZV f. TO-O 1945-
1959 Francie karton 1. 
132) Marseillský konzulát v té době nevykonával téměř žádnou činnost, pomáhal pouze při tranzitu 
československého zboží přes přístav v Marseille. Ostatní agendy se prakticky snížily na minimum, popřípadě je 
převzalo velvyslanectví v Paříži (záležitosti pasll a viz.) SÚA f. 1261/0/22 sv. 2 ar.j. 29 bod 5. 
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činnost", 133) čímž soustavně porušoval zásady mezinárodního práva. Současně MZV 

oznámilo, že ruší československý konzulát v Marseille tak, aby byla dodržena zásada 

reciprocity daná konzulární úmluvou. 

Na uzavření svého bratislavského konzulátu reagovala francouzská vláda notou z 27. 

dubna 1951, ve které odmítla důvody uzavření f. konzulátu v Bratislavě s tím, že 

případné obavy z další činnosti konzulátu měla československá vláda řešit 

diplomatickou cestou. Zároveň požádala, aby ČSR uzavřelo k 5. květnu 1951 

československý konzulát v Alžíru. Tento požadavek byl MZV vnímán jako porušení 

reciprocity, 30. dubna proto Ministerstvo zahraničí předalo francouzskému 

velvyslanectví notu, v níž žádalo uzavření francouzského konzulátu v Praze taktéž do 5. 

května 1951. 134
) Francouzské velvyslanectví notu přijalo 1. května a oznámilo, že 

pražský konzulát bude uzavřen 2. května, konzulární agendu pak převezme konzulární 

oddělení velvyslanectví. 

Na počátku května tak bylo diplomatické zastoupení Francie v Československu i ČSR 

ve Francii omezeno na minimum. Od září 1951 čítalo československé velvyslanectví 

v Paříži 6 členů (velvyslanec Gustav Souček a 5 diplomatických úředníků), 

francouzské velvyslanectví v Praze mělo, včetně velvyslance, členů sedm. 135
) 

Francouzská ambasáda se samozřejmě angažovala i v případu J. Dlouhého a dalších 

zatčených zaměstnanců bratislavského konzulátu. Již 11. ledna 1951 upozornilo 

francouzské velvyslanectví MZV notou č. 24/CS, že se neoficiální cestou dozvědělo o 

zatčení tajemníka francouzského konzulátu v Bratislavě Juraje Dlouhého, důvody 

zatčení ale zůstaly 

velvyslanectví neznámy. Nota zůstala bez odezvy, FVV proto na začátku února 

odpověď urgovalo. 136
) V březnu 1951 se na konzulát nedostavili další dva zaměstnanci 

- československý občan Bartoloměj Kresčanko a naturalizovaný Francouz slovenského 

původu Jean Fakan. 24. března proto na MZV přišel rada fr.velvyslanectví Henry de 

Lageste, aby se informoval, zda došlo k zatčení těchto mužů; ani tentokrát ale MZV 

nesdělilo nic konkrétního. 

Oba muži byli skutečně zatčeni, případ Jeana Fakana byl ale specifický. Jako 

francouzský občan měl v procesu sehrát roli svědka obžaloby, Státní bezpečnost proto 

jeho zatčení utajila a Ministerstvu zahraničí sdělila, že J. Fakan požádal československé 

133) Nota MZV č. 115.663 z 12. dubna 1951. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 1. 
134) Nota MZV č. 118.742 z 30. dubna 1951. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton l. 
135) Stručná zpráva MZV z 25.10.1951. A MZV f. TO-O- 1945-1959 Francie karton 20. 
136) Nota č. 24/CS z 11.1.1951 a nota č. 45/ CS z 3.2. 1951. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 1. 
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úřady o azyl. 137) 29. března MZV tuto skutečnost oficiálně sdělilo francouzskému 

velvyslanectví. 

Od května se FVV pokoušelo s Jeanem Fakanem spojit, opakovaně proto žádalo 

československé úřady o sdělení aktuální adresy J. Fakana. Odpovědi se francouzské 

velvyslanectví dočkalo až v řijnu, kdy MZV oznámilo, že Fakan nebude 

s francouzskými úřady jednat osobně, ale pouze prostřednictvím svého právního 
, t 138) zas upce. 

V červnu se zástupci francouzské ambasády zúčastnili veřejného procesu s "Jurajem 

Dlouhým a spoL", 23. června pak podala francouzská vláda prostřednictvím pražského 

velvyslanectví notu, ve které protestovala proti skutečnostem, které se objevily 

v průběhu líčenÍ. Francouzská vláda si stěžovala zejména na hodnocení činnosti 

konzulátu, kterou soud ozvačil za špionážní, ohradila se také proti obvinění členů 

francouzského velvyslanectví plk. Gastalda a jaho zástupce P. Richera, jejichž jména 

zazněla v souvislosti s organizováním špionáže. 139) 

30. června navštívil francouzský velvyslanec Jean Riviere ministra zahraničí 

V.Širokého, aby záležitost procesu znovu osobně projednal. Při této příležitosti požádal 

velvyslanec o milost pro J. Dlouhého, kterého Státní soud v Bratislavě odsoudil k trestu 

smrti s tím, že francouzská vláda má na omilostnění Dlouhého velký zájem, protože se 

jedná o bývalého zaměstnance francouzského zastupitelského úřadu. 2. července sdělilo 

MZV fr.velvyslanectví, že J.Dlouhý podal odvolání proti rozsudku, ten tak není 

pravomocný a soud o něm bude znovu rozhodovat. 

V souvislosti s případem bratislavského konzulátu uvažovaly československé úřady o 

vyhoštění dvou členů francouzského velvyslanectví v Praze. Jednalo se o vojenského 

attaché plk. Gastalda a jeho zástupce komandanta Richera, kteří měli na úzamí ČSR 

organizovat vojenskou špionáž. MZV ale nakonec zásah nedoporučilo, podle záznamu 

pro ministra zahraničních věcí z 23. 6 .1951 nebyla činnost plk. Gastalda "dostačuj ící 

pro jeho označení za persona non grata,d40), navíc československá strana očekávala 

agrement pro nového velvyslance v Paříži a vyhoštění členů FVV by záležitost mohlo 

značně zkomplikovat. 

Případ bratislavského konzulátu doprovázela celá řada restriktivních opatření jak vůči 

FVV v Praze, tak proti československému velvyslanectví v Paříži. V únoru začala 

137) JABLONICKÝ, Josef: Akcia Monaco. in: Podoby násilia. Bratislava 2000, str. 214. 
138) Noty FVV z 23.5.1951 a 17.9.1951, nota MZV z 23.1O.195l. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 19. 
139) Nota fr. vlády Č. 281/CS z 23.6.195l. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton l. 
140) Záznam pro s. ministra z 23. června 1951. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 1. 
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francouzská policie střežit budovy československého velvyslanectví, konzulátu a 

obchodní mise, hlídky byly zavedeny i před Masarykovým domem. Tajní policisté 

legitimovali všechny příchozí osoby, opatření se nevztahovalo pouze na osobu 

velvyslance. Podle vyjádření šéfa francouzského protokolu Dumaina se jednalo o 

reciproční opatření za postup vůči vojenskému attaché Gastaldovi, podle 

velvyslaneckého rady Šupa ale mohly hlídky souviset s vyhoštěním generálního konzula 

bratislavského konzulátu E.M.Manacha. Po oficiálním protestu československého 

velvyslance (16.2.) a velvyslaneckého rady (21.2.) na Quai ďOrsay byly kontroly 

zastaveny, tajní policisté se před československými úřady znovu objevili až v srpnu. 16. 

srpna upozornilo Quai československé velvyslanectví, že se někteří zaměstnanci ZÚ 

v Paříži odmítají legitimovat policistům v civilu a "že by takový postoj mohl vést 

k politováníhodným incidentům." 141) 

6. září reagovalo československé velvyslanectví upozorněním, že se jeho zaměstnanci 

legitimují pouze osobám, které prokáží nárok na tuto kontrolu, u neuniformované 

policie proto bude vyžadován průkaz o oprávněnosti provádění kontroly totožnosti. 

1.2.4.3. Uzavření pražské pobočky AFP 

Poslední záležitostí o které se chci v souvislosti s "krizovým" rokem 1951 zmínit, je 

uzavření pražské pobočky francouzské tiskové agentury AFP. Československé úřady 

zde nezvolily klasický postup jako u americké a britské tiskové agentury, které byly 

z rozhodnutí čs. vlády uzavřeny, činnost AFP byla znemožněna jiným způsobem. 31. 

května byl pro špionážní činnost ve prospěch AFP zatčen její československý 

spolupracovník JUDr. Vojtěch Skřička. 142 ) Jeho provinění spočívalo v tom, že od 

různých ministerských úředníků shromažďoval informace o dění na jednotlivých 

ministerstvech a poskytoval je řediteli pobočky Gastonu Fournierovi. Z dnešního 

pohledu běžná novinářská praxe byla byrokratickým režimem hodnocena jako 

nebezpečná "špionáž". Ředitel AFP Fournier, který v době zatčení Skřičky pobýval na 

služební cestě ve Francii se z pochopitelných důvodů obával vrátit, zatčení amerického 

novináře W. Oatise mu dávalo za pravdu. 30. června navštívil kvůli záležitosti AFP 

francouzský velvyslanec J. Riviere ministra zahraničních věcí. Francouzská strana měla 

na práci pobočky AFP v Praze zájem, požadovala ale pro svého korespondenta určité 

141) Nota Quai ďOrsay z 16.8.1951. A MZV f. TO-O-1945-1959 Francie karton 2. 
142) A MV a.č. 305-741-4. 
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záruky jako osobní bezpečnost a možnost pokračovat nerušeně v jeho práci v agentuře. 

Podle ministra Širokého nesměřovalo zatčení redaktora AFP Skřičky proti AFP jako 

takové a československé úřady neplánují pobočku uzavřít. Gaston Fournier je v ČSR 

stále považován za řádně akreditovaného novináře a ke své práci se může kdykoliv 

vrátit. 

Tento umírněný postoj ministerstva k AFP je možné vysvětlil obavou z recipročního 

zásahu francouzské strany proti Československé tiskové kanceláři v Paříži, kterou ČSR 

chtěla udržet. I přes vstřícný postoj čs. strany a ujištění MZV o Fournierově 

beztrestnosti se ředitel pražské pobočky do Prahy nevrátil, AFP ukončila svoji činnost 

v ČSR k 31. prosinci 1951. 143
) 

1.2.5. Období let 1952 - 1953 

Léta 1952 - 1953 jsou poznamenána všeobecnou stagnací, která nastala poté, co byly 

vzájemné styky omezeny na nutné minimum. Tato stagnace se odráží i v relativně 

malém počtu dokumentů v A MZV, které se k tomuto období vztahují. Těžiště 

vzájemných kontaktů se přesunulo více do roviny mezi stranických styků, na počátku 

roku 1952 jmenovala PCF kontaktní osobu pro udržování a projednávání kulturních 

styků mezi ČSR a PCF. Stal se jí Victor Leduc, člen ideologické komise ÚV PCF. 

Podle zprávy velvyslance Součka pro Ministerstvo informací a osvěty z 13. února 1952 

měly být všechny kulturní akce s Leducem projednány a uskutečněny až po vzájemné 

dohodě. Na základě předběžného plánu se čs. a fr. strana shodly, že se většina 

kulturních styků uskuteční prostřednictvím společnosti France-Tchécoslovaquie. 144
) 

V květnu a červnu proběhly v Paříži Dny československého filmu, propagovat tento 

malý filmový festival přijeli do Francie i herci Dana Medřická a František Filipovský. 

V únoru a březnu 1952 československou ambasádu v Paříži zaměstnával nejvíce 

proces s Renaud de Jouvenel, který probíhal od 4. února před trestním soudem v Paříži. 

Československé velvyslanectví se podobně jako jiné ambasády lidově-demokratických 

států podílelo na přípravách tohoto procesu. Jednalo se zejména o shromažďování a 

překlad materiálů k některým významným čs. emigrantům, kteří mohli v procesu 

143) Na konci prosince rozeslalo francouzské velvyslanectví dopisy zbývajícím zaměstnancům pobočky AFP, ve 
kterém jim sdělilo, že se pobočka AFP v Praze k 31.12. ruší a všichni zaměstnanci proto dostávají výpověď. 
A MV a.č. 305-741-1. 
144) Zpráva československého velvyslanectví z 13.2.1952. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 16. 
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vystoupit jako svědci obžaloby. Tyto dokumenty měly posloužit obhájcům 

obžalovaných R.de Jouvenela a André Wurmsera k diskreditaci případných svědků. 145 ) 

V lednu tlumočil prostřednictvím československého velvyslanectví profesor 

technické školy v Crepiens-le-Pape J.Alix žádost o navázání styků s obdobnou školou 

v ČSR korespondující francouzsky. Ministerstvo školství ale tuto žádost zamítlo, 

nabídlo pouze zprostředkování kontaktů na jednotlivce, kteří by si prostřednictvím 

ČSM dopisovali s francouzskou mládeží. 

Koncem března došlo k výměně na postu francouzského velvyslance v Praze. 

Dosavadní šéf francouzské diplomatické mise v ČSR J. Riviere odešel z Prahy do 

Bruselu, na jeho místo nastoupil francouzský diplomat Daniel Lévi. 

V červnu a červenci 1952 řešili diplomaté obou států menší diplomatickou roztržku, 

československé Národní shromáždění se totiž angažovalo v protestních akcích proti 

zatčení tajemníka ÚV KSČ 1. Duc1ose146) a poslalo francouzskému Assemblée nationale 

protestní dopis, který ale francouzští poslanci z podnětu ministra zahraničních věcí 

R.Schumana odmítli. V červenci si francouzská vláda oficiálně stěžovala na vysílání 

československého rozhlasu ve francouzském jazyce Gednalo se o komentáře ke 

květnovým manifestacím v Paříži), které označila za vměšování Československa do 

vnitřních francouzských záležitostí. V říjnu se kvůli otázkám vysílání rozhlasu sešel 

první tajemník československého velvyslanectví Fedor Ballo s přednostou 

východoevropského oddělení Quai ďOrsay 1. Laloyem, k dohodě ale nedošlo. Podle 

Laloye byly současné styky mezi ČSR a Francií minimální a omezovaly se na prakticky 

pouze na hospodářskou oblast. Navázání kulturních styků obě strany vázaly na vyřešení 

záležitosti s vysíláním rozhlasu, ani ČSR ani Francie ale nechtěli změnit své stanovisko, 

celá záležitost proto zůstala otevřená. 

Na podzim roku 1952 v Praze proběhl proces s vedením "Proti státního spikleneckého 

centra v čele s Rudolfem Slánským", během něhož zazněla v nepříjemných 

souvislostech i jména některých francouzských diplomatů, kteří v minulosti v ČSR 

působili. Týkalo se to zejména bývalého francouzského velvyslance v Praze Maurice 

Dejeana; vzhledem k tomu, že vzájemné československo-francouzské vztahy byly v této 

době tak jako tak na bodu mrazu, nedá se říci, že by tyto invektivy vztahy s Francií ještě 

více narušily. Francouzi je ostatně vnímali spíše jako vnitřní československou záležitost 

145) O procesu více v kapitole věnované politickým procesům ve Francii. 
146) Jacques Duclos byl zatčen v souvislosti s masovými demonstracemi proti příjezdu nového vrchního velitele 
ozbrojených sil NATO generála Ridgwaye. 
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související s právě probíhajícím procesem a nepovažovali za nutné se k nim nějak 

vyj adřovat. 

Roku 1953 vzájemné československo-francouzské styky poněkud zintenzivněly, 

v druhé polovině roku 1953 se již začalo projevovat zmírnění mezinárodního napětí. 

V lednu 1953 řešilo MZV záležitost "unesené" sekretářky a dcery francouzského 

vojenského attaché Gaby Gastaldové, která si opakovaně stěžovala na postup 

československých bezpečnostních orgánů. Její výpověď ale MZV odmítlo s tím, že je 

rozporuplná a nepřesná. 21. ledna 1953 Quai ďOrsay, možná v souvislosti s případem 

Gastaldové, požádalo MZV, aby odvolalo československého vojenského přidělence 

v Paříži majora Vimra, československá strana reagovala obdobným požadavkem - ČSR 

měl opustit francouzský vojenský attaché plk. Gastaldo. 

Od počátku roku také FVV znásobilo svoji snahu v případu dvou francouzských 

občanů vězněných v ČSR pro vyzvědačství a protistátní činnost G. Garcetta a R. 

Meyera, pro které se velvyslanectví snažilo již řadu měsíců vyjednat milost. V říjnu 

podpořil úsilí francouzské ambasády i prezident Francouzské republiky Vincent 

Auriol, který osobním dopisem požádal prezidenta ČSR o milost pro oba Francouze. 

Československé úřady po delším váhání udělení milosti doporučily, milost ale měla být 

formulována jako osobní rozhodnutí A. Zápotockého a ne jako ústupek francouzské 

straně. 

V říjnu 1953 do Prahy přijel nový francouzský velvyslanec. Byl jím dosavadní 

ředitel amerického oddělení Quai ďOrsay Claude Breart de Boisanger. Již při první 

návštěvě u předsedy československé vlády V. Širokého se opět řešila otázka vysílání 

francouzského rozhlasu. Francouzská strana tentokrát poněkud ustoupila ze svého 

stanoviskaI47
), Boisanger přednesl, že francouzská vláda má zájem na objektivitě tohoto 

vysílání a žádá, aby každou nespokojenost řešily příslušné úřady přímo 

s velvyslancem. 148) 

V oblasti kulturních styků navrhl Boisanger návrat k zásadám reciprocity, na 

jejichž základě by se rozvíjela stagnující kulturní spolupráce. Roku 1953 došlo v ČSR 

pouze k jedné významnější francouzské kulturní akci, sjednané navíc neoficiální cestou. 

Byla jí výstava francouzského karikaturisty Jeana Effela, uskutečněná v Praze na 

přelomu dubna a května 1953. 

147) Do této doby hájila francouzská vláda oficiální názor, že do vysílání rozhlasu nemůže nijak zasáhnout, 
protože je vázána ústavou danou svobodou projevu. 
148) Záznam o návštěvě f. velvyslance Boisangera u předsedy vlády V.Širokého z 29.10.1953. A MZV f. TO-O 
1945-1959 Francie karton 1. 
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I přes vstřícnost francouzské strany byla možnost kulturních styků s Francií 

nadále omezena zejména finančními prostředky. ČSR totiž hradilo veškeré náklady 

všech kulturních podniků v ČSR i ve Francii. Rozšíření kulturní spolupráce tedy bylo 

vázáno na dohodu obou stran v otázkách financování a s tím související opětovné 

navázání oficiálních styků v oblasti kultury. 

1.2.6. Období let 1954 - 1956 

1.2.6.1. Překonání stagnace - rok 1954 

Poslední sledované období - léta 1954 - 1956 - představují z hlediska množství 

uspořádaných kulturních 1 jiných podniků nejvýraznější etapu vzájemných 

československo-francouzských vztahů. Na počátku roku 1954 došlo k opětovnému 

navázání oficiálních styků v oblasti kultury - československé velvyslanectví začalo po 

vzoru SSSR a jiných lidově-demokratických států pořádat kulturní akce v dohodě 

s Rélations Culturelles, kulturním oddělením francouzského Ministerstva zahraničních 

věcí. Tato nová praxe umožnila do Československa zvát i "nepokrokové" francouzské 

umělce a umělecké soubory. 

V březnu byly po oficiální linii dohodnuty některé významnější kulturní akce jako 

např. československá účast na MFF v Cannes a francouzská účast na filmovém festivalu 

v Karlových Varech, filmová gala představení československých filmů v Paříži, 

přehlídka československých loutkových a kreslených filmů, určená pro francouzské 

filmové pracovníky, účast francouzských umělců na Pražském hudebním Jaru, 

předběžně bylo dohodnuto i otevření francouzského oddělení v Národní galerii. 

Kulturní styky samozřejmě pokračovaly i po neoficiální linii, starala se o ně 

především společnost France-Tchécoslovaquie. V prvních měsících roku 1954 

připravila společnost několik schůzí s přednáškovým programem, popřípadě 

s promítáním některého československého filmu, zorganizovala výstavy na téma 

"Matka a dítě" a "Život v novém Československu" a podílela se na přípravách 

Československých kulturní dnů ve Francii. Ty se konaly na různých místech Francie 
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včetně Paříže od 9. dubna do 2. května a zúčastnila se jich celá řada osobností 

československého a francouzského kulturního a veřejného života - V.Nezval, L.Pešek, 

prof. 1. Mukařovský, pianista J.Panenka, z francouzské strany J.P.Sartre, T.Tzara a 

další. I49) Na Československé kulturní dny navázaly 10. dubna filmové dny, taktéž za 

účasti československých představitelů. 

Postupné zlepšování vzájemných vztahů nenarušil ani drobný incident z května 1954, 

kdy francouzské velvyslanectví protestovalo proti článku uveřejněném v jednom 

bratislavském časopise. 150) V textu se autoři vraceli k aféře kolem bratislavského 

konzulátu a obvinění tehdejšího generálního konzula E.M.Manacha a dalších 

francouzských úředníků ze špionážní činnosti. MZV odpovědělo na začátku června,I5I) 

událostí se odmítlo zabývat s tím, že o činnosti bývalého generálního konzula Manacha 

již byly francouzské úřady v minulosti informovány a československá strana proto 

považuje celou věc za uzavřenou. 

K rozvoji vzájemných kontaktů mělo přispět I doplnění československého 

diplomatického sboru v Paříži o velvyslaneckého radu, jehož místo nebylo obsazeno od 

odchodu Josefa Šupa v červnu 1952. 

"Normalizace" vzájemných vztahů meZI ČSR a Francií pokračovala i v létě, kdy 

francouzská strana navrhla obnovit provoz na lince Praha - Paříž, zastavený roku 1951. 

Podle francouzského návrhu měla lety na této lince zajišťovat francouzská letecká 

společnost Air-France, otevření linky pro Československé aerolinie francouzská strana 

vázala na souhlas okupačních úřadů v západním Německu. 152) 6. července 1954 

vyslovila čs. strana oficiální souhlas s francouzským návrhem, provoz linky měl být 

obnoven od 1. ledna 1955. Od srpna řešili zástupci FVV s Ministerstvem zahraničí 

podrobnosti, jako otázku udělování vis pro posádky letadel a možnost jejich pohybu na 

letištích; v polovině prosince ale ještě nebyla československá vláda vyrozuměna, zda 

všechny zainteresované strany se zahájením letů souhlasí, 11. prosince proto odpověď u 

francouzské vlády urgovala. I53) 

149) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 16. 
ISO) Nota FVV Č. I 46/CS z 11.5.1954. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton I. 
1SI) Nota MZV Č. 115.359 z 5.6.1954. A MZV f, TO-O 1945-1959 Francie karton 1. 
IS2) Přehled vzájemných styků ČSR a Francie v II.čtvrtletí 1954. A MZV f. TO-T 1945 - 1955 Francie karton 6. 
IS3) Telefonický rozhovor rady FVV de Noyella s ředitelem Západoevropského oddělení MZV F.Ballem 
z 11.12.1954. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 1. 
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Před Vánoci 1954 již bylo vše vyřešeno, zástupci obou stran se dohodli na 

podmínkách udělování vis a vyměnili si seznamy členů posádek. Letecká linka Praha -

Paříž tak mohla být obnovena jen s mírným zpožděním oproti původnímu termínu. 154) 

V druhé polovině roku 1954 také začala předběžná jednání o významných kulturních 

akcích, kjejichž realizaci došlo během následujících dvou let. Jednalo se o zájezd 

divadelního souboru Theatre National Populaire do ČSR, naplánovaný na první 

polovinu roku 1955, zájezd Skupova loutkového divadélka do Paříže v květnu 1955, 

organizaci výstavy francouzské kresby 19. století ve Šternberském paláci, pro kterou byl 

navržen listopadový nebo prosincový termín a v neposlední řadě i iniciativu 

francouzského velvyslance de Boisangera soustředil hroby francouzských partyzánů 

padlých na Slovensku, jež byla realizována v srpnu 1956. 

Na závěr je možné říci, že rok 1954 přispěl k překonání stagnace minulých let a 

připravil půdu k realizaci skutečně významných kulturních podniků obou států. Na 

druhou stranu ale vzájemné sblížení nepřekročilo kulturní a hospodářskou oblast, ani 

ČSR ani Francie nemohli překročit politický rámec daný jejich příslušností k rozdílným 

politickým táborům. 

1.2.6.2. Rok 1955 

Od počátku roku pokračovalo sbližování a navazování nových kontaktů mezi ČSR a 

Francií započaté minulého roku. V lednu proběhlo v Praze jednání mezi zástupcem AFP 

Pierrem Levequem a zástupci ČTK J. Hecerem a J.Cirhartem, AFP projevila zájem mít 

v Praze opět vlastního dopisovatele. 155) Protože si ale AFP nemohla z finančních 

důvodů dovolit otevřít v Praze vlastní kancelář, nabídl Leveque ČTK "výměnný" 

obchod. Podle návrhu AFP měla finanční náklady provozu pobočky AFP v Praze hradit 

ČTK ze svého rozpočtu, výměnou za to nabídli Francouzi zdarma dodávat zpravodajství 

AFP jak ČTK v Československu, tak dopisovateli ČTK v Paříži. Československá strana 

s návrhem souhlasila, smlouva mezi AFP a ČTK vstoupila v platnost v dubnu 1955. 

154) Československé aerolinie zahájily oficiální provoz na této lince 21. ledna 1955, od 28. ledna začaly na lince 
pravidelné lety. A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 6. 
155) Záznam o jednání se zástupcem AFP z 17.l.l955. A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 11. 
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Zcela mimořádnou kulturní akcí byl zájezd Thearte Nationale Populaire (TNP)do 

ČSR, kterému věnovaly obě strany velkou pozornost. Diplomatické přípravy probíhaly 

od léta 1954, konkrétní body (počet vystoupení, finanční náklady, uzavření smlouvy, 

rezervace vstupenek pro členy FVV apod.) projednalo francouzské velvyslanectví 

s Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem kultury v lednu a únoru 1955. 14. ledna 

oficiálně pozvala TNP do ČSR československá vláda, 11. února uzavřelo Ministerstvo 

kultury jako organizátor s divadlem smlouvu. 156
) Zájezd se uskutečnil v březnu, 

divadelní soubor v čele s Gérardem Philipem měl u československého publika značný 

ohlas, takže obě strany mohly hodnotit tuto kulturní akci jako zdařilou. 

Úspěch TNP v Československu podnítil obě země k dalšímu jednání o vzájemných 

kulturních podnicích. Francouzské velvyslanectví tlumočilo pozvání československých 

uměleckých souborů na Mezinárodní festival dramatického umění v Paříži a 

Mezinárodní setkání mládeže v Avignonu, ČSR projevilo zájem na účasti 

francouzských umělců, zvláště dirigenta pařížské Opery Cluytense na Pražském 

hudebním jaru. 

20. května představil tajemník FVV de Noyelles předběžný plán vzájemných 

kulturních výměn, jak je francouzský velvyslanec dohodl s příslušnými francouzskými 

úřady. Podle francouzského návrhu se měl v prosinci 1955 uskutečnit koncert 

Smetanova kvarteta, hrazený francouzskou stranou prostřednictvím společnosti Société 

Philharmonique de Paris. V případě zájmu francouzského publika nabídla francouzská 

strana uspořádání dalšího koncertu na komerční bázi. Další akcí v hudební oblasti měl 

být abonentní večer české hudby, plánovaný na leden 1956, jako sólistu Francouzi 

doporučili československého violoncellistu M.Sádla. 

Dalším bodem návrhu byla organizace výstavy francouzské kresby 19. století, de 

Noyelles slíbil urychleně dodat seznam exponátů výstavy, aby je čs. strana mohla 

schválit, předběžný termín zahájení výstavy Francouzi stanovili na polovinu prosince 

1955. Zároveň de N oyelles nadnesl otázku uspořádání reciproční výstavy 

československého umění ve Francii. 

Francouzský plán zahrnoval i výměny knih, gramofonových desek, filmů a 

samozřejmě také výměny osob - vědců a studentů. V červnu o francouzském návrhu na 

výměnu osob jednali zástupci MZV a Ministerstva školství, v úvahu připadaly výměny 

profesorů, vědeckých pracovníků a studentů. Ministerstvo školství projevilo zájem 

156) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 30. 
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především o francouzské slavisty, na rok 1956 plánovalo pozvání 10 - 12 profesorů. 157) 

U výměn studentů počítalo Ministerstvo školství s pěti lidmi ročně, finanční náklady 

měly být rozděleny rovnoměrně mezi československou a francouzskou stranu (cestovné 

hradila vysílající strana, pobyt strana přijímající). 

V červnu přijela do Paříže tří členná československá kulturní delegace (básník 

V.Nezval, malíř Fišárek a ředitel brněnské konzervatoře Kundera), výsledek jejich 

návštěvy ale velvyslanectví nehodnotilo příliš kladně. Delegace totiž přijela bez 

předem připraveného programu a až na místě se její členové dohadovali, co vlastně 

budou v Paříži dělat. Velvyslanec upozornil MZV, že se takto "bezprizorním" 

delegacím velvyslanectví nemůže věnovat celý den, protože k tomu ambasáda není 

dostatečně personálně vybavená. 158) 

Příznivý rozvoj vzájemných vztahů přinesl na pořad dne i řešení některých otázek, 

které zatím ČSR odkládala. Francouzská strana se neustále zabývala zejména možností 

znovu otevřít Francouzský institut , popř. jeho knihovnu, MZV ale nechávalo tuto 

záležitost stále otevřenou. 

V srpnu sdělil čs. velvyslanec v Paříži připomínky velvyslanectví k vzájemným 

vztahům ČSR a Francie. Podle velvyslance měla být přezkoumána celá orientace 

zastupitelského úřadu v Paříži tak, aby lépe vyhovovala nynější politické situaci. 

V důsledku uvolnění mezinárodního napětí navrhl velvyslanec přezkoumat dosavadní 

československé stanovisko k 

1) kulturní deklaraci z roku 1923 a Dodatkovému protokolu z roku 1945 

2) konzulární dohodě z roku 1927 z hlediska obnovení konzulárních úřadů 

3) obchodně-politické dohodě z hlediska rozšíření sítě čs. obchodního zastoupení 

(zejména v Africe) 

4) dosavadní sociální dohodě 

5) vyřešit všechny otázky týkající se dohody o repatriaci 159) 

K bodu 1) velvyslanec doporučil zvážit možnost znovuotevření Francouzského 

institutu, které by bylo francouzskou stranou vnímáno velmi kladně a obnovení činnosti 

Smíšené kulturní komise, jejíž práce podle Dodatkového protokolu prakticky k ničemu 

nezavazuje.V otázce rozšíření úřadů velvyslanec upozornil, že zlepšením a 

157) Porada zástupců MŠ a MZV ze dne 15.6.1955. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 16. 
158) Kulturní delegace - zhodnocení, zpráva čs. charge ď affaires M.Šustala z 28.6.1955. A MZV f. TO-O 1945-
1959 Francie karton 30. 
159) Sdělení velvyslance pro MZV z 20.8.1955. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 16. 

60 



rozšiřováním vzájemných styků s Francií roste i agenda, takže stávající ZÚ ji již brzy 

nebude moci zvládnout. 

Růst agendy se snažilo MZV zvládnout rozšířením diplomatického sboru 

československého vel vyslanectví v Paříži. V červenci oznámil vedoucí 

Západoevropského oddělení MZV F. Ballo francouzskému velvyslanectví, že ČSR 

připravuje doplnění československého velvyslanectví v Paříži o 3 - 4 diplomaty, 

zároveň Ballo požádal, aby francouzská strana urychlila vydávání vis, popřípadě 

navržené osoby rovnou odmítla a celé řízení zbytečně neprotahovala. Do konce roku 

1955 se podařilo rozšířit diplomatické zastoupení ČSR ve Francii na 14 diplomatů 

(v červenci bylo v Paříži pouze 8 diplomatů), do Paříže konečně přišel i nový kulturní 

attaché. 160
) 

I v druhé polovině roku se vzájemné styky soustředily především na oblast 

kultury, pokus o diplomatické sblížení Československu prozatím nevyšel. l61
) Dále se 

řešily podrobnosti chystané výstavy francouzské kresby 19. století (např. název 

výstavy, přesný seznam exponátů, podoba katalogu k výstavě atd.), v září 

československá strana požádala o odklad zahájení výstavy z původního prosincového 

termínu na únor 1956. Francouzi s tím ale nesouhlasili, protože výstava již měla 

stanovený další program, obě strany se nakonec shodly na kompromisním termínu - od 

20. ledna do konce února 1956. 

Na podzim naplánovalo MZV cestu další kulturní delegace (tentokrát spisovatelé 

Marie Majerová, Dominik Tatarka a literární kritik a historik Dr. Buriánek), která do 

Paříže přijela na počátku listopadu. Reciproční návštěva francouzské kulturní delegace 

v ČSR se z časových důvodů do konce roku 1955 neuskutečnila, Francouzi pro ni 

navrhli termín v dubnu 1956. Mimo členů kulturní delegace přijeli ve stejné době do 

Paříže i dva českoslovenští hudební umělci - dirigent Opery Národního divadla 

Jaroslav Krombholc a režisér ND Hanuš Thein, 162) 

kteří v Praze chystali přestavení opery Faust a kteří odjeli do Paříže, aby zde shlédli 

novou inscenaci Fausta v pařížské Opeře. 

160) Zpráva pro ministra z 17.11.1955. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 16, karton l. 
161) Od června sondovalo MZV u francouzského velvyslance možnost pozvání francouzské parlamentní delegace 
do ČSR. Francouzi ale odmítli s tím, že na rok 1955 počítají pouze s návštěvou SSSR. Československý návrh ale 
zcela nezavrhli, delegace fr. parlamentu přijela do Československa o rok později. 
Zpráva o československo-francouzských vztazích a na návrhy na jejich rozšíření - říjen 1955. A MZV f. TO- T 
1945-1955 Francie karton 6. 
162) A MZV f. TO-O-1945-1959 Francie karton 2. 
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Na základě rozhodnutí Politbyra z července 1955 163) pokračovala na podzim i jednání 

o památníku francouzským obětem 2. světové války padlým na Slovensku, obě strany se 

dohodly na místě vybudování památníku (Strečno) i na exhumaci ostatků padlých a 

jejich případný převoz do Francie. 

V říjnu a listopadu MZV bilancovalo uplynulý rok 1955. Podle zprávy pro ministra 

zahraničních věcí z listopadu 1955 byly československo-francouzské vztahy prováděny 

"v souladu s usnesením X. sjezdu KSČ o rozvoji hospodářských a kulturních vztahů 

s kapitalistickými státy,,,164) většina kulturních akcí již byla prováděna po oficiální linii 

na základě dohody mezi MZV, Ministerstvem kultury a francouzským velvyslanectvím. 

I když se obě strany při sjednávání vzájemných kulturních akcí měly řídit zásadou 

reciprocity, uspořádalo Československo ve Francii o 11 kulturních akcí více než 

Francie v ČSR. 165 ) Československu se také podařilo přenést část finančních nákladů na 

francouzskou stranu, MZV s uspokojením konstatovalo, že tím československá strana 

ušetřila značné částky v devisách. I přes nesporné úspěchy ve vývoji vzájemných 

vztahů upozornilo MZV na některé nedostatky, které rozvoj styků a jejich propagační 

využití brzdily. Jednalo se zejména o organizační zmatky, které provázely některé 

kulturní akce ve Francii, nedostatečná příprava a málo času na konečnou realizaci pak 

bránili čs. kulturní podniky ve Francii dobře propagačně využít. 

1.2.6.3. Rok 1956 

Rok 1956 představuje vrchol diplomatických snah o politické a kulturní sblížení mezi 

ČSR a Francií. V lednu odešel z funkce čs. velvyslance v Paříži Gustav SoučekI66), na 

jeho místo nastoupil bývalý čs. velvyslanec v Tiraně Dr. Josef Urban. 

Na počátku roku projevil zájem navštívit krátce ČSR bývalý prezident Francouzské 

republiky Vincent Auriol. 9. února rozhodlo Politbyro oficiálně Auriola pozvat 

k dvoudenní návštěvě Prahy při jeho zpáteční cestě z Moskvy. 167) Návštěva proběhla ve 

dnech 13.-15.března 1956 a na výslovné přání V. Auriola měla spíše neformální ráz. 

Bývalý prezident Francie si prohlédl Prahu a na dobříšském zámku poobědval 

163) Schůze PB ÚV KSČ z 11.7.1955. Na této schůzi schválilo Politbyro návrh na exhumaci a soustředění hrobů 
francouzských partyzánů padlých na Slovensku a na postavení pomníku jejich obětem. SÚA f. 1261/0111 sv. 49 
ar.j. 67 bod 13. 
164) Zpráva pro ministra z 17.11.1955. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 16. 
165) Tamtéž. 
166) Gustav Souček vystřídal ve funkci čs. velvyslance v Paříži A. Hoffineistera v říjnu 1951. Po odchodu 
z Paříže působil v Západoevropském oddělení MZV. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 2. 
167) Schůze PB ÚV KSČ z 9.2.1956. SÚA f. 1261/0/11 sv. 85 ar.j. 103 bod 23. 

62 



s některými československými kulturními činiteli. 168) Mimo to se na krátké audienci 

setkal s prezidentem ČSR A.Zápotockým 

a předsedou čs. vlády V. Širokým. Sám Auriol byl s organizací a náplní své návštěvy 

velmi spokojen, jak tlumočilo francouzské velvyslanectví již 17. března. 169) 

V prvním čtvrtletí řešilo MZV společně s francouzským velvyslanectvím hlavně 

kulturní agendu. V lednu finišovaly přípravy výstavy francouzské kresby 19. století, 

která měla být slavnostně zahájena v druhé polovině měsíce, francouzský velvyslanec se 

zajímal o možnou návštěvu prezidenta republiky a jiných státních představitelů na 

zahájení, dořešila se také záležitost přednáškového turné k výstavě, které vedl komisař 

výstavy p. Vallery-Radot. 

l.února 1956 přednesli zástupci francouzské ambasády Nicolay a Dejean rámcový 

program kulturních akcí. FVV potvrdilo účast dirigenta pařížské Opery Cluytense na 

Pražském hudebním jaru (měl dirigovat dva symfonické koncerty nebo operu Faust a 

jeden symfonický koncert), dále FVV přislíbilo koncert klavíristky Monique de la 

Bruchelerie a houslistky Janine Andradeové, která mohla být v případě zájmu 

přípravného výboru PHJ i v porotě houslové soutěže. 

Některé předem naplánované akce ale francouzská strana zrušila, popřípadě odsunula 

na pozdější termín. Jednalo se o koncert české hudby za účasti čs. violoncellisty M. 

Sádla, o který nebyl velký zájem a jeho finanční náklady by se pořadatelům 

pravděpodobně nevrátily. Vyskytl se i problém s financováním filmových týdnů v ČSR 

a ve Francii, obě strany se proto dohodly najiném termínu konání (říjen 1956). 

Rok 1956 byl z hlediska kulturní spolupráce velmi významný, větší váhu ale 

československá strana přikládala případnému politickému sblížení. Již delší dobu 

připravovalo MZV tři akce, které měly k politickému sblížení obou zemí výrazně 

přispět. Jednalo se o výstavbu památníku francouzským obětem 2. světové války 

padlým na Slovensku ve slovenském Strečně, jehož odhalení za přítomnosti 

francouzských politiků a zástupců francouzských organizací protifašistických 

bojovníků naplánovaly československé úřady na srpen 1956. Druhým podnikem bylo 

opětovné pozvání delegace francouzského NS a Rady Republiky k návštěvě ČSR, která 

se měla uskutečnit na podzim téhož roku. 

168) A MZV f. TO-O 1945-159 Francie karton 1. 
169) Tamtéž .. 
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1.2.6.3.1. Československá státní návštěva ve Francii 

Za nejvýznamnější politickou akci československé strany lze považovat návrh na 

československou státní návštěvu ve Francii v létě, nebo na podzim roku 1956. První 

měsíce roku 1956 byly pro československý záměr příznivé, po XX. sjezdu KSSS se 

vytvořily nové podmínky pro spolupráci socialistických a kapitalistických států, navíc i 

vnitřní politická situace ve Francii po lednových volbách se zdála pro čs. návrh 
v, . ,170) pnzmva. 

16. dubna schválilo Politbyro ÚV KSČ návrh Ministerstva zahraničních věcí na 

vyslání československé vládní delegace, vedené předsedou vlády V. Širokým, do 

Francie. 171
) U snesení PB ÚV KSČ stanovilo tyto hlavní body programu delegace: 

1) uzavření společné deklarace o hlavních otázkách mezinárodní politiky, o vzájemných 

vztazích a mezinárodních vztazích obchodních 

2) uzavření rámcové kulturní dohody 

3) zřízení československého konzulátu v Dakaru, nebo obnovení čs. konzulátu 

v Marseille s jurisdikcí pro francouzskou Afriku a obnovení francouzského konzulátu 

v Bratislavě. 172) 

Zároveň Politbyro uložilo ministrovi zahraničních věcí V. Davidovi, aby 

prostřednictvím československého velvyslance v Paříži čs. státní návštěvu projednal 

s francouzskou stranou, připravil návrh textu společné deklarace a rámcové kulturní 

dohody a dohodl datum jejího konání (červenec nebo podzim 1956).173) 

K návrhu MZV se kladně vyjádřilo i příslušné oddělení ÚV KSČ, upozornilo ale na 

skutečnost, že čs. návrh bude nutné opřít o politické a hospodářské argumenty tak, aby 

byl vyjádřen skutečný zájem československé strany o rozšíření vzájemných styků. 

Doporučilo také, aby do státní návštěvy MZV vyřídilo některé finanční závazky 

plynoucí z repatriační a sociální dohody, aby tyto otázky nerušily průběh návštěvy 

vládní delegace ve Francii. 

