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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce má za cíl zjistit a popsat, jak bylo v československých a českých 

denících zobrazováno Chile za vlády Augusto Pinocheta a poté od konce jeho 

prezidenství do jeho smrti. Augusto Pinochet se dostal k moci v roce 1973 jako jeden ze 

čtyř členů vojenské junty, která svrhla socialistického prezidenta Salvadora Allende a 

jeho vládu Lidové jednoty. Pinochet se brzy stal nejvlivnější osobou v Chile a od roku 

1974 vládl jako prezident. Roku 1988 většina Chilanů hlasovala proti jeho setrvání 

v úřadu, a tak v roce 1989 jako prezident skončil. Zůstal však vlivnou osobou, která 

rozdělovala Chilany na dva tábory, do konce svého života v roce 2006. 

 

Teoretická část se zabývá především historií a hospodářským vývojem Chile v daném 

období. Dále také poskytuje krátký diskurz do československé a české historie, který má 

za účel především popsat vývoj tištěných médií.  

 

Práce zkoumá články v československých česky psaných denících Rudé právo, Lidová 

demokracie a Mladá fronta a poté v českých denících Právo, Mladá fronta a 

Hospodářské noviny. Do vzorku byly zařazeny texty z několika období z let 1973 – 

2006. Tato období byla vybrána podle významných událostí chilských dějin, které se 

v těchto obdobích odehrály. Použitou výzkumnou metodou je kvalitativní analýza. 

 



 
 

   

Abstract 

 

The aim of this thesis is to find out and describe, how was Chile depictured in 

Czechoslovakian and Czech daily newspaper during Augusto Pinochet’s reign and then 

since the end of his presidency until his death. Augusto Pinochet got to power in 1973 

as one of four members of the military junta that had overthrown socialist president 

Salvador Allende and his government of the Popular Front. Pinochet had soon become 

the most influential person in Chile and he had reigned since 1974 as president. Most of 

the Chileans voted against continuation of his presidency in 1988, and therefore he 

ended in 1989 as president. He remained an important person that divided Chileans into 

two groups until the end of his life in 2006. 

 

The theoretical part describes mainly the historical and economic development of Chile 

in the chosen time period. Furthermore it briefly explores Czechoslovakian and Czech 

history, mainly in order to describe the development of the printed media. 

 

The thesis analyses articles in Czechoslovakian daily newspaper Rudé právo, Lidová 

demokracie and Mladá fronta and then in Czech daily newspaper Právo, Mladá fronta 

and Hospodářské noviny. Texts from several time periods within years 1973 – 2006 

were included into the research sample. These time periods were chosen based on 

important historical events of the Chilean history that happened during those periods. 

Research method used in the thesis is qualitative analysis.vvavru 
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Úvod 

V práci Mediální obraz Chile za vlády Augusto Pinocheta v československých a 

českých denících se věnuji zobrazení Chile v letech 1973 – 2006. Ačkoliv Pinochetova 

vláda skončila už roku 1989, prezentace jeho režimu se i po tomto roce vyvíjela. 

Navazuji na svou bakalářskou práci Mediální obraz Chile v letech 1970 – 1973 v 

československých denících obhájenou v roce 2013, kde jsem zkoumala mediální obraz 

Chile v letech 1970 – 1973.
1
 

 

Toto téma jsem si vybrala z důvodu, že období Pinochetovy vlády je spojeno se 

zásadními ekonomickými reformami a následně i s významným hospodářským vývojem 

Chile. Vzhledem k tomu, že mým druhým vystudovaným oborem je mezinárodní 

obchod, představuje pro mě toto téma příležitost k uplatnění znalostí z obou 

studovaných specializací. 

 

Pro Chile v letech 1973 – 2006 také platí, že se nejedná o často zpracovávané 

téma, stejně jako tomu bylo i u období let 1970 – 1973. Zájem o Chile u nás postupně 

od roku 1973 opadal, o čemž svědčí i analýza článků a vydané literatury provedená 

v této práci. 

 

Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Stejně jako 

v bakalářské práci
2
 jsem i nyní v teoretické části čerpala především ze zahraničních 

zdrojů, poněvadž k danému tématu v České republice nebylo vydáno mnoho odborných 

publikací. 

 

První kapitola popisuje historický vývoj Chile mezi roky 1973 – 2006. Je 

rozdělena do subkapitol, které kopírují časové úseky zvolené pro analýzu periodik. 

Především v prvních dvou obdobích jsem se kromě politického a sociálního vývoje 

                                                           
1
 Srov. VAVŘINOVÁ, Veronika. Mediální obraz Chile v letech 1970 – 1973 v československých 

denících. Praha, 2013. 73 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr 

Bednařík, Ph.D. 
2
 Srov. tamtéž. 
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Chile výrazně soustředila také na vývoj ekonomický – tedy na Pinochetovy hospodářské 

reformy a jejich účinek na chilskou ekonomiku. Teoretická práce je zakončena 

podkapitolou, která se věnuje životu Augusto Pinocheta, který je ústřední osobou 

chilských dějin především v letech 1973 – 1989. 