V květnu o možnosti československé vládní návštěvy poprvé hovořil nový čs. 

velvyslanec v Paříži Josef Urban s francouzským ministrem zahraničních věcí 

Christianem Pineau-em . O československém záměru byl informován i francouzský 

170) V lednových volbách 1956 uspěla levice (PCF zvítězila, na vládě se ale nepodílela), vláda G.Molleta tak byla 
nucena činit ústupky ve francouzské zahraniční politice. 
171) Schůze PB ÚV KSČ z 16.4.1956. SÚA f. 1261/0111 sv.94 ar.j.112 bod 24. 
172) SÚA f. 1261/0/11 sv. 94 ar.j. 112 bod 24. 
173) Tamtéž .. 
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velvyslanec v Praze Boisanger. Ten byl sdělením MZV značně překvapen a oznámil, že 

ministr Pineau asi nebude moci odpovědět okamžitě, také navržený termín návštěvy -

mezi 15. červnem a 14. červencem - se velvyslanci zdál k realizaci návštěvy příliš 

krátký. Každopádně ale byla věc francouzskou stranou vnímána jako mimořádně 

důležitá, přišla však v poněkud nevhodnou dobu. O něco dříve než ČSR totiž 

(nezávisle na Československu) o vládní návštěvu požádalo i Polsko a předběžná jednání 

již začala. 

28. května se na cestě ze SSSR v Praze krátce zastavil francouzský ministr 

zahraničí, při obědu na francouzském velvyslanectví sdělil přítomné náměstkyni 

ministra zahraničních věcí G. Sekaninové-Čakrtové, že se čs. vládní návštěva může 

uskutečnit v září, její výsledky by ale obě strany měly "předjednat" .174) 

V červnu se rozběhla diplomatická jednání, z počátku se diplomaté obou zemí 

zabývali formulací společného komuniké a přípravou podrobného obsahu jednání, která 

měla začít v druhé polovině července. 

16. července schválilo Politbyro "Směrnici pro diplomatickou přípravu 

československé a francouzské vládní delegace" a vyslovilo souhlas se zahájením 

předběžných jednání. 175) Směrnice stanovila tři okruhy otázek, které měly být 

předmětem jednání s francouzskou stranou: 1) otázky politické, v jejichž rámci měla 

být uzavřena smlouva o přátelství a neútočení, 2) otázky hospodářské; zde 

československá strana usilovala o uzavření tříleté obchodní dohody na léta 1957 - 1959 

a 3) otázky kulturní; v tomto okruhu navrhovalo Československo uzavření nové 

rámcové kulturní dohody. 

Ad 1) Při řešení politických otázek, jejichž výsledkem mělo být uzavření smlouvy 

o přátelství a neútočení, počítalo MZV s určitou neochotou některých úředníků Quai 

ďOrsay a francouzského velvyslanectví v Praze jednat o některých mezinárodních 

problémech zajímajících obě země. Francouzské straně proto mělo být sděleno, "že 

politickými otázkami československo-francouzských vztahů rozumíme různá opatření 

sloužící vzájemnému porozumění mezi oběma zeměmi, jako např. osobní styk vládních, 

parlamentních a jiných politických činitelů, spolupráci mezi různými společenskými 

institucemi, samosprávnými celky apod.,,176) Součástí politických jednání mělo být i 

174) Záznam o rozhovoru náměstkyně Sekaninové-Čakrtové s ministrem Pineau z 28.5.1956. A MZV f. TO-O 
1945-1959 Francie karton 2. 
175) Schůze PB ÚV KSČ z 16.7.1956. SÚA f. 1261/0/11 sv. 109 arj. 127 bod 10. 
176) Směrnice pro diplomatickou přípravu jednání československé a francouzské vládní delegace. SÚA f. 
1261/0/11 sv. 109 arj. 127 bod 10. 
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vyřešení vztahu francouzské vlády k československé emigraci ve Francii a postojů kjejí 

činnosti. 

V rámci debaty o mezinárodních problémech si měly obě delegace vyměnit názory 

především o otázkách bezpečnosti v Evropě, odzbrojení a postoji k Německu. Německá 

otázka byla pro oba státy z tradičních politicko-historických důvodů palčivá, Francouzi 

ale neměli zájem, aby se dostala na pořad jednání. 

Cílem politických jednání mělo být uzavření mezinárodní smlouvy, proto MZV 

navrhlo projednat tuto záležitost mimo rámec předběžných rozhovorů přímo 

s francouzským ministrem zahraničních věcí. Šance na úspěch jednání a uzavření 

smlouvy o přátelství a neútočení s Francií ale byla podle hodnocení MZV relativně 

malá. Záleželo na tom, do jaké míry mohla francouzská vláda vydávat uzavření 

smlouvy s Československem za úspěch své politiky "aktivního mírového soužití se 

zeměmi socialistického tábora". 177) Naopak pro ČSR by bylo případné uzavření 

smlouvy velkým diplomatickým úspěchem, potvrdilo by uznání lidově-demokratického 

zřízení v Československu a přispělo by k posílení významu ČSR na mezinárodní scéně. 

Ad 2) V oblasti hospodářské chtěla československá strana dohodnout zásady pro 

uzavření tříleté obchodní dohody na léta 1957 - 1959, jež měla zaručit, aby se výměna 

zboží mezi oběma státy zdvoj- až ztrojnásobila oproti roku 1955. V rámci této dohody 

mělo ČSR Francii nabídnout zvýšený odběr zboží, které Francouzi považují za prestižní 

a reprezentativní - tedy vína, kosmetiky a módních výrobků. 

Podle vyjádření MZV bylo možné očekávat, že francouzská strana v souvislosti 

s jednáním o obchodní dohodě znovu otevře otázku československého dluhu vůči tzv. 

Caisse Commune, který roku 1956 činil 109 milionů Korun československých. O této 

záležitosti jednala čs. vláda již v červnu 1956, v Dodatkovém dopise k Protokolu o 

vyřešení finančních otázek mezi ČSR a Francií z 6.6.1956 vyjádřila čs. strana ochotu 

vrátit se k otázce Caisse Commune ve lhůtě tří let. 178
) 

Ad 3) V rámci jednání o kulturních vztazích navrhlo Československo uzavření nové 

rámcové kulturní dohody, protože dosavadní právní úprava vzájemných kulturních 

vztahů (Deklarace o vědeckých, literárních a školských stycích z roku 1923 a 

Dodatkový protokol k této Deklaraci z roku 1945) již dávno nevyhovovala a kulturní 

dohoda nebyla od roku 1949 prováděna. Při jednání měla být zároveň vyřešena otázka 

československého vysílání francouzského rozhlasu a záležitost možného znovuotevření 

177) Směrnice pro diplomatickou přípravu ... SÚA f. 1261/0/11 sv. 109 arj. 127 bod 10. 
178) Tamtéž. 
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Francouzského institutu a jeho knihovny. Otevření Francouzského institutu a 

francouzské knihovny v Praze považovali Francouzi za zásadní a prestižní věc, o jejíž 

realizaci se diplomatickou cestou pokoušeli již od roku 1954. MZV tedy předpokládalo, 

že Francie bude chtít tuto záležitost uspokojivě vyřešit. Pro jednání doporučilo MZV 

vycházet ze zásady naprosté rovnoprávnosti; v případě fr. žádosti o obnovení činnosti 

Francouzského institutu měla čs. strana vznést požadavek na zřízení podobné 

československé instituce v Paříži. 

V otázce obnovení francouzské knihovny v Praze navrhlo MZV zřídit francouzské 

oddělení v univerzitní knihovně (knihy by do něj zapůjčila knihovna Francouzského 

institutu), zpřístupnit knihovnu v budově Institutu nepovažovala čs. strana za výhodnou 

ani pro jednu stranu. Pokud jde o formu dohody, měla obsahovat tyto body: 

1) Preambuli, v níž obě země vyjádří přání žít v míru a přátelském soužití a vůli 

uzavřít kulturní dohodu na zásadách rovnoprávnosti obou stran, 

2) výměna materiálů, zkušeností, návštěv ve všech oblastech kultury, 

3) spolupráce v oboru tisku, rozhlasu, filmu a televize, 

4) výměna vědeckých pracovníků, studentů, podpora vyučování jazyka druhé země, 

5) podpora činnosti sportovních organizací. 179) 

Zásady Směrnice byly vtěleny do čtyřstránkového usnesení schůze PB ÚV KSČ 

z 19.7. 1956, jeho provedením Politbyro pověřilo ministra zahraničních věcí V. Davida. 

Události v Polsku na sklonku června 1956180
) ale přípravná jednání zkomplikovaly. 

27. července navštívil čs. velvyslanec J. Urban francouzského ministra zahraničních 

věcí, aby přednesl konkrétní návrhy k československé vládní návštěvě. Ministr Pineau 

ale velvyslanci sdělil, že vzhledem k událostem v Polsku, které značně pobouřily 

francouzskou veřejnost a aktivizovaly činnost emigrace, musí být československá 

návštěva ve Francii odloženal81
) I přes tento nepříznivý vývoj mezinárodní situace ale 

Pineau souhlasil se zahájením předběžných jednání a přípravou návštěvy. 

Stejný den mluvil 1. Urban se sovětským velvyslancem v Paříži Vinogradovem, 

který nebyl v otázce uskutečnění čs. vládní návštěvy příliš optimistický. Podle jeho 

názoru neměla současná vláda dostatečně silné pozice a do podzimu mohla padnout. 

179) Směrnice pro diplomatickou přípravu ... SÚA f. 1261/0/1 1 sv. 109 ar. j. 127 bod 10. 
180) Na konci června vypukly v polské Poznani stávky a demonstrace tamních dělníků. Dělníci požadovali 
zlepšení své sociální situace, především zvýšení mezd. Polská vláda proti stávkujícím tvrdě zasáhla, výsledkem 
střetu armády s demonstranty bylo několik desítek mrtvých a asi dvě stovky zraněných. 
181) A MZV f. TO-O 1945- 1959 Francie karton 2. 
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V takovém případě by k československé státní návštěvě Francie pravděpodobně 

nedošlo. 182) 

Obavy sovětského velvyslance se ukázaly jako opodstatněné, vláda G. Molleta se 

sice udržela a příprava návštěvy a předběžná jednání nadále pokračovaly až do konce 

roku 1956, samotná návštěva ale byla neustále oddalována. Na konci srpna se kvůli čs. 

vládní návštěvě sešel rada čs. velvyslanectví Šustal se zástupcem vedoucího oddělení 

východní Evropy E.M.Manachem. 183
) Manach znovu zopakoval, že se za současné 

situace československá vládní návštěva nemůže uskutečnit v září (fr. strana očekávala 

veřejné protesty a demonstrace) a navrhl termín na počátku roku 1957. Podle Šustala ze 

schůzky jasně vyplynula francouzská snaha návštěvu odsunout a při jednání se 

soustředit na podružné otázky vzájemných vztahů, jejichž vyřešení by uskutečnění 

vládní návštěvy nakonec nevyžadovalo. 

Na podzim se navíc vzájemné československo-francouzské vztahy zhoršily 

v důsledku francouzské účasti na tzv. Suezské krizi, plán československé vládní 

návštěvy tak prakticky zůstal pouze na papíře. I přes konečný neúspěch této 

československé iniciativy ale představuje návrh na jednání vládních delegací obou 

zemí, který fr. strana akceptovala, důležitý mezník ve vývoji vzájemných 

československo- francouzských vztahů po roce 1948. 

1.2.6.3.2. Odhalení památníku francouzským partyzánům 

Záležitost, kterou se na rozdíl od diplomatického jednání o případné 

československé státní návštěvě ve Francii podařilo úspěšně dokončit, bylo postavení 

památníku francouzským partyzánům padlým na Slovensku během Slovenského 

národního povstání. 

S iniciativou soustředit ostatky padlých bojovníků na jednom místě přišlo 

ffancouzské velvyslanectví již v listopadu 1954, oficiálně ji notifikovalo 16. února 

1955. 184
) Na souhlas československých úřadů čekalo fr. velvyslanectví do července 

1955,11.7.1955 schválilo Politbyro ÚV KSČ návrh na postavení památníku nebo 

pamětní desky ffancouzským partyzánům padlým v Slovenském národním povstání. 

Organizací akce, pozváním oficiálních francouzských zástupců a sestavením programu 

182) Zpráva velvyslance pro MZV z 27.7.1956. A MZV f. TO-O 1945 - 1959 Francie karton 2. 
183) Záznam o rozhovoru s. Šustala s E.M.Manachem z 22.8.1956. A MZV f. TO-O 1945 - 1959 Francie karton 
2. 
184) Aide-mémoire FVV z 16.2.1955. SÚA f. 1261/0111 sv.49 arj. 67 bod 13. 
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francouzské delegace byli pověřeni ministr zahraničí V. David a předseda Svazu 

protifašistických bojovníků J. Vodička, kteří při realizaci návrhu měli spolupracovat 

s příslušnými členy Sboru pověřenců. 

Na základě usnesení PB ÚV KSČ z 11. července rozhodl Sbor pověřenců 20. 

července 1955 zabezpečit výstavbu památníku tak, aby byl hotov do 20. srpna 1956 a 

mohl být odhalen při příležitosti oslav 12. výročí SNP. 185
) Vzhledem k velkému 

politickému významu této události počítaly čs. úřady s účastí početné francouzské 

delegace, složené ze zástupců francouzské vlády a parlamentu a zástupců deseti 

francouzských odbojových organizací, 186) pozvání JIm oficiálně tlumočilo 

československé velvyslanectví v Paříži. 

V čele francouzské vládní delegace stanul ministr bývalých bojovníků a člen 

socialistické strany Fransois Tanguy- Prigent, dále byli pozváni bývalý velitel 

francouzské jednotky na Slovensku major Georges de Lannurien, předseda Sdružení 

francouzských bývalých bojovníků na Slovensku René Picard, předsedové výborů 

francouzského NS a Rady Republiky pro bývalé bojovníky Lucien Bégouin a Marie

Helene Cardotová a několik dalších zástupců Ministerstva bývalých bojovníků. 187) 

Mimo oficiálních zástupců fr. vlády a odbojových organizací se slavnostního 

odhalení památníku ve Strečně měly zúčastnil i vdovy po padlých bojovnících a 

delegace francouzských novinářů. Celkově čs. úřady počítaly s účastí 55 osob, pro 

které měla francouzská vláda vypravit zvláštní letadlo. 

1. srpna 1956 schválilo Politbyro ÚV KSČ účast a složení československé vládní 

delegace (zástupci MZV v čele s V. Davidem a zástupci MNO v čele s B. Lomským) a 

uložilo ministrovi zahraničí, aby ve spolupráci s Mezinárodním oddělením ÚV KSČ 

vypracoval konkrétní program slavnostního odhalení pomníku ve dnech 28. a 29. srpna 

1956. Současně Politbyro rozhodlo vyznamenat padlé francouzské partyzány řádem 

SNP in memoriam a udělit československé vyznamenání a řády účastníkům 

francouzské vládní delegace. 188l Během srpna došlo ještě k určitým změnám, vláda 

zrušila delegaci Ministerstva národní obrany a doporučila prezidentu republiky, aby 

185) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 32. 
186) Union Franc;aise des Associations ď Anciens Combattants; Association Nationale des Anciens Combattants 
de la Résistance; Fédération Nationale des Déportés" et Intemés, Résistants et Patriotes; Union Nationale des 
Associations des Déportés, lntemés et Familles; Fédération Nationale des Combattants, Prisonniers de guerre; 
Comité ď Action de la Résistance; Comité de Liaison de la Résistance; Union des Anciens de la Consultative; 
Union Nationale des Evadés de Guerre; Amicale des Anciens Combattants Franc;ais en Tchécoslovaquie. 
187) Delegace k odhalení památníku francouzských bojovníků na Strečnu. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie 
karton 32. 
188) • v • 

Schůze PB UV KSC z 1.8.1956. SUA f. 1261/0111 sv. 110 ar.j. 130 bod 8. 
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udělil souhlas k přijetí francouzských řádů a vyznamenání, které udělí u příležitosti 

odhalení památníku ministr Tanguy-Prigent některým československým občanům. 189) 

Francouzská delegace přiletěla do Bratislavy ráno 28. srpna 1956, slavnostní 

odhalení památníku bylo naplánované na druhý den. Oficiální program doprovázely 

různé kulturní akce a prohlídky slovenských měst. 1. září se delegace vrátila do Prahy a 

odtud odletěla zpět do Francie. Francouzi byli se svým pobytem v ČSR velmi 

spokojeni, v září přišlo na MZV několik dopisů, v nichž jejich pisatelé - členové 

delegace - děkovali za vlídné přijetí a skvělou organizaci celé slavnosti.190
) Odhalení 

památníku francouzským obětem SNP tedy bylo jednou z úspěšných politických akcí 

Československa, která i v době zhoršující se mezinárodně-politické situace přispěla 

k navázání nových a hlubších kontaktů mezi ČSR a Francií. 

1.2.6.3.3. Delegace francouzského Národního shromáždění a Rady republiky 

v ČSR 

Druhou úspěšnou československou politicko-diplomatickou akcí byla návštěva 

delegace francouzského Národního shromáždění a Rady republiky v Československu, 

která se uskutečnila v říjnu 1956. O tuto návštěvu čs. strana usilovala již roku 1955, 

Francouzi ji ale tehdy odmítli. 

17. října 1956 přijela na pozvání NS ČSR šestnáctičlenná francouzská parlamentní 

delegace, vedená radikálně-socialistickým poslancem Lucienem Bégouinem, složená 

z devíti poslanců, pěti senátorů, dvou tajemníků delegace a osmi novinářů - zástupců 

francouzského tisku, rozhlasu a AFP. 191
) Členové delegace reprezentovali všechny 

politické strany a skupiny zastoupené ve francouzském parlamentu, což se projevilo i 

v různých názorech členů delegace na poúnorový vývoj v ČSR. Celkově ale delegaci 

překvapila relativně vysoká životní úroveň obyvatel ČSR, kterou Francouzi hodnotili 

jako nejvyšší ze všech lidově-demokratických států. 

Program delegace připravilo NS - jeho náplní byl především osobní styk 

s československými státními představiteli, včetně prezidenta republiky a předsedy čs. 

vlády, na Slovensku pak s předsedou Slovenské národní rady a předsedou Sboru 

189) Mezi vyznamenanými měli být ministr zahraničních věcí V. David, místopředsedkyně SNR Irena Ďurišová, 
předseda Svazu protifašistických bojovníků Jan Vodička, náměstek předsedy Sboru pověřenců Pavol Majling a 
další. Celkem se jednalo o 19 osob a čtyři náhradníky. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 32. 
190) Dopisy F. Tanguy-Prigenta a R. Picarda z I J. a 17. září 1956. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 32. 
191) Složení delegace francouzského parlamentu. SÚA f. 1261/0111 sv. 122 ar.j. 155 bod 1 J. 
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pověřenců. Po oficiálním programu v Praze následovala cesta po ČSR, která měla 

členům delegace přiblížit různé oblasti československého hospodářského, politického a 

kulturního života. Francouzi se zajímali jak o rozličná odvětví čs. průmyslu 

(strojírenství, sklářství), tak o zemědělství. Zaujala je zejména otázka JZD - jejich 

zakládání, poměr ke státu, technické vybavení apod. V oblasti sociální politiky byla 

francouzská delegace seznámena s výší mzdy dělníků, zdravotní péčí i členstvím 

pracujících v odborových organizacích; nejvíce ale fr. delegaci překvapil vysoký počet 

žen zaměstnaných v těžkém průmyslu a také úkolová mzda, která by (podle vyjádření 

jednoho člena delegace) ve Francii nikdy neprošla přes odbory. 

Francouzská delegace nadnesla i některé kulturní otázky, zajímala se především o 

možnost otevření Francouzského institutu v Praze. 

Podle hodnocení MZV a předsedy NS ČSR Z. Fierlingera byla návštěva francouzské 

parlamentní delegace i přes určité nedostatky úspěšná, členové delegace se chovali 

"velmi přátelsky", někteří dokonce projevili zájem přijet do Československa na 

dovolenou. ln) Z. Fierlinger proto ve své závěrečné zprávě o pobytu francouzské 

parlamentní delegace v ČSR vyjádřil přesvědčení, že tato návštěva přispěje 

k prohloubení vzájemných československo-francouzských vztahů. 

Jak již bylo řečeno, úspěšně se rozvíjející vztahy meZI ČSR a Francií narušila 

francouzská účast na útoku proti Egyptu v listopadu 1956. Zájem československých 

státních a stranických činitelů se proto opět více soustředil na případnou spolupráci 

s PCF. Rok 1956 byl pro mezinárodní komunistické hnutí těžký. Závěry XX. sjezdu 

KSSS a následné zrušení Informbyra (duben 1956) komplikovaly vnitřní vývoj 

komunistických stran i jejich vzájemnou spolupráci. Již v létě 1956 navrhla KSČ po 

předběžné konzultaci se zástupci PCF J. Duc10sem a R. Guyotem mezi stranická 

jednání, jejichž cílem mělo být prohloubení vzájemných styků a spojení. 

Podle návrhu KSČ se měla jednání soustředit k několika bodům: 

1) Vzájemná výměna stanovisek ÚV KSČ a ÚV PCF k událostem v Maďarsku, vývoji 

v Polsku, situaci v Německu a na středním Východě, 

2) výměna informací o činnosti a hlavních problémech stran, 

3) otázky prohloubení spolupráce mezi KSČ a PCF, 

192) Závěrečná zpráva o návštěvě delegace francouzského NS a RR (17. - 24. 10. 1956). SÚA f. 1261/0111 sv. 
122 ar.j. 155 bod ll. 
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4) otázky prohloubení spolupráce masových organizací (odbory, svazy mládeže, žen 

apod.), 

5) konzultace o některých otázkách politických, hospodářských a kulturních vztahů ČSR 

a Francie, 

6) projednat zkvalitnění propagace ČSR a jejího státního zřízení ve Francii ( činnost 

France-Tchécoslovaquie, záležitosti tisku), 

7) připravit společné prohlášení delegací KSČ a PCF k některým důležitým 

mezinárodně-politickým otázkám. 193) 

K oficiálnímu pozvání delegace PCF došlo až ke konci roku. 3. prosInce 1956 

schválilo Politbyro návrh pořadu jednání podle předešlého návrhu a určila šestičlennou 

čs. delegaci ve složení Novotný, Široký, Fierlinger, Kopecký, Hendrych a Souček. 194) 

Původně stanovené datum konání mezi 18. a 20. prosincem bylo na žádost francouzské 

strany přesunuto na polovinu ledna 1957. Za PCF se jednání zúčastnili členové 

Politbyra ÚV PCF F. Billoux, J. Vermeerschová a G. Ansart a člen ÚV PCF P. 

Villon. 195
) 

Závěrem lze říci, že přes zhoršení vzájemných československo-

francouzských vztahů ke konci roku 1956, představuje tento rok výrazný pokrok 

v dosavadním vývoji spolupráce mezi Československem a Francií jak v oblasti 

politicko-diplomatické, tak v oblasti kulturní. Zároveň je ale třeba dodat, že se ve stejné 

době jasně projevily limity těchto kontaktů, které nebylo v dobových podmínkách 

možné překročit. 

193) Návrh dopisu pro ÚV KSF, nedatováno. SÚA f. 1261/2/4 sv. 38 arj.164. 
194) Schůze PB ÚV KSČ z 3.12.1956. SÚA f. 1261/0111 sv. 123 arj. 157 bod 26. 
195) Dopis J. Duclose pro ÚV KSČ z 19.12.1956. SÚA f. 1261/2/4 sv.38 arj.I64. 
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2. CESKOSLOVENSKO-FRANCOUZSKE VZTAHY 

KULTURNÍ 

2.1. Oficiální kulturní vztahy - Kulturní dohoda 

Jak jsem již naznačila v kapitole o diplomatických vztazích byly kulturní styky ,mezi 

ČSR a Francií velmi důležitou součástí vzájemných vztahů. Právní rámec 

československo-francouzských vztahů zajišťovaly dva dokumenty - Deklarace o 

vědeckých, literárních a školských stycích z 30. dubna 1923 a Dodatkový protokol z 8. 

prosince 1945. Je třeba zdůraznit, že se nejednalo o klasické mezinárodní smlouvy (ani 

jeden nebyl uveřejněn ve Sbírce zákonů), ale o rámcové dohody, obsahující vesměs 

všeobecná ustanovení o "utužení duševních styků všemi prostředky tak, aby oba státy 

mohly se účastnit vědeckého, literárního a školského rozvoje a aby byla ulehčena jejich 

stálá spolupráce v těchto oborech.,,196) 

Konzultace společných projektů měla zajišťovat Smíšená československo-francouzská 

komise, složená paritně z jedenácti československých a jedenácti francouzských 

zástupců. Na základě ustanovení Dodatkového protokolu se scházela dvakrát ročně 

vždy střídavě v Praze a Paříži. Další body Protokolu se týkaly výměn profesorů a 

studentů, započítávání studia apod. Kulturní dohoda, jak jsou oba dokumenty také 

nazývány, neobsahovala žádná konkrétní ustanovení týkající se existence a činnosti 

francouzských kulturních ústavů v ČSR. Deklarace z roku 1923 je neobsahovala vůbec, 

Dodatkový protokol výslovně zmiňoval pouze Denisův ústav v Praze, a to jen 

votázkách majetkových a správních. 197) Smíšená komise, zřízená článkem 9 

Dodatkového protokolu se měla na svém zasedání dohodnout na další činnosti ústavu a 

eventuelním založení obdobné instituce pod správou čs. úřadů v Paříži a závěry svého 

jednání předložit oběma vládám ke schválení. Podle článku 1 Protokolu "návrhy komisí 

doporučené a oběma vládami schválené budou přivtěleny k Dodatkovému 

protokolu." 1 98) Komise se ale o činnosti Denisova ústavu nikdy nedohodla a 

196) SÚA f. 1261/0/22 sv.2 ar.j.29 bod 1. 
197) Podle článku 8 a 9 Dodatkového protokolu měla čs. vláda zrušit nucenou správu, uvalenou na ústava zajistit 
navrácení majetku francouzskému státu. 
198) SÚA f. 1261/0/22 sv. 2 ar.j 29 bod 1. 
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nepředložila tedy ani příslušně návrhy, čehož československá strana později využila při 

rušení francouzských ústavů v ČSR 199) 

Všeobecná formulace kulturní dohody vyhovovala oběma stranám dokud byly 

vzájemné vztahy mezi ČSR a Francií přátelské, po únoru 1948 se ale situace změnila. 

Smíšená komise, která se Uak předpokládal Dodatkový protokol) dvakrát sešla pouze 

roku 1947, nebyla na jaře 1948 vzhledem k vnitropolitické situaci v ČSR svolána a 

sešla se až na podzim 1948 v Paříži. Jednání předcházela diplomatická příprava, 

Československo požadovalo zejména zásah francouzských úřadů proti 

československému vysílání francouzského rozhlasu, které považovalo za flagrantní 

porušení kulturní dohody.200) 

2.1.1. Jednání Smíšené komise československo-francouzské ve dnech 25. a 26. října 

1948 

Třetí a zároveň poslední zasedání Smíšené komise československo-francouzské se 

konalo v Paříži ve dnech 25. - 26. října 1948. Československá vláda původně 

plánovala vyslat do Paříže pouze dvoučlennou delegaci, složenou ze zástupců 

Ministerstva školství a Ministerstva informací a osvěty, na doporučení MŠ ale 

rozhodnutí změnila. Podle stanoviska ministerstva školství by vyslání pouhých dvou 

československých zástupců ve Francii vzbudilo dojem, že ČSR nepovažuje jednání za 

důležitá, navíc by Československo porušilo ustanovení Dodatkového protokolu, které 

jasně stanovilo počet členů Smíšené komise na jedenáct z každé země. Protože Francie 

dosud dohodu plnila, navrhlo MŠ vyslat do Francie alespoň 5 osob, zbytek měl být 

doplněn přímo v Paříži ze členů československého velvyslanectví.201 ) Československou 

delegaci vedl čs. velvyslanec v Paříži Dr. Adolf Hoffmeister, francouzskou pak 

generální ředitel kulturních styků (Rélations Culturelles) při Quai ďOrsay Louis Jox, 

který také celému jednání předsedal. 202) 

Jednání se soustředila k několika bodům, delegace řešily záležitost překladů literatury 

druhé země; českoslovenští zástupci si stěžovali, že zatímco v ČSR věnují překladům 

francouzské literatury značnou pozornost, úsilí francouzské strany o vydávání 

československé literatury je minimální. Dalším bodem jednání byly umělecké výměny. 

199) Viz kapitola o francouzských kulturních ústavech .. 
200) Zpráva velvyslance Hoffmeistera z 22.11. 1948. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 28. 
201) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 16. 
202) Zasedání Smíšené komise československo-francouzské. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 16. 
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Francouzská strana projevila zájem o zájezd Skupova divadélka a pozvala českého 

dirigenta R. Kubelíka, aby v prosinci řídil koncert Orchestre du Conservatoire. 

Poslední záležitostí, které se Komise věnovala byla otázka Alliance franc;aise a jejího 

dalšího působení v Československu. Československá strana navrhla její splynutí 

s československou společností Francie - Československo (založena 1946) tak, aby 

Alliance franc;aise zůstala jakousi jazykovou sekcí této společnosti?03) 

Československo nadneslo otázku možného vybudování Československého 

kulturního domu v Paříži, tato otázka ale zůstala nedořešena. 

Během zasedání se francouzská strana nevyjádřila ke stížnostem ČSR na 

československé vysílání francouzského rozhlasu, nedošla ani odpověď francouzských 

oficiálních úřadů. I přes tento neúspěch ale vyslovil předseda čs. delegace Hoffmeister 

přání, aby kulturní styky dále pokračovaly, s čímž francouzská strana souhlasila. 

"Nepřátelské" vysílání francouzského rozhlasu ale komplikovalo vzájemné vztahy i 

během roku 1949, francouzské úřady proti němu totiž odmítaly zasáhnout. 

Československá vláda proto na doporučení čs. velvyslanectví podmínila další zasedání 

Smíšené komise, plánované na podzim 1949, uspokojivým vyřešením této situace. 

V září 1949 ČSR požadavek zastavit vysílání rozhlasu notifikovalo a notu předalo 

vedoucímu Rélations Culturelles L. Joxovi, který slíbil, že věc projedná s ministrem 

zahraničních věcí Schumannem. Jox při jednání s velvyslancem Hoffmeisterem znovu 

zdůraznil, že i přes současné potíže v oblasti kulturních vztahů má Francie velký zájem 

na udržení kulturní dohody a z ní vyplývajících výměnných pobytů studentů a 

lektorů.204) 

Od školního roku 1948/1949 totiž Ministerstvo školství přestalo vysílat 

československé studenty na studia do Francie205) a přestalo jim také vyplácet stipendia. 

Na rok 1949/1950 udělilo MŠ pouze 9 stipendií, a to jenom francouzským státním 

příslušníkům, českoslovenští kandidáti navrženi nebyli a MŠ s tím ani nepočítalo?06) 

Otázku, jak naložit s kulturní dohodou řešily československé úřady prakticky po celý 

rok 1949. V srpnu se k možnému vypovězení kulturní dohody z československé strany 

203) Francouzská část komise s tímto návrhem souhlasila, oficiální stanovisko Relations Culturelles ale ČSR 
nikdy neobdržela. AlIiance frans;aise byla rozpuštěna rozhodnutím československých úřadů v březnu 1951. 
204) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 24. 
205) Ve školním roce 1945/1946 byla obnovena československá oddělení při francouzských lyceích v Dijonu, 
Nimes, St. Germain-en-Laye a Angouleme. Tato oddělení byla fakticky zrušena o dva roky později, když ČSR 
přestalo do Francie vysílat své studenty a ty, kteří ve Francii již studovali··, povolala zpět domů. (Zpráva pro 
schůzi kolegia MZV z 18.8.1955. A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 6. 
206) ) Doplňující zpráva MŠVU pro předsednictvo vlády z 12.10.1949. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie 
karton 24. 
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negativně vyjádřilo československé velvyslanectví, Hoffmeister upozornil na některá 

protiopatření (např. v oblasti obchodu a dopravy, zásahy proti krajanům a krajanským 

organizacím, popřípadě další zhoršení visové praxe), která by mohla francouzská strana 

po zrušení kulturní dohody zavést.207) 

Velvyslanec proto doporučil dohodu ponechat, ale prakticky ji neprovádět a 

využívat ji nadále pouze pro styk s francouzskými "pokrokovými" činiteli. Podobně se 

k osudu kulturní dohody stavěla i PCF, podle jejíhož názoru měla dohoda pouze "zůstat 

na papíře" a nadále sloužit pro styky mezi KSČ a PCF. 

Protože se francouzská vláda ani po urgenci československého velvyslanectví 

v září 1949 nijak nevyjádřila k otázce vysílání francouzského rozhlasu v českém a 

slovenském jazyce, odložila čs. vláda zasedání Smíšené komise na neurčito. Kulturní 

dohoda tak přestala být prováděna, i když k jejímu faktickému zrušení nikdy nedošlo a 

vzájemné kulturní styky se na několik let přesunuly na neoficiální úroveň. 

Úvahy o oživení československo-francouzské kulturní dohody se poprvé 

objevily v druhé polovině roku 1954 v souvislosti s postupným uvolňováním 

mezinárodního napětí. Československá vláda ale nepovažovala za vhodné rozvinout 

kulturní styky na základě dosavadního znění kulturní dohody a protože možnost obnovit 

kulturní styky prostřednictvím UNESCO nebyla možná208), dostalo MZV za úkol 

vypracovat takovou argumentaci pro francouzskou stranu, která by prokázala zastaralost 

dohody a nutnost její obnovy. Při jednání nemělo MZV používat výrazu "novelizace", 

československé straně šlo o uzavření zcela nové smlouvy.209) 

Z rozboru dosavadní kulturní dohody, který provedlo MZV v září 1954 vyplývá, 

že text dohody z let 1923 a 1945 je v podmínkách roku 1954 již nepoužitelný?lO) 

Československá strana nesouhlasila s dlouhodobými výměnami studentů, lektorů 

českého a francouzského jazyka a univerzitních profesorů s poukazem na ideologickou 

stránku vyučování v ČSR, která ve Francii chybí. Podle čsl. úřadů pak nemůže být 

výuka v obou zemích hodnocena jako rovnocenná a z tohoto hlediska tedy odporuje 

ustanovení Deklarace z roku 1923. Ani obnovení činnosti Francouzského institutu 

207) Připomínky čsl. velvyslance Hoffineistera k chystanému zasedání Smíšené komise v Praze z 23.8.1949. A 
MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 24. 
208) Úmluva UNESCO nepředvídá zasahování do dvoustranných jednání ani při dvoustranných kulturních 
stycích. 
209) Porada o možnosti novelizace československo-francouzské kulturní dohody z 23.9.1954 A MZV f. TO-O 
1945-1959 Francie karton 24. 
210) Rozbor dosavadní kulturní dohody (rozbor situace pro ministra zahraničních věcí z 10.9.1954). A MZV f. 
TO-O 1945-1959 Francie karton 24. 
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v plném rozsahu nebylo pro MZV přijatelné, jediné východisko vidělo Ministerstvo 

zahraničí v uzavření nové dohody pro které navrhlo následující postup: 

1) Koordinovat stanoviska příslušných resortů, 

2) požádat československého velvyslance Součka o konzultaci se sovětským 

velvyslancem v Paříži Vinogradovem, 

3) provést v Praze a Paříži předběžná zjištění o možnostech obnovy kulturních styků, 

4) v případě souhlasu připravit novou dohodu (MŠ, MK a ČsAV), 

5) zahájit jednání v rámci komise podle článku 7 Deklarace.211) 

Ke konci roku 1954, ale zejména v letech 1955 a 1956, se československo

francouzské styky opět dostaly na oficiální úroveň, i když k uzavření nové kulturní 

dohody nedošlo. Československé velvyslanectví znovu navázalo kontakt s Rélations 

Culturelles na Quai ďOrsay a diplomatickou cestou dohodlo několik významných 

kulturních akcí (zájezd Theatre National Populaire do ČSR, zájezd Skupova divadélka 

do Paříže, účast francouzských umělců na Pražském hudebním jaru a další). 

Na pořad dne se kulturní dohoda dostala ještě jednou v rámci přípravných 

jednání o československou státní návštěvu ve Francii. Československo navrhlo 

francouzské straně uzavření rámcové kulturní dohody, založené na zásadách naprosté 

rovnoprávnosti obou stran?12) 

Vzhledem k tomu, že se plánovaná československá vládní návštěva ve Francii 

do konce roku 1956 neuskutečnila, nedosáhlo Československo pokroku ani v otázce 

nové kulturní dohody. V důsledku francouzské agrese v Egyptě navíc do značné míry 

poklesl zájem československé veřejnosti o francouzské kulturní podniky.213) 

I přes určité ochlazení vzájemných politických a diplomatických styků zůstaly 

vztahy kulturní na vysoké úrovni a obě země nadále počítaly s uskutečněním dalších 

připravovaných projektů (zejména reprezentativní výstava československého umění 

v Paříži). 

211) Rozbor dosavadní kulturní dohody. A MZV f- TO-O 1945-1959 Francie karton 24. 
212) Viz kapitola o československo-francouzských diplomatických stycích roku 1956. 
213) Češi a Slováci projevili minimální zájem o výstavy francouzské knihy, které se uskutečnily v listopadu a 
prosinci v Brně a Bratislavě, poklesl i zájem o francouzské hudební večery v Divadle hudby. SÚA f. 1261/0/11 
sv. 126 ar.j. 162 bod 4. 
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2.1.2. Významné kulturní podniky let 1954 -1956 

V této podkapitole chci podat stručný přehled významnějších kulturních akcí, 

sjednaných oficiální diplomatickou cestou, popřípadě na základě úmluv 

s francouzskými partnery, tedy podniků uskutečněných v letech 1954 - 1956. Předchozí 

období zde nezohledňuji, protože význam kulturních podniků, které ČSR v této době ve 

Francii uskutečnila byl prakticky minimální a dotkl se pouze velmi omezené části 

francouzské společnosti. Ani Francie v ČSR neuspořádala žádnou významnější kulturní 

akci, do roku 1951 se zájem francouzských úřadů soustředil spíše na činnost 

francouzských ústavů, po jejich zrušení pak prakticky zcela ustal. 

2.1.2.1. Kulturní akce roku 1954 

Roku 1954 navázaly československé úřady kontakt s oddělením pro kulturní styky 

(Rélations Culturelles) francouzského Ministerstva zahraničních věcí, část vzájemných 

československo-francouzských styků se tak přesunula na oficiální úroveň. Výsledky 

této spolupráce se projevily v následujících letech a umožnily oběma zemím uspořádat 

finančně a organizačně náročné projekty, kjejichž realizaci by neoficiální cestou 

nemohlo dojít. Kulturní akce roku 1954 ale byly stále sjednávány spíše neoficiální 

cestou a na jejich uskutečnění se výrazně podílela společnost France-Tchécoslovaquie. 

Za nejvýznamnější československou kulturní akci ve Francii lze považovat 

"Československé dny ve Francii", které proběhly v různých francouzských městech ve 

dnech 9. dubna - 2. května 1954. Československá strana záměrně nepoužila názvu 

"Dny československé kultury", aby se vyhnula požadavku reciprocity z francouzské 

strany?14l 

V rámci "Československých dnů" proběhla celá řada akcí, např. festival 

československého filmu, na němž se mimo jiné představily dětské filmy jako "Pyšná 

princezna" a filmy "Komedianti" a ,,0 skleničku víc", které se zúčastnily filmové 

přehlídky v Cannes.215l Kromě filmových představení uspořádala společnost France

Tchécoslovaquie, jež se na organizaci "Československých dnů" výrazně podílela, 

214) A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 5. 
215) Československé dny ve Francii - telegramy velvyslance Součka z 3.5.1954. A MZV f- TO-O 1945-1959 
Francie karton 28. 
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koncert české hudby za účasti dirigenta A. Klímy a klavíristy J. Panenky, který přednesl 

skladby známých českých skladatelů B. Smetany, A. Dvořáka a J. Suka. 

Propagovat "Československé dny" přijely do Francie dvě delegace - filmových 

pracovníků ve dnech 9.dubna - 25.dubna a kulturních pracovníků ve dnech 18.dubna-

5. května 1954?16) Pro členy delegací byl připraven program - prof. Mukařovský, člen 

kulturní delegace, byl přijat jak děkanem Filozofické fakulty Sorbonny, tak jejím 

rektorem; na počest V.Nezvala byla uspořádána francouzským mírovým hnutím 

slavnostní recepce, francouzští spisovatelé zase připravili večer Nezvalových básní, 

kterého se zúčastnili T. Tzara, L. Aragon, E. Trioletová, R. de Jouvenel a další. 

Úspěch "Československých dnů" podnítil československé úřady k pořádání dalších 

vlastních kulturních podniků i k účasti na akcích pořádaných francouzskou stranou. 

V listopadu se Československu poprvé zúčastnilo mezinárodního Salonu ďEnfance217 ) 

(veletrhu hraček) a i přes určité nedostatky měl československý výstavní stánek dobrý 

ohlas. Každý vystavující stát dostal prostor, aby představil své výrobky - v rámci 

"československého dne", který proběhl 15. listopadu a jehož se zúčastnili i zástupci 

velvyslanectví, společnosti France-Tchécoslovaquie a Jednoty československé kolonie 

ve Francii, představilo Československo svoji animovanou a loutkovou filmovou tvorbu, 

která u (nejen dětských) návštěvníků vzbudila značný zájem. 

Větší zapojení ČSR do kulturních akcí ve Francii přineslo zisk i společnosti France

Tchécoslovaquie, která se během roku 1954 postupně dostávala z izolace dané její 

politickou orientací (France-Tchécoslovaquie ovládali francouzští komunisté). Ke konci 

roku se společnosti podařilo proniknout na francouzský venkov a vytvořit siť 

městských výborů (St. Nazaire, Amiens, Tours, Lyon, Bordeaux, Cannes, Nice, Toulon, 

Toulouse, Rennes a další) a důvěrníků společnosti a tím posílit svůj vliv na 

francouzskou veřejnost. 218) 

2.1.2.2. Kulturní akce roku 1955 

Roku 1955 se do vzájemných kulturních výměn po delším čase opět zapojila i Francie. 

Většina kulturních akcí byla sjednána oficiální cestou zástupci MZV, Ministerstva 

216) Usnesení vlády z 19.3.1954. A MZv f. TO-O 1945-1959 Francie karton 16. 
217) Salon ďEnfance proběhl ve dnech 3. - 21. ll. 1954 v Grand Palais v Paříži a zúčastnilo se ho více než 800 
000 návštěvníků. A MZv f. TO-O 1945-1959 Francie karton 16. 
218) Hodnocení činnosti France-Tchécoslovaquie za IV. Čtvrtletí 1954 z 28.1.1955. A MZv f. TO-O 1945-1959 
Francie karton 28 .. 
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kultury a francouzského velvyslanectví v Praze. Československá strana se při přípravě 

jednotlivých podniků snažila dodržet zásadu reciprocity, a to i v otázkách financování, 

čímž Československo ušetřilo značné částky v devisách. Mimo akcí, které proběhly ve 

vzájemné reciprocitě,219) připravilo jak Československo, tak Francie několik menších 

vlastních podniků. Z československé strany se jednalo o vyslání violoncellisty M. Sádla 

na studijní pobyt do Jižní Francie, zájezd dvou členů Národního divadla Jaroslava 

Krombho1ce a Hanuše Theina do Paříže, kde v Opeře shlédli novou inscenaci opery 

Faust, kterou v té době připravovalo Národní divadlo, dva zájezdy československých 

kulturních delegací (v červnu a listopadu) a další. 

Mimo to se Československo opět zúčastnilo mezinárodního Salonu ďEnfance, který 

proběhl v pařížském Grand Palais ve dnech 1. - 20. listopadu 1955. Hlavní zaměření 

československé expozice bylo tentokrát soustředěno k loutce a jejímu využití 

v pedagogice, v průběhu výstavy proběhla celá řada maňáskových a loutkových 

představení. Slavnostního zahájení se zúčastnil i československý velvyslanec s chotí, 

zástupci ambasády přišli i na tzv. "československý den", který se konal 12. listopadu. I 

přes určité organizační nedostatky 

(pozdní příjezd výstavy a problémy s instalací) zaznamenala československá expozice 

velký úspěch, velvyslanec jen litoval, že do Paříže opět nepřijel žádný obchodní 

zástupce, protože o koupi československých loutek a hraček (i ve velkém množství) byl 

skutečný zájem.220
) 

Francouzská strana svoji pozornost soustředila spíše na oficiálně dohodnuté větší 

kulturní podniky, z nichž nejdůležitější byl jarní zájezd Theatre National Populaire 

(TNP) do ČSR. O tomto podniku jednaly obě země již od roku 1954, konkrétní smlouva 

o zájezdu ale byla uzavřena až krátce před příjezdem souboru 11. února 1955. Smlouva 

mezi Organizátorem (Ministerstvo kultury) a divadlem TNP obsahovala kromě věcné 

části (počet vystoupení, místa vystoupení, jaké hry apod.) i finanční podmínky zájezdu. 

Ministerstvo kultury se zavázalo vyplatit TNP ve třech splátkách celkem 3.500.000 

franků, zaplatit ubytování a "kapesné" členům souboru a uhradit cestovní výdaje na 

219) Na podzim 1955 přijeli do ČSR dva francouzští konzervátoři (8. Vitry a A. Chauvel), cesta jej ich dvou 
československých kolegů byla naplánovaná na březen 1956, kdy se také uskutečnila. Za reciproční akci 
považovala čs. strana i prosincový koncert Smetanova kvarteta, a to díky účasti francouzských umělců na 
Pražském hudebním jaru. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 32 .. 
220) Zpráva o průběhu VIIr. Salonu ďEnfance z 29.11.1955. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 16. 
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území ČSR. Příjmy z představení připadly Organizátorovi, který z nich také zaplatil 

příslušné poplatky.22i) 

Podle smlouvy mělo TNP do Československa přijet 19. března a ve dnech 21. - 30.3. 

předvést celkem devět představení v Praze (5 představení), v Brně (2 představení) a 

Bratislavě (také 2 představení). Na repertoár zařadili francouzští pořadatelé tři hry 

světových autorů - Cida, Dona Juana a Ruy Blase. V hlavních rolích se představili 

herci Gérard Phillipe a Silvia Monfortová, které československé publikum znalo 

z francouzských filmů a československá strana proto předpokládala, že k divadlu 

přitáhnout pozornost diváků. 

Představení se účastnili jak oficiální českoslovenští činitelé, tak zástupci francouzské 

ambasády, pro kterou byly rezervovány desítky vstupenek.222) Zájezd TNP do 

Československa hodnotily obě strany jako mimořádně úspěšný a povzbuzující v obou 

zemích úsilí o další kulturní spolupráci. 

V době, kdy v ČSR vystupoval soubor divadla TNP, probíhala v Paříži vystoupení 

Skupova divadélka. Tato představení ale nezaznamenala takový ohlas, jaký 

československá strana očekávala. Podle československého velvyslance měli Francouzi 

k loutkovému divadlu jiný poměr než Češi a Slováci, což se odrazilo v nepochopení 

účelu a obsahu předvedených her a poměrně slabé účasti francouzského publika?23) 

Československo navíc Francouzům vyčítalo, že Skupovu divadélku nezajistili 

dostatečnou propagaci, takže se mnoho Pařížanů o zájezdu divadla vůbec nedozvědělo. 

Divadelní zájezdy ale nebyly jedinou akcí, kterou Československo a Francie připravili 

na rok 1955. Již v říjnu 1954 navrhla francouzská strana uspořádání výstavy 

francouzské kresby 19. a 20. století a rámcové podmínky kjejí realizaci.224) Národní 

galerie, v jejíchž prostorách chtělo Československo výstavu uspořádat, ale projevila 

zájem pouze o kresby 19. století, s čímž Francouzi po dohodě s MZV souhlasili. 

Seznam exponátů, který francouzské velvyslanectví doručilo během léta 1955 

obsahoval jména a díla těch nejvýznamnějších francouzských výtvarných umělců 19. a 

20. století jako byl E. Delacroix, E. Manet, E. Degas, A. Rodin, P. Gauguin, P. Picasso, 

A. Renoir, M. Chagall a další. Organizace výstavy byla náročná, v září 1955 proto 

francouzské úřady požádaly o odložení zahájení z původního prosincového termínu na 

221) Smlouva o zájezdu TNP do Československa z 11.2.1955. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 30 .. 
222) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton I .. 
223) Zpráva velvyslance Součka z 18.3.1955. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 30. 
224) Francouzi zde navrhovali rozdělení finančních nákladů výstavy - československá strana měla nést náklady na 
organizaci výstavy v ČSR, pobyt komisaře výstavy a proclení exponátů, francouzská strana pak dopravu do ČSR 
a zpět, cestovné komisaři a náklady na pojištění. 
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20. leden 1956.225
) Na tomto termínu se obě strany shodly, výstava francouzských 

kreseb 19. století se tak stala nejvýznamnějším kulturním podnikem Francie 

v Československu roku 1956. 

2.1.2.3. Kulturní podniky roku 1956 

Roku 1956 počet uskutečněných kulturních akcí značně stoupl a také jejich forma byla 

bohatší. Bylo uspořádáno téměř 50 podniků, při čemž akce československé strany ve 

Francii výrazně převažovaly.226) Většina kulturních akcí byla prováděna na základě 

oficiálních dohod s francouzskými partnery, což umožnilo nadále snižovat finanční 

náklady. Rozšířil se také okruh návštěvníků jednotlivých akcí, mimo "pokrokových" 

Francouzů si na ně našli cestu i ti, kteří s komunistickými myšlenkami příliš 

nesympatizovali. Zároveň se zvýšil zájem tisku, zejména velké akce jako MFF 

v Karlových Varech a Pražské hudební jaro neměly ve francouzském tisku nikdy tak 

široký ohlas jako právě roku 1956. 

Na uskutečňování kulturních a vědeckých styků se významně podílely zastupitelské 

úřady obou zemí. Aktivně vystupovalo francouzské velvyslanectví, které díky různým 

společenským podnikům, pořádaným francouzskou ambasádou, navázalo kontakt 

s řadou československých kulturních činitelů. Obdobně si počínalo i československé 

velvyslanectví v Paříži, které se zasloužilo o uskutečnění několika československých 

kulturních podniků ve Francii. 

V březnu přijel do Paříže Slovenský lidový umělecký kolektiv (SLUK) na měsíční 

hostování v divadle na Champs-Elyséés. Jeho vystoupení zaznamenala celkem slušný 

ohlas, i přes to, že SLUK vystupoval jako poslední z folklorních souborů lidově

demokratických zemí a pařížské publikum již bylo nasyceno.227) 

Větší úspěch měly zájezdy pěveckých souborů (KUhnův dětský sbor, Pěvecké 

sdružení moravských učitelů a soubor ČKD Stalingrad), které se v Paříži zúčastnily 1. 

mezinárodní pěvecké olympiády a ve svých kategoriích získaly první ceny. 

V červenci se Československo poprvé zúčastnilo Mezinárodního dramatického 

festivalu v Paříži, na který vyslalo soubor činohry Národního divadla. Herci zde ve 

225) Aide-mémoire FVV z 9.9.1955. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 16 .. 
226) Zpráva o kulturních stycích s Francií. SÚA f. 1261/0111 sv. 126 ar.j. 162 bod 4. 
227) Mimořádná kulturní zpráva z 26.4.1956. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 32. 
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třech představeních představili dvě hry českých autorů - "Loupežníky" od Karla 

Čapka a "Ještě dnes Slunce zapadá nad Atlantidou" Vítězslava Nezvala. Během 

představení došlo k několika incidentům, vyvolaným československými emigranty 

(rozhazování letáků a výbuch plynové bomby v zákulisí), které francouzský tisk 

odsoudil a francouzské úřady se za ně ČSR oficiálně omluvily.228) 

K vzájemným výměnám došlo i v oblasti hudby, během roku 1956 ve Francii 

třikrát vystoupil československý violoncellista M. Sádlo, francouzští umělci (dirigent A. 

Cluytens, pianistka Monique de la Bruchellerie a houslistka Janine Andradeová) se 

podíleli na programu Pražského hudebního jara. 

Roku 1956 se obě strany zapojily i do filmových výměn, Československo 

vyslalo na MFF v Cannes tři filmy ("Dalibor", "Stvoření světa" a "Loutky Jiřího 

Trnky"), Francie na festival do Karlových Varů dva snímky ("Kdyby všichni chlapi 

světa" a "Nejlepší část"), z nichž první získal Velkou cenu festivalu. Odměněn byl i 

československý film "Loutky Jiřího Trnky", ostatní filmy ale nezaznamenaly téměř 

žádný ohlas.229
) Ke konci roku pak proběhly filmové dny v ČSR i ve Francii, na kterých 

oba státy představily svoji současnou filmovou tvorbu.230
) 

V oblasti výstava výtvarného umění uskutečnily obě země řadu akcí - v lednu 

byla slavnostně zahájena výstava francouzské kresby 19. století, o kterou 

československá veřejnost projevila velký zájem, v létě se ČSR zúčastnila mezinárodní 

výstavy současného sochařství v Rodinově muzeu. Během roku pokračovala jednání o 

reciproční výstavě československého umění ve Franci. Původní koncept výstavy -

československé umění od počátků do současnosti - byl záhy opuštěn, když francouzská 

strana vyjádřila zájem pouze o nejstarší umění, tedy dobu románskou a zejména 

gotickou. Původní datum zahájení (prosinec 1956) československá strana nedodržela, 

tentokrát nejenom kvůli technickým a organizačním potížím. Vyskytly se i problémy 

politické povahy a ČSR nechtěla za vyostřené mezinárodně-politické situace (Suezská 

krize) do zahraničí vyvézt soubor mimořádně cenných uměleckých děl. Otevření 

výstavy pro francouzskou veřejnost tak bylo odloženo až na léto 1957, výstava 

československého gotického umění byla slavnostně zahájena 12. června 1957.231 ) 

228) Mimořádná kulturní zpráva. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 32. 
229) Přehled kulturních akcí ve styku s Franci í v roce 1956. SÚA f. 1261/0/11 sv. 126 ar.j. 162 bod 4. 
230) Dny francouzského filmu v ČSR se konaly v Praze, Brně a Bratislavě od 24. řijna do 1. listopadu, Dny 
československého filmu ve Francii pak ve dnech 10. - 17. prosince v Paříži a Marseille. SÚA f. 1261/0111 sv. 
126 ar.j. 162 bod 4. 
231) A MZV f- TO-O 1945-1959 Francie karton 16. 
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I přes zhoršení vzájemných československo-francouzských vztahů na politicko

diplomatické úrovni zájem na zachování vřelých kulturních styků ze strany Francie 

přetrval. Podle hodnocení MZV mělo Československo tento zájem využít ve svůj 

prospěch a prostřednictvím dalších kulturních akcí ve Francii "propagovat země 

socialistického tábora, sloužit k upevnění a posílení Francouzské komunistické strany i 

pokrokových vrstev Francie a ovlivňovat další vrstvy francouzského obyvatelstva.,,232) 

2.2. Společnost France-Tchécoslovaguie 

V době, kdy meZI ČSR a Francií prakticky neexistovaly oficiální kulturní vztahy, 

soustředila se pozornost Československa i v oblasti kultury na mezi stranické styky. 

Realizaci československých kulturních podniků ve Francii převzala francouzská 

společnost, ovládaná francouzskými komunisty France-Tchécoslovaquie. 

Tato společnost byla založena v Paříži brzy po válce - ještě roku 1945 - zároveň 

s pařížskou centrálou vzniklo i několik regionálních poboček - např. v Line, Lyonu a 

Marseille.233) Původním cílem společnosti byla propagace Československa, jejím 

prostřednictvím měla být francouzská společnost informována o československém 

umění, literatuře, historii a hlavně o současné politice. Členové společnosti, včetně 

jejího vedení, patřili k různým politickým skupinám a zastávali různé politické názory; 

obecně se dá říci, že se jednalo o Francouze, kteří měli k Československu blízký (i 

osobní vztah) a většinou se hlásili k demokratickým ideálům První republiky. 

Do února 1948 byl vztah mezi France-Tchécoslovaquie a československými úřady 

prakticky bezproblémový, komunistický převrat v Československu ale situaci 

diametrálně změnil. Většina členů vedení France-Tchícoslovaquie nesouhlasila 

s lidově-demokratickým zřízením v Československu a dávalo to veřejně najevo. Do 

společnosti byli přijati i někteří českoslovenští emigranti, kteří na jaře 1948 opustili 

ČSR a ve Francii aktivně vystupovali proti novému československému státnímu 

zřízenÍ,234) Československého úřady proti této situaci nemohly účinně zasáhnout, 

France-Tchécoslovaquie byla francouzskou společností, podléhající francouzským 

232) Zpráva o kulturních stycích s Francií. SÚA f. 1261/0111 sv. 126 ar.j. 162 bod 4. 
233) A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton ll. 
234) Jednalo se např. o redaktora československého vysílání francouzského rozhlasu M.L.Hirsche. 
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zákonům a ČSR (i když společnost částečně subvencovala) nemohla její činnost 

zásadně ovlivňovat. 

K vyhrocení sporů meZI Československem a France-Tchécoslovaquie došlo v létě 

1949, když vedení společnosti schválilo text rezoluce ostře kritizující popravu generála 

Heliodora Píky a odeslalo ji příslušným československým úřadům. 

Na základě této skutečnosti se českoslovenští komunisté po dohodě s PCF rozhodli 

společnost "reorganizovat". Do této byli francouzští komunisté ve společnosti 

v menšině, reorganizace je měla vynést do vedoucích funkcí společnosti, také členstvo 

mělo být složeno výhradně z komunistů nebo jejich sympatizantů. Reorganizace 

France-Tchécoslovaquie začala za pomoci propagační kampaně PCF v září 1949. 

Z popudu francouzských komunistů vznikla řada nových regionálních poboček 

společnosti v různých francouzských městech, členové těchto nových poboček již plně 

splňovali představy obou komunistických stran?35) 

30. října 1949 proběhlo v Paříži mimořádné valné shromáždění France

Tchécoslovaquie, delegáti nových poboček (na zasedání již tvořili většinu) zde 

vystoupili s požadavkem zvolit nové vedení. Poté co M.L.Hirsch neuspěl se svým 

návrhem na nezávislost a samostatnost France-Tchécoslaovaquie a o volnosti 

politických názorů členstva, podal sám demisi. Stejně tak učinil i předseda společnosti 

generál Faucher, na doporučení PCF ji ale delegáti nepřijali. Komunistům šlo o alespoň 

zdánlivé zachování kontinuity ve vedení France-Tchécoslovaquie, zároveň se obávali, 

aby členové, kteří ze společnosti odejdou, nezaložili vlastní konkurenční organizaci. 

Generál Faucher tedy ve své funkci zůstal, ale pouze do 3.listopadu, kdy společně 

s dalšími třemi členy podal demisi. Ještě v listopadu založili bývalí členové France

Tchécoslovaquie novou společnost - Amitié franco-tchécoslovaque a začaly chystat 

oslavy 100. výročí narození T.G.Masaryka. Ve veřejném prohlášení vysvětlili vznik 

nové společnosti tím, že se France-Tchécoslovaquie dostala do "politického vleku" 

komunistů236), což bylo pro řadu členů společnosti nepřijatelné. 

V listopadu 1949 francouzští komunisté France-Tchécoslovaquie zcela ovládli, do čela 

společnosti se dostali "pokrokoví Francouzi" generál Plagne, abbé Boulier, R.Boudry a 

další.237) Změna orientace France-Tchécoslovaquie a nové prokomunistické vedení 

vzbudily zájem francouzské policie a úřadů, společnost začala mít potíže při 

235) A MZV f. TO-T 1945-1959 Francie karton 10. 
236) A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 10. 
237) A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 10. 

85 



organizování některých akcí, československému velvyslanci bylo doporučeno, aby se 

manifestačních podniků France-Tchécoslovaquie prozatím raději neúčastni1.238) 

Ani finanční situace společnosti nebyla zpočátku nijak růžová. PCF si nemohla dovolit 

financovat činnost France-Tchécoslovaquie ze svých prostředků, veškeré finanční 

náklady tak nesla československá strana. Zpočátku poskytovalo společnosti finanční 

prostředky přímo československé velvyslanectví v Paříži. Od ledna do srpna 1950 

společnosti velvyslanectví poskytlo 215.000 franků (25-30.000 franků měsíčně),239) tyto 

subvence ale neúměrně zatěžovaly rozpočet velvyslanectví. Od srpna 1950 žádal 

velvyslanec Hoffmeister, aby MZV situaci řešilo a stanovilo konkrétní částku, kterou 

bude France-Tchécoslovaquie pravidelně z ČSR dostávat. Dosavadní záloha - 25.000 

franků - pokryla provoz pařížské centrály a plat její sekretářky, na vlastní kulturní akce 

zbylo minimum prostředků. 

Až v prosinci 1950 MZV rozhodlo udělovat France-Tchécoslovaquie měsíčně částku 

50.000 franků a československému velvyslanectví refundovat již vyplacenou částku 

214.000 franků.240) V březnu 1951 došlo ve financování France-Tchécoslovaquie ke 

změně, její činnost nadále subvencovalo Ministerstvo informací a osvěty ze svého 

rozpočtu. I tento fakt svědčí o skutečných cílech společnosti - z kulturní organizace se 

měl stát účinný nástroj komunistické propagandy. 

V březnu 1951 se také aktivizovala nová organizace Amitié franco-tchécoslovaque, 

která 7. března 1951 uspořádala vzpomínkový večer při příležitosti třetího výročí smrti 

Jana Masaryka. Akce se zúčastnilo téměř 400 osob, hlavně z řad československé 

emigrace, projevy přednesli předseda Amitié generál Faucher, redaktor deníku Le 

Monde Rémy Roure a předseda MRP Georges Bidault.241 ) 

Z činnosti "nepřátelské" společnosti Amitié franco-tchécoslovaque mělo 

československé velvyslanectví obavy, neboť hrozil odliv členstva z France

Tchécoslovaquie a její izolace. V květnu proto velvyslanectví požádalo Ministerstvo 

informací a osvěty o nové navýšení rozpočtu France-Tchécoslovaquie na 80.000 franků 

měsíčně, tyto prostředky měly 

238) 27. ledna 1950 měla v Amphitheatru Descartes na Sorbonně proběhnout schůze společnosti. Na příkaz 
ministra školství byl ale sál na poslední chvíli odřeknut. Organizátoři schůze se tak dostali do značných potíŽÍ, 
museli zajistit nový přednáškový sál a upozornit zájemce na změnu místa konání. Protože o schůzi projevila 
značný zájem pařížská prefektura, nedostavil se na schůzi československý velvyslanec A.Hoffinister. A MZV f. 
TO-T 1945-55 Francie karton 10. 
239) A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 10. 
240) Tamtéž. 
241) Zpráva Josefa Šupa z 9.3.1951 A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 10. 

86 



sloužit k vydržování stálé kancelářské síly, vydávání vlastního bulletinu a organizování 

kulturních a propagačních akcí - přednášek a filmových večerů. Mimo to požádalo 

velvyslanectví o jednorázovou částku 279.000 franků, která měla pokrýt mimořádné 

výdaje společnosti v uplynulé době?421 

V dubnu 1951 došlo k zásadní změně v oficiálních kulturních vztazích mezi ČSR a 

Francií. Kulturní dohoda sice nebyla již delší dobu prováděna, až na jaře 1951 ale 

československá vláda zrušila francouzské kulturní instituce v ČSR. Reciproční zásah 

francouzských úřadů směřoval proti Masarykovu domu v Paříži, konkrétně proti 

institucím, které v něm sídlily. Jednalo se právě o společnost France-Tchécoslovaquie, 

redakci časopisu Parallele 50 a Jednotu československé kolonie ve Francii, které se 

měly z Masarykova domu vystěhovat. Stěhování zatížilo rozpočet společnosti, v srpnu 

1951 upozornilo velvyslanectví MlO, že na stěhování a získání nových prostor bude 

France-Tchécoslovaquie potřebovat zhruba 200.000 franků. 

Během druhé poloviny roku 1951 převzala France-Tchécoslovaquie organizaci 

prakticky všech československých kulturních akcí ve Francii. S množstvím podniků 

samozřejmě rostla i jejich finanční náročnost, roku 1952 se proto rozpočet společnosti 

radikálně zvýšil - na 250.000 franků měsíčně, tedy 3.000.000 franků za rok. V květnu 

1952 navíc ukončil činnost časopis Parallele 50, jehož vydávání a distribuce byla 

značně ztrátová, společnost France-Tchécoslovaquie se tak stala jediným propagátorem 

ČSR ve Francii. 

Na počátku roku 1952 proběhla ve France-Tchécoslovaquie další reorganizace. Vedení 

společnosti opustila místopředsedkyně společnosti a poslankyně za PCF M. Braunová, 

proti níž zavedl Ústřední výbor PCF již v prosinci 1951 disciplinární řízenÍ. Ve výboru 

společnosti zůstali generál Plagne a abbé Boulier, předsedou byl zvolen dirigent 

pařížské Opery R. Desormiere.2431 

V lednu 1953 se France-Tchécoslovaquie znovu dostala do finančních potíží, kvůli 

špatnému vyúčtování výdajů za rok 1952 MlO odmítlo společnosti vyplatit již 

schválené subvence na rok 1953. Do března proto společnost čerpala finanční 

prostředky na svou činnost prostřednictvím československého velvyslanectví 

z rozpočtu MZV. 

Během let 1952 - 1953 uspořádala France-Tchécoslovaquie řadu kulturních akcí, 

většinou šlo o propagační záležitosti jako oslavy různých výročí (Únor 1948, 

242) A MZY f. TO-T 1945-1955 Francie karton 10. 
243) Zpráva pro s. ministra z 24.3.1952. A MZY f- TO-T 1945-1955 Francie karton 10. 
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osvobození ČSR Rudou armádou apod.), přednášky o životě v komunistickém 

Československu ( témata jako školství, zdravotnictví, sociální pojištění a jiné), 

manifestační večery a filmová představení, výstavy a další podobné akce. Každý rok 

pořádalo ČSR ve Francii malý filmový festival, s úspěchem se setkaly především 

animované filmy z dílny Jiřího Trnky. 

Podobný program měla France-Tchécoslovaquie i roku 1954, mimo obligátních oslav 

výročí Února 1948, uspořádala společnost dvě výstavy "Matka a dítě" v Paříži a "Život 

v novém Československu" v Toulouse a Marseille. Velký úspěch měly tzv. 

"Československé dny ve Francii", které France-Tchécoslovaquie zorganizovala 

v různých francouzských městech (Paříž, Marseille, Bordeaux, Nice, Cannes ... ). 

Propagovat československou kulturu přijelo do Francie i několik československých 

kulturních činitelů v čele s V. Nezvalem, v Paříži se setkali s řadou francouzských 

"pokrokových" spisovatelů - např. s lP.Sartrem, T. Tzarou, J. Marcenaem a dalšími. 

V rámci "Československých dnů" se představila řada československých filmů, včetně 

těch, které se zúčastnily MFF v Cannes. Společnost také uspořádala koncert české 

hudby za účasti českého sólisty a několik přednášek.244 ) 

S množstvím uspořádaných akcí rostlo povědomí o činnosti France-Tchécoslovaquie 

u francouzské veřejnosti. Ke konci roku 1954 měla společnost již 15 regionálních 

poboček ve francouzských městech a zhruba 4000 členů.245 ) 

Od roku 1954 se vzájemné kulturní styky mezi Francií a ČSR opět dostaly na oficiální 

úroveň, význam společnosti tak poněkud upadl. France-Tchécoslovaquie dále 

zajišťovala méně důležité kulturní akce a běžnou propagační činnost (přednášky), 

skutečně významné kulturní podniky dohodlo československé velvyslanectví 

diplomatickou cestou s Rélations Culturelles na základě reciprocity. Nadále ale 

fungovalo spojení France-Tchécoslovaquie a československých úřadů; do 

Československa pravidelně jezdily delegace členů společnosti, aby se lépe seznámily 

s životem v ČSR. 

V květnu 1955 přijeli do Prahy členové vedení France-Tchécoslovaquie Vladimir 

Frolow a Robert Boudry dohodnout program další činnosti společnosti. Na schůzce se 

zástupci Ministerstva kultury 7. května oba upozornili, že společnost již získala u 

244) Československé dny ve Francii - květen 1954. A MZUV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 28. 
245) Hodnocení činnosti France-Tchécoslovaquie za IV. čtvrtletí 1954. A MZV f. TO-O 1945-1955 Francie 
karton 28. 
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francouzské veřejnosti určitý vliv, který je nutné neustále udržovat. Zástupci 

společnosti proto požádali, aby bylo z Československa dodáno dostatečné množství 

kvalitního propagačního materiálu (např. brožurky o A. Dvořákovi, o husitském hnutí, 

o turistice v ČSR apod.). Aby se činnost společnosti zefektivnila bylo v rámci 

společnosti vytvořeno 9 zájmových sekcí (komisí),246) které měly navázat přímý 

kontakt s příslušnými československými institucemi a průběžně od nich získávat 

dokumentační materiál. Tento postup se ale vymykal běžné praxi, 3. července ho proto 

MZV zamítlo a France-Tchécoslovaquie doporučilo, aby své požadavky adresovala 

konkrétním úřadům nepřímo, prostřednictvím československého velvyslanectví 

v Paříži. 247) 

Roku 1956 výrazně stoupl počet kulturních akcí, které ČSR ve Francii uspořádala a 

styky s France-Tchécoslovaquie dostaly polooficiální charakter. Společnost dovedla 

zainteresovat na své činnosti i vlivné francouzské osobnosti, čímž se posílila i její 

pozice vůči francouzským úřadům. Dále se věnovala především organizaci menších 

podniků - filmových představení a přednášek, v Paříži uspořádala oslavu 11. výročí 

ČSR a gala večer na počest Jiřího Trnky. 

Činnost společnosti nadále podporovaly československé úřady, hlavně dodávkami 

propagačního materiálu a zvaním delegátů France-Tchécoslovaquie k pobytu 

v Československu. Podle stanoviska MZV neměla být tato podpora přerušena ani 

v následujícím roce, i když (na základě rozhodnutí ÚV PCF) měla společnost od roku 

1957 fungovat na jiném základě bez přímé finanční podpory z Československa. 

Závěrem lze říci, že společnost France-Tchécoslovaquie, i přes svoji určitou izolaci, 

vykonala pro propagaci ČSR ve Francii dobrou práci a přispěla tak k zachování a 

utužování vzájemných kulturních styku Francie a Československa. 

246) Komise pro dějiny, literaturu a právo 
Komise pro výtvarné umění 
Komise zabývající se životem ženy, dětí a vyučováním 
Komise hudební 
Komise filmová 
Komise ekonomická 
Komise sportovní 
Komise lékařská a sociální péče 
Komise loutková 
A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 28. 
247) A MVZ f. TO-O 1945-1959 Francie karton 28. 
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2.3. Francouzské kulturní instituce v Československu po druhé světové 

válce 

2 .. 3.1. Francouzský institut v Praze 

Rozvoj vzájemných československo-francouzských kulturních a intelektuálních 

styků zajišťoval od 20. let 20. století Francouzský institut v Praze. Založen byl v říjnu 

1920 po vzoru podobných institucí v jiných zemích, v dubnu 1923 přešel 

prostřednictvím Slovanského ústavu v Paříži pod správu pařížské univerzity 

(Sorbonny), jež prováděla dozor nad jeho činností až do zrušení francouzských ústavů 

v ČSR v dubnu 1951. Od roku 1931 Institut sídlil v budově ve Štěpánské ulici v Praze 

II, kterou pro účely Francouzského institutu zakoupila francouzská vláda. Z počátku 

v Institutu působilo pouze pět profesorů (A. Fichelle, L. Brun, Lewtow, Baby, D. 

Essertier),248) kteří pod vedením André Tibala organizovali jak pravidelné kurzy (ty 

podléhaly přímo pařížské univerzitě), tak veřejné přednášky o francouzské literatuře, 

filozofii, historii a umění. V úsilí o přiblížení francouzské kultury a vědy 

československé společnosti profesorům pomáhali francouzští spisovatelé, filozofové a 

vědci, kteří do Prahy pravidelně přijížděli pořádat krátké kurzy a přednášky?49) 

Aktivita Ústavu Arnošta Denise, jakje Francouzský institut také nazýván, rostla každý 

rok. Mimo literární, historické a filozofické sekce, byly vytvořeny sekce právní a 

hospodářská, pedagogická a na počátku 30. let i speciální sekce vědecká a technická. 

Také počet studentů se každoročně zvyšoval, v prosinci 1935 bylo zapsáno do kurzů ve 

všech sekcích 658 posluchačů, v prosinci 1936 856 posluchačů a v prosinci 1937 již 

942 studentů.250) 

Během druhé světové války a nacistické okupace Československa byla činnost 

Francouzského institutu přerušena, budovu ve Štěpánské ulici zkonfiskovali nacisté a 

umístili v ní úřadovny hlavního města Prahy?5l) 

Po osvobození Československa byla činnost Institutu opět obnovena v předválečném 

rozsahu,252l roku 1947 navíc vznikly jakési regionální pobočky Institutu - Maisons de 

248) PISTORlUS, Georges : Destin de la culture franc;aise dans une démocratie populaire. Paříž 1957, str. 28. 
249) Tamtéž. 
250) Tamtéž, str. 29. 
251) SÚA f. 1261/0/22 sv.2 ar.j. 29 bod I.. 
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France v Brně a Bratislavě. O zřízení Maison de France v Bratislavě jednala Smíšená 

československo-francouzská komise na svém zasedání v březnu 1947 v Paříži, nebyl 

však vypracován konkrétní návrh, který by mohl být předložen vládám obou zemí ke 

schválení. Činnost Maisons de France tak postrádala právní zakotvení, čehož 

československé úřady využily v dubnu 1951 při právním zdůvodnění jejich uzavření. 

Roku 1947 byl také Francouzskému institutu navrácen dům ve Štěpánské ulici, na který 

b 1 '1 1 ,,253) Y a po va ce uva ena nucena sprava. 

Od roku 1945 fungoval Francouzský institut v poněkud jiných podmínkách než 

v letech 1920 - 1939. Zájem československé společnosti o francouzskou kulturu upadl, 

což se projevilo i v nižším počtu zájemců o výuku francouzského jazyka a francouzskou 

kulturu vůbec. Změnila se i politická orientace Československa, které nadále vidělo 

svého hlavního spojence v Sovětském svazu a nikoliv ve Francii jako v předválečné 

době. Francouzský vliv vystřídal i v oblasti kultury vliv sovětský. Francouzština ztratila 

své výsadní postavení ve prospěch angličtiny a ruštiny. I přes to se ale někteří 

českoslovenští politikové případného spojenectví s Francií nevzdávali, výrazem těchto 

snah bylo úsilí o uzavření československo-francouzské spojenecké smlouvy v letech 

1946 - 1947. Ve Francii naopak považovali nové Československo za prostor, kde se 

střetává sovětský vliv se západní kulturou a který by za mírových podmínek mohl 

sloužit jako most mezi Východem a Západem. 

Tyto myšlenky ale vzaly rychle za své, když se po komunistickém převratu v únoru 

1948 Československo dostalo zcela do sféry sovětského vlivu a začínající studená válka 

Evropu rozdělila na dva nesmiřitelné tábory. 

Po únoru 1948 se francouzské ústavy v Československu dostávaly do stále složitější 

situace. Československé úřady do jejich činnosti sice nemohly přímo zasahovat 

(protože ústavy podléhaly přímo pařížské univerzitě), mohly je ale nepřímo ovlivnit 

např. redukcí počtu vyučujících?54) Vzhledem k tomu, že československé úřady neměly 

právo zasahovat do vnitřního chodu francouzských ústavů ani kontrolovat program 

Institutu, představovala činnost francouzských ústavů i "bezpečnostní riziko". 

V listopadu 1950 a v lednu 1951 navštívil některé akce pořádané Francouzským 

252) Výuka opět probíhala ve čtyřech sekcích, oproti meziválečnému období ale došlo ke změně v rozdělení sekcí. 
Roku 1950 v rámci Francouzského institutu působily sekce literární a filozofická, historická, lékařská a 
pedagogická. SÚA f. 1261/2/4 sv.37 arj. 158. 
253) Tuto záležitost řešila ustanovení Dodatkového protokolu, který ČSR a Francie uzavřely v prosinci 1945. 
254) Československé úřady zde využily restriktivní opatření ve visové praxi a přestaly udělovat visa 
francouzským profesorům, popřípadě jim neprodloužily povolení k pobytu. 
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institutem osvětový inspektor M. Soukup, který o nich také podal příslušným úřadům 

zprávu?55) 27. listopadu 1950 se Soukup zúčastnil večera básníka Pépi Pánka, jehož 

mírně dekadentní básně recitovali známí pražští herci Rudolf Hrušínský, Josef Kemr, 

Miroslav Horníček a další. Celý večer se nesl v "buržoazním" duchu, což rozhodně 

nesplňovalo představy osvětového komisaře o "vhodných" kulturních podnicích. 

Činnost francouzských ústavů závisela na celkové politické situaci a současné úrovni 

vzájemných československo-francouzských vztahů. Ty se, jak již bylo řečeno, od února 

1948 soustavně zhoršovaly, od roku 1949 prakticky nebyla prováděna kulturní dohoda a 

vzájemné kulturní vztahy s Francií ztratily právní rámec. 

Otázku, jak naložit s Francouzským institutem a dalšími francouzskými 

kulturními institucemi řešily československé úřady od posledního zasedání Smíšené 

komise v listopadu 1948. Do záležitosti se zapojila i Komunistická strana Francie, její 

zástupci ale po celý rok 1950zrušení francouzských ústavů v ČSR odmítali?56) Kulturní 

záležitosti byly pro Franci vždy věcí prestiže a ani komunisté nechtěli omezovat už tak 

malý francouzský vliv na československou kulturu. 

Politické vztahy mezi Československem a Francií se ale měsíc od měsíce vyostřovaly 

a uzavření Francouzského institutu a Maisons de France se na počátku roku 1951 

dostalo na pořad dne. V lednu vypracovalo Ministerstvo zahraničních věcí pro svého 

ministra zprávu o kulturních stycích s Francií, ve které úředníci konstatovali, že i přes 

to, že se kulturní dohoda již nějaký čas fakticky neprovádí, působí v ČSR stále 

francouzské kulturní instituce, které jsou navíc řízeny a financovány z Francie, takže je 

československé úřady nemohou kontrolovat. Podle stanoviska MZV bylo v takové 

situaci ponechání kulturní dohody v platnosti neopodstatněné, její vypovědění ale bylo 

třeba zvážit. Pro případ ponechání dohody v platnosti navrhlo MZV následující postup: 

1) Kontrolovat soustavně činnost francouzských ústavů 

2) uložit jim pOVillliost hlásit všechny veřejné podniky 

3) případně snížit stav profesorského sboru.257
) 

15. února 1951 odevzdal ministr zahraničních věcí všechny podklady právnímu 

oddělení MZV, které mělo vypracovat takovou argumentaci, která by ČSR umožnila 

zrušit francouzské ústavy v Československu bez vypovězení nebo zrušení kulturní 

dohody. Právní experti ministerstva provedli rozbor Deklarace o vědeckých, literárních 

255) Zprávy osvětového inspektora M. Soukupa z prosince 1950 a ledna 1951. A MZY f. TO-T 1945-1955 
Francie karton 5. 
256) A MZY f. TO-O 1945-1959 Francie karton 24. 
257) A MZY f. TO-T 1945-1955 Francie karton 5. 
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a školských stycích a Dodatkového protokolu a podle jejich odborného názoru nebyla 

existence a činnost francouzských ústavů v kulturní dohodě konkrétně zakotvena a 

československá vláda proto neměla žádný závazek, zakládající se na kulturní dohodě, 

který by se Francouzského institutu týkal.258) 

Podle stanoviska MZV byla činnost francouzských ústavů jen ,jednostranné, 

smluvně neupravené a námi dosud trpěné opatření francouzské vlády".259) Závěry 

rozboru shrnulo právní oddělení MZV do čtyř bodů: 

1) Francouzské ústavy v Československu nejsou zakotvené v Deklaraci z roku 

1923/24; ani komise zřízená touto Deklarací, nemohla je vytvořit způsobem, který by 

nás zavazoval. 

2) Francouzské ústavy v Československu - mimo Denisova ústavu v Praze - nejsou 

zakotveny ani v Dodatkovém protokolu z roku 1945, nebyly ani nemohly být vytvořeny 

ani komisí, zřízenou tímto protokolem. 

3) Denisův ústav v Praze je sice zakotvený v Dodatkovém protokolu z roku 1945, ale 

takovým způsobem, že smluvní závazek pro československou vládu by byl vznikl jen 

tehdy, kdyby byly bývaly splněny předpoklady, uvedené v čl. 1 a čl. 9 : (dohoda 

komise, schválení jejich návrhů vládami obou států a notifikace o tomto schválení); tyto 

předpoklady ale splněny nebyly. 

4) Činnost francouzských ústavů v Československu můžeme zastavit, aniž bychom se 

dopustili formálního porušení našich smluvních závazků, vyplývajících z kulturní 

dohody, a aniž bychom ji vypovídali nebo prohlásili za takovou, která nás více 

neváže.260) 

o osudu francouzských ústavů v ČSR rozhodla vláda 10. dubna 1951 v tajné části 

své 138. schůze.261 ) Na základě tohoto rozhodnutí měly francouzské ústavy v ČSR (tj. 

Institut Ernest Denis v Praze, Maison de France v Brně a Maison de France 

v Bratislavě) okamžitě zastavit svoji činnost a jejich francouzští zaměstnanci opustit 

Československo.262 ) Vládní usnesení a právní argumentace byly vtěleny do noty MZV 

z 12. dubna 1951, kterou československá vláda oficiálně požádala Francii o 

258) Důvodová zpráva z 14.3.1951. SÚA f. 1261/0/22 sv.2 ar.j. 29 bod I. 
259) Důvodová zpráva z 14.3.1951. SÚA f. 1261/0/22 sv.2 arj. 29 bod I. 
260) Tamtéž. 
261) A MZV f. TO-T 1945-1959 Francie karton 5. 
262) Toto opatření se netýkalo osob vlastnících diplomatický pas a zapsaných na diplomatické listině v ČSR. Toto 
opatření se netýkalo osob vlastnících diplomatický pas a zapsaných na diplomatické listině v ČSR. 
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bezodkladné uzavření francouzských ústavů v ČSR a odchod francouzských 

zaměstnanců ústavů z ČSR do 1. května 1951 ?63 l 

Nota obsahovala československý výklad kulturní dohody, podle kterého francouzské 

ústavy v ČSR fungují na základě jednostranného opatření francouzské vlády, protože 

Československo nemá na území Francie žádné obdobné ústavy nebo instituce. Tyto 

ústavy navíc podléhají přímo francouzským úřadům, jež samy stanovují předpisy a 

osnovy pro vyučování a jiné podniky, při čemž nedbají platných československých 

právních předpisů o vyučování a osvětové činnosti ani předpisů o povolování a 

ohlašování veřejných podniků. "Československé úřady trpěly činnost těchto ústavů 

v domnění, že budou sloužit prohlubování vědeckých, literárních a školských styků 

mezi oběma státy ... Skutečnosti ale ukazují, že se ústavy proměnily v nástroj politiky, 

namířené proti lidově-demokratickému zřízení Československé republiky?64l Ze všech 

v notě uvedených skutečností vyplývá, "že: 

1) Francouzské ústavy v ČSR provádějí svoji činnost bez právního podkladu 

2) Nedbají a soustavně porušují československé právní předpisy a osobují si oprávnění a 

výhody, které jim nepřísluší 

3) Vyvíjejí činnost nepřátelskou československému lidově-demokratickému zřízení.,,265l 

MZV proto žádá uzavření zmíněných ústavů a odchod jejich francouzských 

zaměstnanců z ČSR. 

Francie oficiálně zareagovala až 5. června 1951 protestní notou,266l ve které se 

ohradila proti "jednostrannému a příkrému rozhodnutí" československých úřadů. 

Francouzská strana nepovažovala argument právní nezakotvenosti francouzských 

ústavů za platný a nesouhlasila ani s údajným nerespektováním československých 

právních předpisů. Francouzi se ostře postavili zejména proti tvrzení, že ústavy byly 

nástrojem politiky namířené proti státnímu zřízení Československa a označili tento 

postoj za "hrubý a nezdvořilý". Vláda Francouzské republiky je za těchto podmínek 

"nucena ke svému politování zaujmout analogický postoj k některým československým 

činnostem ve Francii a MZV má tu čest požádat československé velvyslanectví, aby 

v budově zvané Masarykův dům v ulici Bonaparte v Paříži zastavilo veškerou činnost 

263) Nota MZV z 12.4.1951. A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 5. 
264) Nota MZV z 12.4.1951 A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 5. 
265) Tamtéž. 
266) Nota francouzské vlády z 5.6.1951. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 29. 
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kromě té, která je normálně přiznána diplomatickému zastupitelství a nebo té, která se 

týká Československé informační kanceláře.2671 

Formulace francouzské noty nechala československou stranu v nejistotě, nebylo 

totiž zcela jasné, na kterou činnost, provozovanou v Masarykově domě vlastně míří. 

Podle Josefa Šupa, charge ď affaires československého velvyslanectví v Paříži, se 

pravděpodobně jednalo o činnost časopisu Parallele 50 a společnosti 

France.Tchécoslovaquie, které v Masarykově domě sídlily, zároveň konstatoval, že 

velvyslanectví nemůže činnost těchto institucí samo zastavit, protože mu nijak 

nepodléhají a mají s velvyslanectvím platnou nájemní smlouvu?68) 

Ani podle stanoviska MZV nebyl Masarykův dům institucí nebo právnickou 

osobou, jež by se dala uzavřít nebo zrušit, MZV také odmítlo jakýmkoliv způsobem 

srovnávat Masarykův dům s francouzskými ústavy v Československu. I přes to se ale 

během léta z budovy vystěhovaly všechny organizace, mimo Československé 

informační kanceláře a Masarykův dům nadále sloužil pouze pro potřeby 

československého velvyslanectví v Paříži. 

Také francouzské velvyslanectví v Praze převzalo správu budovy ve Štěpánské 

ulici269), ve které zůstala knihovna bývalého Francouzského institutu (nyní ovšem 

přístupná pouze členům francouzského velvyslanectví) a byt jeho bývalého ředitele a 

francouzského kulturního attaché M. Girarda. 

Zrušením francouzských ústavů 12. dubna 1951 ale záležitost Francouzského 

institutu úplně neskončila. 27. dubna uspořádal bývalý ředitel Francouzského institutu a 

bývalý francouzský kulturní attaché Marcel Aymonin270
) tiskovou konferenci, na které 

oznámil, že požádal československou vládu o udělení politického azylu. Přítomným 

novinářům pak Aymonin přečetl text dopisu, který adresoval francouzskému 

velvyslanci v Praze (jako zástupci francouzské vlády) a ve kterém vysvětlil důvody 

svého rozhodnutí. 271) 

Podle Aymoninova názoru se Institut zpronevěřil svému úkolu - sloužit kulturnímu 

sbližování francouzského a československého národa - a v poslední době pracoval zcela 

v zájmu francouzských "reakčních" kruhů, tedy proti lidově-demokratickému zřízení 

267) Nota francouzské vlády z 5.6.1951 A MZV f. TO-O 195-1959 Francie karton 29. 
268) Telegram J.Šupa z 7.6.1951 A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 29. 
269) Nota FVV z 5.5.1951 A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 1. 
270) Marcel Aymonin stál v čele Francouzského institutu v Praze od jeho obnovení roku 1945 až do března 1950. 
Funkci kulturního attaché na francouzském velvyslanectví vykonával od 1.1.1948 do konce roku 1949, kdy byl 
z úřadu odvolán. 
271) Text dopisu byl v úplném znění uveřejněn v Lidových novinách z 28.4.1951. 
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Československa. V dopise neváhal označit své bývalé kolegy za špiony a "zrádce 

francouzského lidu", kteří sledují Jen vlastní cíle a kariéru a snaží se zavděčit 

současnému politickému vedení Francie. 

Podle G. Pistoria, který se touto tématikou zabýval již roku 1957, mělo 

Aymoninovo vystoupení před novináři simulovat jakýsi "proces" s Francouzským 

institutem, v němž jeho bývalý ředitel hrál úlohu hlavního žalobce i svědka 

obžaloby.272) Tuto záležitost už nechaly francouzské úřady bez odezvy, diplomaty obou 

zemí začala plně zaměstnávat krize ve vzájemných československo-francouzských 

vztazích, která na počátku května vyústila ve zrušení všech zastupitelských úřadů obou 

zemí mimo velvyslanectví v hlavních městech. 

Brány francouzských ústavů zůstaly zavřeny, francouzští profesoři odjeli, první 

etapa poválečných československo-francouzských kulturních styků skončila. 

2.3.2. Allianee Franc;aise 

Alliance franc;aise Je jednou z nejstarších273
) společností zajišťující rozvoJ 

československo-francouzské kulturní spolupráce v českých zemích. První pobočka 

vznikla v Praze v květnu 1886 pod vedením českého malíře Soběslava Pinkase, prvním 

tajemníkem společnosti se stal abbé Léon Fauvin, první francouzský učitel české části 

Karlovy Univerzity.274) 

Činnost společnosti zpočátku spočívala v pořádání přednášek o literárním životě ve 

Francii a udělování studijních stipendií českým studentům. Později se Alliance 

franc;aise soustředila také na výuku francouzského jazyka. 

Po vzniku samostatného Československa roku 1918 se počet poboček začal brzy 

zvyšovat a když se roku 1921 v Praze sešel 1. Kongres Federace československých sekcí 

Alliance franc;aise, měla tato společnost již 37 poboček. Počet sekcí rostl každý rok a ke 

konci 30. let se Československo množstvím poboček Alliance franc;aise na první místo 

v celé Evropě (viz tabulka).275) 

272) PISTORIUS, Georges : Destin de la culture rranc;aise dans une démocratie populaire. Paříž 1957, str. 41. 
273) Kromě Alliance Franc;aise působila od roku 1876 v Praze "Francouzská společnost" (Société rranc;aise), od 
roku 1881 "Francouzský kruh" v Plzni (Cerle franc;ais de Plzen) a od roku 1882 teké "Francouzský kruh 
v Chrudimi (Cerle franc;ais de Chérudim). 
274) PISTORIUS, Georges : Destin de la culture franc;aise dans une démocratie populaire. Paříž 1957, str. 26. 
275) Tamtéž, str. 26. 
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Země Počet poboček- Země Počet poboček-

1938 1938 

Československo 72 Anglie 29 

Bulharsko 22 Nizozemí 22 

Polsko 8 Španělsko 14 

Rumunsko 8 Švédsko 14 

Portugalsko 7 Dánsko 13 

Itálie 5 

V letech 1922 - 1938 v Praze vycházel čtvrtletník společnosti "Revue Franc;aise 

de Prague", který svým čtenářům přinášel jak informace o současném kulturním dění 

ve Francii, tak články a studie českých autorů. 

Druhá světová válka a politický vývoj ve Střední Evropě po jejím skončení změnil 

pOZICI francouzských kulturních společností v osvobozeném Československu. 

Francouzský vliv na československou kulturu ztratil své výsadní postavení ve prospěch 

Sovětského svazu, což se projevilo i v relativně nízkém počtu obnovených sekcí 

Alliance franc;aise. 276
) Po roce 1948 se Alliance franc;aise jako "západní" společnost 

dostala do komplikované situace. Počet zájemců o její akce nadále klesal, navíc 

oficiální politika státu jasně směřovala k likvidaci podobných společností. Na podzim 

1948 se dalším osudem Alliance franc;aise zabývala na svém posledním zasedání 

Smíšená československo-francouzská komise, československá strana zde navrhla 

splynutí Alliance franc;aise s československou společností Francie-Československo tak, 

aby Alliance franc;aise nadále fungovala jako jazyková sekce této společnosti?77) Tento 

návrh ale neprošel předepsanou procedurou a francouzská vláda se k němu nikdy 

nevyjádřila. V létě 1949 postihla Al1iance franc;aise další rána - 21. června 1949 byl 

popraven prezident Federace Alliance franc;aise v Československu generál Heliodor 

Píka. Od té doby společnost živořila a omezovala se na pořádání besed a přednášek. 

18. března 1951 byla společnost Alliance franc;aise úředně rozpuštěna, více než 

šedesátiletá tradice československo-francouzské kulturní spolupráce byla na delší čas 

přerušena. 

276) Na konci roku 1947 měla Alliance franc;aise v ČSR "pouze" 29 poboček. 
277) Zasedání Smíšené komise československo-francouzské. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 16. 
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2.4. Zahraniční novináři v Československu 

2.4.1. Informační monopol komunistického režimu 

V rozvoji politických, diplomatických i kulturních vztahů mezi Československem a 

Francií hráli svou roli také novináři, kteří svým čtenářům zprostředkovávali základní 

informace o politickém, hospodářském a kulturním dění v druhém státu. Tato praxe 

ovšem fungovala pouze do února 1948, kdy komunistický převrat v Československu 

přinesl do činnosti novinářů značné změny. Komunistická strana, která ovládala a 

řídila veškeré sféry veřejného života a zasahovala i do soukromí občanů, kontrolovala 

prostřednictvím cenzury278l informační systém, tj. množství a "kvalitu" informací, které 

pronikly na veřejnost. 

Informační systém v demokratickém režimu slouží dvěma účelům, jednak seznamuje 

řídící orgány státu s veřejným míněním, jednak poskytuje veřejnosti informace o 

událostech doma i v zahraničí.279l V podmínkách totalitního režimu ale informační 

systém nefunguje, svobodný tok informací je nahrazován vlastními informačními 

kanály, které ale ať už záměrně nebo bezděčně poskytují informace neúplné, zkreslené 

nebo i vědomě lživé. 

Zprávy, určené pro veřejnost, měla pod přímým dohledem komunistická strana, 

uveřejněny mohly být pouze takové zprávy, které byly v souladu s oficiální ideologií a 

politikou státu; výsledkem pak byla dezinformovaná společnost a prakticky totální 

"informační izolace" Československa. 

K jiným než oficiálně publikovaným zprávám měla přístup pouze úzká skupina 

funkcionářů v čele KSČ. Zprávy ze zahraničí, které ČSR získávala prostřednictvím 

svých zastupitelských úřadů a tzv. monitorů (tj. monitorovaných denních přehledů 

významných zahraničních novin a rozhlasu) dostával ministr zahraničních věcí, 

generální tajemník ÚV KSČ, "resortní" tajemník ÚV KSČ, někdy také předseda vlády 

a vedoucí mezinárodního oddělení ÚV KSČ.280l Okruh funkcionářů, kteří od 

Československé tiskové kanceláře dostávali denní přehled zpráv byl širší, spadali sem 

278) Cenzura byla nejprve prováděna přímo aparátem komunistické strany, od roku 1953 pak prostřednictvím 
zvláštní instituce - Hlavní správy tiskového dohledu. 
279) KAPLAN, Karel: Informační monopol režimu. in : O cenzuře v Československu v letech 1945 - 1956. 
Sešity Ústavu pro soudobé dějiny A V ČR sv. 22 Praha 1994, str. 50. 
280) KAPLAN, Karel: Informační monopol režimu ... str. 50. 
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členové předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ, vedoucí oddělení ÚV KSČ, ministři, 

předseda ÚRO a další. 

V červenci 1953 schválil Politický sekretariát ÚV KSČ novou úpravu a distribuci 

přehledů o zahraničně politických událostech.28l
) Od této doby připravovala ČTK dva 

typy denních přehledů - "červený", úplný přehled, který obsahoval zprávy agentur 

Reuter, AFP, AP a UP, překlady článků a úvodníků západního tisku, komentáře 

rozhlasu, vysílání rozhlasu Blízkého, Středního a Dálného Východu, vysílání 

"nepřátelského" rozhlasu (Svobodná Evropa, BBC, Hlas Ameriky, Paříž, Bělehrad ... ) a 

přehled o politických publikacích a důležitých knihách. Druhým typem přehledu byl 

"modrý" , neúplný přehled, který tvořil část materiálů "červeného" přehledu, výtahy 

zpráv západních tiskových agentur a některé komentáře západního rozhlasu (bez 

záznamů nepřátelského vysílání). 

První typ přehledu, tedy úplné zpravodajství s denní přílohou "Zpravodajský přehled" 

a "Světové události", případně s týdenní přílohou "Kampaně" byl určen pro prezidenta 

republiky, předsedu vlády, náměstky předsedy vlády, tajemníky ÚV KSČ, ministra 

zahraničních věcí a jeho dva náměstky, ministra vnitra, předsedu Národního 

shromáždění, předsedu ÚRO, sovětského velvyslance, šéfredaktora Rudého práva, 

ředitele HSTD a další, celkem seznam obsahoval 41 jmen.282
) Druhý typ přehledu, 

neúplné zpravodajství s každodenní přílohou "Zpravodajský přehled" měli dostávat 

ministři neuvedení v seznamu "červeného" přehledu, předseda Sboru pověřenců, 

vedoucí sekretariátu Světové rady míru, šéfredaktor Pravdy, generální prokurátor a 

d Iv' 283) a Sl. 

Kromě ČTK zpracovávalo a vydávalo vlastní přehledy zahraničního tisku 

Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo národní bezpečnosti zase samostatně 

připravovalo zprávy nezachycené Československým rozhlasem. Tyto přehledy byly 

určeny přednostně pro potřeby příslušných resortů a na veřejnost se samozřejmě 

nedostaly. 

Kontrole zpráv, přicházejících ze zahraničí, věnovaly československé úřady zvláštní 

pozornost, protože tyto informace nejvíce ohrožovaly informační a ideologický 

monopol režimu. ° důležitosti, kterou komunistická garnitura otázce zahraničního 

zpravodajství přikládala svědčí fakt, že první jednání na kterém se omezení distribuce 

281) Schůze PS ÚV KSČ z 28.7.1953. SÚA f. 1261/022 sv. 61 ar.j 165 bod 2. 
282) Distribuce přehledů o zahraničně politických událostech. SÚA f. 1261/0/22 sv. 61 ar.j. 165 bod 2. 
283) Tamtéž. 

99 



zahraničního tisku řešilo, proběhlo již 27. února 1948. Tohoto dne se na podnět 

tiskového odboru Ministerstva informací a osvěty (TOMIO) sešli zástupci Ministerstva 

zahraničního obchodu, Ministerstva informací a novinářské společnosti ORBIS, aby 

projednali provedení zákazu dovozu cizích novin a časopisů a soustředění jejich dovozu 

výhradně k novinářské společnosti ORBIS.284) Zahraniční tiskoviny byly rozděleny 

podle míry "závadnosti" do čtyř kategorií: 

1) Noviny a časopisy, jejichž dovoz Je úplně zakázán, s vy jímkou časopisů 

objednaných veřejnými úřady. Do této kategorie byly zařazeny francouzské noviny 

L'Aube, Aurore, Combat, La Croix du Dimanche, Epoque, Ce Matin a Carrefour; 

americké Time, Life, Chigaco Tribune a emigrantské listy Katolík a Národ; anglické 

Daily Mail, Daily Mirror, Catholic Times a jiné; rakouské Weltpresse, Die Presse, Die 

Furche, Wiener Kurier a některé další noviny a časopisy vycházející v Belgii a ve 

Švýcarsku.285) 

2) Noviny a časopisy nezakázané k dovozu, ale nepřípustně k volnému prodeji 

v novinových stáncích. 

3) Noviny a časopisy volně prodejné v novinových stáncích "které svou levicovou 

linií, obsahovou stránkou jsou nezávadné a tiskový odbor MlO nemá zájmu tyto 

časopisy eventuálním hospodářským zákazem poškodit".286) Do této kategorie spadaly 

tiskoviny komunistických stran západních států jako L'Humanité, Ce Soir, Le Drapeau 

Rouge, Daily W orker a další. 

4) Noviny a časopisy spojeneckých států s ČSR, které nepodléhají žádnému omezení. 

V této kategorii prakticky přicházely v úvahu veškeré časopisy slovanské. 

Zařazení do jednotlivých kategorií nebylo definitivní, novinářství ORBIS 

pravidelně provádělo rozřazování došlých zahraničních tiskovin do jednotlivých 

kategorií. 287) 

Kontrola zahraničních novm a časopisů byla pouze jednou stránkou 

informačního monopolu KSČ, zákaz volné distribuce některých zahraničních tiskovin 

provázela kontrola a posléze i likvidace poboček západních tiskových agentur a 

informačních kanceláří. V dubnu 1950 československé úřady uzavřely pražskou 

284) ORBIS měl zajišťovat dovoz zahraničních novin a časopisů do Čech a na Moravu, na Slovensku byl 
výhradní prodej zahraničních tiskovin přikázán firmě JOURNAL v Bratislavě. (SÚA f. 861 karton 19). 
285) ORBIS měl zajišťovat dovoz zahraničních novin a časopisů do Čech a na Moravu, na Slovensku byl 
výhradní prodej zahraničních tiskovin přikázán firmě JOURNAL v Bratislavě. (SÚA f. 861 karton 19). 
286) SÚA f. 861 karton 19. 
287) SÚ A f. 861 karton 19. 
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pobočku americké informační kanceláře Associated Press (AP), v květnu stejného roku 

pak i pobočku Britské informační kanceláře. Francouzská tisková agentura (AFP) 

fakticky ukončila svou činnost v červnu 1951, i když oficiálně byla její pražská pobočka 

uzavřena až v prosinci 1951.288) Uzavírání poboček často provázely vykonstruované 

politické procesy, o zatčení Vojtěcha Skřičky, československého zaměstnance AFP, již 

byla řeč v předchozích kapitolách. Největší mezinárodní ohlas ale vzbudilo zatčení a 

proces s Wiliamem Oatisem, vedoucím pražské pobočky AP. V procesu, který se konal 

2. - 4. července 1951 před Státním soudem v Praze byli odsouzeni čtyři zaměstnanci 

Associated Press (Oatis a tři českoslovenští spolupracovníci) celkem k 51 letům odnětí 

svobody?89) Cílem procesu byla diskreditace některých amerických diplomatů, na 

jejichž vyhoštění měly československé úřady zájem. 

Případ W. Oatise byl varováním pro další demokratické novináře ze západních 

zemÍ. Ve zprávě ministra zahraničních věcí V. Davida z července 1954 se konstatuje, že 

od procesu s "W. Oatisem a spol." v ČSR nepracuje žádný "buržoazní" novinář.290) 

Úřední zásahy proti tiskovým agenturám i jednotlivým žurnalistům ale 

nesměřovaly proti celé novinářské obci. Činnost dopisovatelů komunistických a 

"pokrokových" novin (i těch západních) omezována nebyla, naopak československé 

úřady měly na jejich práci zájem a snažily se ji podporovat. 

2.4.2. Informační středisko a Klub pokrokových novinářů 

Už v prosinci 1949 navrhl tiskový odbor Ministerstva informací (TOMIO) zlepšit 

pracovní podmínky "pokrokových" novinářů ze západních zemí vytvořením nového 

informačního střediska. Návrh TOMIO vycházel z žádostí zahraničních novinářů, 

kterým již nevyhovoval dosavadní "Press-room" a kteří požadovali následující : 

1) Dostávat úřední zprávy centrálních úřadů současně s ČTK, 

2) dostávat některé zprávy přednostně (např. projevy vedoucích funkcionářů), 

3) pořádat tiskové konference a zájezdy po republice, 

4) účast na tiskových konferencích se zahraničními návštěvníky, 

5) mít k dispozici kromě zahraničních časopisů i monitor Československého rozhlasu 

a bulletiny zahraničních tiskových agentur, 

288) Viz kapitola o uzavření pobočky AFP. Viz kapitola o uzavření pobočky AFP 
289) W. Oatis -7 let, T. Svoboda - 10 let, P. Wojdynek - 18 let, P. Milnz - 16 let. KAPLAN, Karel- PALEČEK, 
Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno 2001, str. 114. 
790) 'v , 
- Schůze PB UV KSC z 5.7.1954. SUA f. 1261/0/11 sv. 3 arj. 3 bod 30. 
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6) služba v informačním středisku min. do 22:00, 

7) dostávat politické směrnice, 

8) dostávat od ORBISU zahraniční časopisy ve stejný den, kdy přišly?91) 

Práci informačního střediska měl technicky a organizačně zajistit Svaz 

československých novinářů, politická odpovědnost za činnost střediska ale připadla 

Ministerstvu informací, které také informační středisko financovalo. Podle stanoviska 

vedoucích orgánů KSČ nemělo MlO vystupovat jako zřizovatel střediska pro 

"pokrokové" novináře, aby se vyhnulo obvinění z diskriminace "kapitalistických" 

žurnalistů. 

V lednu 1950 se k některým požadavkům zahraničních novinářů negativně 

vyjádřilo Ministerstvo informací, náměstek ministra J. Hušek nesouhlasil zejména 

s poskytováním materiálů Československého rozhlasu a bulletinů ČTK, Telepressu a 

dalších tiskových agentur.292) Současně s otevřením tiskového střediska vznikl i "Klub 

pokrokových novinářů", jehož členy se stali všichni "pokrokoví" dopisovatelé 

zahraničního tisku. Činnost Klubu byla zahájena 1. dubna 1950, kdy se poprvé sešel 

jeho přípravný výbor, do jehož čela byl zvolen dopisovatel API a polského rozhlasu 

Andrzej Piwowarczyk. 

Práce informačního střediska i Klubu pokrokových novinářů se ale od počátku 

setkávala s problémy. Středisku chybělo technické vybavení i pro školený personál a 

novináři neměli přístup k řadě původně požadovaných informací.293) Projekt 

informačního střediska pro pokrokové novináře se tak realizoval pouze částečně, 

bezpečnostní hledisko a úsilí udržet informační monopol režimu nedovolily 

československým úřadům poskytnout zahraničním novinářům skutečnou pomoc. 

2.4.3. Mezinárodní organizace novinářů (MON) 

Další novinářskou organizací fungující na území ČSR byla Mezinárodní organizace 

novinářů založená roku 1947 v Praze jako mezinárodní sdružení odborových organizací 

žurnalistů. Vstoupily do ní organizace z různých zemí - ze Sovětského svazu, z lidově

demokratických států, z Anglie, USA a později i z Číny. Anglické a americké 

291) Zpráva TOMIO z 9.12. 1949. SÚA f. 861 karton 18. 
292) Vyjádření náměstka Ministerstva informací J. Huška z ledna 1950. SÚA f. 861 karton 18. 
293) Novinářům z Klubu byl zamítnut přístup k monitorům Československého rozhlasu i k většině 
kapitalistického tisku. Zpráva o činnosti Klubu pokrokových novinářů z 21.6.1950. SÚA f. 861 karton 18. 
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organizace po nějaké době vystoupily; roku 1953 tak byly v MON organizovány tyto 

státy : SSSR, Čína, ČSR, Maďarsko, Bulharsko, Albánie, NDR, Rumunsko, Polsko, 

Mongolsko, Vietnam a Korea. Ze západních států byly v MON zastoupeny pokrokové 

organizace novinářů z Francie a Finska, individuálními členy se stali i někteří 

pokrokoví novináři z různých evropských, amerických, asijských a afrických zemí.294
) 

Předsedou Mezinárodní organizace novinářů byl na sjezdu ve Finsku konaném roku 

1950 zvolen Francouz Jean Maurice Herman, redaktor časopisu Libération. 

Tajemníkem MON se stal Jiří Hronek (od roku 1951 generální tajemník), který tuto 

funkci zastával až do podzimu 1952.295
) V červenci 1952 doporučili "sovětští soudruzi" 

přesunout sídlo MON z Prahy do Varšavy a nového generálního tajemníka vybrat taktéž 

z okruhu polských novinářů?96) 

Volba nového tajemníka ale proběhla až na zasedání Výkonného výboru MON 

v červenci 1953 v Praze, Politický sekretariát ÚV KSČ navrhl jako československého 

kandidáta Jaroslava Knoblocha.297
) Mimo volby nového tajemníka byla na programu 

zasedání i reorganizace činnosti MON, který se měl z mezinárodní odborové organizace 

změnit na společnost "sdružující čestné novináře celého světa k boji za mír". 

V říjnu 1953 se v Praze za předsednictví J.M. Hermana konalo další zasedání 

Výkonného výboru MON, kterého se zúčastnilo 15 novinářských organizací a několik 

individuálních členů. Na pořadu jednání byla situace Mezinárodní organizace novinářů, 

jejíž činnost již delší čas stagnovala. Delegáti MON na této schůzi schválili nové 

směrnice pro práci MON a konkrétní úkoly pro následující období: 

1) Zahájit přípravy na IV. kongres MON (v květnu 1954 ve Varšavě), 

2) posílit vliv MON v zemích, kde je tento vliv malý nebo žádný, 

3) udržovat spojení se všemi mezinárodními organizacemi, které usilují o podobné 

cíle jako MON, 

4) uskutečnit mezinárodní anketu o hmotných a morálních podmínkách novinářů na 

celém světě a sledovat diskuse mezinárodních organizací (OSN, UNESCO) o tisku, 

5) napomáhat vzájemným návštěvám novinářů z různých zemí.298
) 

294) SÚA f. 1261/0/22 sv. 56 ar.j. 152 bod 9. 
295) J. Hronek byl do funkce generálního tajemníka MON jmenován na doporučení B. Gemindera. Po 
Geminderově zatčení byl Hronek podroben prověrce, kterou neprošel. Značně mu přitížil fakt, že válku prožil 
v emigraci v Londýně, kde se i oženil s Angličankou Norou Robinsonovou, která v letech 1941 - 1943 údajně 
pracovala pro britskou tajnou službu. SÚA f. 1261/0/22 sv. 21 ar.j. 91 bod 18. 
296) Schůze PS ÚV KSČ z 23.7.1952. SÚA f. 1261/0/22 sv. 33 ar.j 106 bod 17. 
297) Schůze PS ÚV KSČ z 23.7.1952. SÚA f. 1261/0/22 sv. 33 ar.j 106 bod 17. 
298) Zpráva o schůzi Výkonného výboru MON v Praze ve dnech 7. - 9. 10. 1953. SÚA f. 1261/0/22 sv. 70 ar.j. 
188 bod 24. 
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K plnění těchto úkolů měl sloužit jednak nový bulletin MON "Demokratický 

novinář", který měl vycházet jednou měsíčně v pěti jazycích a jednak nově zřízený 

Mezinárodní fond solidarity, z jehož prostředků měli být podporováni perzekuovaní 

novináři. Československo do fondu solidarity přispělo 50.000 Kč s (z prostředků Svazu 

československých novinářů) a československé úřady rozhodly zvát do ČSR více 

zahraničních novinářů.299) 

Z dostupných archivních materiálů jasně vyplývá, že činnost Mezinárodní 

organizace novinářů byla spíše teoretická a konkrétní práci jednotlivých novinářů 

v různých zemích zastoupených v MON příliš neusnadnila. 

2.4.4. Činnost zahraničních novinářů v ČSR 

Likvidace poboček západních tiskových agentur a odchod jejich zaměstnanců z ČSR 

ovšem neznamenala úplný konec činnosti zahraničních novinářů v ČSR. I po roce 1951 

v Československu působili dopisovatelé zahraničních listů (i západních), ovšem pouze 

těch "ideologicky spřízněných". Mimo stálých dopisovatelů komunistických a 

pokrokových novin byli do Československa čas od času zváni komunističtí novináři, ať 

už při příležitosti oslav různých výročí, sjezdů KSČ, nebo významnějších kulturních 

akcí (MFF Karlovy Vary, Pražské hudební jaro) nebo na "pracovní návštěvu", jejímž 

výsledkem měla být série článků o Československu v zahraničním tisku. 

Ani členství v komunistické straně a práce pro komunistické a pokrokové noviny ale 

nebyla zárukou "kvalitní" novinářské práce, o čemž se československé úřady brzy 

přesvědčily. Francouzští komunističtí novináři, kteří do ČSR zavítali sice nebyli 

k životu v lidově-demokratickém zřízení zcela skeptičtí, viděli ale jeho nedostatky a 

nebáli se je veřejně komentovat. 

Jeden příklad za všechny : V prosinci 1950 přijela do ČSR na pozvání tiskového 

odboru Ministerstva informací dvojice francouzských pokrokových novinářů - Marcel 

Valtat a Liese Clariseová. Valtat jako dopisovatel I'Humanité byl původně pozván na 

proces proti devíti členům vysoké církevní hierarchie, protože ale přijel až v poslední 

den procesu, uspořádal pro něj TOMIO alespoň interview s prokurátorem procesu Dr. 

Čížkem, který mu proces přiblížil a poskytl podrobné informace o způsobu práce nové 

československé justice. 

299) Schůze PS ÚV KSČ z 9.12.1953. SÚA f. 1261/0/22 sv. 70, arj. 188 bod 24. 
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Během svého pobytu se oba novináři setkali jak s oficiálními představiteli 

československých úřadů, tak s obyčejnými občany a jejich dojmy nebyly nejlepší. Do 

ČSR přijeli z Polska a o návštěvě v obou těchto zemích se vyjádřili přímo "že se cítili 

ustavičně jakoby hlídáni, nesvobodni, že nemohli mluvit s kým by chtěli".300) Oba 

novináři si také stěžovali na množství agitačních hesel a obecných frází o budování 

socialismu, jimiž byli během rozhovorů zahlcováni, zatímco konkrétních faktů bylo 

žalostně málo. Vzhledem k těmto skutečnostem MlO konstatovalo, že oba žurnalisté i 

přes pokrokovost v některých myšlenkách "nemají pravý poměr k životu v lidově

demokratických státech" a proto se k návštěvám těchto zemí nehodí.30I ) 

Na podobné problémy narazily orgány KSČ i při výběru stálého dopisovatele 

tiskového orgánu PCF, listu I 'Humanité. Československo usilovalo o stálého 

dopisovatele těchto novin od roku 1950, kdy MZV požádalo československé 

velvyslanectví v Paříži, aby s příslušnými orgány PCF projednalo otázku vyslání 

zástupce ľHumanité do ČSR.302) Stanovisko ÚV PCF v této věci ale nebylo příznivé, 

podle francouzských soudruhů byla kapacita ľHumanité plně zaplněna zprávami 

z domova a nebylo (i z finančních důvodů) únosné zpravodajství rozšířit o informace i 

lidově-demokratických států. 

Stálý dopisovatel ľHumanité tak v Praze působil až od 1. srpna 1952, stal se jím člen 

PCF Pierre Hentgés, který před svým příchodem do ČSR pracoval v redakci časopisu 

"Za trvalý mír, za lidovou demokracii" v Bukurešti a krátce i v Moskvě. 

Ani s jeho prací ale nebyla KSČ spokojena, ve zprávě z listopadu 1953 o činnosti 

zahraničních novinářů akreditovaných v Československu se konstatuje následující : 

"Jmenovaný soudruh (Pierre Hentgés) má značné vědomosti i znalosti v oboru 

mezinárodní politiky. Avšak jeho činnost, články a reportáže jsou povrchní. V jeho 

chování a jednání se projevují vážné nedostatky. O jeho politické vyspělosti svědčí tato 

fakta : V druhé polovině srpna 1953 byl delegován svou redakcí do západního 

Německa. Po návratu do Prahy v rozhovoru s pracovníky MZV velmi chválil poměry 

v západním Německu a byl nadšen nevídaným rozvojem techniky, obdivoval vysokou 

životní úroveň v západním Německu a dokonce prohlásil, že tisk v lidových 

demokraciích i v Sovětském svazu nesprávně informuje o poměrech v západním 

300) Zpráva MlO z 28.12.1950. SÚA f. 1261/2/4 sv. 37 ar.j 158. 
301) Marcel Valtat se v té době ucházelo post stálého dopisovatele ľHumanité v Československu. 
302) Dopis J. Meissnera pro B. Gemindera z 30.6.1950. SÚA f. 1261/2/4 sv. 37 ar.j. 158. 
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Německu. Toto vše svědčí o jeho politické nevyspělosti a lze se domnívat, že nemá 

předpoklady, aby v ČSR vykonával funkci dopisovatele listu ľHumanité.,,303) 

Pierre Hentgés se v ČSR navíc potýkal s finančními problémy, MZV sice Hentgésovi 

vyplácelo měsíční plat 1.200 Kč s a hradilo mu byt a telefony, tuto částku ale Hentgés 

považoval za nedostatečnou a jak se vyjádřil za "provokaci vůči němu".304) Na špatné 

materiální podmínky si Hentgés stěžoval i u francouzských soudruhů, 25. září 1953 

poslal členu PB ÚV KSČ E. Fajonovi dopis, ve kterém si stěžoval na svou finanční 

situaci, do které se dostal kvůli svým častým pobytům mimo území ČSR305) a požádal 

PCF o pomoc. 

P. Hentgés opustil místo stálého dopisovatele ľHumanité v Praze ke konci roku 1953, 

nadále působil v západním Německu, Paříži a později i v Moskvě. 

V květnu 1954306) nabídla ľHumanité své služby manželka M. Aymonina Yvette Le 

Floch, redaktorka Československého rozhlasu, která v Československu již delší čas žila, 

ovládala slušně češtinu a měla přehled o politické situaci. V červenci 1954 ale její 

žádost PCF bez udání důvodů zamítla.307) Ještě v červenci požádal Politický sekretariát 

ÚV KSČ Francouze o vysvětlení jejich zamítavého stanoviska, odpověď ale přišla až 

v únoru 1955.308) V tomto dopise sděloval tajemník ÚV PCF Marcel Servin, že zatím 

nenašli žádný dokument potvrzující členství Yvette Le Floch v PCF a proto ji 

francouzští komunisté nemohou na místo stálého dopisovatele 1 'Humanité doporučit. 

Zároveň požádal československé úřady o pomoc - orgány KSČ měly k osobě Yvette Le 

Floch dodat podrobnější materiál k její politické činnosti ve Francii, včetně jmen 

soudruhů se kterými se stýkala apod. 

Otázka dopisovatele 1 'Humanité v Československu tak zůstala i nadále otevřená a 

protože archivy neobsahují žádný dokument, který by jmenování nového dopisovatele 

ľHumanité potvrzoval, lze se domnívat, že tato funkce zůstala ve sledovaném období 

(tj. do konce roku 1956) neobsazena. 

303) lnfonnační zpráva o činnosti zahraničních novinářů akreditovaných v ČSR podle stavu ke dni 1.11.1953. 
SÚA f. 1261/0/22 sv. 68 ar.j. 185 bod 15. 
304) SÚA f. 1261/0/22 sv. 68 arj 185 bod 15. 
305) Pierre Hentgés v této době působil v západním Německu a v západním Berlíně (z pověření redakce 
I'Humanité) a cestovní výlohy si hradil sám. MZV mu ale odmítlo vyplatit za dobu strávenou v zahraničí jeho 
pravidelný plat. SÚA f. 1261/2/4 SV. 37 ar.j. 161. 
306) Dopis Yvette Le Floch šéfredaktorovi ľHumanité A. Stilovi z 7.5.1954. SÚA f. 1261/02/4 sv. 37 arj 162. 
307) Depeše velvyslance Součka pro MZV ze 17.7.1954. A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton ll. 
308) Dopis Marcela Servina, tajemníka ÚV PCF Sekretariátu ÚV KSČ z 21.2.1955. SÚA f. 1261/0/4 sv. 37 arj 
163. 
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1) 

2) 

2.4.5. Změna v přístupu k zahraničním novinářům - léta 1954 - 1956 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, docházelo v letech 1954 - 1956 

k postupnému zmírnění napětí ve vzájemných československo-francouzských vztazích, 

které se odrazilo i v postoji československých úřadů k činnosti zahraničních novinářů 

v Československu. V červnu 1954 předložil ministr zahraničních věcí V. David 

Politbyru ÚV KSČ zprávu, ve které popsal současnou situaci zahraničních dopisovatelů 

v ČSR a československých dopisovatelů v zahraničí.309) 

Roku 1954 v Československu působili zástupci sovětského a lidově-demokratického 

tisku a dopisovatelé komunistických a pokrokových novin z "kapitalistických" zemí. Na 

rozdíl od Sovětského svazu. kde bylo akreditováno několik "buržoazních" novinářů, 

v ČSR žádný "buržoazní" žurnalista nepracoval, po propuštění W. Oatise (květen 1953) 

ale západní tisková agentura Reuter požádala československé úřady o povolení vyslat 

do Československa svého zástupce. Podle V. Davida bylo možné očekávat, že 

podobnou žádost předloží i další tiskové agentury ze západních zemí. Vzhledem 

k tomu, že ČTK neměla v zahraničí vlastní dopisovatele, měly československé úřady 

případné žádosti tiskových agentur využít a uplatnit zásadu reciprocity. Na činnost 

nových (pro režim vlastně nespolehlivých) dopisovatelů měla dohlížet HSTD, jak 

konstatoval ministr David nebyly materiály zasílané do kapitalistické ciziny zatím nijak 

kontrolovány, což byla pro MZV nadále neudržitelná praxe. 

Na počátku července 1954 předložilo MZV Politbyru ÚV KSČ návrh na vysílání 

československých dopisovatelů do zahraničí a na akreditaci zástupců některých velkých 

tiskových agentur. 3 1 
O) Součástí návrhu bylo i povolování krátkodobých zájezdů 

buržoazních novinářů do ČSR s ohledem na uplatnění zásady reciprocity. S tímto 

stanoviskem souhlasilo jak Ministerstvo kultury, tak Ministerstvo vnitra, Politbyro si 

k návrhu vyžádalo konzultaci se sovětskou stranou a MZV uložilo vypracovat 

detailnější zprávu. Prozatím navrhlo Politbyro toto usnesení: 

ČTK má vyslat do USA, VB, Itálie a Rakouska své dopisovatele na základě 

reciprocity. 

Aby byl v ČSR akreditován zástupce Reuter a popřípadě 

Associated Press, United Press, AFP, ANSA, APA. 

309) Zpráva s. Davida. SÚA f. 126110/11 sv. 3 ar.j. 3 bod 30. 
310) Schůze PB ÚV KSČ z 5.7.1954. SÚA f. 126110111 sv. 3 ar.j.3 bod 30. 
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3) 

4) 

5) 

6) 

Aby byly v některých případech povolovány zájezdy buržoazních novinářů 

z kapitalistických zemí (podle uvážení MZV). 

Aby MV zjistilo, jaká je sovětská praxe dohledu na činnost zahraničních 

novinářů. 

Aby ministr zahraničních věcí požádal sovětskou stranu o informace ve věci 

oficiálního styku, politického dozoru a akreditace zahraničních novinářů. 

Ukládá se ministrovi zahraničních věcí, aby záležitost nejdříve konzultoval 

se sovětskou stranou a poté návrh znovu předložil Politbyru ÚV KSČ.311 ) 

Na základě tohoto rozhodnutí vyslovilo MZV již v listopadu 1954 souhlas 

s přítomností dopisovatele francouzské tiskové agentury AFP v Československu. I 

v tomto případě se jednalo o reciprocitu, protože francouzská strana povolila příjezd 

jednoho dopisovatele ČTK do Paříže. Na počátku ledna 1955 se AFP s ČTK oficiálně 

dohodla na podmínkách vzájemné spolupráce,312) dopisovatel AFP přijel do Prahy 

v dubnu 1955, poté co smlouva mezi AFP a ČTK vstoupila v platnost. 

V té době již v Paříži nějaký čas působil dopisovatel ČTK Vaněček, z počátku se ale 

potýkal s organizačními problémy. Na začátku března 1955 si MZV stěžovalo, že 

Vaněček dosud neobdržel permanentní legitimaci pro vstup do Národního shromáždění, 

Francouzi reagovali vysvětlením, že Vaněček toto povolení nedostal, protože zatím ve 

Francii není řádně akreditován.313) 

Mimo stálých dopisovatelů, kteří do Československa přijeli na základě reciprocity, 

začalo MZV umožňovat krátkodobé zájezdy francouzských "buržoazních" novinářů. 

Podle zprávy ministra zahraničních věcí V. Davida z října 1955314) mělo 

Československo využít silných protiamerických tendencí, které se během roku 1955 

začaly projevovat v různých francouzských "buržoazních" listech k častějším pozváním 

západních novinářů do ČSR. 

Již v září 1955 přijeli do Československa na pozvání MZV k čtrnáctidennímu 

studijnímu pobytu redaktoři Jean Schwoebel (Le Monde) a Jean Allary (AFP). Oba 

projevili zájem o rozhovor s některými významnými představiteli československého 

311) SÚA f. 1261/0/11 sv. 3 ar.j. 3 bod 30. 
312) A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton II. 
313) Návštěva I. rady FVV de Noyella u s. Kratochvílové na MZV 3.3.1955 A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie 
karton 1. 
314) Zpráva o československo-francouzských vztazích a návrhy na jejich rozšířenÍ. A MZV f. TO-T 1945-1955 
Francie karton 6. 
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veřejného a politického života, jejich žádost podpořilo i francouzské velvyslanectví.3IS
) 

Na žádost francouzského velvyslance reagovalo Západoevropské oddělení a tiskový 

odbor MZV návrhem, aby byli jmenovaní novináři ve dnech 28. - 30. září přijati 

jedním z náměstků předsedy vlády, ministrem zahraničního obchodu, ministrem kultury 

a náměstkyní ministra zahraničních věcí G. Sekaninovou. Jean Allary, jako zástupce 

tiskové agentury, měl také navštívit ředitele ČTK a některého zástupce Svazu 

československých novinářů.316 ) 

Z materiálů, které oba redaktoři shromáždili, vznikla série reportáží, uveřejněných 

v pařížském i regionálním tisku. Tyto reportáže měly u francouzských čtenářů slušný 

ohlas, československé velvyslanectví v Paříži zaznamenalo pouze několik negativních 

reakcí - např. generála Fauchera, který redakci Le Mondu poslal dopis odsuzující 

článek J. Schwoebela o životě v novém Československu.3I ?) 

Ne všichni novináři ze západních zemí ale byli v Československu vítáni. V březnu 

1955 odmítly československé úřady udělit visum pro redaktora Le Mondu 

Pencheniera318
), kterého jeho redakce vyslala do ČSR napsat reportáž o vystoupení 

Theatre National Populaire. 

Roku 1956, jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, se vzájemné 

československo-francouzské styky značně zintenzivněly, což se projevilo i v práci 

zahraničních novinářů v Československu. Novináři nadále požadovali zejména přístup 

k představitelům československého politického a ekonomického života - členům 

vedení KSČ, vlády, předsednictva Národního shromáždění, SNR apod. V dubnu 1956 

se proto Politické byro ÚV KSČ rozhodlo zavést při povolování přístupu k těmto 

funkcionářům jednotnou praxi. Na své schůzi dne 28. dubna 1956 členové Politbyra 

rozhodli takto : 

1) O přijetí zahraničních novinářů členy a kandidáty Politbyra rozhoduje Politbyro 

na návrh ministra zahraničí. 

2) O přijetí členy vlády rozhoduje předseda vlády na návrh ministra zahraničí. 

315) Francouzský velvyslanec žádal, aby byli oba novináři přijati předsedou vlády, ministrem zahraničního 
obchodu, ministrem kultury a náměstkyní ministra zahraničí G. Sekaninovou s tím, že rozhovory nemusí být 
oficiální; poslouží k lepší orientaci zmíněných žurnalistů. (Zpráva MZV pro ÚV KSČ z 23.9.1955. SÚA f. 
1261/2/4 sv. 37 ar.j 163). 
316) SÚA f. 1261/2/4 sv. 37 ar.j 163. 
317) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 2. 
318) Penchenier byl roku 1948 z Československa vyhoštěn, MZV proto udělení visa nedoporučilo. A MZV f. TO
O 1945-1959 Francie karton 2. 
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3) O přijetí pověřenci rozhoduje předseda Sboru pověřenců na návrh ministra 

zahraničí. 

4) O přijetí členy předsednictva NS nebo SNR rozhoduje příslušné předsednictvo na 

návrh ministra zahraničí. 

5) O přijetí náměstky ministrů, vedoucími pracovníky ministerstev apod. rozhoduje 

resortní ministr na návrh ministra zahraničí. 

6) O přijetí vedoucími pracovníky masových organizací rozhoduje příslušný 

tajemník ÚV KSČ na základě návrhů podaných prostřednictvím Mezinárodního 

oddělení ÚV KSČ.319) 

Politbyro dále schválilo pravidelné pořádání Gednou za čtvrt roku) tiskových 

konferencí pro akreditované novináře, kterých se budou účastnit vedoucí osobnosti 

československého politického a hospodářského života320
) s tím, že první tisková 

konference proběhne v květnu za účasti předsedy vlády V. Širokého. 

Během roku 1956 přijelo do Československa nejvíce zahraničních novinářů za 

celé sledované období. Žurnalisté přijížděli na významné kulturní akce jako byl MFF 

v Karlových Varech a hudební festival Pražské hudební jaro, o kterých ve 

francouzských listech vyšla řada reportáží. Redaktoři různých pařížských novin a 

časopisů byli také součástí francouzských delegací, které do Československa přijely 

v srpnu a říjnu 1956.321
) Do Československa dále mířili komunističtí novináři 

z Francie, jejich studijní pobyty byly v některých případech prodlužovány na tzv. 

zdravotní dovolenou, jako v případě J. Berlioze, komunistického senátora a 

šéfredaktora časopisu Démocratie Nouvelle, který do Československa přijel 

s manželkou v dubnu 1955. 

Závěrem lze říci, že práce zahraničních novinářů v ČSR, zejména po roce 1954, 

přispívala k obnovení vzájemných kontaktů mezi Francií a Československem a větší 

informovanosti francouzské společnosti o politickém a kulturním životě v lidově

demokratickém Československu. 

319) Schůze PB ÚV KSČ z 28.4.1956. SÚA f. 1261/0/11 sv. 96-99 ar.j 115 bod 4. 
320) O programu a obsazení těchto tiskových konferencí mělo rozhodovat Ministerstvo vnitra. 
321) Jednalo se o francouzskou vládní delegaci k odhalení pomníku francouzským partyzánům padlým na 
Slovensku a delegaci francouzského Národního shromáždění a Rady republiky. 
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3. TISKOVÉ PROCESY, PROCES SLÁNSKÝ A 

FRANCOUZSKÝ TISK 

3.1. Fenomén politických procesů ve Francii 

S fenoménem politických procesů se francouzská veřejnost dobře seznámila již 

na konci 19. století, kdy ve Francii proběhla známá Dreyfusova aféra, která zcela 

změnila roli a vliv francouzských intelektuálů na politický život francouzské Třetí 

republiky. Po druhé světové válce byla francouzská společnost konfrontována s novou 

érou politických procesů, které se odehrávaly v socialistických státech Evropy i přímo 

ve Francii a jež rozdělily francouzskou intelektuální veřejnost na dva nesmiřitelné 

tábory.322) Procesy, které proběhly ve Francii a které lze vzhledem kjejich politickému 

a ideologickému pozadí označit za politické se samozřejmě značně odlišovaly, jak 

průběhem soudního líčení, tak formou a výší udělených trestů od procesů v zemích 

Východní Evropy, a proto není možné je vzájemně srovnávat. 

Z právního hlediska se ve Francii jednalo o tzv. tiskové procesy, tedy soudní pře 

posuzované na základě zákona o svobodě tisku z roku 1881, ve kterých jako žalobce 

vystupovala fyzická osoba nebo osoby a ne stát jako v případě politických procesů 

v Maďarsku, Rumunsku, Albánii, ČSR nebo v Sovětském svazu. Za nejvýznamnější 

z těchto tiskových procesů jsou považovány dvě soudní pře z let 1949 a 1952, nazývané 

podle hlavních aktérů "proces Kravčenko" a "proces Jouvenel". Pro oba případy je 

typické, že během soudního jednání přerostly původní pře o čest v obžalobu totalitního, 

komunistického zřízení v SSSR a v lidově-demokratických státech. 

322) Známý je případ filozofů J.P Smira aR. Arona, jejichž dlouholeté přátelství skončilo kvůli rozdílným 
názorům na politický život a současnou situaci ve Francii a celé Evropě. 
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3.1.2. Proces Kravčenko 

Proces V. A. Kravčenka proti komunistickému týdeníku Les Lettres fransais pro 

trestní čin pomluvy a nactiutrhání začal 24. ledna 1949 před trestním soudem v Paříži. 

Jako žalující strana zde vystupoval Viktor Andrejevič Kravčenko, autor autobiografické 

knihy "Vybral jsem si svobodu",323) která poprvé vyšla roku 1946 v USA a o rok 

později i v překladu ve Francii a ve které Kravčenko podal svědectví o realitě a 

životních podmínkách panujících v Sovětském svazu. Kravčenka, který na konci roku 

1944 odešel ze SSSR324) a v USA požádalo politický azyl a jeho knihu ostře napadli 

francouzští komunisté z okruhu komunistického týdeníku Les Lettres fransais, 

především André Wurmser a Claude Morgan. Wurmser, Morgan a týdeník Les Lettres 

fransais také v procesu vystupovali jako strana žalovaná. 

Kravčenko, zastupovaný advokáty G. Izardem a G. Heiszmannem, přijel do Paříže, 

aby osobně před soudním tribunálem hájil pravdivost své knihy. Před soudem se 

vyjádřil takto: "Ve své knize jsem řekl pravdu o životě sovětského lidu a o aktivitách 

sovětské vlády. Vím, že mne obviňují z toho, že přeháním. Ale, vzpomínáte si na 

informace o německých koncentračních táborech, které se nám ve své době také zdály 

přehnané? O pravdě se přesvědčíme, až když můžeme vidět fakta taková, jaká jsou. 

Uslyšíte svědky. Uvidíte mé údaje a dokumenty a poté suďte a rozhodněte, kdo z nás 

má pravdu a kdo je vinný, zda já, moje kniha, nebo ti, kteří mne dnes obviňují Les 

Lettres franc;ais, agenti Kremlu a vládci Kremlu samotní.,,325) 

V následujících dvou měsících před soudem vystoupila řada svědků obou stran. 

Advokáti žalované strany pp. Joe Nordmann, Leo Matarasso, Michel Bruglier a André 

Blumel postavili obhajobu svých mandantů na několika faktech. Za prvé hájili samotný 

týdeník Les Lettres franc;ais s poukazem na vysoký morální kredit jeho 

spolupracovníků, aktivních členů odboje, nebo osob těžce postižených válkou a 

nacistickou okupací.326) Podle ředitele Les Lettres fransais C. Morgana tento týdeník 

bránil "literární čistotu" a "francouzskou myšlenku" proti masivnímu nástupu americké 

literatury a amerických novin a časopisů, které ničily francouzskou literární a 

323) V anglickém originále "I choose freedom", ve francouzském překladu "l'ai choisi liberté"" 
324) V. A. Kravčenko odcestoval ze Sovětského svazu jako člen sovětské obchodní mise, během jejího pobytu ve 
Washingtonu na konci roku 1944 požádal Kravčenko americké úřady o azyl. 
325) WINOCK, Michel : Le siecle des intellectuels. Paříž 1999, str. 573. 
326) Např. šéfredaktor Lettres franc;ais Pierre Daix byl za války deportován a internován v německém 
koncentračním táboře v Mauthausenu. 
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novmovou produkci a prostřednictvím reklamy negativně ovlivňovaly miliony 

Francouzů. Morgan dokonce neváhal přirovnat americkou reklamní kampaň 

k hitlerovské propagandě. 

Srovnávat nacistické Německo a poválečné Spojené státy americké bylo 

v komunistické frazeologii této doby vůbec poměrně časté. V těchto argumentech se 

odrážel silný antiamerikanismus, v té době typický pro lidově-demokratické režimy ve 

střední a východní Evropě i pro komunistické strany v Evropě západní. Podle A. 

Wurmsera nebyla Kravčenkova kniha nic jiného než "americký román" a 

"melodramatický fejeton", který nepřinesl nic nového, neboť knihy podobného žánru 

vycházejí již od roku 1917.327) Druhá část obhajoby mířila přímo na osobu V. A. 

Kravčenka; advokáti žalovaných se ho snažili zdiskreditovat jednak obviněním, že je 

"zrádce sovětského lidu", protože SSSR opustil v době války a boje proti nacistickému 

Německu, jednak tvrzením, že není autorem inkriminované knihy. Kravčenko se totiž 

při práci na knize "Vybral jsem si svobodu" spojil s Evženem Lyonsem, znalcem 

Sovětského svazu a ředitelem časopisu "American Mercury", který se na vzniku 

anglické verze Kravčenkovy knihy podílel, aniž by byl v knize uveden jako 

spoluautor.3281 

Pro obhajobu Les Lettres fran<;ais to byl důkaz, že kniha je podvod připravený 

Američany, který má jasný politický cíl - poškodit Sovětský svaz a "připravit novou 

válku".329) Na důkaz svých tvrzení předvolala obhajoba řadu svědků - osob spjatých 

s redakcí týdeníku jako byli C. Morgan, A. Wurmser, L. M. Chauffier, P. Courtade a 

další; reprezentantů sovětského režimu generála Rudenka a poslance Vassilienka a 

francouzských "expertů" na problematiku SSSR jako např. J. Bruhata, profesora 

historie na gymnáziu Lakanal, autora knihy o historii Sovětského svazu330), kterou 

napsal, aniž by kdy navštívil SSSR nebo ovládal ruštinu.33
!) 

Stejným způsobem postupovali advokáti V. A. Kravčenka. Také oni do soudní síně 

pozvali velký počet svědků, kteří měli vyvrátit argumenty obhájců. Na rozdíl od svědků 

obhajoby to byli lidé s přímou zkušeností se sovětským režimem a stalinským terorem

Rusové a Ukrajinci, kterým se za války podařilo uniknout ze Sovětského svazu a kteří 

327) WINOCK, Michel : Le siecle des intellectuels. Paříž 1999, str. 574. 
328) Lyons později přiznal, že redigoval anglické vydání Kravčenkovy knihy. Podle svých slov ale postupoval 
v duchu textu napsaného Kravčenkem. 
329) WINOCK, Michel : Le siecle des intellectuels. Paříž 1999, str. 575. 
330) Jednalo se o knihu Histoire de I'URSS. vydanou v rámci rozsáhlé edice "Que sais-je?" .. 
331) Jednalo se o knihu Histoire de I'URSS, vydanou v rámci rozsáhlé edice "Que sais-je?". 

113 



přes soudem líčili své zážitky z období teroru 30. let, z kolektivizace ruského venkova, 

čistky a tábory. 

Hlavní chvíle obžaloby přišla 23. února, kdy před soudem vystoupila Margareta 

Buber-Neumannová, manželka Heinze Neumanna, bývalého člena Politbyra 

Komunistické strany Německa. Manželé Neumannovi odešli do Sovětského svazu brzy 

po nástupu Hitlera k moci, po několika letech pokojného života v SSSR ale byli oba 

zatčeni. Margaretu Neumannovou poslali do pracovního tábora na Sibiř, její manžel 

zmizel a už o něm nikdy neslyšela. Po podepsání německo-sovětského paktu v srpnu 

1939 ji Sověti předali Gestapu, které ji odvezlo rovnou do koncentračního tábora 

Ravensbruck, odkud utekla těsně před příchodem Rudé armády. 

V soudní síni Neumannová detailně popsala, jak vypadá sovětský koncentrační tábor

vyčerpávající práce bez možnosti odpočinku, stálý hlad, katastrofální hygienické a 

ubytovací podmínky, krutost dozorců apod. Její výpověď samozřejmě vzbudila u 

obhájců Les Lettres fra<;ais námitky. A. Blumel se snažil dokázat, že Neumannová na 

Sibiři nebyla v "koncentračním táboře", protože tábor neměl žádné zdi ani oplocení. 

Podle Neumannové ale tábory na Sibiři žádné zdi nepotřebují, kolem je jenom step a na 

desítky kilometrů v okolí žádná civilizace. Navíc byl uprchlík, který překročil určitou 

vymezenou zónu kolem tábora (500 metrů) stráží okamžitě zastřelen ... 

I přes pokusy obhájců M. Neumannovou zdiskreditovat se soud přiklonil k žalující 

straně. Claude Morgan a André Wurm ser byli odsouzeni pro trestný čin nactiutrhání a 

"veřejné pomluvy" k pokutě 5 000 franků a k zaplacení odškodného V. A. Kravčenkovi 

ve výši 50 000 franků. 332) Tyto tresty byly spíše symbolické, pro komunistickou stranu 

přesto představovaly citelnou prohru. Sovětský svaz v poválečné Evropě těžil ze své 

pozice vítěze nad nacistickým Německem a jeho obrovské lidské a materiální oběti byly 

všeobecně známé. Tento morální kredit ale soudní rozhodnutí v "procesu Kravčenko" 

značně poškodilo, neboť soud fakticky uznal existenci koncentračních táborů 

v Sovětském svazu a veřejně potvrdil hrůzy stalinského teroru. 

Tento rozsudek vyvolal ve francouzské společnosti další hnutí. 12. listopadu 1949 

vyzval David Rousset v časopisu Le Figaro littéraire všechny bývalé vězně 

z koncentračních táborů a jejich organizace, aby se připojili kjeho iniciativě a společně 

založili vyšetřovací komisi, která by sovětskou vládu požádala o svobodné šetření 

votázce sovětských koncentračních táborů. Na Roussetovu výzvu reagovali i 

332) WINOCK, Michel : Le siec\e des intellectules. Paříž 1999, str. 578. 
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komunisté, v Les Lettres fran<;ais se opět objevilo několik hanlivých článků, 

obviňujících Rousseta ze lží a záměrného překrucování faktů. D. Rousset se proto 

obrátil na advokáty, aby připravili žalobu na ředitele Les Lettres fran<;ais Clauda 

Morgana a autora článků Pierra Daix pro nactiutrhání. Proces začal v listopadu 1950 a 

ani tentokrát komunisté neuspěli. C. Morgan byl odsouzen k pokutě 20 000 franků, P. 

Daix měl zaplatit 15 000 franků pokuty. Kromě toho museli oba obvinění společně 

zaplatit D. Roussetovi odškodné ve výši 100 000 franků. 333) 

Ani tento proces tedy neproběhl ke spokojenosti francouzských komunistů, jejich síly 

se proto soustředily k pečlivé přípravě dalšího z tiskových procesů, který do historie 

vstoupil pod označením "proces Jouvenel". 

3.1.3. Proces Jouvenel 

V procesu s Renauld de Jouvenel, který se konal před trestním soudem v Paříži mezi 

4. únorem a 29. dubnem 1952 nešlo již primárně o důkaz existence stalinského teroru, 

který už byl francouzské veřejnosti dobře znám, pozornost soudu se tentokrát 

soustředila k lidově-demokratickým státům Evropy. 

Příčinou procesu se stala kniha R. de Jouvenela "Internacionála zrádců" 

(Internationale des traitres), která vyšla v Paříži roku 1949. V této knize se autor 

zaměřil na emigraci z lidově-demokratických států, tedy na bývalé politiky, členy 

politických stran, důstojníky a osoby jinak veřejně činné, které po převzetí moci 

komunisty musely své země opustit. Podle A. Wurmsera, autora předmluvy 

k Jouvenelově knize se jednalo o "zrádce, kteří skládají všechny svoje naděje ve 

vypuknutí světového požáru, zrádce, kteří jsou pokaždé spjati s nějakým cizím 

diplomatem, zrádce, kteří vždy poslouchali příkazů z ciziny, typické zrádce, jejichž 

zrada se datuje od chvíle, kdy byli vyvlastněni ... Jedni monarchisté, druzí demokraté, 

ale všichni dohromady agenty, špiony, placenými spiklenci a konečně členy podivné 

zednářské lóže, protinárodní internacionály, Internacionály zrádců.334) 

Kniha obsahovala řadu urážlivých formulací i nepodložených obvinění, mimo jiné zde 

Jouvenel uveřejnil seznam "zrádců" z jednotlivých zemí.335
) Samotný proces iniciovalo 

původně pět mužů - Albánec A. Kupi, Rumuni N. Dianu a C. Constantinesco, Bulhar 

333) WINOCK, Míchel : Le siecle des intellectuels. Paříž 1999, str. 581. 
334) Předmluva A. Wunnsera ke knize R. de Jouvenela Internacionála zrádců. Praha 1950, str. 31. 
335) JOUVENEL de, Renauld : Internacionála zrádců. Praha 1950, str. 43 - 45. 
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G.M. Dimitrov, a Polák 1. Kowalewski,336) kteří žalovali autora knihy R. de Jouvenela, 

autora předmluvy A. Wurm sera a ředitelku edičního podniku "Les Editeurs reunis", 

který knihu vydal A. Hilsumovou pro trestný čin pomluvy a nactiutrhání. 

Českoslovenští a maďarští emigranti se k žalobě nepřipojili, i proto bylo původní 

stanovisko československého MZV "stát stranou procesu" a reagovat (diplomatickou 

cestou) pouze v případě, že dojde na útoky proti členům vlády, hlavě státu apod.337) 

O procesu se československé úřady poprvé dozvěděly v září 1949, kdy 

československý velvyslanec v Paříži A. Hoffmeister informoval MZV, že se na listopad 

chystá první část procesu proti R. de Jouvenel, iniciovaný zástupci polské, rumunské, 

bulharské a albánské emigrace.338) 

Procesu s Renauld de Jouvenel, který měl být určitou obdobou "nepovedeného" 

procesu s V. A. Kravčenkem, přikládali francouzští komunisté, podporovaní Sovětským 

svazem mimořádnou důležitost, která se odrazila i v pečlivých přípravách obhájců na 

soudní řízení. 19. prosince 1949 se v Paříži konala schůzka velvyslanců lidově

demokratických zemí, na které sovětský velvyslanec v Paříži A. Bogomolov 

přítomným sdělil, že Sovětský svaz pokládá chystaný proces, po nezdaru procesu 

s Kravčenkem, za zásadní a požádal velvyslance o pomoc s přípravou. Podle 

Bogomolova měla váha soudního řízení i tentokrát spočívat ve výpovědích svědků, 

proto se mělo do příprav zapojit i Československo, i když se procesu přímo 

neúčastnilo.339 ) Práce obhájců měla spočívat v diskreditaci svědků obžaloby, k čemuž 

měly jednotlivé země přispět shromážděním materiálů k některým významným 

"zrádcům", jak se v komunistickém slovníku označovali emigranti z lidově

demokratických států. 

V lednu 1950 hlásil československý velvyslanec z Paříže, že situace okolo procesu je 

napjatá, protože podklady k procesu jsou zatím velmi nedostatečné. V té době již 

českoslovenští emigranti nemohli přistoupit k žalobě, protože zákonná lhůta již prošla, 

všeobecně se ale očekávalo, že někteří zástupci československé emigrace v procesu 

vystoupí jako svědci. Velvyslanec proto žádal, aby příslušné úřady shromáždily 

336) A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 6. 
337) Sdělení MZV velvyslanci Hoffmeisterovi z 28.9.1949. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 19. 
338) Sdělení velvyslance Hoffmeistera MZV z 9.9. I 949. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 19. 
339) Sdělení velvyslance Hofmeistera pro ministra zahraničních věcí V. Clementise z 21.12.1949. A MZV f. TO
O 1945-1959 Francie karton 19. 
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materiál zejména k osobám J. Černého, F. Hodži, H. Ripkovi a Dr. J. Lettrichovi a 

nejpozději v prvním únorovém týdnu ho doručily do Paříže?40) 

I přes naléhavé žádosti a urgence francouzské strany československé úřady při 

shromažďování požadovaných materiálů postupovaly jen pomalu. Teprve v únoru 1950 

vznikla sedmičlenná pracovní komise, složená ze zástupců MZV, Ministerstva 

spravedlnosti, vnitra a informací, Sekretariátu ÚV KSČ a právních expertů, která měla 

přípravné práce koordinovat,341) v březnu 1950 si československý velvyslanec v Paříži 

stěžoval, že je Československo jedinou z oslovených zemí, která zatím nedodala žádný 

materiál. 342) 

Až 24. března poslalo MZV do Paříže diplomatickým kurýrem československé 

podklady k přípravě procesu. Jednalo se o materiál k celkem 26 osobám (J. Černý, F. 

Ďurčanský, L. Feirabend, F. Hodža, S. Ingr, H. Ripka, J. Lettrich, L. Prchala, K. Sidor, 

1. Slávik, J. Papánek, P. Tigrid a další), které Ministerstvo zahraničí považovalo za 

přísně tajný a s nimž směl disponovat pouze velvyslanec, a to výhradně pro potřebu 

obhajoby.343) Mimo tohoto seznamu plánovalo MZV do Francie zaslat další údaje 

z publikací "Černá kniha kapitalistického hospodaření", z Benešových "Pamětí" a 

z knihy Z. Fierlingera "Ve službách ČSR". Proti S. Ingrovi chtělo MZV použít brožuru 

dokumentů vydanou k procesu s H. Píkou "Cesta až na dno zrady" a v případě, že by se 

před soudem řešila i otázka církevních procesů v ČSR i knihu " Spiknutí proti 

republice". Kromě toho plánovalo MZV poskytnout část těchto materiálů 

francouzskému tisku, aby byla francouzská veřejnost na proces "lépe připravena". 

Protože se obhájcům podařilo proces odložit až na počátek roku 1952, mohly přípravy 

probíhat téměř po celý rok .. Mezitím došlo na žalující straně k určité změně, protože 

dva z původních žalobců - A. Kupi a C. Constantinesco od žaloby odstoupili. Zbývající 

žalobci - N. Dianu, G. M. Dimitrov a J. Kowalewski344)- zastupovaní advokáty G. 

Izardem a G. Heiszmannem, žádali každý 1 000 000 franků z titulu náhrady škody, 

vynechání určitých pasáží knihy pod pokutou 100 000 franků, publikaci rozsudku v 15 

340) Sdělení velvyslance pro MZV z 6. I. 1950. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie karton 19. 
341) SÚA f. 126112/4 sv. 39 arj 174. 
341) Zpráva o vývoji a přípravných pracích k procesu Jouvenel z 7.3.1950. A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie 
karton 19. 
343) A MZV f. TO-O 1945-1959 Francie kation 19. 
344) N. Dianu - rumunský diplomat, zastával funkci velvyslance v různých zemích. 
Plk. J. Kowalewski - polský důstojník, pracoval pro zpravodajskou službu polské armády. 
G. M. Dimitrov - bulharský politik, generální tajemník tzv. "Zelené internacionály", roku 1946 odsouzen 
v Bulharsku k doživotí a ztrátě občanských práv. 
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pařížských a regionálních novinách, vrácení kauce 5 000 000 franků a uznání civilní 

odpovědnosti společnosti "Les Editeurs reunis". 

Žalovaná strana, tj. R. de Jouvenel, A. Wurmser a A. Hilsumová, zastupovaní J. 

Nordmannem se bránila protiútokem. Žalovaní požadovali odsouzení A. 

Kupiho345)k vysoké pokutě v celkové výši 4 miliony franků ve prospěch R. de 

Jouvenela (2 miliony), A. Wurmsera (1 milion) a A. Hilsumové (1 milion) z titulu 

náhrady škody pro neoprávněné stíhání a ze stejného důvodu i společné odsouzení pánů 

Dianu, Dimitrova a Kowalewského k pokutě 1 milion franků ve prospěch každého ze 

tří obžalovaných.346
) 

Soudní řízení trvalo 7 týdnů, během kterých před soudem vystoupila řada svědků 

obou stran. Cílem obhajoby bylo nejprve zrušení procesu, protože inkriminovaná kniha 

vyšla už před lety a francouzské zákony umožňují podat žalobu pro urážku na cti pouze 

do tří měsíců. Když tato taktika nevyšla, zaměřili se obhájci na diskreditaci svědků 

žaloby, včetně H. Ripky, S. Mikolajczyka a dalších. Obě strany soudní síň využily 

k vlastní propagandě, i proto nakonec soud zvolil umírněný výklad zákona o svobodě 

tisku z roku 1881 a tomu odpovídající tresty. Podle soudu nebyly informace obsažené 

v knize potvrditelné a soud je proto kvalifikoval jako trestný čin pomluvy, tresty, které 

soud udělil ale byly pouze symbolické. R. de Jouvenel, A. Wurmser a A. Hilsumová 

byli odsouzeni každý k pokutě 12 000 franků a k zaplacení symbolického jednoho 

franku každému z žalujících. Dále soud nařídil vynechání jmen Dianu, Dimitrov a 

Kowalewski ve všech nových edicích a dotiscích pod pokutou 20 000 franků, 

odstranění urážlivých výroků, publikování rozsudku v 10 francouzských novinách podle 

výběru žalobců, navrácení kauce 5 milionů franků a uznal "civilní odpovědnost" 

společnosti Les Editeurs reunis.347
) 

Vzhledem k tomu, že se ani jedna ze stran proti rozsudku neodvolala, lze se domnívat, 

že se aktéři soudního procesu s v podstatě patovou situací smířili. Předchozí procesy 

jasně ukázaly meze a možnosti komunistické propagandy, které už nešly překročit. 

Navíc se roku 1952 pozornost francouzských komunistů obrátila do vlastních řad, 

výsledkem bylo stranické řízení proti dvěma významným komunistickým 

funkcionářům, o němž bude následující kapitola. 

345) A. Kupi byl ve své zemi - Albánii - považován za válečného zločince a albánská vláda oficiálně požádala 
Francii o jeho vydání. 
346) A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 6. 
347) A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 6. 
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3.2. Případ André Martyho a Charlese Tillona 

Na úvod této kapitoly bude účelné stručně představit hlavní aktéry aféry, která zasáhla 

přímo Komunistickou stranu Francie a kterou někteří francouzští historikové označují 

za "moskevský proces v Paříži". 

3.2.1. André Marty348) 

A. Marty se narodil 6. listopadu 1886 v Perpignanu v rodině velkoobchodníka 

s vínem. Po vyučení vstoupil do armády (námořnictva), kde po čase dosáhl důstojnické 

hodnosti. Roku 1919 připlula lod', na které sloužil do Oděsy, aby bránila postupu Rudé 

armády. Marty se zde aktivně zapojil do vzpoury námořníků sympatizujících se 

sovětskými vojáky, za což byl odsouzen k dvaceti letům nucených prací. Na jeho 

obranu vystoupila i právě založená Komunistická strana Francie, do které také Marty po 

svém předčasném propuštění roku 1923 vstoupil. Roku 1924 byl za PCF zvolen 

poslancem v Seine-et-Oise a stal se členem Ústředního výboru strany. Od roku 1931 

působil v Exekutivě komunistické Internacionály, roku 1932 se stal i členem Politbyra 

PCF. 

Významnou roli hrál A. Marty během občanské války ve Španělsku, kam ho 

Kominterna r. 1936 vyslala ve funkci "generálního inspektora" Interbrigád. Jeho tvrdé 

metody mu ale příliš popularity nezískaly, roku 1937 byly jeho pravomoci omezeny a 

sám Marty byl postaven pod kontrolu P. Togliattiho. 

Druhou světovou válku Marty strávil částečně v Moskvě, kde pracoval v orgánech 

Kominterny (až do jejího rozpuštění v květnu 1943) a částečně v Alžíru, kam odjel 

v říjnu 1943 jako zástupce PCF v de Gaullově Výboru národního osvobození.. Po 

skončení války až do roku 1952 působil v čele strany jako jeden z jejích třech 

tajemníků, od roku 1947 byl ale jeho vliv ve stranickém aparátu omezován. 

1. září 1952 byl na zasedání Politbyra ÚV PCF společně s Charlesem Tillonem 

obviněn z frakční činnosti a zbaven funkce tajemníka ÚV PCF. I přes provedenou 

sebekritiku, kterou strana shledala "nedostatečnou a neupřímnou" byl Marty 7. prosince 

vyloučen z Politbyra a 24. prosince i z PCF. V lednu 1953 se v tisku objevily zprávy o 

348) www.wikipedia.org z 7.8.2006, heslo André Marty. 
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Martyho údajné spolupráci s policií, které (i když se nikdy nepotvrdily) Martymu 

značně uškodily. 

Poté, co Martymu nevyšel pokus vrátit se do komunistické strany se názorově přiblížil 

anarchistům a trockistům. Zemřel v Toulouse 23. listopadu 1956. 

3.2.2. Charles Tillon349
) 

Ch. Tillon se narodil 3. července 1897 v Rennes. Roku 1916 vstoupil, podobně jako A. 

Marty do námořnictva, kde působil až do roku 1919, kdy se postavil do čela protestu 

námořníků s cílem zabránit odplutí své lodi do Černého moře. Za účast v povstání byl 

Tillon odsouzen k pěti letům nucených prací; i on byl ale propuštěn předčasně. Tato 

zkušenost přivedla Tillona do řad mladé Komunistické strany Francie. V letech 1921 -

1928 zastával funkce v komunistických odborech, od roku 1929 i funkce politické. 

Roku 1935 byl zvolen do čela kantonální rady v Aubervilliers, o rok později se stal 

poslancem. Za druhé světové války se Tillon podílel na "národním vedení" PCF 

(společně s Duclosem a Franchonem), od léta 1941 řídil ozbrojené komunistické 

skupiny (budoucí Francs-tireurs et partisans fransais). 

Po válce, v letech 1944 - 1947 Tillon zastával řadu ministerských funkcí, mezi jinými 

i funkci ministra zbrojení a ministra rekonstrukce. Roku 1945 byl zvolen starostou 

města Aubervilliers a ve volbách let 1946 a 1951 i poslancem za komunistickou stranu. 

Mimo to byl Tillon již od roku 1944 členem užšího vedení PCF (Politbyra), které ho 

v listopadu 1948 pověřilo řízením mírového hnutí (Mouvement des partisans de la 

paix). 

1. září 1952 byl Charles Tillon společně s A. Martym obviněn z frakční činnosti a 

sektářské politiky v rámci mírového hnutí a vyloučen z Politbyra. I Tillon provedl před 

Ústředním výborem strany sebekritiku, kterou ovšem shromáždění soudruzi nepřijali, 

v prosinci 1952 následovalo Tillonovo vyloučení ze strany. Roku 1957 byl Tillon 

rehabilitován a vrátil se k práci ve straně. Roku 1968 veřejně protestoval proti sovětské 

okupaci Československa, v červnu 1970 vyzval k boji proti stalinským metodám řízení 

v PCF, za což byl 3. července 1970 ze strany opět vyloučen. Zbytek života prožil 

v Bretagni, kde 13. ledna 1993 zemřel. 

349) Dictionnaire historique de la vie pol itique franc;aise au XXe siecle. Paříž 1995, str. 10 14 - 10 15. 
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3.2.3. Stranické řízení proti A. Martymu a Ch. Tillonovi 

Případ A. Martyho a Ch. Tillona , tedy stranické řízení proti těmto dvěma 

významným komunistickým funkcionářům· vrcholilo ve stejné době, kdy v Praze 

probíhal proces s "proti státním spikleneckým centrem v čele s Rudolfem Slánským". 

Paralely obou případů se přímo nabízejí, jak si všiml i dobový tisk, přímou spojitost 

mezi nimi nicméně nenajdeme. Jisté je, že v pozadí obou procesů stála Moskva a její 

zájem zbavit se "národních" komunistů350 ) a příslušníků Interbrigád. 

Celá aféra začala již na konci roku 1950, kdy francouzská policie provedla náhlou 

prohlídku v komunistickém týdeníku France ď abord. Při šetření uvnitř PCF se ve 

výpovědích začala poprvé objevovat různá obvinění směřující proti A. Martymu a Ch. 

Tillonovi. Zvláště svědectví švagra A. Martyho S. Beyera bylo závažné. Beyer 

vypověděl, že Marty již delší dobu nesouhlasí s oficiální politickou linií strany a napadá 

vedoucí představitele PCF. Předchozího roku (1949) dokonce chtěl založit a vydávat 

vlastní bulletin, který by představoval jakousi alternativu k doposud vydávaným 

komunistickým tiskovinám. Co za touto výpovědí S. Beyera stálo zůstává otázkou, 

vzhledem k Martyho diktátorské povaze se mohlo jednat i o osobní rozpory a 

nepřátelství v rodině. 

Po vyšetřování v týdeníku France ď abord celá záležitost na nějaký čas utichla. 

Soudruzi se k ní vrátili až v květnu 1952, kdy proběhlo šetření přímo v sekretariátu 

strany.351) Marty všechna obvinění popřel na rozdíl od Ch. Tillona , který připustil, že 

některá fakta jsou pravdivá (např. jeho soukromá a tajná schůzka s Martym na počátku 

roku 1951). V červenci se případem začalo zabývat nejužší vedení strany. Za 

generálním tajemníkem M. Thorezem přijel do Sovětského svazu jeden z tajemníků 

strany A. Lecoeur, aby společně projednali "případ Marty - Tillon" a rozhodli o dalším 

postupu. O záležitosti A. Martyho A Ch. Tillona měla ve straně proběhnout veřejná 

diskuse, aby oba "provinilci" dostali možnost nápravy, tj. sebekritiky. 1. září se Martym 

a Til10nem zabývalo Politbyro ÚV PCF, oba byli obviněni z tzv. frakční práce a zbaveni 

některých funkcí. André Marty opustil místo tajemníka strany, nadále ale zůstal členem 

Politbyra, Charles Til10n odešel z Politbyra, byl ale ponechán v Ústředním výboru 

strany. 

350) V této souvislosti byl Ch. Tillon přirovnáván k slovenským "buržoazním nacionalistům" G. Husákovi a L. 
Novomeskému. (Rádio Hlas Ameriky z 17.9.1952, Zpráva MZV z 29.9.1952. A MZV f. TO-T 1945-1955 
Francie karton II ) .. 
351) Šetření probíhalo ve dnech 26. - 27.5.1952. A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 6. 

121 



o tři dny později se v Paříži konalo pravidelné zasedání Ústředního výboru 

PCF, na kterém Léon Mauvaise přítomné soudruhy seznámil s výsledky vyšetřování a 

sankcemi, které Politbyro na oba obviněné uvalilo.352
) Podle Mauvaisovy zprávy 

vyšetřování potvrdilo, že oba obvinění dlouhodobě ohrožovali jednotu strany utvářením 

frakcí uvnitř PCF, sektářskou politikou a nerespektováním vedoucích stranických 

funkcionářů. André Marty byl obviňován z přílišných ambicí a "diktátorských a 

nedemokratických metod práce", Charles TiHon zase ze "sektářské politiky" a 

"nacionalistické koncepce" v rámci mírového hnutí, v němž Francii zastupoval až do 

roku 1951. 

Ještě na zářijovém zasedání ÚV PCF provedl A. Marty požadovanou 

sebekritiku (Ch. TiHon se zasedání neúčastnil), uznal nedostatky ve své práci pro stranu 

a vyslovil souhlas s uvalenými sankcemi. Plénum ale jeho sebekritiku přijalo chladně 

jako "neupřímnou" a členové ÚV PCF Martyho vyzvali, aby sebekritiku provedl 

znovu.353
) Marty tak učinil veřejně - 27. září 1952 vyšel text jeho druhé sebekritiky 

v 1 'Humanité. 

Jak je vidět mechanismy "kritiky" a "sebekritiky", českému historikovi 

důvěrně známé z domácího prostředí, fungovaly i na půdě Komunistické strany 

Francie. 

27. září 1952 v ľHumanité uveřejnil SVOJI deklaraci, ve které se ohradil proti 

"nepřátelské" kampani v tisku i Charles Tillon. 

Ani provedená sebekritika nemohla na osudu obou obviněných nic změnit. A. Marty 

se přesto pokusil rozhodnutí vedoucích orgánů PCF ovlivnit. 2. listopadu a 2. prosince 

1952 zaslal Politbyru ÚV PCF a některým významným soudruhům dopisy, ve kterých 

se snažil vysvětlit důvody svého jednání a očistit se ze svých obvinění. Tyto dopisy 

Martymu přirozeně nepomohly, naopak, vedení strany je považovalo za 

"proti stranické", potvrzující skutečnou vinu A. Martyho. 

Ve dnech 5. - 7. prosince 1952 se opět sešel Ústřední výbor PCF, kterého se již ani 

Marty ani TiHon nezúčastnili. Shromáždění členové strany zde znovu odmítli předchozí 

sebekritiku obou obviněných, navíc další vyšetřování přineslo nová závažná fakta. 

Podle nich pracovali Marty a TiHon systematicky proti straně a její politické linii, při 

čemž se jejich "úchylné názory" projevovaly zejména v otázkách úlohy SSSR, úlohy a 

352) Zasedání ÚV PCF ve dnech 3. - 4. září 1952. Zpráva Léona Mauvaise vyšla tiskem v I'Humanité dne 
27.9.1952. A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 6 .. 
353) A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton 6 .. 

122 



národní politiky PCF za druhé světové války, v otázkách koncepce a organizačních 

zásad strany, v záležitostech práce mírového hnutí apod. Celkově měli mít jak Marty, 

tak Tillon negativní vztah k Sovětskému svazu a ke komunistickému hnutí vůbec, proto 

Ústřední výbor doporučil jejich vyloučení z PCF. Stalo se tak na konci prosince, kdy 

příslušné stranické organizace ("buňky") oba obviněné vyloučily ze svých řad a tím i 

z celé strany. 

Případ André Martyho měl dohru. V lednu 1953 uveřejnil Etienne Fajon v ľHumanité 

článek, ve kterém upozornil na Mmiyho údajnou spolupráci s policií a deníkem Le 

Figaro. Tato obvinění měly potvrzovat dopisy A. Martyho bratru Jeanovi, ve kterých A. 

Marty vyjádřil zájem uveřejnit pod pseudonymem své články v nekomunistickém tisku 

a svůj nesouhlasný postoj k procesům v Moskvě a v Praze. Obvinění ze spolupráce 

s policií se nikdy nepotvrdilo, Martyho však dostalo do úplné izolace, ze které se už do 

své smrti roku 1956 nikdy zcela nedostal. 

Případ A. Martyho a Ch. Tillona vyvolal ve francouzském nekomunistickém tisku 

jisté spekulace.354
) Podle Le Mondu byl případ výrazem hluboké vnitřní krize PCF ne 

nepodobné situaci v komunistických stranách sovětského bloku. Srovnání 

s Komunistickou stranou Československa se objevilo i ve vysílání Hlasu Ameriky, 

Marty zde byl jako "dravý" komunista přirovnáván k O. Šlingovi a R. Slánskému, 

zatímco Ch. Tillon svou "národní koncepcí" politiky PCF připomínal G. Husáka a L. 

Novomeského. Le Figaro mluvilo o střetu "moskevských komunistů", tj. Thoreze a 

Duc10se a "národních komunistů" Martyho a Tillona, v němž "národní komunisté" 

prohráli a museli vyklidit pole. Spor ve straně byl pro Figaro předzvěstí nové politiky 

PCF, která bude směřovat k většímu úsilí o spolupráci s nekomunisty např. v rámci 

mírového hnutí nebo odborů. 

Vyskytly se i paralely k procesu s Rudolfem Slánským, který proběhl v Praze 

v listopadu 1952. Podle některých komentářů byl případ Martyho a Tillona určitou 

obdobou pražského procesu a oba obvinění měli velké štěstí, že byli členy komunistické 

strany působící v podmínkách demokratického státu. Díky tomu měl jejich případ 

povahu pouhého vnitrostranického řízení, ve kterém obviněným hrozilo maximálně 

vyloučení ze strany. Jak poznamenal jeden z komentátorů vděčili Marty a Tillon za své 

životy paradoxně demokratickému státnímu zřízení Francie, proti kterému jako 

354) Ohlasy "reakčního" tisku k případu Mmty - Tillon. A MZV f. TO-T 1945-1955 Francie karton II a f. TO-O 
1945-1959 Francie karton 19. 
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komunisté soustavně vystupovali. V jiných než demokratických podmínkách by totiž 

obdobný případ skončil úplně jinak - zatčením hlavních aktérů, veřejným procesem a 

pravděpodobně i popravou některých obviněných ... Tedy tak, jak skončily všechny 

politické procesy s vedoucími přestaviteli komunistických stran v lidově

demokratických zemích, včetně procesu s "proti státním spikleneckým centrem v čele 

s R. Slánským" o němž bude řeč v následující kapitole. 

3.3. Pražský proces s Rudolfem Slánským 

Proces s "Proti státním spikleneckým centrem v čele s Rudolfem Slánským" se konal 

v Praze v druhé polovině listopadu 1952. Jednalo se poslední ze série velkých 

politických procesů s vedoucími komunistickými funkcionáři, které proběhly v různých 

státech sovětského bloku na přelomu 40. a 50. let 20. století.355
) 

Proces se "Slánským a spol." byl z těchto monstrprocesů největší jak počtem 

obviněných, tak rozsahem jejich údajné nepřátelské činnosti. Složení obviněných 

postihlo celou oblast řízení státu, od vedení strany přes zahraniční politiku až po 

hospodářství a bezpečnost. Specifikem pražského procesu bylo i jeho jasně antisemitské 

pozadí, které se v procesech v jiných zemích neobjevilo. Sovětský svaz přikládal 

procesu v Československu mimořádný význam, což se projevilo i v rozhodující úloze 

sovětských poradců při vytváření koncepce a přípravách vlastního procesu. Podle K. 

Kaplana se vzhledem k míře sovětské účasti při konstruování procesu dá vážně hovořit 

o "procesu sovětského ražení". 356) 

I v samotném Československu představoval proces se Slánským určitý mezník, neboť 

to byl poslední z "divadelních procesů" v ČSR. Procesy, které následovaly již neměly 

veřejný charakter, protože na tom stranické i státní instituce ztratily zájem. 

Také skladba obviněných v pražském procesu byla jedinečná. Před soudem stanuli 

zástupci vedoucích orgánů komunistické strany, ministerstev a Státní bezpečnosti. 

V hlavním procesu bylo obžalováno celkem 14 osob. Do jejich čela byl v tomto 

největším poválečném procesu s komunistickými funkcionáři postaven bývalý generální 

tajemník KSČ a blízký spolupracovník Klementa Gottwalda Rudolf Slánský. V původní 

355) Velké procesy proběhly v Albánii (Koči Dzodze a spol. - květen 1949), v Bulharsku (Trajčo Kostov a spol
prosinec 1949), a v Maďarsku (Lászlo Rajk - září/říjen 1949). V Polsku se proces s W. Gomulkou připravoval, 
k jeho realizaci ale nikdy nedošlo. 
356) KAPLAN, Karel- PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno 
2001, str. 125. 
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koncepci se s postavou generálního tajemníka strany ještě nepočítalo, sovětští poradci 

sázeli spíče na dvojici Otta Šling a Marie Švellliová. Tato koncepce ale Moskvě 

nevyhovovala, protože nemířila dostatečně "vysoko" do řad nejvyšších stranických 

představitelů. Mimo to se během vyšetřování Šlinga a Švermové roku 1951 změnily 

politické zájmy Sovětského svazu především v oblasti Středního Východu, kde Moskva 

přestala podporovat Izrael a vliv v této oblasti se nadále snažila získat prostřednictvím 

arabských států. Nová koncepce československého procesu měla tuto změnu zahraničně 

politické linie SSSR potvrdit a arabským zemím dokázat, že sovětský blok svoji 

proizraelskou politiku definitivně opustil. 

Rudolf Slánský se do pozornosti vyšetřovatelů dostal již v březnu 1951, do čela 

připravovaného procesu ho ale vyšetřovatelé postavili až po výpovědi A. Londona 

v červenci téhož roku.357
) Je otázkou, zda Slánský již v této době tušil, jaké nebezpečí 

mu hrozí. Politické procesy, které se v Československu konaly od roku 1948 považoval 

za samozřejmý projev politické linie KSČ, znal jejich zákulisí, plně je schvaloval a 

neváhal připojit svůj podpis pod rozsudky smlii zcela nevinných lidí. Od října 1950 ale 

vyšetřování a zatýkání začalo postihovat i stranické činitele, včetně jeho blízkých 

spolupracovníků a přímých podřízených.358) Zdálo by se tedy, že člověk se zkušenostmi 

Slánského by měl s možným vyšetřováním nebo zatčením počítat; pro každého 

pravověrného komunistu ale byla taková možnost naprosto nepředstavitelná. Dokazují 

to i svědectví zatčených komunistů, včetně těch, kteří byli obeznámeni s mechanismem 

"výroby" politického procesu, kteří ve svém zatčení a uvěznění viděli pouhý omyl a 

marně doufali, že se vše brzy vysvětlí. 

Slánský zůstal ve funkci generálního tajemníka až do září 1951, kdy byl na zasedání 

ÚV KSČ podroben kritice a zbaven své funkce. Až do svého zatčení 29. listopadu 1951 

pak zastával mnohem méně významný post - byl jedním z náměstků předsedy vlády. 

Zkušený pozorovatel ale mohl již v červenci vytušit, že kolem Slánského není všechno 

v pořádku. 31. července slavil Slánský své padesáté narozeniny. K formalitám, které ale 

byly pro komunisty důležité, patřily gratulace zástupců bratrských stran. V případě 

Slánského padesátin ale nedošla ta nejdůležitější - ze Sovětského svazu.359l 

357) KAPLAN, Karel- PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno 
2001, str. 130. 
358) Otta Šling, krajský tajemník KSČ v Brně a muž se kterým Slánský počítal do některé vysoké funkce v Praze 
byl zatčen již v říjnu 1950. Na základě jeho výpovědi byla z funkce vedoucí Organizačního sekretariátu ÚV 
KSČ odstavena Marie Švem1ová, její zatčení následovalo v únoru 1951. 
359) KAPLAN, Karel- KOSATÍK, Pavel: Gottwaldovi muži. Praha Litomyšl 2004, str. 99. 
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Po Slánského zatčení se naplno rozběhla mašinérie výroby politického procesu -

vytvoření linie, výběr dalších obviněných, vše muselo přesně odpovídat představám 

sovětských poradců a potažmo Moskvy. Pečlivé přípravy trvaly celý rok, vlastní proces 

začal před Státním soudem v Praze 20. listopadu 1952. Generální linie procesu byla 

jasně antisemitská, jedenáct ze čtrnácti obžalovaných bylo v protokolu označeno 

"židovského původu". Mimo Rudolfa Slánského, který hlavu celého spiknutí před 

soudem stanuli : Bedřich Geminder (bývalý vedoucí Mezinárodního oddělení ÚV 

KSČ), Ludvík Frejka (bývalý přednosta národohospodářského odboru KPR), Josef 

Frank (bývalý zástupce generálního tajemníka KSČ), Vladimír Clementis (bývalý 

ministr zahraničních věcí), Bedřich Reicin (bývalý náměstek ministra národní obrany), 

Karel Šváb (bývalý náměstek ministra národní bezpečnosti), Artur London (bývalý 

náměstek ministra zahraničních věcí), Vavro Hajdů (bývalý náměstek ministra 

zahraničních věcí), Evžen Lobl (bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu), 

Rudolf Margolius (bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu), Otto Fischl 

(bývalý náměstek ministra financí), André Simone (bývalý náměstek ministra 

zahraničního obchodu) a Otto Šling (bývalý tajemník KV KSČ v Bmě).360) 

Všichni žalovaní v procesu představovali tzv. vedení proti státního spikleneckého 

centra a hlavní žalobce JUDr. Josef Urválek je žaloval z toho, že jako "trockisticko

titovští, sionističtí a buržoazně nacionalističtí zrádci a nepřátelé československého lidu, 

lidově demokratického zřízení a socialismu vytvořili ve službách amerických 

imperialistů protistátní spiklenecké centrum, podkopávali lidově demokratické zřízení, 

mařili budování socialismu, poškozovali národní hospodářství, prováděli špionážní 

činnost, oslabovali jednotu československého lidu a obranyschopnost republiky, aby ji 

odtrhli od pevného spojenectví a přátelství se Sovětským svazem, aby likvidovali 

v Československu lidově demokratický řád, obnovili kapitalismus, znovu zavlekli naši 

republiku do tábora imperialismu a zničili její samostatnost a nezávislost. ,,361) 

Během soudního přelíčení, které trvalo celý týden, před soudem vystoupili všichni 

obvinění a celkem 33 svědků obžaloby. Žádný svědek obhajoby, která byla ostatně 

pouze formální, k soudu připuštěn nebyl. Celý proces proběhl bez zvláštních potíží, 

všichni obžalovaní i svědci byli dostatečně "zpracováni" a své úlohy hráli dokonale. 

Soud skončil 27. listopadu vynesením rozsudků. Jedenáct obžalovaných bylo 

360) Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s R. Slánským. Praha 1950, str. 7 - 8. 
361) Proces s vedením protistátního spikleneckého centra ... str. 8. 
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odsouzeno k nejvyššímu trestu362), zbylí tři - A. London, V. Hajdů a E. Lobl od soudu 

odešli s trestem doživotního vězení. 

Po procesu se Slánským a spol. následovala vlna dalších procesů s méně významnými 

komunistickými funkcionáři, za nejvýznamnější z těchto "následných procesů" lze 

považovat proces se "slovenskými buržoazními nacionalisty" v čele s G. Husákem 

z dubna 1954. V této době již strana neměla zájem na veřejných procesech imitujících 

divadelní představení, i proto tyto procesy neměly ve společnosti takový ohlas a i 

udělené tresty byly v porovnání s procesem Slánský mírnější. Vážnějším problémem ale 

byla vlna antisemitismu, která Československo během procesu s centrem a 

bezprostředně po něm zasáhla. Ojediněle se vyskytly i názory, že Židé nemají ve straně 

zastávat žádné funkce, popřípadě jim má být členství v KSČ zcela zakázáno.363) Osm 

let po skončení války, která přinesla smrt milionům evropských Židů se tak 

v Československu setkáváme s antisemitismem hitlerovského ražení ... 

Proces s R. Slánským vzbudil široký ohlas jak v Československu, tak v zahraničí. 

V ČSR organizovaly rozsáhlou tiskovou a propagační kampaň přímo orgány KSČ, její 

součástí byly tisíce rezolucí adresovaných soudu a vedení strany, v nichž jejich pisatelé 

požadovali přísné potrestání "bandy zrádců" a trest smrti pro všechny obviněné?64) 

Značnou pozornost věnovali právě probíhajícímu procesu v zahraničí, zejména 

v zemích, kterých se proces přímo dotýkal. Proti jasně antisemitskému postoji soudu 

protestoval především Izrael, ozvaly se také různé židovské a sionistické organizace. 

Hned první den procesu vystoupil jako svědek obžaloby izraelský občan a šéf izraelské 

levicové politické strany MAP AM Mordechaj Oren, kterého československá bezpečnost 

zatkla v Praze již v prosinci 1951. Při své výpovědi uvedl, že již od roku 1934 pracoval 

pro britskou tajnou službu IS a od roku 1945 plnil své úkoly ve státech lidové 

demokracie. V jeho výpovědi365 ) se objevila řada jmen izraelských politiků a diplomatů 

- např. izraelského vyslance v Praze Ehuda A vriela Uberalla nebo izraelského ministra 

362) K trestu smrti byli odsouzeni R. Slánský, B. Geminder, L. Frejka, J. Frank, V. Clementis, B. Reicin, K. Šváb, 
R. Margolius, O. Fischl, O. Šling a A. Simone. Všichni odsouzení s vy jímkou Slánského požádali prezidenta 
republiky K. Gottwalda o milost. 2. prosince Gottwald všechny žádosti zamítl, o den později byli všichni 
odsouzení v pankrácké věznici popraveni. (Proces s vedením protistátního spikleneckého centra ... str. 548; 
KAPLAN, Karel ~ KOSATÍK. Pavel: Gottwaldovi muži, str. 119. 
363) KAPLAN, Karel ~ KOSATÍK, Pavel: Gottwaldovi muži. Praha Litomyšl 2004, str. 119. 
364) Mezi 20. listopadem a 4. prosincem 1952 došlo na ústředí strany a ke Státnímu soudu v Praze 8 520 rezolucí 
a dopisů. (KAPLAN, K. ~ KOSATÍK, P. : Gottwaldovi muži, str. 119). 
365) Proces s vedením protistátního spikleneckého centra ... , str. 99 ~ 103. 
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zahraničí Bena B. Scharetta. proti čemuž se izraelská vláda ostře ohradila.366) V Izraeli 

byly protesty proti procesu se Slánským přirozeně nejsilnější, na počátku prosince 

dokonce před československým vyslanectvím v Tel-Avivu vybuchla nastražená 

bomba.367) 

Proces vzbudil ohlas i v dalších státech, ve výpovědích obviněných i svědků zazněla 

jména různých západních politiků a diplomatů, kteří v ČSR v minulosti působili -

např. Angličana K. Zilliacuse, Francouze M. Dejeana, Američanů F. Dullese a N. 

Fielda a dalších -kteří se měli podílet na protistátní a špionážní činnosti proti ČSR. 

Západní vlády obvinění svých občanů z podobné činnosti zásadně odmítaly, mluvčí 

Quai ďOrsay k tomu uvedl, že francouzské MZV považuje obvinění bývalého 

francouzského velvyslance v Československu Maurice Dejeana ze špionážní činnosti za 

směšná a nebude se k nim dále vyjadřovat.368 ) 

Proti "antisionistickému" (tj. antisemitskému) tónu procesu protestovala řada 

židovských a sionistických organizací. 3. prosince 1952 přijala Evropská výkonná 

komise světového židovského kongresu na svém zasedání v Londýně rezoluci, ve které 

vyjádřila své znepokojení nad některými aspekty pražského procesu a kategoricky 

odmítla veškerá obvinění směřující proti sionistickému Imutí.369) Stejný den se v Paříži 

v sále Mutualité sešlo několik stovek zástupců francouzských a kanadských židovských 

a sionistických organizací, aby veřejně protestovali proti antisemitskému charakteru 

procesu se Slánským a spol. Další rezoluce odsuzující proces, jeho linii a nezákonné 

metody přijala Unie židovských studentů ve Francii (Union des étudiants juifs en 

France),370) francouzští nezávislí komunisté i Liga pro lidská práva (Ligue des droits de 

ľhomme).371) 

Všeobecně se dá říci, že proces se Slánským a spol. ve Francii vzbudil značnou 

pozornost. Vyplývá to z množství článků v různých celostátních novinách jako je Le 

Monde, ľHumanité, Le Figaro a další, které ukazují, že pražský proces byl ve Francii 

vnímán jako mimořádná událost. Je samozřejmé, že zjejich obsahu nemůžeme 

usuzovat na skutečné veřejné mínění francouzské společnosti, v následující kapitole se 

tedy pouze pokusíme ukázat jakým způsobem byla francouzská veřejnost o procesu 

informována. 

366) O protestu izraelské vlády infonnoval Le Monde z 24. listopadu 1952, str. 3. 
367) Le Monde z 6. prosince 1952, str. 3. 
368) Le Monde z 30.11.-1.12.1952, str. 3. 
369) Le Monde z 5. prosince 1952. str. 4. 
370) Komuniké Unie židovských studenti'! ve Francii vyšlo v Le Mondu 6. prosince 1952 na str. 3. 
371) Le Monde z 5. prosince 1952, str. 4. 
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3.4. Francouzský tisk a proces Slánský 

3.4.1. Poválečná podoba francouzského tisku 

Po druhé světové válce zaznamenal francouzský tisk obrovský rozmach. Po 

letech nedobrovolného informačního "půstu" za nacistické okupace Francie měli 

Francouzi konečně možnost dostat se bez překážek k informacím a jejich vysoká 

poptávka samozřejmě ovlivnila i nabídku. Během roku 1945 se objevila celá řada 

nových novin a časopisů jak v Paříži, tak v provinciích. Nedostatek novinového papíru, 

nezkušenost s vedením redakcí a finanční potíže ale většinu z nich zlikvidovaly dříve, 

než se nové listy dostaly do povědomí čtenářů. 

Kromě zcela nových titulů, z nichž nejvýznamnější je Le Monde, začaly po válce 

znovu vycházet periodika, jejichž činnost byla těsně před začátkem války nebo v jejím 

průběhu zastavena Cl 'Humanité, Le Figaro). Vydávání a distribuci tisku upravovalo 

jedno z nařízení provisorní vlády z 30. září 1944, které zakazovalo vydávání všech 

novin a časopisů založených po 25. červnu 1940, nebo těch, které vycházely déle než 15 

dní po podepsání příměří v severní zóně Francie a déle než 15 dní po 11. listopadu 

1942 v zóně jižnÍ,372) Tato patnáctidenní lhůta byla zvolena zcela záměrně tak, aby 

umožnila obnovení deníku Le Figaro a zároveň znemožnila, aby znovu vycházel 

nejprestižnější deník Třetí republiky - Le Temps.373) 

Generál de Gaulle si obnovení deníku Le Temps nepřál, podle jeho názoru tento list 

příliš reprezentoval ideály a politiku Třetí republiky s jejímiž politickými a 

ekonomickými elitami byl ostatně úzce spjat. Podle de Gaulla měl poválečnou Francii 

doma i v zahraničí reprezentovat zcela nový seriózní deník, jímž se v prosinci 1944 

s posvěcením provisorní vlády stal Le Monde. 

Nařízení z 30. září 1944 neplatilo pro novmy a časopisy, které během okupace 

vycházely ilegálně a které se po válce mohly objevit na volném trhu. Jednalo se o 

Combat, Franc-Tireurs, France-libre, Front national, Parisien libéré, Libération, a 

Défence de la France.3741 

372) Histoire générale de la presse franc;aise. IV. díl 1940 - 1958. Paříž 1975, str. 295 - 296. 
373) Le Figaro, který od roku 1940 vycházel v Lyonu, ukončil dobrovolně svoji činnost ll. listopadu 1942, když 
Němci obsadili i do té doby "svobodnou" jižní část Francie. Le Temps ukončil činnost taktéž dobrovolně až 29. 
listopadu 1942, takže se do lhůty již nevešel a nemohl svoji činnost obnovit. 
374) Histoire générale de la presse franc;aise, str. 274. 
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Opatření v oblasti tisku, která francouzská provisorní vláda přijala mezi 26. červnem a 

26. prosincem 1944, se netýkala pouze tisku jako takového, ale také novinářů, kteří se 

za okupace různou měrou zkompromitovali spoluprací s kolaborantskými periodiky. 

Tato opatření, de facto tedy čistka mezi novináři, se dotkla především žurnalistů 

pracujících za války v severní zóně a v Paříži. V každém departementu vznikly dva 

typy soudů - trestní a civilní (občanský), z nichž ten první měl právo vynášet rozsudky 

smrti. Nejvyšší tresty vynesl soud nad pařížskými novináři - G. Suarez, P. Chack, R. 

Brasillach, P. FerdOlmet, J. Herold-Paquis aJ. Luchaire byli odsouzeni k trestu smrti a 

popraveni, P. Virondeau, M. Cottaz a S. Lausanne dostali doživotní trest.375
) 

Čistka mezi francouzskými novináři měla i profesionální rozměr. Na základě dalšího 

nařízení z 30. září 1944 musel každý novinář, který chtěl nadále spolupracovat 

s nějakým listem získat novou novinářskou kartu, tj. akreditaci. K tomuto účelu byla 

zřízena sedmičlenná komise (Commission de la carte) , která od března 1945 

disponovala mimo jiné právem udělovat sankce provinivším se novinářům.3761 

Vzhledem k nedostatku odborného personálu v jednotlivých redakcích (technici, 

administrativní pracovníci) ale byla většina potrestaných novinářů po uplynutí trestu 

opět přijata do původního zaměstnání. 

Do roku 1947 byl trh s tiskovinami ve Francii prakticky nasycen a nedostatek čtenářů 

ukončil činnost dalších novin a časopisů. I přes to zůstal počet vycházejících periodik 

značný. Podle důvěrné zprávy československého velvyslanectví z dubna 1950 jenom 

v Paříži vycházelo 16 deníků, z toho jedenáct ráno a pět večer.377) Většina z nich se 

potýkala s finančními problémy, pouze Le Figaro, ľ Aurore a Parisien libéré měly v této 

době aktivní finanční bilanci.3781 Do roku 1952 se situace na trhu s deníky stabilizovala 

a jejich počet se ustálil na dvanácti, i když se čas od času objevil pokus prorazit 

s novým listem.379
) Kromě toho se po roce 1947 změnily zájmy francouzských čtenářů, 

kteří začali před politickým tiskem upřednostňovat periodika přinášející také zprávy ze 

375) DELPORTE, Christian: Histoire dujournalisme et desjournalistes en France (du XVIIe siecle a nosjours) 
Paříž 1995, str. 75. 
376) Tyto sankce spočívaly zejména v časově omezeném zákazu činnosti. Ve třetině případů komise vyslovila 
zákaz činnosti na dobu kratší než jeden rok, v polovině případů pak penalizace činila 1 - 2 roky. DELPORTE, 
Ch. : Histoire dujournalisme ... , str. 77. 
377) Důvěrná zpráva pro MZV z 24.4.1950 - Situace francouzského tisku. SÚA f. 861 karton 18. 
Podle této zprávy vycházely ráno deníky Le Figaro, l' Aurore, Parisien libéré, Franc-Tireur, l'Humanité, 
Libération, Combat, Époque, Le Populaire, Ce Matin les Pays a I' Aube. Večer to byly France soir, Paris presse, 
Ce soir, Le Monde a La Croix. 
378) Tamtéž. 

379) ALBERT, Pierre: Le presse franc;aise. Notes et Etudes Documentaires n05071. Paříž 1998, str. 118 .. 
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společnosti, sportu apod. Tento případ nejlépe ilustruje deník France soir, jehož tiráž 

stoupla z 380 000 výtisků v roce 1945 na 578000 výtisků v dubnu 1947. 

Pro potřeby této práce není nutné analyzovat všechny články týkající se problematiky 

procesu se Slánským, které vyšly ve všech pařížských denících. Pro základní poznání 

úrovně infonnovanosti francouzské veřejnosti postačí zprávy a články ze třech 

francouzských celostátních deníků - 1 'Humanité, Le Monde a Le Figaro. Každý z těchto 

listů reprezentuje určitou skupinu obyvatel - čtenářů a vzhledem k tomu, že se jedná o 

"názorový" tisk (le presse ď opinion) také převládající politický názor té které skupiny. 

L'Humanité zde představuje zástupce levicového tisku (v rámci francouzského 

politického spektra se jedná o extrémní levici), Le Monde umírněný střed a Le Figaro 

reprezentuje pravicové tendence ve francouzském tisku. 

3 . .4.2. L 'Humanité 

L'Humanité je jedním z nejstarších francouzských deníků, které dosud ve Francii 

vycházejí. Založil ho roku 1904 Jean Jaures, o rok později se ľHumanité, stále pod 

Jauresovým vedením, stalo tiskovým orgánem sjednocené socialistické strany - SFIO. 

Od počátku se deník potýkal s vážnými finančními problémy, již roku 1907 listu hrozil 

bankrot, který odvrátila kampaň mezi čtenáři a založení nové podpůrné společnosti. 

První světová válka znamenala pro ľHumanité další existenční ohrožení. 31. července 

1914 byl zavražděn Jean Jaures, po jeho smrti se ľHumanité opět dostalo do finančních 

problémů. V říjnu 1918 se do vedení ľHumanité dostal Marcel Cachin, budoucí 

vedoucí funkcionář Komunistické strany Francie, který funkci ředitele listu zastával až 

do své smrti roku 1958. Po kongresu SFIO v Tours, na kterém se francouzská sociální 

demokracie rozštěpila, přešlo ľHumanité pod správu mladé PCF a stalo se jejím 

oficiálním tiskovým orgánem, kterým zůstalo až do současnosti. 

Ve 20. letech procházelo ľHumanité, stejně jako komunistická strana, složitým 

ideologickým vývojem. Redaktoři, kteří se odmítli přizpůsobit politické linii strany, 

byli donuceni list opustit. Roku 1929 přijalo ľHumanité politickou linii "třída proti 

třídě", situace v listu se stabilizovala ve prospěch zastánců bolševizace strany. Změna 

ve vedení ľHumanité ale přinesla i nové problémy a list se znovu ocitl na pokraji 

finančního kolapsu. I v této době L'Humanité zachránili především jeho čtenáři -

komunisté, kteří prostřednictvím "Výborů na obranu ľHumanité" (Comités de défense 
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de ľHumanité = CDH) nějaký čas jeho činnost financovali. Tato strategie měla úspěch, 

roku 1937 dosahovala tiráž listu 500 000 výtisků.380) 

Na konci 30. let se I 'Humanité dostalo do složité situace, souhlas s uzavřením 

německo-sovětského paktu v srpnu 1939 diktovaný Moskvou přivedl komunistickou 

stranu i její tisk nejprve do izolace a posléze i k zákazu. Od 26. září 1939 působilo 

ľHumanité v ilegalitě, ze které vystoupilo až 21. srpna 1944.381
) 

Po druhé světové válce ľHumanité těžilo ze silné pozice Komunistické strany Francie; 

komunistický tisk jako takový zaznamenal obrovský rozmach. Roku 1946 vycházelo ve 

Francii 18 komunistických deníků (l 'Humanité a Ce soir v Paříži, ostatní v provinciích) 

a celkem 58 komunistických týdeníků.382) Tento rozvoj se ale již na počátku 50. let 

zastavil, PCF zastavila vydávání řady komunistických listů, aby tak podpořila 

stagnující ľHumanité, jehož tiráž zdaleka nedosahovala předválečné úrovně a 

pohybovala se okolo 150 000 výtisků.383 ) L'Humanité tak bylo jedním z mnoha 

"názorov)Tch" periodik, které doplatilo na nezájem čtenářů, kteří dali přednost více 

"společenskému" tisku. 

3.4.3. Le Monde 

Le Monde je považován za jeden z nejprestižnějších a nejlépe informovaných 

francouzských deníků, jež získal věhlas i v zahraničí. Jeho vznik v prosinci 1944384
) 

souvisel s poválečnými změnami ve francouzském tisku a přáním generála de Gaulla 

založit ve Francii periodikum, které by prezentovalo novou Francii, její politiku, 

ekonomický život i kulturu. Le Monde tak prakticky převzal úlohu třetirepublikového 

deníku Le Temps, jež byl zastaven ke konci listopadu 1942 a na základě nařízení 

provisorní vlády z 30. září 1944 nemohl být obnoven. Le Monde po Le Temps "zdědil" 

nejenom redakci na rue des ltaliens v Paříži a tiskárnu s vybavením, převzal také velký 

formát novin, gotické písmo v titulku a čas vydávání. 385) 

380) Dictionnaire historique de la vie politique fi'anc;aise au XXe siecle. Paříž 1995, str. 50 I. 
381) Dictionnaire historique de Iq vie politique franc;aise ... , str. 501 - 502. 
382) Tamtéž, str. 502. 
383) GROSSE, E.U. - SEIBOLD, E. : Panorama de la presse parisienne : histoire et actualité, genres et langage. 
Franfurkt niM 1994, str. 222 (graf). 
384) GROSSE, E.U. - SEIBOLD, E. : Panorama de la presse parisienne : histoire et actualité, genres et langage. 
Franfurkt niM 1994, str. 222 (graf). 
385) Le Monde vycházel, stejně jako jeho předchůdce, odpoledne (byl tedy večerníkem) s datem následujícího 
dne. 
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Podle de Gaulla měl b)i nový deník nezávislý na politické scéně a finančních kruzích, 

kjeho financování proto byla založena společnost SARL Le Monde386
) se základním 

jměním 200 000 franků, které byly po částech rozděleny mezi tři členy vedení deníku 

(ti drželi většinu) a dalších šest podílníků. Roku 1951 do společnosti vstoupili i její 

redaktoři, čímž obdrželi právo spolurozhodovat o některých otázkách řízení novin. 

Ředitelem deníku se stal Hubert Beuve-Méry, muž, jež před válkou působil 

v Československu jako dopisovatel Le Temps a dalších listů a jež ve Francii proslul 

svým ostrým antimnichovským postojem. Podle de Gaulla byl Beuve-Méry zárukou 

nezávislosti Le Mondu a jeho budoucí morální kvality. 

I Le Monde se zpočátku potýkal s problémy finančního charakteru, mimoto trvalo 

několik let, než si nový deník našel okruh svých stálých čtenářů, takže jeho tiráž v 50. 

letech dosahovala v průměru "pouhých" 150 000 výtisků.387) Le Monde zasáhly i 

"ideologické", tedy názorové rozepře, po nejvážnější z nich roku 1951 redakci opustili 

dva členové vedení listu René Courtin (profesor právnické fakulty S orbonny) a 

Christian Funck-Brentano. Beuve-Méry, který v této době také podal demisi nakonec na 

svém místě zůstal a Le Monde řídil až do prosince 1969, kdy dobrovolně odešel do 

důchodu. V druhé polovině 50. let již byla situace v Le Mondu plně stabilizovaná, takže 

pokus ohrozit deník vydáváním jiného titulu - Le Temps de Paris - nevyšel a nový 

deník zmizel z prodeje během několika týdnů. Během války v Alžíru zaujal deník 

protiválečné stanovisko, kvůli informacím o táborech a mučení alžírských obyvatel byl 

Le Monde dokonce i konfiskován.388
) 

Na závěr lze říci, že Le Monde splnil přání, která do něj jeho zakladatelé vložili. Stal 

se skutečně nezávislým deníkem s mezinárodní prestiží, který Francii dodnes 

reprezentuje prakticky po celém světě. 

3.4.4. Le Figaro 

Le Figaro je vůbec nejstarším francouzským deníkem, který ve Francii stále vychází. 

Založili ho již roku 1826, původně jako satirický týdeník, Maurice Alhoy a Étienne 

Arago. Týdeník ale příliš nezaujal a v letech 1833 - 1854 prakticky nevycházel. Roku 

386) Le Monde vycházel, stejně jako jeho předchůdce, odpoledne (byl tedy večerníkem) s datem následujícího 
dne. 
387) Panorama de la presse parisienne ... , str. 222 (graf). 
388) Mezi lety 1957 - 1962 byl deník konfiskován celkem dvacetkrát. Panorama de la presse parisienne ... , str. 
140. 
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1854 list převzal Hippolyte de Villemessant, zreorganizoval redakci, vyměnil redaktory 

a zavedl nové rubriky, které Figaru získaly čtenáře. Díky zájmu čtenářů se z Figara 

roku 1866 stal deník, od roku 1867 politický. Během pařížské komuny byl Le Figaro 

jako první z periodik kvůli svým postojům zastaven, po porážce komunardů bylo jeho 

vydávání opět povoleno. Po smrti de Villemessanta roku 1879 Figaro opustil své 

satirické kořeny a stal se více seriózním tiskem, který přitáhl i čtenáře z řad 

aristokracie, kterým ostatně vyhovoval postoj Figara již za dob Pařížské Komuny. Na 

konci 19. století se Figaro dostal do problémů v souvislosti s Dreyfusovou aférou, když 

uveřejnil sérii článků E. Zoly, tiráž deníku poklesla na 20 000 výtisků? 89) Nová 

reorganizace na počátku století přinesla Figaru, z něhož se opět stal nepolitický deník, 

úspěch a tiráž se začala opět zvedat. K výrazné zrněně došlo roku 1922, kdy majoritní 

podíl v deníku koupil francouzský parfumer a miliardář Franc;ois Coty. Ten Figaro řídil 

a zároveň určoval jeho politickou linii až do roku 1933.390
) Roku 1934 se hlavním 

vlastníkem Figara stala bývalá manželka F. Cotyho paní Lyon Cotnareanu, které akcie 

Le Figara připadly jako součást majetkového vyrovnání po rozvodu. S příchodem 

nového vlastníka se Figaro vrátil k původní názorové linii a nadále se vyhýbal ostrým 

polemikám. V této době v jeho redakci najdeme osobnosti jako byl P. Brisson, F. 

Mauriac, G. Duhamel nebo A. Maurois.391
) 

Roku 1940 přestal Figaro vycházet v Paříži a přestěhoval se do dosud neokupované 

jižní zóny - nejprve do Bordeaux, pak do Clerrnont-Ferrandu a nakonec do Lyonu. 11. 

listopadu 1942 Figaro dobrovolně ukončil svoji činnost, znovu se objevil až po 

osvobození Paříže - 23. srpna 1944.392
) I po válce Le Figaro zůstal pravicovým 

deníkem a rychle našel své vlastní publikum. Již roku 1945 dosahovala tiráž deníku 213 

000 výtisků oproti 80 000 exemplářů roku 1939.393
) Rozmach Figara umožnil vydávání 

nového periodika (od roku 1946) - týdeníku le Figaro Littéraire, který vycházel 

samostatně a byl zdarma. 

Roku 1950 přenechala dosavadní majitelka Figara paní L Cotnareanu 50 % 

svých akcií skupině založené Jeanem Prouvostem a Ferdinandem Beghinem. Tato 

389) Mezi lety 1879 - 1895 vycházelo Figaro v 80 000 výtiscích. Panorama de la presse parisienne ... , str. 106. 
390) Coty sympatizoval s italským fašismem, což se projevilo i na stránkách Figara, které v této době vedlo 
několik ostrých kampaní např. proti daním nebo vysokým finančním kruhům, proti mezinárodnímu komunismu 
apod. Tón deníku odradil značnou část jeho tradičních čtenářů, což se odrazilo ve snížení tiráže a prodejnosti 
vůbec. 

391) www.wikipedia.org z 7.8.2006 heslo Le Figaro, str. 2. 
392) Panorama de la presse parisienne ... , str. 108. 
393) Tamtéž. 
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skupina svěřila správu Figara do rukou správní společnosti, do jejíhož čela byl jako 

prezident zvolen PielTe Brisson. Po jeho smrti roku 1964 prodala L. Cotnareanu zbytek 

akcií skupině Prouvost. 

V porovnání s l'Humanité a s deníkem le Monde dosahoval Le Figaro, alespoň 

v 50. letech lepších výsledků. Nepostihly ho finanční problémy, jeho tiráž až do konce 

60. let stoupala a první vážné rozepře v redakci se objevily až ke konci 60. let 

v souvislosti s majetkovými přesuny v deníku. Le Figaro těžil ze své pozIce 

"nepolitického" listu, který své čtenáře nezahlcoval ideologickými problémy jako 

l'Humanité a na rozdíl od Le Mondu přinášel i různé informace z francouzské 

společnosti, včetně různých skandálů apod. Mimoto mohl své čtenáře získat otevřeným 

antikomunismem, který ve své době přitáhl k Figaru pozornost těch Francouzů, kteří se 

obávali přílišného vzrůstu vlivu komunistů na francouzskou společnost. 

3.4.5. Proces Slánský ve vybraných denících 

Procesu s bývalým generálním tajemníkem Komunistické strany Československa 

Rudolfem Slánským a jeho spolupracovníky věnovaly zmíněné deníky (tj. l'Humanité, 

Le Monde a Le Figaro) pozornost prakticky po celý jeden měsíc.394l 

Jako první přinesl zprávu o zahájení pražského procesu Le Monde 20. listopadu 1952 

(datovaný 21. 11- 1952) v článku "Proces SLÁNSKÝ - CLEMENTIS byl znenadání 

zahájen v Praze"(Le proces SLANSKY-CLEMENTIS s'est ouvert a l'improviste a 

Prague), uveřejněném na první straně tohoto vydání. Všimněme si, že autor článku již 

v nadpisu vyzdvihl mimo R. Slánského i osobu bývalého československého ministra 

zahraničních věcí Vladimíra Clementise, aniž by ovšem specifikoval proč. Je zřejmé, že 

Clementis francouzským komentátorům do koncepce procesu a složení skupiny 

obviněných nezapadal, neboť bylo známo, že se Slánským příliš nevycházel a i jejich 

rozdílné osobnosti a názorové postoje mohly jen těžko zaručit úzkou spolupráci. Autora 

úvodníku zaujalo i "náhlé" zahájení procesu. Podle jeho názoru bylo pravděpodobné, že 

se na jeho načasování domluvil prezident republiky a šéf Komunistické strany 

Československa Klement Gottwald přímo v Moskvě, kde se v říjnu účastnil Gako 

hlava československé delegace) XIX. Sjezdu Komunistické strany SSSR. Zároveň autor 

připomněl fakt, že na prosinec 1952 je v Československu naplánována celostátní 

394) Vtěchto denících se zprávy o průběhu a ohlasech pražského procesu objevovaly od 20. listopadu do 19. 
prosince 1952. 
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konference KSČ, na které mají být zvoleni noví členové Ústředního výboru strany, 

který byl čistkami mezi komunisty na počátku 50. let značně postižen. 

Následující článek, převzatý z agentury AFP přináší základní informace o všech 

obviněných, stručný životopis R. Slánského a V. Clementise a popis prvního dne líčení, 

během kterého byl vysleclmut hlavní obviněný Rudolf Slánský. Ten před soudem 

přiznal všechny zločiny z nichž ho žaloba vinila a pro Le Monde překvapivě i svoji 

údajnou zodpovědnost za smrt Jana Švermy. Informace, že na proces nebyl pozván 

žádný západní novinář, která se v článku také objevila ale není pravdivá. Soudního 

líčení se osobně zúčastnil PielTe Hentgés, pražský dopisovatel ľHumanité, který o 

zahájení procesu, jednotlivých obviněných a průběhu prvního dne líčení podrobně 

informoval v ľHumanité z 21. listopadu 1952. 

Tón ľHumanité je jiný, postrádá skepsi typickou pro demokratické deníky. P. Hentgés 

prakticky pouze shrnuje žalobu, tak jak ji před soudem přednesl generální prokurátor 

Josef Urválek a z výpovědi Slánského zmiňuje především spojení se západními tajnými 

službami, jugoslávskými titovci a stejně jako Le Monde i podíl Slánského na smrti J. 

Švermy. Hentgés se nad Slánského přiznáním nijak nezamýšlí a čtenářům ľHumanité 

předkládá věrnou reprodukci dění v soudní síni. 

Stejně jako ľHumanité informovalo Le Figaro o zahájení procesu 21. listopadu. 

V nepodepsaném článku "Monstrproces v Praze" (Proces monstre a Prague) přineslo 

základní informace o obviněných a žalobě. Podobně jako Le Monde převzal Figaro část 

materiálu pro článek z AFP, aniž by ovšem svůj zdroj označil. Slánský podle Figara 

představuje "obětního beránka", na kterého vedení strany svedlo všechny problémy 

vyplývající ze současné ekonomické krize v Československu. Komentátor Figara si také 

hned první den povšiml, že většina obviněných jsou Židé obvinění z kosmopolitismu a 

sionismu, čemuž Le Monde ani ľHumanité zatím nevěnovaly pozornost. 

V den, kdy o pražském procesu poprvé informovaly ľHumanité a Le Figaro vyšel 

v Le Mondu rozsáhlý úvodník, nazvaný "Pozadí" ("Les alTiere-plans"), doprovázený 

sérií článků na straně tři. 395 ) Autor úvodníku, jimž byl pravděpodobně Hubert Beuve

Méry zde přináší vlastní pohled na právě probíhající proces a předkládá čtenářům 

k zamyšlení několik otázek. Zajímá ho, proč před soudem stanulo právě čtrnáct 

obviněných, proč v procesu vedle Slánského figuruje i V. Clementis, když je známo, že 

za sesazením a uvězněním bývalého ministra zahraničí stál právě bývalý generální 

395) Jedná se o Le Monde s datem 22. listopadu 1952. 
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tajemník strany a naopak proč v procesu neJsou po boku Clementise souzeni další 

"slovenští buržoazní nacionalisté" G. Husák a L. Novomeský. Další skutečností, kteráje 

podle Beuve-Méryho zarážející, je nepřítomnost Marie Švermové na lavici 

obžalovaných, protože to byla ona a její blízký spolupracovník a milenec O. Šling, které 

vyšetřovatelé původně postavili do čela celého spiknutí. 

Zvláštní je i rozsah obvinění, které zahrnovalo snad všechny typy "úchylek", 

trockismus, titoismus, buržoazní nacionalismus a nově i sionismus. Podle autora 

úvodníku bylo přinejmenším pozoruhodné, že devět396l ze čtrnácti obviněných je 

"židovského původu," 

což naznačuje změnu v přístupu komunistických režimů k židovskému obyvatelstvu i 

státu Izrael. 

Mimo úvodníku v Le Mondu vyšel i článek informující o podrobnostech více než 

tříhodinového výslechu R. Slánského, během něhož Slánský "tichým, zlomeným, 

váhavým hlasem,,397l doznal vinu ve všech bodech žaloby. Podobně jako Slánský se 

zachoval i Bedřich Geminder, jehož výslech následoval druhý den procesu. I Geminder 

bez váhání doznal všechna obvinění, která proti němu soud vznesl. 

Podobné informace jako Le Monde přineslo i ľHumanité a Le Figaro, které se ve 

vydání z 22. listopadu 1952 věnovaly především vlastní výpovědi Rudolfa Slánského. 

Rétorika článků byla samozřejmě rozdílná, zatímco Figaro přinesl střízlivé zprávy o 

průběhu přelíčení, měl text článku v ľHumanité, podepsaný opět P. Hentgésem značné 

ideoligické zabarvení. 

Proces se Slánským a spol. zůstal jedním z hlavních témat velkých nOVIn 

v následujících dnech. Sobotní vydání Le Mondu s datem 23. listopadu 1952 přineslo 

další zprávy o průběhu soudního procesu. V pátek odpoledne soud vyslechl Vladimíra 

Clementise, "slovenského nacionalistu buržoazního původu" a bývalého 

československého ministra zahraničí. Stejně jako Slánský a Geminder i V. Clementis 

zcela doznal svoji vinu. Podle žaloby měl Clementis již od roku 1939 vykonávat 

špionáž ve prospěch Francie a dalších západních zemí a po druhé světové válce dostávat 

instrukce pro další špionážní činnost přímo od tehdejšího francouzského velvyslance 

v Československu Maurice Dejeana. Mimo to měl Clementis sabotovat důležitá jednání 

s Maďary a Poláky a tím oslabovat jednotu lidově-demokratických států i pozici SSSR 

396) Ve skutečnosti bylo těchto obviněných jedenáct. 
397) Soudní líčení bylo přenášeno rozhlasem. Vysílání pražského rádia bylo možné zachytit i mimo území ČSR, 
čerpali z něj zejména dopisovatelé západních tiskových agentur plisobící ve Vídni, odkud své zprávy posílali so 
Paříže i jiných měst. 
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v Československu. Clementisovo doznání potvrdili pečlivě vybraní svědci L. 

Novomeský, 1. Horváth a J. Jirčík. Vzhledem k počtu svědků, kteří před soudem 

vystoupili a početnému seznamu dalších československých a zahraničních 

spolupracovníků Slánského Le Monde správně předpokládal, že se v ČSR chystají další 

navazující procesy. V nich měli být souzeni především bývalí vysocí funkcionáři strany 

a diplomaté působící mimo území ČSR ~ např. E. GoldstUcker (bývalý československý 

velvyslanec v Izraeli), Richard Slánský (bratr Rudolfa Slánského a bývalý 

československý velvyslanec v Teheránu, Karáčí a Varšavě), 1. Horváth (bývalý 

československý velvyslanec v Budapešti), J. Smrkovský (bývalý náměstek ministra 

zemědělství a další. Mezi zahraničními "komplici" R. Slánského figurovali K. Zilliacus, 

bratři Fieldové, E. A vriel (bývalý izraelský vyslanec v ČSR), D. Cernej (bývalý 

jugoslávský velvyslanec v ČSR), M. Dejean (bývalý francouzský velvyslanec v ČSR), 

M. Pijade, M. Oren398
) a jiní. 

Nové informace o procesu přinesl Le Monde v pondělí 24. listopadu 1952. V článku 

"Obvinění pokračují v zuřivém přiznávání svých zločinů" (Les inculpés continuent 

ď avouer leurs crimes avec ťrénésie), který Le Monde částečně převzal z agentur AFP a 

UP, autor shrnul víkendové události v soudní síni na pražském Pankráci. Zpravodaje 

agentur nejvíce šokovala sobotní výpověď André Simona (občanským jménem Otto 

Katz) , který nejen jako ostatní obvinění přiznal všechny zločiny, z nichž byl obviněn, 

ale sám soud požádal o nejvyšší trest. Ta část výpovědi, kde Simone žádá trest smrti 

byla v Le Mondu i přetištěna. V dalším článku tohoto vydání Le Mondu "Marie 

Švermová vyslechnuta jako svědek" (Maria Svermova entendue comme "témoin") 

infOlmovaly tiskové agentury AFP a UP o nedělním vystoupení jmenované. Švermová 

přes soudem "dosvědčila", že R. Slánský a O. Šling chtěli nejprve izolovat a poté i 

zavraždit Klementa Gottwalda tak, aby Slánský mohl zaujmout jeho místo. 

Poslední zprávou, která se týkala přímo procesu, byla informace o dopisu Lisy 

Londonové, manželky obviněného Arthura Londona, adresovaného prezidentu 

republiky K. Gottwaldovi, v němž Londonová jménem svým i svých třech dětí žádá pro 

manžela trest smrti a zároveň slibuje, že ze svých dětí vychová "pravé komunisty". 

I v pondělním vydání l'Humanité (s datem 24.11.1952) vyšel nový článek P. Hentgése 

o pokračování soudního procesu. Také Hentgés věnoval prostor v článku výpovědi A. 

398) Mordechaj Oren, šéf izraelské politické strany MAPAM, byl v Československu zatčen již v prosinci 1951 a 
v procesu se Slánským vystoupil jako svědek obžaloby. 
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Simona, mimo něj stručně popsal obsah žaloby na další obžalované (A. London, V. 

Hajdů, L. Frejka, J. Frank a E. Lobl), kteří přes soudem vypovídali v sobotu a neděli. 

Ve Figaru se 24. listopadu poprvé objevuje antisemitismus procesu jako samostatné 

téma. V článku nazvaném "Antisemitismus se zdá být hlavním rysem pražského 

procesu" (Antisemitisme apparait comme le trait dominant du proces de Prague) 

přináší autor hypotézu, že pražský proces byl v Moskvě vykonstruován s cílem 

přitáhnout pozornost arabských zemí k SSSR. Otevřeně protižidovský charakter 

procesu v Československu pak má Arabům jasně dokázat přechod Sovětského svazu a 

jeho spojenců do protiizraelského tábora. 

Antisemitismu a antisionismu procesu se okrajově věnoval i úterní Le Monde 

s datem 26. listopadu v souvislosti s výslechem obžalovaných "židovského původu R. 

Margolia a O. Fischla. Hlavním tématem ale bylo pondělní vystoupení O. Šlinga, podle 

Mondu jedné z nejvýraznějších postav pražského procesu. Článek, převzatý ze zdrojů 

agentur AFP a Reuter, stručně nastínil život a kariéru O. Šlinga od konce 30. let až do 

jeho zatčení a obvinění ze zrady a špionáže roku 1951. Dále úterní Le Monde převzal 

několik zpráv agentury AFP týkajících se izraelských postojů k československému 

procesu. Izraelský ministr zahraničí Sharett v Parlamentu vyjádřil svoji obavu o osud 

Židů žijících v Československu i jiných lidově-demokratických státech, protože proces 

se Slánským podle jeho názoru oživil ducha nacistického Německa. Izraelská politická 

strana MAPAM, jejíž šéf M. Oren v procesu vystoupil jako svědek, zase odhlasovala 

protestní rezoluci, v které kategoricky odmítla všechna obvinění směřující proti 

sionistickému hnutí. Podle zahraničních pozorovatelů mohla tato rezoluce v krátké době 

způsobit rozštěpení strany, protože levé křídlo MAP AM s rezolucí nesouhlasilo a 

přiklonilo se k izraelským komunistům, kteří pražský proces a jeho dosavadní průběh a 

výsledky plně schvalovali. 

Úterní Le Figaro se omezilo na zprávu o výpovědi J. Franka, který přiznal svoji 

spolupráci s Gestapem a sabotáž československé ekonomiky. Mimoto se ve Figaru 

objevila čtenářům Le Mondu již známá informace o dopisu L. Londonové. 

Zajímavý a obsáhlý článek přineslo v úterý 25. listopadu ľHumanité. Jeho 

autor Pierre Hentgés se v něm zabýval osobami R. Margolia, E. Lobla a o. Fischla, 

kteří před soudem vypovídali v neděli a v pondělí. Všichni tři žalovaní byli v soudním 

protokolu označeni "židovského původu" a v jejich výpovědích se objevil nový prvek. 

Byla jím údajná špionážní činnost izraelských diplomatů a sionistických organizací ve 

prospěch Spojených států amerických, které ji také zaštiťovaly. Podle Hentgése se na 
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této činnosti podíleli i shora jmenovaní "židovští nacionalisté", kteří nejen poskytovali 

Američanům a zástupcům různých sionistických skupin závažné informace špionážního 

rázu, ale i soustavně poškozovali československé hospodářství. V druhé části článku 

Hentgés stručně popsal výpověď O. Šlinga a značnou pozornost věnoval dopisu L. 

Londonové, z něhož i obsáhle citoval. Zatímco obsah dopisu, v němž Londonová žádá 

pověšení svého manžela a otce svých třech dětí a vyjadřuje svoji radost nad tím, že 

"československý lid" odhalil a zneškodnil "bandu zrádců", dopisovatele 

demokratických listů mírně řečeno šokoval, nazývá Hentgés ten samý dopis 

"obdivuhodným" ... 

V podobném duchu se nese i další článek podepsaný P. Hentgésem, který 

ľHumanité uveřejnilo následující den 26. listopadu 1952. Mimo obligátního popisu 

výpovědí dalších obžalovaných K. Švába a B. Reicina se zde poprvé objevuje jakýsi 

pokus o obranu antisemitského charakteru pražského procesu. L'Humanité se tak 

dostávalo na tenký led, protože obhajovat jasně protižidovský postoj soudního tribunálu 

pouhých sedm let po skončení války, která přinesla smrt miliónům Židů bylo pro 

mnoho Francouzů, včetně komunistů, nepřijatelné. L'Humanité se tedy snažilo vyhnout 

tomuto nepříjemnému obvinění tvrzením, že v případě pražského procesu se nejedná o 

antisemitismus, protože proces nemíří na židovský národ jako takový, ale o 

antisionismus. Otázku, jaký je mezi těmito dvěma pojmy rozdíl, ale ľHumanité neřeší, 

podle něj je sionismus a jeho představitelé (jako např. předseda izraelské vlády Ben 

Gurion) hlavní příčinou proamerické politiky Izraele, která způsobila roztržku mezi ním 

a Sovětským svazem. 

O antisemitismu, který propukl v Československu informovalo stejný den i Le 

Figaro. Na třetí straně uveřejnilo zprávu vídeňského dopisovatele AP o tiskové 

kampani v ČSR, vedené tiskovým orgánem KSČ Rudým právem. V něm se objevil 

úvodník, který ostře napadl sionistické hnutí jako "nástroj amerického imperialismu" a 

obviňoval Američany, že z Izraele vytvořili "základnu agrese proti táboru míru a 

podmaněným arabským národům." 

I Le Monde přinesl 26. listopadu několik článků o průběhu pražského procesu a 

jeho mezinárodních souvislostech. Z AFP převzal obsah výpovědí posledních 

obžalovaných - Karla Švába a Bedřicha Reicina. Při výslechu bývalého náměstka 

ministra národní bezpečnosti a bývalého náměstka ministra národní obrany se ukázaly 

nové policejní a vojenské aspekty procesu. Reicina žaloba mimo jiné vinila z vojenské 

špionáže ve prospěch USA, Velké Británie, Francie i Jugoslávie, Karel Šváb měl zase 
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z titulu své funkce na Ministerstvu národní bezpečnosti zakrývat činnost "špionážních 

center" západních zemí v Československu. Kromě tohoto článku uveřejnil Le Monde 

několik dalších souvisejících zpráv. Jednalo se o články agentury AP o sebevraždě dvou 

československých židovských osobností - Dr. R. Bystřického, bývalého velvyslance 

v Londýně a Dr. Tibora Kováče, šéfa bratislavských komunistů. V druhém článku ze 

zdrojů AP Monde informovalo úterní vzrušené debatě v izraelském Parlamentu, jejímž 

výsledkem bylo, i přes hlučné protesty a obstrukce komunistů, odhlasování rezoluce 

ostře odsuzující antisemitský a antisionistický charakter pražského procesu. Poslední 

zprávou, kterou Monde do tohoto vydání zařadil, byla část dopisu Tomáše Frejky, 

teprve osmiletého synka obžalovaného Ludvíka Frejky, v němž syn žádá pro svého otce, 

"svého nejhoršího nepřítele", trest smrti. 

Následující den - 27. listopadu 1952 - proces s "Proti státním spikleneckým 

centrem v čele s Rudolfem Slánským" skončil vynesením rozsudků. V ľHumanité aLe 

Figaro se informace o výsledku pražského procesu a výši trestů samozřejmě ještě 

nemohla objevit, takže oba deníky informovaly pouze o průběhu posledních výslechů 

obžalovaných i svědků a v případě ľHumanité i o závěrečné řeči generálního 

prokurátora J. Urválka, kter)' soud žádalo nejvyšší trest pro všechny žalované. Mimoto 

se ve Figaru objevila řada kratších článků - např. o již zmíněném dopisu Tomáše 

Frejky, přijetí protestní rezoluce izraelským Parlamentem nebo o sebevraždách 

židovských osobností v Československu. 

Le Monde, který na rozdíl od I 'Humanité a Figara vycházel v odpoledních 

hodinách, mohlo rozsudcích. které soud vynesl ráno, informovat ještě týž den. Na první 

straně pod palcovými titulky "Jedenáct rozsudků smrti v pražském procesu" (Onze 

condamnation a la peine de mort au proces de Prague) uveřejnil Le Monde s datem 28. 

listopadu 1952 (vyšel již 27. listopadu) konečný výsledek procesu. R. Slánký, B. 

Geminder, L. Frejka, V. Clementis, B. Reicin, R. Margolius, O. Šling, A. Simone, J. 

Frank, K. Šváb a o. Fischl byli jako "zrádci, špioni a sabotéři" odsouzeni k trestu smrti 

oběšením, zbylí tři obžalovaní - A. London, V. Hajdů a E. Lobl od soudu odešli 

s trestem doživotního vězení. 

Podle vídeňského zpravodaje agentury AFP byl tento výsledek pro pozorovatele 

velkým překvapením, neboť se všeobecně očekávalo, že tresty budou mírnější. Někteří 

pozorovatelé proto považovali právě skončený pražský proces za největší svého druhu 

v poválečné Evropě a odhadovali, že další procesy budou v dohledné době následovat 
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nejen v Československu, ale i v jiných lidově-demokratických zemích, hlavně v Polsku 

a Rumunsku. 

Na druhé straně stejného vydání pak Le Monde pokračoval popisem závěrečné 

řeči 1. Urválka i závěrečných řečí pěti obhájců obžalovaných. V posledním článku 

"Malý Frejka pokračuje v tradici sovětského pionýra Pavlíka Morozova" (Le petit 

Frejka continue la tradition du pionnier sovietique Pavlik Morozov) pak dopisovatel AP 

čtenářům Mondu přiblížil osud P. Morozova, malého sovětského "hrdiny", který 

během kolektivizace ruského venkova udal úřadům vlastní rodiče jako "nepřátele lidu", 

na základě čehož byli oba zatčeni a popraveni. Po několika dnech byl zavražděn i malý 

Morozov a i když se jeho vražda nikdy nevyšetřila, byli prakticky všichni obyvatelé 

jeho vesnice zatčeni a zastřeleni. Po své smrti se Morozov stal symbolem, jeho jméno 

převzaly různé pionýrské a mládežnické organizace po celém Sovětském svazu. Tomáš 

Frejka, syn fanatických komunistů, tedy pokračoval v této "tradici", podle AP ale svůj 

vzor ještě překonal, protože zatímco Morozov své rodiče "pouze" udal, Frejka zašel dál, 

když pro vlastního otce veřejně požaduje trest smrti. 

L'Humanité a Le Figaro o skončení pražského procesu informovaly o den 

později než Le Monde 28. listopadu 1952. Palcové titulky ohlašující ohromující 

výsledek procesu - jedenáct trestů smrti - se u obou deníku objevily na prvních 

stranách. P. Hentgés v l'Humanité uveřejnil kromě rozsudků i shrnutí všeho 

podstatného, co se za uplynulý týden v soudní síni odehrálo. 

Skutečně zajímavý článek ale vyšel v Le Figaro. Jeho autor Rémy Rome v něm 

dal do souvislosti proces s R. Slánským v Praze a případ A. Martyho a Ch. Tillona v 

Paříži. Roure si všiml, že stranické řízení proti jmenovaným funkcionářům PCF, které 

právě probíhalo, částečně i veřejně na stránkách l'Humanité, má řadu shodných rysů 

s pražským procesem. Souvislost Roure viděl zejména v chování a jednání 

Komunistické strany Francie k oběma obviněným, v jejich izolaci a v absenci 

prostředků, jimiž by se mohli účinně hájit. Podle Roura tak byl případ Marty - Tillon 

jakousi "tragikomickou karikaturou" právě skončeného československého procesu. 

Proces se "Slánským a spol." tedy skončil, jeho dozvuky ale dále plnily stránky 

francouzských novin. Hlavním tématem se nyní stal antisemitismus procesu, respektive 

polemiky mezi obhájci této linie pražského procesu ajejími odpůrci. 

Článek na téma antisionismu a jeho poměru k antisemitismu uveřejnil v Mondu 

28. listopadu (Le Monde s datem 29. 11.1952) Franc;ois Honti. Honti nesouhlasil se 

142 



směšováním těchto dvou pojmů a tvrdil, že každý z nich je třeba posuzovat odděleně. 

Antisemitismus pražského procesu prý postrádal rasový základ, protože nesměřoval 

proti židovskému etniku jako takovému, ale pouze proti několika vybraným jedincům. 

Honti dále upozornil na fakt, že ve vysokých státních i stranických funkcích jak 

v Sovětském svazu, tak v socialistických státech, zejména v Maďarsku, zůstávají osoby 

židovského původu, aniž by to komunistickým stranám působilo nějaký problém. Na 

druhou stranu antisionismus může být v Československu do určité míry oprávněný, 

neboť to byly především sionistické organizace, které podporovaly a zajišťovaly 

masový odchod nespokojených Židů z ČSR, čímž se dostaly do konfliktu se zájmy 

československého komunistického režimu. I Honti ale připouští, že protižidovský 

charakter procesu může b)'rtjen vějičkou pro arabské státy. 

Antisemitismu se věnovalo i víkendové vydání Le Figara ( z 29. - 30. listopadu 

1952). Americký zpravodaj AFP přinesl názory amerických vládních expertů na dané 

téma. Američtí pozorovatelé se domnívali, že byl v Československu vytvořen nový typ 

antisemitismu, nazvaný moderněji antisionismus, který není nutně postaven na rasové 

základně jako antisemitismus nacistů, má ale stejně iracionální pozadí. 

Ve stejný den se ve Figaru objevila neobvyklá anketa. Na otázku, zda by 

prezidentovi Československé republiky poslali telegram s žádostí o milost pro čtrnáct 

odsouzených v pražském procesu odpovídalo 16 francouzských osobností. 399) Deset ze 

šestnácti zpovídaných odpovědělo ano, přestože řada z nich přiznala, že proces vlastně 

nesledovala. O milost by požádali pouze z lidských důvodů, aniž by studovali 

skutečnou vinu odsouzených. V této souvislosti je třeba dodat, že ve stejné době 

zaměstnával pozornost francouzského publika více americký proces s manželi 

Rosenbergovými, v jejichž prospěch již někteří účastníci ankety intervenovali. 

29. listopadu vyšel v]'Humanité článek André Stila. Stil jako šéfredaktor 

tiskového orgánu francouzských komunistů samozřejmě pražský proces hájí proti 

útokům jiných pařížských deníků. Za obviněním z antisemitismu se podle něj skrývá 

pouze úsilí zakrýt skutečnou vinu všech odsouzených, která je podle Stila nepochybná a 

nevyvratitelná. Vynesený rozsudek je tak spravedlivý a nemůže se v žádném případě 

srovnávat s rozsudkem nad Rosenbergovými, který je podle Stila "zločinem". 

Polemiky nad pražským procesem pokračovaly i na počátku prosince. 2. 

prosince 1952 vyšel ve Figaru článek Franc;oise Mauriaca "Pražská šibenice" (Le gibet 

399) Mezi oslovenými byl např. Claude Mallriac, Gérard Philipe, Jean Cocteall, Gaston Gallimard nebo 
Marguerite Duras. 
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de Prague), ve kterém autor přirovnal případ André Martyho k odsouzení Slánského. 

Podle Mauriaca bylo osudem všech vedoucích představitelů komunistických stran za 

železnou oponou "zradit a býi pověšen." Marty má ale, poněkud paradoxně, štěstí, 

protože ho chrání demokratický "buržoazní" režim, proti kterému Marty jako komunista 

prakticky po celý život bojoval. 

Ve stejném čísle, na straně sedm, uveřejnilo Figaro dopis Marca Beigbedera, 

jednoho z účastníků již zmíněné ankety, který jako jeden z mála odmítl připojit svůj 

podpis pod žádost o milost pro Slánského a jeho komplice. V tomto dopisu Beigbeder 

vysvětlil důvody svého rozhodnutí. Podle něj byla celá anketa "špatným vtipem", 

protože postavila na stejnou úroveň pražský proces se Slánským a americký proces 

s Rosenbergovými. Beigbeder, který podepsal žádost o milost pro oba manžele, tvrdí, že 

je velký rozdíl mezi nevinnými, kteří svoji vinu popírají a mezi jasnými viníky, kteří 

navíc svoji vinu přiznávají. Podle něj jsou Slánský a spol. zločinci, kteří si svůj trest 

zaslouží a ti, kteří pro něj žádají milost údajně z humánních důvodů, ve skutečnosti 

zakrývají politické důvody tohoto jednání. 

Text dopisu, ovšem bez komentáře, přineslo ve stejný den (2.12.1952) i 

ľHumanité. 3. prosince na straně tři pak stejný deník přetisk francouzský překlad části 

článku Rudého práva o sionismu jako "nástroji amerického imperialismu". Rudé právo 

psalo, že sionisté, tedy vlastně "židovští buržoazní nacionalisté" slouží zájmům 

amerických kapitalistů, kteří je využívají pro špionážní činnost a sabotáže po celém 

světě. Na závěr Rudé právo dodalo, že komunistická strana bude vždy bojovat proti 

antisemitismu, který je "nepřítelem dělnické třídy", ale zároveň bude všemi prostředky 

potlačovat sionismus, jak již ostatně dokázal proces s "Centrem". 

Velký článek na téma sionismu, trockismu a titoismu uveřejnil v Le Mondu 3. 

prosince Georges Penchenier. Podle něj bylo za antisionismem procesu nutno hledat i 

"vnitřní" důvody. Židé, resp. sionisté, jako "kosmopolité" odporují komunistické 

doktríně "internacionalismu" a nebezpečně se tak blíží k další z "úchylek" - trockismu. 

Další obvinění, tentokrát z pravicové "úchylky" - titoismu, podle Pencheniera sice do 

procesu jakoby nezapadá, co se počítáje ovšem přiznání obviněných. 

Exekuci odsouzených z pražského procesu oznámily všechny sledované deníky 

velmi stručně 3. CLe Monde) a 4. prosince (ľHumanité, Le Figaro). V dalších dnech se 

kromě Le Mondu listy odmlčely a další informace související s procesem přinesly až 

během následujícího týdne. 
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V Mondu s datem 5. prosince se objevily nesouhlasné reakce na výše zmíněný 

článek F. Hontiho z 28. listopadu. Nicolas Baudy, šéfredaktor časopisu "Évidences", 

upozornil na fakt, že se v Československu určité proti židovské tendence objevily již 

roku 1947 v souvislosti s uprchlíky ze Zakarpatské Ukrajiny, na Slovensku pak 

antisemitské útoky tisku souvisely s návratem židovského majetku, arizovaného během 

války. Podle Baudyho byl po celý proces připomínán židovský původ většiny 

obviněných, což svědčí o rasovém antisemitismu, protože s židovským náboženstvím 

neměli obžalovaní nic společného. I formulace obžaloby svědčí o klasickém 

antisemitismu, ať už je nazýván jakkoliv. Podle ní jsou Židé zodpovědní za veškeré 

neúspěchy v politickém i ekonomickém životě společnosti, jsou to špioni a zrádci 

pracující ve službách zahraničního kapitálu buď ve prospěch Spojených států 

amerických nebo Izraele. Tento antisemitismus se také nedá považovat za ojedinělý a 

spontánní jev, protože se ukazuje, že postihl prakticky celou Východní Evropu. 

Další nesouhlasný projev pochází z pera Bloch-Michela. Ten také odmítá 

Hontiho teorii o antisionismu s tím, že obžalovaní v pražském procesu nebyli souzeni 

jako sionisté, ale jako Židé. Proces navíc vytvořil prostředí, ve kterém je každý Žid a 

priori podezřelý ze sionismu a tím vystaven případné perzekuci. Prezident Národní a 

sociální federace maďarských Židů Zoltán Klar zase upozornil na tisíce maďarských 

Židů, kteří jsou stále internováni v ruských táborech na Sibiři a jejich další osud je 

nejasný. 

Následující den vyšel v Le Mondu článek zpravodaje AP o ohlasech 

československého procesu v sovětských listech. Autor překvapeně konstatuje, že se ani 

v Pravdě, ani v Izvestii prakticky neobjevuje antisemitský charakter procesu nebo 

zdůraznění "židovského původu" většiny obžalovaných. Oba listy pouze opakují 

obvinění z nepřátelské činnosti ve prospěch některých sionistických organizací a USA, 

které zůstávají "nepřítelem číslo jedna". Zvláštní je i nepřítomnost dopisovatelů 

sovětských novin přímo v soudní síni v Praze. Většina článků je tak převzatá 

z agentury Tass a ani jejich rozsah není velký. 

Další informace související s pražským procesem se v Mondu objevují už pouze 

sporadicky v rámci rubriky "Novinky ze zahraničí" (Nouvelles de ľ étranger). Jedná se 

o krátké zprávy o situaci v Československu po skončení procesu, o údajném zatýkání 

dalších komunistických funkcionářů apod. Poslední zpráva z 20. prosince od agentury 

AFP pak čtenáře seznamuje s výsledky celostátní konference KSČ, na které byl zvolen 

nový Ústřední výbor strany. 
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Figaro se ohlasy procesu se Slánským znovu zabývalo až 9. prosince 1952, kdy na 

jeho úvodní straně vyšel článek R. Roura "Komunismus a rasismus" (Communisme et 

racisme). Roure se zde věnuje problémům Židů žijících v Sovětském svazu a stejně 

jako Nicolas Baudy v Le Mondu upozorňuje na vzrůst ruského antisemitismu po roce 

1948. Ruští Židé jsou od tohoto roku systematicky vytlačováni z odpovědných funkcí 

ve státním i stranickém aparátu, je jim bráněno ve vzdělání (numerus clausus pro 

židovské studenty na univerzitách) atd. Antisemitské projevy se ale objevily i mimo 

SSSR, v zemích lidové demokracie a tedy i v Československu, kde je antisemitismus 

dokonce ze zákona trestný. Za antisemitismem pražského procesu je tak třeba vidět 

vnitřní problémy sovětského státu a současné napjaté vztahy mezi SSSR a Izraelem. 

10. prosince uveřejnilo Figaro informaci jugoslávské tiskové agentury Tanjug, podle 

které v Československu právě probíhá nová masová čistka mezi komunistickými 

činiteli. Tentokrát měli být zatčeni generál Svoboda, Evžen Erban, Antonín Gregor, 

Ladislav Kopřiva a další. Tato zpráva ale byla podle vídeňských pozorovatelů 

pravděpodobně nepravdivá, protože ji zatím nic nepotvrdilo. Je pravda, dodává Figaro, 

že jmenovaní byli odstaveni ze svých funkcí a mohou být v budoucnosti zatčeni, jejich 

jména se ale v průběhu procesu se Slánským neobjevila a tak nic nenasvědčuje jejich 

okamžitému "potrestání". 

Ve Figaru z 12. prosince 1952 se objevil zajímavý pokus o shrnutí čistek meZI 

komunisty ve státech za železnou oponou. V přehledných tabulkách jsou jmenovány 

nejvýznamnější osobnosti komunistických stran jednotlivých států (Polsko, Maďarsko, 

Rumunsko, Československo, Bulharsko, NDR, Albánie), jejich funkce, doba zatčení, 

odsouzení, popř. i popravy. Tabulky doprovází vysvětlující text, zmiňující kromě osob 

v tabulkách i některé osobnosti západních komunistických stan, které se staly obětí 

podobných čistek (např. A. Marty a Ch. Tillon ve Francii nebo Léon Nicolle ve 

Švýcarsku). 

Tímto přehledem také zájem Figara o pražský proces skončil. Ve víkendovém vydání 

z 13.-14. prosince se ještě objevila zpráva o výzvě Kongresu pro svobodu kultury 

(Congres pour la liberté de la culture), adresované orgánům OSN, ve které její autoři400) 

žádali přešetření pražského procesu, který podle jejich názoru odporoval Deklaraci 

lidských práv, přijaté Shromážděním OSN v prosinci 1948. 

400) výzvu k 13. prosinci podepsali F. Mauriac, J. Farrel, J. Guehenno, S. de Madariaga, G. Marcel, P. Monatte, 
J. Dos Passos, D. de Rougemont, B. Russel,!. Silone, U. Sinclair, J. Huxley, S. Spender, T. Maulnier, S. Hook a 
A. Breton. 
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L'Humanité se po popravě odsouzených procesu se Slánským již prakticky 

nevěnovalo. 19. prosince zde vyšel článek o průběhu celostátní konference KSČ, která 

měla charakter manifestace jednoty komunistické strany, osvobozené od "špionů a 

zrádců", kteří chtěli Československo přivést zpět do tábora kapitalismu. L'Humanité 

pak citovalo některé pasáže úvodního projevu Klementa Gottwalda, který plénu 

"vysvětlil" důvody "pomluv", které o Československu šíří zahraniční spolupracovníci a 

bývalí ochránci Slánského ajeho kompliců. 

K tématu pražského procesu se pařížské deníky znovu vrátily o několik let 

později. Na jaře 1956 se začalo v závislosti na změnách vnitřní politiky a politické linie 

komunistické strany v Československu i na změně celkové mezinárodně-politické 

situace uvažovat o propuštění a případné rehabilitaci přeživších obětí procesu se 

Slánským. KSČ se zde dostávala do složité situace, protože přiznání, že byl pražský 

proces vlastně vykonstruovaný a lživý, by současné vedení KSČ značně poškodilo. 

Postup československých komunistů byl proto v této záležitosti opatrný a nalezené 

řešení skutečně "šalamounské". 

V pondělí 16. dubna 1956 vyšel na třetí straně ľHumanité krátký článek ze 

zdrojů agentury AFP, která předcházející sobotu zveřejnila prohlášení 

československého předsedy vlády V. Širokého o propuštění A. Londona z vězení s tím, 

že další dva odsouzení z procesu se Slánským V. Hajdů a E. Lobl budou propuštěni 

v blízké budoucnosti. Podle Širokého byli všichni tři zmínění muži oběťmi "porušování 

socialistické zákonnosti", tedy systému, který vytvořil a až do svého zatčení řídil 

Rudolf Slánský. Zárovell Široký upozornil, že vina Slánského, Clementise a ostatních 

popravených je nepochybná a z tohoto důvodu KSČ nepřikročí k revizi procesu nebo 

rehabilitaci popravených. 

Touto zprávou byla záležitost pro I 'Humanité vyřízena, další články na toto 

téma se již v komunistickém deníku neobjevily. 

Více prostoru věnoval osvobození přeživších z československého procesu Le 

Monde. Již 5. dubna 1956 se v rámci rubriky "Destalinizační kampaň" (La campagne de 

déstalinisation) objevily spekulace o možném propuštění A. Londona, V. Hajdů a E. 

Lobla, což ovšem oficiální místa odmítla komentovat. Ve vydání z 8. - 9. dubna pak 

Monde informoval o tiskové konferenci Z. Fierlinfera, na které předseda 

československého Národního shromáždění prohlásil, že proces se Slánským byl 

spravedlivý, a proto není nutné proces revidovat. O týden později, ve víkendovém 
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vydání z 15. - 16. dubna 1956 pak i Monde uveřejnil již zmíněné prohlášení V. 

Širokého o osvobození A. Londona a dalších odsouzených. 

Obecně se dá říci, že téma možné revize pražského procesu zapadlo v množství 

jiných, dúležitějších zpráv a bylo vnímáno pouze v souvislosti s pokračující 

destalinizací v lidově-demokratických státech. V této době mnohem více pozornosti 

přitáhla zpráva o rozpuštění Kominformy, pozornost médií také zaměstnávala oficiální 

návštěva N.S. Chruščova ve Velké Británii. 

Proces se Slánským, resp. jeho antisemitské pozadí tedy zaměstnávalo 

francouzský tisk poměrně dlouhou dobu. I přes určité útoky proti Francii a jejím 

diplomatúm se ale nedá říci, že by tato záležitost nějak výrazně vzájemné 

československo-francouzské vztahy v této době poznamenala. Jak bylo naznačeno 

v předchozích kapitolách, představoval rok 1952 období stagnace a ani proces takového 

dosahu, jakým byl pražský proces, nemohl už tak vážně narušené vztahy příliš ovlivnit. 
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ZÁVĚR 

Tradice vzájemných československo-francouzských vztahů vešla roku 1948 do zcela 

nové etapy svého v)'Voje. V meziválečném období představovala Francie pro 

Československo hlavního politického partnera a spojence , což se jasně projevilo 

v zahraničně-politické orientaci československé První republiky. Francouzský vliv byl 

patrný v mnoha oblastech společenského života, zejména v kultuře. V Praze působil 

Denisův ústav (Francouzský institut) a společnost propagující francouzský jazyk 

Alliance fraw;aise se počtem poboček dokonce dostala na první místo v celé Evropě. 

Po druhé světové válce se situace změnila. Francie z války vyšla značně 

oslabena, což samozřejmě ovlivnilo její poválečnou vnitřní i zahraniční politiku. Pro 

Československo, které s Francií v meziválečném období pojil přátelský vztah potvrzený 

spojeneckou smlouvou, již nebyla poválečná Francie prvořadým partnerem a 

spojencem. Mnichovská dohoda a role, kterou Francie při jejím uzavření hrála, 

zanechala v československé společnosti hlubokou ránu, která se během několika málo 

let světové války nemohla zcela zahojit. Mimoto ekonomicky a politicky vyčerpaná 

Francie nemohla v prvních poválečných letech vystupovat jako prvořadá evropská 

mocnost zaručující pomoc a ochranu svým potencionálním spojencům. 

Československá politická reprezentace hledala oporu jinde, již během války navázala 

československá exilová vláda úzký kontakt se Sovětským svazem, který se stal 

nejdůležitějším spojencem osvobozeného Československa. S jednostrannou orientací 

československé zahraniční, ale i vnitřní politiky na Sovětský svaz nesouhlasili všichni 

domácí politikové. Pokusy obnovit spojenecký poměr mezi ČSR a Francií v letech 1946 

- 1947 ale selhaly a po únoru 1948 se případné uzavření spojenecké smlouvy s Francií 

stalo neaktuální. 

Nová iniciativa v tomto směru přišla až v létě 1956, kdy se možnost uzavření 

československo-francouzské smlouvy o přátelství a neútočení objevila ve "Směrnici pro 

diplomatickou přípravu československé a francouzské vládní delegace". Vzhledem 

k tomu, že se tato vládní návštěva v 50. letech již neuskutečnila, nebyl tento návrh 

realizován a spojenecká smlouva s Francií posléze zapadla. 

Československo-francouzské vztahy v období let 1948 - 1956 v oblasti 

diplomatické a kulturní, kterým se věnovala tato práce, respektovaly hranice dané 
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příslušností k rozdílným světovým blokům vytvořeným studenou válkou. Překročit 

tuto hranici bylo v dobových podmínkách prakticky nemožné, jak ukázal již zmíněný 

neúspěšný pokus Československa o politické sblížení s Francií roku 1956. Stabilita 

vzájemných československo-francouzských vztahů byla křehká, závisela na mnoha 

faktorech, především na celkové mezinárodně-politické situaci a aktuální vnitřní 

politice Československa a Francie. 

V závislosti na změnách na mezinárodní scéně (smrt J. V. Stalina, změna 

v postoji SSSR k západním zemím) sledujeme s určitým zpožděním obdobně změny i 

v přístupu ČSR k vzájemným stykům s Francií. Po období otevřeného nepřátelství 

(1948 -1951) a následné stagnaci v letech 1952 -1953, následuje etapa intenzivnějších 

kontaktů, především v oblasti kultury. V této době (léta 1954 - 1956), jak ukazují 

archivní dokumenty, převažovala československá iniciativa ve Francii, i když se obě 

strany snažily při přípravách kulturních i jiných akcí zachovat zásadu reciprocity. 

I přes to, že obě země přikládaly vzájemným kulturním výměnám značnou 

důležitost, zůstal jejich význam i rozsah omezený. Československé akce ve Francii 

zřídkakdy oslovily širší okruh francouzské společnosti, zájem o ně projevovali hlavně 

komunisté a jejich sympatizanti. Francouzské kulturní podniky v Československu měly 

větší ohlas, omezovaly se ale převážně na hlavní město Prahu a pouze vyjímečně 

probíhaly i v Brně nebo Bratislavě. Od úředního uzavření Francouzského institutu 

v Praze a Maisons de France v Brně a Bratislavě na jaře roku 1951 neměla Francie 

v ČSR žádné kulturní instituce, které by v Československu zajišťovaly její propagaci a 

rozvoj vzájemných kulturních styků. Československo 

společností France-Tchécoslovaquie (jednalo se o 

ve Francii disponovalo 

francouzskou společnost 

financovanou československými úřady, konkrétně Ministerstvem informací), ovládanou 

francouzskými komunisty, která ale ovlivňovala pouze malou část francouzské 

veřejnosti a při realizaci skutečně velkých a významných kulturních akcí hrála jenom 

podružnou roli. Ke konci roku 1954 převzaly přípravu různých podniků ministerstva 

zahraničí obou států a jejich zastupitelské úřady. Rozšířily se tím možnosti vzájemných 

kontaktů, do Československa přijeli i ti francouzští umělci, kteří do té doby spolupráci 

s komunistickým Československem odmítali. 

V oblasti politických vztahů se situace vyvíjela obdobně. Po únorovém převratu 

v Československu vzájemné styky s Francií značně ochladly, zvláště poté, co se 

prokázala účast členů ťi:ancouzské ambasády na přípravách útěku J. Šrámka a F. Hály. 

Diplomatické incidenty se množily na obou stranách až do počátku roku 1951, kdy 
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československé úřady přikročily k radikálnímu řešení a zasáhly proti francouzskému 

diplomatickému zastoupení v ČSR. Uzavření francouzského generálního konzulátu 

v Bratislavě vyvolalo na francouzské straně značnou odezvu, Francouzi reagovali 

uzavřením československého konzulátu v Alžíru. V květnu 1951 byl navíc uzavřen i 

francouzský konzulát v Praze, takže se diplomatické zastoupení Francie v ČSR omezilo 

na pražskou ambasádu. Obdobně tak Československo po květnu 1951 ve Francii 

disponovalo pouze velvyslanectvím v Paříži. 

V následujících letech vzájemné vztahy meZi Československem a Francií 

stagnovaly, odpovědné úřady prakticky vyřizovaly pouze nejnutnější agendu. Situace 

se změnila v závislosti na vývoji mezinárodních vztahů až během roku 1954, kdy 

Československo a Francie alespoň v kulturní oblasti opět navázaly oficiální styky. 

Zmírnění mezinárodního napětí se projevilo v ochotě obou států více spolupracovat, 

v letech 1954 - 1956 uspořádaly obě strany řadu významných kulturních i jiných 

podniků. Vrcholem snah o sblížení i v politické oblasti byl rok 1956, kdy 

Československo navrhlo uskutečnění československé vládní návštěvy ve Francii za 

účasti československého předsedy vlády. Francie na tuto nabídku ale reagovala 

poněkud rozpačitě a po letních událostech v Polsku, které rozvířily francouzské veřejné 

mínění, se tento návrh stal pro Francii neaktuální. Rok 1956 tedy ukázal hranice 

možností vzájemných styků mezi socialistickým a kapitalistickým státem a jak se při 

studiu archivních dokumentů ukazuje, nebylo v dobových podmínkách možné tyto 

hranice překročit. 

K vzájemnému poznávání druhého státu sloužila i práce zahraničních novinářů 

v ČSR. Po vynucené přestávce v letech 1951 - 1953, kdy v Československu prakticky 

nepracoval žádný západní novinář, s vy jímkou některých dopisovatelů komunistických 

listů, přišlo nové období intenzivnější spolupráce. Do Prahy se vrátili zástupci 

některých západních tiskových agentur a na pozvání československých úřadů přijížděli 

i jednotlivci. Propagaci Československa ve Francii věnovaly úřady značnou pozornost, 

novinářské delegace byly součástí všech významnějších zahraničních návštěv v ČSR. 

Můžeme tedy říci. že činnost zahraničních novinářů v Československu a 

československých ve Francii bez pochyby přispěla k vzájemnému poznávání druhého 

státu a tím i k rozvoji vzájemných kontaktů. 
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Závěrem lze říci, že i přes snahu o nové kulturní a politické sblížení s Francií, 

zůstaly vzájemné vztahy mezi Československem a Francií "opatrné", neboť žádná ze 

stran nechtěla ani nemohla překročit hranice dané dvěma rozdílnými politickými 

systémy v Evropě. Vzájemné styky se proto soustředily především na kulturní oblast, 

kde nebyly třecí plochy tak patrné a kde byl pro rozvoj vzájemných československo

francouzských vztahů největší prostor. 
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Seznam použitých zkratek 

AFP 

ANSA 

AP 

APA 

API 

ARS 

CAS 

CDH 

CGT 

CGT FO 

ČTK 

EHS 

EOS 

FVV 

HO 

HSTD 

IS 

KPR 

KSČ 

KV KSČ 

MFF 

MlO 

MON 

MPR 

MV 

MZV 

NS 

Agence France Presse (Francouzské tisková kancelář) 

Agenzia Nationale Stampa Associata (Italská tisková agentura) 

Associated Press (Americká tisková agentura) 

Austria Press Agentur (Rakouská tisková agentura) 

American Press Institute 

Action républicaine et sociale 

Comité ď action socialiste 

Comités de défence de ľHumanité (Výbory na obranu 

l'Humanité) 

Conféderation générale du Travail 

Conféderation générale du Travail- Force ouvriere (sociálně 

demokratické odbory) 

Československá tisková kancelář 

Evropské hospodářské společenství 

Evropské obranné společenství 

Francouzské velvyslanectví v Praze 

Historický obzor 

Hlavní správa tiskového dohledu 

Intelligence Service (Anglická tajná služba) 

Kancelář prezidenta republiky 

Komunistická strana Československa 

Krajský výbor KSČ 

Mezinárodní filmový festival 

Ministerstvo informací a osvěty 

Mezinárodní organizace novinářů 

Mouvement républicain populaire (Lidově demokratické hnutí) 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Národní shromáždění 
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OSN 

PB ÚV KSČ 

PCF 

PHl 

PS ÚV KSČ 

PUF 

RGR 

ROH 

RP 

SFIC 

SFIO 

SNP 

SNR 

SP 

SRN 

StB 

TOMIO 

TNP 

UDSR 

ÚNS 

ÚRO 

URAS 

ÚV 

ZEO 

ZÚ 

Organizace spojených národů 

Politické byro Ústředního výboru KSČ 

Parti communiste franc;ais (Francouzská komunistická strana) 

Pražské hudební jaro 

Politický sekretariát Ústředního výboru KSČ 

Presses universitaires de France 

Rassemblement des gauches républicaines (Sdružení 

republikánské levice) 

Revoluční odborové hnutí 

Rassemblement du peuple franc;ais (Sdružení francouzského 

lidu) 

Section franc;aise ďInternationale communiste (Francouzské 

sekce komunistické Internacionály) 

Section franc;aise ďInternationale ouvriere (Francouzská sekce 

dělnické Internacionály) 

Slovenské národní povstání 

Slovenská národní rada 

Sbor pověřenců 

Spolková republika Německo 

Státní bezpečnost 

Tiskový odbor Ministerstva informací a osvěty 

Theatre National Populaire 

Union démocratique et socialiste de la Résistence 

(Demokratická a socialistická unie odboje) 

Ústavodárné Národní shromáždění 

Ú střední rada odborů 

Union des républicains ď action sociale 

Ú střední výbor 

Západoevropské oddělení (Ministerstva zahraničních věcí) 

Zastupitelský úřad 
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Kopie 
z archivu MZV ř;R 

Cís. 67.119/11-3/48. 

Z příkazu československé vlády má ministerstvo zerďaničních 
v , v, • t· V ",..,." l' VleL.' 1 + v -L • 1 + ,. veCl cest; upozornl laSl .í1.xe enCl na ne_: (,sre s~{:u"ecnos vl, C vere 

se udály v poslední době na poli československo-francouzských 

vztahů a které se vážně dotýkají vzáje.IIUJých stykv_ mezi oběma 

z Gměmi , nebot se v nich projevuje nep:řátelské stanovisko FI'ancie 

vůči Ceskoslovensku. Toto stanovisko se odráží především v pro-

jevech francouzského tisku, který, zabývaje se československými 

věcmi, neváhá používati polopravd a uchylovati se dokonce k po

mluvám. Vzhledem k svobodě tisku neL!.ohla by zajisté býti francouz

ská vlád2. činěna zodpovědnou za názory pro jevené v novinách. Avšak 

z}llLSob psaní fre.ncouzs:::ých novi nabyl takové povahy, že nelze ne

dospěti k názoru, že tato kampaň byla inspi:rována vládními knlby. 

Tento závěr je tím spíše na místě, že prohlášeni učiněná ně

kterými politiky Ve Frarwii shodují se nápadně, pokud jde o sta

novisko, které bylo zaujato, a o 2~gTImenty, jich~ bylo použito, 

se zmíněnou tiskovou kampani. Y této souvislosti n8mLlže minister

stvo zahraničních věci zejména přejíti mlčením stálého zástupce 

Francie v Radě bezpečnosti, který se rovněž zapojil do této kam

paně na poli Spojen..,vch národl5..při projednávání chilského sdělení 

v Radě bezpečnosti~ 

Vzhledem k těmto skutečnostem nelze viděti v tom, že p:ří

pravy útěku liIsgre 5rá.m.ka a konsistorního rady Hály byly organiso

vány některými ze č1en'~1 f'rancouzského velVlJs1a.:.'1ectví v Praze, než 

logické vyvrcholení a výraur;;; projev této nepi>átelské kampaně, l1_a

mířené proti. Oeskoslovensku. Ze šet:ření, které bylo v této sou

vislosti zahájeno, plyne totiž, že ú:běk obou zmíněných býv.mÍJ.'1.istrv_ 
, 1 ", , .. 1 ,.. ·1 '. o-;l prlp:ravovan v UZKe spo upraCl s p.Louis de Portes-sem, radou 

ministerstva zahraničního obchodu v Paříži a orcai.1isován p.kapi tánem 

Jeno Exelence 
p.Maurice Dej e a n , 
mimořádný a zplnomocněný velvysl~_ec, 

Praha. 
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Geo~ges Vincent-em, zástu.pe,sm vojenského attaehé. 3ylo zejména 
.. , ........ +...... '" .1' ....,. #., , v· ... h ~..... .., '" Ce .... 1 ""I 'V ::t., .... ZJ}.S "eno, ze pec~ OiJOU znunen;:,rc.c_ U2'eQn~KU 'Oy a ClOrUCe.l"..a aQVOKa:t;U 

D Tr 1"' ~ Du 1 ~ vl "T" T , 'ru Lorne OVl vyzva p.Dra 'OlaOLa, vyDlzeJ~Cl oba politiky k 

že jsj~ch prostřednietvim byly pozdější pokyny dodány na 

místo určeni, a že se oba r~edníci nezastavili ~1i pŤed tím 0-

patřiti deskou CD a novým evidenčním číslem auto Dra Kornela, 

kterým o-ba politikové měli býti pi-evezeni na letiště ti Rakovníka. 
"'D 1 " , T v -1 ' v - 1 ,. v - ',,, " v t" 1 . J.)y ..... o prolš:azano, ze veCl e znunen;yc 1 urea1:'l.:LKU zucas nl l se pří}?:rav 

k útěku: p.Pierre Cerles, velvyslanecký tajemník, p~Pierre Gudm-

d P "ll - .J... , 1 "', 'J h' (1 G1na-P ",slr-.", U aVl on, zasvupce OOC_loalllno a"Gcac e, p.u-80rges _.I., u ~,-.L,~-

tář obchodního rady, pí Julien...'1e Fresnelles, lékařka, a p.Jea.71 

Jacob, šofér zástupce vojenského attaché. VšechzJ.y tyto osoby, ja-

kož i lrapi tán VinC811t, b~y-ly zadrženy V' blíz}:osti ral:ov·ni·ckéb.o 1e-

tišt-ě, tedy v místě odkud oba politikové měli letadlem opustiti 

úzeíi1í československé. Výsledky vyšetřování nenechávají :pochbncstí 

o vině zmíně:nýcD. osob. Skutečnost, že letadlo cizího původu, kte:ré 

bylo řázeno pomocí vysílačk;y, obsluhované jedním z organisátorťt 

útěku, létalo bez lJovolení nad českoslovt::lls1:ým '" v uzenum a porusilo 

tím vzducno'V.;! prostor československý, dokazuj e naprosto zřejmě, 
v v , 1 ~ J VlIl' , - t " v. v ~·-,ezv V z e pl' l pra v·:l "[ u C 6L u nemo J. y oy ~ ue ~l'leny __ -tajném doroz1..uuění 

své sídlo mimo území republiky. 

Ceskoslovenská vláda majíc za to, že skutečnosti, jak byly 

popsány shora a zjištěny vyšetřováním ve věci pokusu o útěk obou 

zmíněn~\!oh politiků, j sou flagrantním lJorušením vzduchového prosto-
y 1 1 1 i" f ., "'.. .; ~r ~ v'..l... i' ... .., -o ...... d ru OeSLOS_OVens~eno, J8..i:OZ 1. zavaznym pl'eSvOUpenlITl. zaKonu a H:r-e-

je mwena 

žádati, aby se franoouzs2r.á vláda omluvila a aby v.:ř'edníky a zamost-

nanci, kteří jsou do celé věci zapleteni, byli neprodleně odvolá

ni z Prahy. 

r~linisteI·stvo z2.bl"'a.ničnícll věcí je přesvědčeno, že tato zá-

leži to st je stejně nemilá. Vaší ExelexlCi jako jem.u samotnému, a 

doufá, že budou učinělw. dL~ladná opatření, aby se podobné případy 

v budoucnosti neopakovaly. 

I\linisterstvo zahroJ:1ičních věcí používá. této p:ř'íleži tosti, 

aby Vaší EXGlenoi vJ"Slovilo ugištění své nejhlubší úcty. 

V P:r'aze dne 30. březl1a 1948 .. 



C. j.: 93/CS 7.dubna 1948. 
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Z příkazu své vlády má francouzské velvyslanectví 

čest předložiti ministerstvu zahraničních věcí v odpověd 
na notu čís. 77.119 z 30.března tyto připomínky: 

Francóuzská vláda je udivena tvrzeními Obsaženými 
v této notě a týkajícími se domněle nepřátelského chování 

Francie vůči Ceskoslovensku, tvrzeními založenými na člán
cích francouzského tisku pebo na prohlášeních některých 

politiků. Nemůže právě k vůli přátelství, které poutá obě 
země, vzíti v úvahu to, že by se upíralo tisku právo svo
bodně a objektivně vyjadřovati jeho mínění o politických 
událostech v Ceskoslovensku. 

Naproti tomu mohla by francouzská vláda spravedli
vě dáti na jevo svou nespokojenost nad porolouvačným.i útor-.f, 
jejichž předmětem jsou po několik měsíců Francie a fran
couzští politikové, zejména členové vlády se strany tisku 
a rozhlasu, jakož i oficielních českoaLovenských osobností. 
Zlomyslné komentáře, vymyšlená tvrzení, k nimž dala podnět 
sociální hnutí, která se udála ve Francii mim .. ll.ézimy, jsou 
toho jedním z příkladů. Soustavná povaha těchto útoků, kon
stantnost rozvíjených thesí mohly by vésti k domnění, že 
toto chování bylo inspirováno z oficielních míst. To, že 
tyto útoky se shodují s prohlášeními, doprovázenými pomlu
vami uxážlivými pro předsedu francouzské vlády, ke kterým 
se dal nedávno strhnout sám člen československé vlády, do
dává tomuto tvrzení při nejmenším určité pravděpodobnosti. 

Ještě nověji úřední informační československá služ
ba mohla vysílati zcela vymyšlené zprá.v-.f o domnělé zásilce 
zbraní pOCházejících z Francie a uxcených učeskoslovensrjm 
reakcionářům 11 • 

Francouzská vláda se všeobecně řečeno nedomnívala, 
že je třeba ·v:lzdvi.:b.w'.'louti tyto skutečnosti, poněvadž nemo-
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hou zmeniti, pravou povahu přátelství, které trvá mezi li

dem francouzským a lidem československÝill. 
Ceskoslovenská vláda hledá nyní vyvrcholení "ne-

přátelské U politiky, kterou francouzské vládě připisuje, 

v nedávné události, o níž se domnívá, že odpovědnost za 
ni může svrhnouti na tuto vládu. 

Francouzská vláda nemohla by přijmouti závěry vy

ložené ve shora citované notě ministerstva zal1..raničních 
věcí. Odmítá hypothesy, které jí pfipisují odpovědnost za 
incident, o který jde, a ohražuje se proti účasti přičíta
né v řečeném incidentu některým členům francouzského vel

vyslanectví. 
Jestliže však z důvodů, které nehodlá blíže hod

notiti, nejsou již někteří členové francouzského velvysla
nectví pqvažováni československou vládou za upersona gra
ta~, je francouzská vláda ochotna dbáti této skutečnosti. 

Francouzské velvyslanectví používá této příleži
tosti, aby opětně ujistilo ministerstvo zahraničních věcí 
o své nejhlubší úctě. 
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Z pflkazu vlády aeskl)slovenské repub~iky klade 
si ministerstvo 2:s1'tt1lniěn!chvěe.! za. čestsděl1t1 f~a:n
eouzslai!nu 'Vel.vyslanectv:l "tf odpav-ěň na jeho notu aiS,,93 

se dne '.d\lbna t.r. následující: 
hanaouzsmvláda odmítla Báv~l'7' noty zdejšiho 

.ministeretva lis. 6'.119 z 30.března t~r. týkající se 
4aasti některých dřédn:Lell oaob francou.zsltého velvyala
~otvi na crganisaei ftěku dV,u bývalých československých 
m1nietrtl s CeakosloV'e~43ké ;repu.bliky~ Odmítl.a je důrazně" 
aJ.é Jen zcela paušálně. b"Cinila tO' aniž by vyv:rá:tUa, 
ru~bo se jen pokusila vyvrátiti některá. se vzneseni-ch ob-

• v " X I' , li. . '" -CI "') í ' # VU'l$lU,. veak.Qs~oTenská vlada ,", 1alJ0, ze .4:rtanooUZS1m vlá-
da, jednájíe t~o, lleu:mala za nutné nebo jen vh0d.n4 
postupovat! v poněru. k eeakoslovenské vládě tak. jak 3$ 
-;0"9' ebaobných ;případech m.e2ii vládami obV'"jkl.é. Při tom 
třeba míti na z?~te11t iie jde o obvinění nikoliv' 3en Tág. 
~·formw.ovan'f nfbrž zoela ko~tn!. která oeta:tn.ě jso'l.'l 
yfal.edke1ll velmi peělivě' a dukladně vedeného šetřeni. 

Jei'to ~e pf:l nejmenším nesporné, že každá ylád.a 
odpQv:!dá za poi.1.ny mch. diplomatiok'jen dředna~t je ne
pochybné, te ~ z toho dťl:voa.uje d~ odpovědnost frsn
eOU$skd vlády~. 

TFraze. 
'if L ~t .i_". 



Kopie 
z archivu M7V ř-p -2-

Za těchto okolnost! nem:l',.J.!e !~akQeloTensld vl.Ma 
povdovat1 odp(Wš! f.ranoouzskd Vl~ sa doriaěu3:ťo:.C a 
mua1 trvat.! na toa. aby :f'rancousskQ vláda se ó.mlu.vlla 
a aby odvolala z hahJ' dhdl:n'ky tl aaa~a;tnanee t jako tc 
Udá. mn:!nilná nota .z4eJš;!ho ·m.1ni8t(lfrstvai~ 

M1nister:stvo zahraničn:Coh věc:! poui!vá té1;.Q 

pnl.é!itost1, abyu~i3tUo frPJlCQuzaJre ve~vyalafiec'tv! 
SV'OU r..1ubokou. dctol4 
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(J.: 142.56,3!49!A-a 

Ministerstvo zahraničních věcí ma cest sdělit 

francouzskému velvyslanectví následl.1j ící skute ·::nosti: 

Francouzský vojenský attaché Georges B:elliot, 

~ožívajicí diplomatických výsad a jeho tajemník-pobočník 

Marcel Salabert, těchto výsad nepožívající, organisovali 

špionážní čiml0st proti ~eskoslovenské republice* Pově-
v'l' -1- ..l.-' ~ '. ,- I 1 'I t 't " v. 1 v '1 r'< rl l lIO vlZ ceSKos ovenSKOLlo s a UlIlO prlS_US1'll1:a d-ustava 

Mařana jednak přímo při osobním styku s ním za jeho 

návštěvy na francouzském velvyslanectví, jednak prostřed

nictvím bývalého (5lena francouzskél1o velvyslanectví, 

nyní zajištěného Gervaise Garcetta, aby pro ně-vyzvídal 

d-l"lležitá státní tajemství v oboru těžby uranové rudy. 

Šlo ze jména o informace ohledně kapacity dolů, množství 

těžby a použiti této, jakož i organisaci dolů a těžby. 
"c"" V J "\ .... ' 1 -1- t ."'" ... -l- ' ... / '1 1 ř~ , h biara.,.'1. provaa.e vtl o Clnnos tJ pomOCI ceSKOS ovensr:..(;J..;_o 

státního příslušníka Oldficha Adámka. V sou-v"islosti s 

tOLltO činností při j al ve j ensk~T attaché Helliot asi 

4· kg uranové rudy od G. Garcetta, kter~T tuto obdržel 

pro něho, s jeho vědomím a na jeho žádost při třech 

rúzn~Tc.h příležilitostech od jmenovaného G. Mařana. Je 

zjištěno, že část této rudy byla odeslána diplomatickým 

kurýrem francouzského velvyslanectví. Za tuto rudu, jakož 

i za budoucí zprivJ
'
, které po Mařanovi požadovali, zapla

tili prostřednictvím G. Garcetta Kčs 20.000 a ~ 25.-

Výše uvedené skute'Jnosti jSOLl plniš potvrzeny 

nezvrati telnými důkazy ve formě píSe.illll~rch v~~rpoV'ědi výše 

jm,enovaného G. Garcetta, Gustava Mařana a Oldřicha Adámka. 

Je zřejmé, že tato zjištěná čir...rlost vojenského 
, " r 1 I t' '" T" 1 l·.l.. • • , attache francouzsKsho ve vys anec Vl u. rre __ 10lla l JeDo 

pobočníka Salaberta tvoří skutkovou podstatu organisování 

špionážní Čil1.ll0sti proti Československé l"'spLlblice. 

Francouzském.u velvyslanectví 

Praha. 
------------
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Z tohoto dúvod.u žádá ministerstvo zehraničních 

věcí, aby G. Eelliot a 1:1. Salabert, kteří takov;ímto 

hrubým způsobem zneužili svého postavení k nepřátelské 

Či::fJ .. J'.10Sti namířené proti Československé republice, opustili 
'r ,,f t' .,. Y.' ~ 

během 12 hod in od dorucern teto no y uzsml 0eskoslovenske 

republiky. 

:Ministerstvo zahraničních věcípouŽívcí. této 

příležitosti, aby ujistilo francouzské velv;Y:31anectví svou 

úctou. 

Praha, dne ll. ří jna 1~·H9. 

'. 
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;/ z sfchivu MZV ČR 

»úd..tara'Te ~.m1Č:aíoh -věcť proj-Yll,3* 

'''\t tl"anc.uz.akelZUl .1.v.rsl.aQotTí a ., ae&t ODÚtl' 

Dto, 
C-bnoll\ tranc.uatéh. blUuůátu. ve 'Bratl

.u'Yi •• dp."':!dá "dl~ za 1štilÚ ~. &řad~ uat3l'10wn:ím 

qnat.tlární -~"V7 h$k"sl~'WU1Ilké-:fruoo\1sské za dne 

l.aervtta 1921. 
JH 1lnel6.ú.ra 135~ aln1ai&rstvc sahra

nlčl'ÚCh Těc! .,.~nUe Ye své not~ě.l.O'.'94/;1 

traneEnlzslt~ l'elY71if1aneo1rvi na to.. lG fr&lUtoazakj 1w;!:ll 

aal.á\ T 3ntlttl.aTi yZbolhnral 3 rálace a:.inu.ti. d~: 

aUl ~úilldaa1 M-sináredního ,riYa ~aal.ke pl ... kro~OTal. 

__ .v, pra:wmu~c1 a to !1n.,,"1:0at! ~př:!PWltll&li. a saká-

$li.nO'U. \id t-S debl' Y7il, 11& Jetvs datli $AÍ-Y.lné o-ko1-

Qatl,"~ri tllto acu:teč •• $'I opii pq:\'Yr411y. 

~1nl-8wntTG sah;r-anlělÚGhY'ief po drutladné . . . . , " 

'vue Vli~clftdentch _knteanoatipřlšl.. a pql.l.'tová

.Úl k uáv4ftt o fA ~inn.81, tranoolUWk~ kQna\1láŤf~ 1f 

3r&t1$l.aV:'; -I. y rosilorU s o ko1!laatá.rai úm:l.uTOU hsko

$l..wl'UIko-tru •• u_kou $a dM· l.le.?lU& 1927 1 $if M-
o o 

.ad_i hz~dn!ke práva ~p~oto & goYihn! iesko-

slo..anské y.l..U-y. Wá... &by fl'WlCQUZ$kánáda u.B~l& 

t'l!"ruJ.OoDS$ký UMalá" v3ra:tlahYi d. 21.dllbl'l& 1951~ 

..... K .' * 1""- ...... . 
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SO\1QunJ .~ll.S$, Je 14~u.:e ~.$1co.l.'ftll$lct kon
SUlá" V M'araaUla. 

M.in1lrl.rátvo ~anUníob. viol 1 'při této 

pf:Ueiltostl -ln .... Jev-llJ1l tranol)uskéai1 ftlY74i;la.neotv! 

2JToU hlUbekt>u 'n". 
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TISf<AŘSKA, NAKLADATELS/<Á,6. NOVINÁŘSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST 

_I 

Telegramy: ORBIS Praha P. spoř.: 68.596 Praha 

r.lr:~.!}.lL~ t 8f'2. '1'; v:_! in?":i .. e-·T·, il.'.: ... ~ ~ 

~i:::~i~:~~;iJi~~':)}:L:'l~nD}~._? .. -

I. 

'flo lJ:"c· I~f·CJ.-l't ~~ 3 ~ ITJ :t 

1;( r~,y~3 :: S.ITL 
J.:-:::; r\.;~(H1{lE, Z !~~ III ~ 
·~chsn~eitunz ? ~2.IJ. 
I. '-'. '0'2 '~e X!.C (: ~ 1'.1..0 b d()n~ :~V.:. :-::~ J. L") 

~~ 1~~f(II!~ 

IJ1)~-~:n.( r; l\T:; t7 (}~:. t fi' fT ~1C.~. \ :;-1. (~~l'''' 
t"'n.~l. TTl. 

\T :;·.t,3rl··~.l~J: ~ 
\l {'j 1. k,:.~ _~,," l::,~ 5.:. : .. ~ 

ti*, I}I 4 

/1 -rT-r 
,;, ~ ..J ... J ••• ~ !;: 

y 
Naše znač'.a: V)!:.:.- }:. fl 

II. 

Dne 

T/"L::-'II:-·.~Cf1 ~.;J"' ~r :}.g'L.~J<o::.~,t,t 
7, '3~IJL 

111} ,<'J ~·_:.n0. i :.:1 Ti rr~(-, ~~ 
.Jl TTT 

.t<:...:- • 

T\-~5.. 2,-" ~:~ 5 ~ TJ I ~ 
l)'::~iJ_:,- Ť\.1:·:'.11 ':!nr~ .;~ ~ 

:~~'.; ?~!!! 

'7 TTl' 
I .. ~~. ~J •• ':" "'i 

lT::~ LJ (.: Z ~.l·:ec '~l ;~ 

~~ E~ i t j.). ~~.lg .:'; r J JII It 

Novinya časopisy zceléhosvěta: 

Předplatné. Expedice knihkupcům. 

Kolportáž. Gen. zastoupení čelných 

zahraničnich listů. Módni žurnály pro 

domácnost, švadleny, modistky, 

panské krejčí 

~" ? .' fi _"I . 

"t .. ~ r:; ~~J t~1 

III'h 

Tl'i1)un~:, ;:" [),IJI. 
.T~~L7.;-l.1;C :3 f)"I!T~ 

P~~u12ir0 ~1.III. 
t~.r1~2 rr:~l (n(~. ~ "' '1 ~ -: -:-:y- ;) 
7l~Z~j.·Cr) .. "' SI; ITl ~ 
r~'~:'~;'J!' "{0~'J'~ ~.: (~l'~\lLl 

TJ.~i.l,..:UIJ::? z· f')~ ITJ ~ 
P~~~]~ire Z 5.111. 
P~ues Oestcrreiah 

Z ":i.ITJ. 

r .. :~ IJ_~/ JI (; 1 .... ;:.J.1.(} 
.• , ,,:! TTl' 
.!..l '.} 1: _. ~e", ~ 

r~:~j.J.:~':' r:'·Y.r~:r·e~= ,~. 

:~ 6tr.III~ 

Z C~=IIIr 
IJ (3 :~' E.: C 1.1 ~r~ C) Jl. i ~ 1 ':: 

2. (-3 fl II! ~ 
TL.s rri(~ei-~' ~~, 6 II III ~ 
?igcro ze 7T 2 3. 

TTT 
.1. _i" •. ~ 1> 

" '. TTl' ! tl> .. ,~ ••• ~._ s 

P':,l'::::: r).2'~<;:3.;: 
'7 ~ III. 

r'-'i l.~~.·i :L:'.:: ~; ('.' 7, ITl. 
;\J€ \) l~!~.:. Oe 8 t ~:·l'?:-·::: i <'.: ~ j 

r, Jl? 8~ ,Zl'ZTl . 
Ce -:;~ TL' , 

Adresa pro příjem novinových zásilek: >Orbis<, Praha 1. Postovní schránka číslo 240 

.456-20.000-1_ VI. 40. 
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rozhle~su česky_ 

a sloverlsky.~ 
.~--~ 

vládní s,tipenúísté l1ed()st~mou místa v (lité Univers~taireJl 

----------ia~· fr-při-jedou do _ Pařiže~ alé iiěk61:tk-'emIgrant-& tam byčl.l:C 

.... 
.01;3". 

8 .. / Učitel a. učitelka pro 

odraítnuta. visa 

O
v C! .. ..., .. - - 'rl' .# 

Uop.ll)OVaOl 

žaélatel'll, čeká 

na zased.a"ní SDO' J' onv ch . ~.. 'V ~~ _ 

od lO",XI .. 

na visa" dodnes od zaoá.tku školního roku" 

9-" / ~8.d0St -Qvydání dr;i ~prOllěvěl~U ze",trrl-tiv.:1 
I 

ve(lle·dr J .,Papánkaii 

francouzské 
- ~_.~.~~~ ,------.-. -

-------==~~;,-(~~=.~,~ni; nečto stavil i-se - ---- . -, ... a ů.:el. egace 

OL ... ..,.-- --~.-----:---._--.-

o0cnouu" . 

výslechu. 

zatčenJrm Z·~ Gregorsrn. 
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p"'';;í~c:. . :r,L 4n'" 19···r"-i 
... Q"io tU -; ;,z..... Jo, v '" .. . '.?:.; .. 

Pane presidente" 

~ okamžiku. kdy v;rkon vysok4 odpoV"ěd..llO,sti II jež rrd 

byla evěřena~ se c1Wli ke kon.ci, dovoluji si VáD za$la't Vaší 
ZxcGllenot osobu poselstvive p:t~os:pěch dvou ťranoouz.skJeh 

:-c~ . . .... 

~ ,,- 1 ". .!ii..~ ,A ~ "'ho " ',l' ~ '1·1 1 ~ ~ , °1 
p:-i...";~;'8 UGn~l.k~ Zilu.l."kI-enVcu na uzerlJ... ves tUs. oV'el'lS4v rept'i.f).;,!.L.ry, 

p"Gcrvaia Gl~GETTE $i p.Roberta !3EYER-a. ktef'! byli před !l..ěkolika 
10 .... "· o,~óo"l""""ni '~~ .... "'" ,1'Jl:: -/ .;J,...n·h~~ 'b 1'1 21' ""tum" """'''''''en.! ... v~ \,0.0' I..!.4J" •.. , Jeuc.= g;,. l!;.,.jI:tr iJ._ ..... "ťf ~ i. '.., ve..., ..... 

Byl bych rád. ab; v duch; pi·átelsw!. kte.t'é vjPdy 
SP',>jcvalo naše dvě zerně, bylo "Ve prospěch lllo"lš1oh příslušníků 

dnos ~lČ1něnO gesto mllnsti. 
Zachovám 'Vaš! Excell.enci za t·{) hl;;lbokou 1tGE~6nas't. 

,V d.iivěřet že tato v;j3ve najde II Vá.s pi'íznivé p:':ijet!t 
potiliivám této pi'fleži toet1o: abych Vám llyalortl ujiš tě-ní své 
2ůu'boké úcty a svého stálého pi'átel.ství. 

Jeho Exaellenci 

pa...1'112 An.tonínu ZápotoQkěmul! 
preoidcntu Československé republiky. 
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1fáY.thtttq$k FO jednán1 Vládních o.el-egae1ieskósloyep..sk.Q;ooo 

~:o~ak;Ých. 
-'iaidt! 

ia úč~lem zlepšeni a dalšího rpzvoje vaájemných stykd 
V ébl.ast1 pOllti.oké,hospodá-řské a kulturu, projednat otáZky 
sloužÍ,c:(k v$ájemnlmu póroZlllttěni a to zejména; 

aj epatřeni kZ'Qzvoji o,sobnioh stykU vládn:ích,. parlamentmch 
1 JinÝch, J,)áUt:1ckých činitelů, 

bjQp.atření k rozvoji. epoJ.upl.'áce mezi r~nýmlsPQlečenským1 
1ttsti.tucem1, saJ1QspráynYm1 celky a pod. Qbou zemi. 

cl projednan! ě±;nnpstl čs. ;emigt'ace ve hanoU, t 

dl otázk;r,sourtseJ;!cí sdalšim ~Qzvojem obohtHln!oh a hosp~ 
Wskýohstyk-a #()r&š1řea~_ Vl$.ájenmé výměn;{ ebož!, t per spekt1-
vy o-'bahodll,lCh vstahů y. jej1.ch dlo~odvbá úprava a zá.sady 
vědacko-tee1Ll1:lcké; spolupr-ááé meZi Q'běma aemenů./, 

el .t~ky ~t}$úlá:tidhQZaBt&'U}!éní 
f/paTření nové rámcové kul tu-~:( d~~~, S.a:ložené :na zása

dáoh re'Vnoprá.VIlost:i. ob-ou stran a obsahUjíc! tyto hlavnt 
hOdy'-. 

II ustanoveIÚ o výměně materi.áJ.ů, zkušenost:[ a návštěv 

Ve všech obl.astech ~tury, 
2/ epo.lllpráce v oboru tisku, rozhlasu, film-u a telev1J3~J 

JI výměna vě,teckých praoo"\'nik'l., studentli-, PQdp02~t 
Vyuč Cj'v_ání jazyka ~-uhé země, 

4/ r-ozvoj sportovníohstyl."ťt. 

111) 

Výměna nWsc:t"ů (I některý oh ma ~inárodnfoh prOblémech, 
z.ajfmej:{c;!ch vl.ády obou ~énlt. 

In. 
SjuJlečn'ý dOkum?llt, vyjadřující výsledky jednáni delegací 

uutu·vládq 
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,be~lta lJ$t1:1~ T ~& trMco~nkfCh #tfcd:1sek 
y ~, a!t:aUslAyi.IJu(w4IOt~ylen=' lr..n1h!l'r'~ 
lluUt1lt. ... I!tkn:r.bl~~ sh'f:l. 

2./S'trlf;1 T oli14~ti km.~to~l4~e. . ~ 
:ll hOblfEtU--.tver$1u!ho st;ku. Istřednt!/!kel;y"jV:ts~ 
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. 'J:~ch- ~úAlfi -
2../ Ddsl._dlQ',enjin! .ret~ v;: .. ~,. 
,/ hOliJ._(ibel1C~,íÍah.oq. 

C/~q~.1~~Yl'4l 
II J~"l·tll.,teyie!tf~~~'t:l~. l';~h$tilÁt"c.t« 

"»/ h"oliJ._ ~l~-ti~ .~. a'lvi~:tUth.i',h{f" ttU"'.1~ ~ 'ri1GU' 
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z éuchlvu f\117V~R . 

. ř.liniaterstvo zahraničních ··vě(;:l 
l!., 1J2" 729/56-ZEO/l 

-

Počet výtiskdg # 
y,ýt18k Č o : .tf 
Počet lietll; f 

PronDjbli~š:( schózi pr-edsednictva vlády 
~"~"",~"""--,,-~~,,a;IIf~~ ___ ~~"'~~4III.: 

-- -~ 

Věc~Odhru.eru: pomn:fku :ťranť!Quzským bojov.rúkťan na Slovensku 
!Vyznamenáničs... občand francouzskými řády á vyznomEFO 
nánim1 a vyznamenáni francouzských bojo-rn:!kd padlých 
na Slovensku ~eskoslove..'flBkým válečným kři~em 19" in 
nemoriam/" . 

o b fl ah : 

Dodatkem k usneseni vlá~ 
Č., 1996 ze dne '1 ",srpna 1956 
navrhuje ministerstvo z3!rra
nlčnich věci~ aby vláda ~Uh. 
šila delegacl. m1nist~a narod-

. ni obrany generálplukovníka 
'. B 0 Lomského na odhalení pom -

ní1.-u :ťri2<ncou.zsBým bojOvníkfuno. 
Dále navrhuje ministerstvo 
~1raničp~ch věc!~'aby vláda 
doporuňila presiděntu republi-

. ky~ aby udělil souhlas čSolob ... 
čanfim k přijetífra~couzs~ch 
fádll a vyznamenáni, které udt§
li ministr T8.f!..guy-frigent", IiIÍÍ$>. 
nisterstv-o zahx'an1čnich věc:! 
dále navrhuj., aby vláda- -na
vrhla'preÉidentu republiký~aby' 
f'rancouzs~ bojovn!ktim padljm 
na Slo-llensku prop\1jčil in ma. .. . 
mor~am Českosloven~ válečný 
křiž 19'90, .-

Ve s:rlyBlu usneseni vlády či 
1996 ze'dne 1", arpns,1956 bu -
dou nmrJ.ady. spojené s provede
nim tohoto- usneeénÍ hrazeny z 
rozpočtov,ých prOlt~edka mini -
st0rBtv~ zahraničních věei~ . 

.. 

Podává ~ ministr' zahran1 ční -ch vš .... 
ci s ~ Václav David 

. Ná vrh 

-V 1 á d Sl 

II S n.9, s a n i 

1/ pozměňujte sve usnesení čol996 
. ze dne losrona 1956 ruší dole-

. gen! ministra národní obrany 
generálplukovníka Bohumíra Lom

. ského .na oOha1ani pomnilru :f'ra..Tl'" 
eouz~ bojovníkOm~ . 

21 doporučuje presidentu republiky ~ 
aqy udělil souhlaak přijeti . 

~ francouzských řádO a vyZnamená
ní» které uděl:!. ministr Tanguy
Frlgenttěmto ěeskosloven~ _ 
občanŮYlg 

1.[. ministr za1:traničntch věci 
Se Václav David . 

2/ s., Irena Ď u r 1 - Š o v tA ~ 
mistopr~da~kynl Slovenské 
1iárodn! rady 1 

J/ B~ Pavol Ma j 1 ing a Dá
měeték přoose~dy Sboru·····pověřen ... 
eŮ g 

4/s~ Jtin Vod i č k ni před
. sada Svazu protifašistických 

boj ovn!Jru i . 

51 s" generálporuč:!kJán Ze. "" 
. m sn j' za SlQvenek1' V"Jbor SPSl 

6/ .80 Dr., lnba Ladisláv. Be i -
set ze r, .. projéktant pomni .. 
ku :ťrancouz~ch partyzán~3 

. . 

7/ B0Ladi'slav . 'S n o pe k , ákcc 
det:ůcký sochař~ " 

8/ Se Ernest B 1 ~ 1 1 k , veli
tel partyz ánské brigády "JánO:"" 
šik'" $ ředi tel národního p odnl-

. ku~ Brati:$lava~ 



.... 2 ... 

9/ s~ Anna Pot-o č n á v spolubojovnice francouz8~ch party* 
zánň» pracovnice pověřDne~tva Gkolstv!~ 

101 s@- Cyril K uch t a ~. pplk", vGlitel vojen~ jedno:tky ve·· 
Slovenském národr:tím povstám z po částečném potlačení SNP v 
Hlamin! pru. ... tyzánském štábu", 
Nyni zastáváfu:nkci předsedy I{V SVAZ.ARJJt, 

ll/s" Viliam J' e li n .. ~ k íf ve spolupráci se o~ Hrubiškovou 
organisoval převoz F-.ceneouro do TureB", Později s nimi spo
lubojoval ve Slova~skémnárodnimpov8tánf~ Pracuje jako , 
dělnik v Kovosmaltě~ Trnava~.Byd1i Tr.nava~ Zahradn1cka Go5 

121 'se) .A.71ton Š a g á t l') bývalY komisař partyzánské brigád.,y 
PNálepka~QPracuje na Pověřa~ectvu obchodu~ 

1'1 8", 'Teodor ]? o 1 a -~ , vel! tel pro-tyzánské 'b:r1gá~ nŽ1žka~ il ,ve 
. které . bojovalo nokolik desitek Francouzt1~ t",Čé PS Prešovo 

141 eu Jozef. -tI a g a r fl 9 velitel partyzánského oddílu ~Vtáčniklll 
teč; ředitel j edsr..ácti1etky v Prievidz!", .. 

. 15/S., Vojtěch K u b í č k ta ~ partyzán spolubojovnik f'rsncouz"-" 
sllý-ch pal"tyzánll na Strečně~ t"čo pro covnik KV 3PB 'fl Ziliněo 

16/ s~ Fr&}ntiěek ' ]Jl i k y s a . 'tj volitef ~ety 6:1 oddilu :Qarty ",. 
. zánslcfi brigády ;nVaJ.janskýri fl t"čo dělnik Freglejka~ Zarnovicae 

11/ i~", :Pavel :f.lt are e ll: i " velitel jednotky Ilo p~adasant"l' 
n;~ )rig6dyp teČ.o předseda Slovi3uskáho staťistiokého Uřadue 

. lal s <> Ján S· a ID. Č i k 1) bývalý pr:1rtyzánl). spOlubojovník' f'rancoWli"" 
, . ských partyzándE> Inva1idao Bydli ~Sklabin~j o -

191 Se Jozef' Š t ~u U d ing ér-li pplk~ illegálni pracovmki) po
li t1ck;f vězen a. partyzáni) toč (} náčelmk Domu . armády !'J Brn ti ... 
slavse 

NáhrQdn1.c1~ 

201 80 Františka H ,r II b í š k o vál? orgánisovnla převozf"r.8n ... 
couzských partyzánfi z Ma(jarska-' do Turca I~a pod jménem 
~ilá pan:! n/o Bydl:ťBratislava ,~ Karlova Ves~ 

21/ Se Jozéf'. J' ci ml' . i š k- a. ~ př:ťslušn!k partyzánské skupiny 
- ;nMorskoj ft e Pracuje jako děln1k ve Sta1inový"ch závodeCh v 

MartiněG . . , 

22/ $" Ján Mu r :ť n í1. partyzánť! spolubojovnik franoouzských 
psrtyzánd6 Praouje jako dělnlk'v H§I'IDBneckých papirnácho 

21/ Sn Joze:f' Š e.:2 ra n k o'· íl bělOI'Usk3f partyzán8 později při- . 
slušnik Ie ČSo armádního sbof1.l V SSSR", Nyni pracuje jako ve
douc~ tajemn!k KV SEB v Nttře0 



- J -

3/ doporut~je presidentu republiky~ aby prop~jčil GeSkoslo ~ 
venaký válečn! kříž 1919 těmto f'rancouzským bojovmldlm 
padlým na $ovcnsku: 

1/ :Qoila Au d -o in' 
'~Jean B 1 r ~ y 
,/ Paul Bol Sl b ů u r di n 
4/ :René ,B o not -
5/ R~né B rul i n -
6/Marcel Bll r g y 
7/ Antólné, Cer t a i n 

- '8/ Jean Paul C o e s a r d 
~. '.~. ~ i~ \.-

9/J Georges C o II r r e gel o n g tl (! 

lO/Jacguee Cr ~ n a a b 
11/ 1!auricé II a II e o u :r t 

~ ~ :. 

121 Jeart 'oD e 1 P II eoh e' 
l'l~e~oo 'D u b Q! o o, ' 

'l. :.~: ",' -. . 

14/ ~erre D u,b 0;r:' e oU :l 1 
. .~ '~. . ',",' ~ . . -'; ~. . : 
J.54~ J~s~ph )1' a b re ' , ,-
" .' \i \: ,;' '" o "o o. ' ,-

16A',iobS'ot '~Fo e ~ ol' a n d 1e r 
r, ;' ;" 'C o

,- '1' 'J, " '" 

'~~11 Auéust,e " r a"r r Cl, 

i~/ R~n~ 'o.;,:, e.u ~a, t"~; 06,,0 : o 
:.~{ ," ~ .~; ~.- '.: í,·· "}-. ", -; ,.~. . j:' - ":':. 

1:9/ G' á r $/r ~- 'F ~:r "e ~a 't 3.. 'ce -r 
~9?Ren4, ~~,a \'lor'\;o:~;=\~:- ď 'r ; ~ l~ {; o 
~rtď'Jaoquefl" G r~-i;p:el :0 

~~~~J~~~i,áH~!il.~ t" ',', , 
24,lAÚtOine) ,3 ablon é,\ 
20"451~~:b~e~ o .J' a il a" ďť ,[ , ~ 
2t5í °Ahdr~o' " J oooe r m u z e w s k, i , 
21-t ;Cá;iě~{ir( J o u o bi e r- , 

! .:: .~ ,:; " ( "t: . - . 
28/0Ráy.moňd Ker n 
029/ Armmd, Lam a ~ q u $ 

; 

.30/:aeorges( L a. u r e n sl 
'll'~Iě;ré:\:L au-'~ ;e i Il;',t' ' 
"21 ~eat L a .,;,t a 1

0

" 



JJ/ Jean 1 €I d e a n 
34.:/ Fral1cois L e g'o f' :ť. 

35/ Georgea t ehm a n n 
l6/'Ma~ice L e r o u g e 
')7/ CharlesM n r a 1 s 
38/ Maurice M art 1 n 
19/ .Jl a a; i e 1'" 

.. 401. J ean 1l:1 c h él 1 s k y 

41/ Jean N e y m o n d 
42/Ran4 P ar i s. e 
43/ Jean Pen a i n 
4,4/ P l' i .'ln a u 1 t 

45/ Frnnco1s :P:ť (; C o t 

4.61 Louis Qu ~ r n ! a ~ d 
4"'/ MEII'cel 1?i é y n . ar d 

~81 Bex'na!'d R o B e n b 1 II m 
49/ S a o o'sda s 

5Ú/ Charles S a u 1 i e r e s 
511 Wl,p.uric$ S:1 m. ů n 

! ' 

,5tZl.}j,farcel Tar r i e r e 
. 5J/ Jean Tom a s :t 

54/ RogeI:- V. tl n de, l' h, e y den 
551 Rémy V i 1 1 ,a't t e 
'61 André V i ne e nt 

4/ .doporuč~).j$ presidentu republikyil aby pověřil ministra zahraničních 
věci aby podle okolnosti upra~ll se?.i!l2D1 osob li kterým maji být udě .... 
leny československá a f'rancouzská X>ády fl: vyznamenáni:;; 

~I ukládá ministrl!. znhrar.ličníc..i1 věe:i ~ aby odevzdal řády a vyznamenáni ~ 
které ~opdjč! .president republiky~ 

>rovede~ ministr zohraničn:!ch věci $" V6clav David 
fa vodami ~1?řed6eda Sboru pověřencd 