 

Druhá kapitola se stručně věnuje vztahům mezi Chile a Československem a 

později Českou republikou. Bohužel je k tomuto tématu jen velmi málo pramenů, a tak 

jde o poměrně stručný popis. Kapitola se také v krátkosti zabývá historií 

Československa a České republiky, a to především v oblasti tištěných médií. 

 

Praktickou část jsem začala nastíněním metodologie, kterou jsem při výzkumu 

použila. Pro analýzu vzorku jsem použila kvalitativní analýzu článků. Konkrétně jsem 

také využila některé vybrané metody analýzy diskurzu, ačkoliv neexistuje žádný 

jednoznačně uznávaný způsob, jak diskurz zkoumat. Vzhledem ke kvalitativní povaze 

mého výzkumu jsou tedy výsledky do vysoké míry ovlivněny mým osobním přístupem 

k výzkumu. 

 

Vzhledem k tomu, že jsem zpracovávala velmi dlouhé období, rozdělila jsem ho 

do několika časových úseků. V rámci těchto úseků jsem dále zvolila několikadenní 

období, která jsem poté zkoumala. Tyto časové úseky byly zvoleny na základě 

významných událostí chilských dějin, u kterých jsem se domnívala, že by jim 

československá a česká periodika mohla věnovat velký prostor, a tím pádem by 

poskytla mnoho článků pro můj výzkumný vzorek. Výzkumný vzorek jsem vybrala 

v následujících denících: Rudé právo, Lidová demokracie, Mladá fronta, Právo a 

Hospodářské noviny. Výsledkem analýzy je potvrzení/zamítnutí hypotéz a popis 

základních rysů zobrazení Chile v jednotlivých obdobích. 

 

Oproti tezím jsem konkretizovala první dvě časová období pro sběr vzorku pro 

analýzu textu – v tezích jsem vybrala pouze intervaly let 1973 – 1984 a 1985, kdy byly 

provedený jednotlivé vlny ekonomických reforem. Vzhledem k tomu, že v ostatních 

obdobích se o hospodářské politice psalo velmi málo, vybrala jsem několik politicky 
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významných událostí, které nastaly v daných obdobích. Mezi roky 1973 a 1983 jsem 

zvolila čtyři události. Dále jsem proti plánu v druhém období vybrala dvě události z let 

1985 a 1986, nejen z roku 1985, jak jsem původně zamýšlela. Důvodem bylo malé 

množství významných událostí z roku 1985, což by mělo za následek málo článků pro 

výzkum. 

 

Dále jsem nevyužila veškerou literaturu, kterou jsem uvedla v tezích. Oproti 

tomu jsem přidala některé tituly, které v tezích nebyly, protože se mi zdály vhodnější. 

 

Všechny překlady z cizojazyčné literatury jsou mým dílem. Při citacích 

z dobového tisku jsem respektovala tehdejší jazykovou normu. 
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1. Historický vývoj Chile v letech 1973 - 2006 

1.1. Historický vývoj Chile do roku 1973 

Pro pochopení vývoje Chile v 70. letech je nutné nastínit, jak se chilská 

společnost a ekonomika vyvíjela v celém 20. století. Chile vždy tíhlo 

k oligarchistickému uspořádání společnosti. Již v 19. století se vyvinul systém 

tzv. haciend, tedy rozsáhlých usedlostí, které kolem sebe soustředily velké množství 

rolníků, kteří pracovali pro vlastníky haciend. Již v této době se Chile potýkalo s velmi 

nerovnoměrným rozdělením bohatství, a tím pádem i s obrovskou chudobou.
3
 

Od 20. let 20. století se začala silně rozvíjet těžba nitrátů a mědi, která byla 

provozována jak domácími, tak zahraničními podnikateli. Dokonce i chilské firmy 

ve svém businessu silně spoléhaly na zahraniční půjčky a dovoz nových technologií. 

Chilská ekonomika tedy musela být velmi přívětivá k zahraničním firmám.
4
 

Ve 20. století rostla také dělnická třída ve městech. Ani tito lidé se neměli lépe 

než venkovští rolníci, i ve většině městských čtvrtí vládla chudoba. I to mimo jiné vedlo 

ke vzniku silných odborů či radikálních politických stran (komunisté, socialisté) 

v Chile.
5
 

Za Velké deprese došlo ke kolapsu obchodu s nitráty, což se ničivě projevilo 

na chilské ekonomice. Krize trvala do konce 30. let a přetavila se i v krizi společenskou. 

Za těchto podmínek začal stát silně intervenovat do ekonomiky. Ve 30. a 40. letech se 

k moci dostávaly populistické strany propagující vládní zásahy do hospodářství.
6
 

V 60. letech docházelo ke změnám chilské politiky. V roce 1957 vznikla 

Křesťansko-demokratická strana, jejíž lídr Eduardo Frei se stal prezidentem v letech 

1964 – 1970. Ačkoliv Frei začal s reformami socialistického duchu (např. znárodňování 

                                                           
3
 Srov. TAYLOR, Marcus. From Pinochet to the 'third way': neoliberalism and social transformation in 

Chile [online]. London: Pluto Press, 2006 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: 

http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10479779. S. 11. 
4
 Srov. tamtéž. S. 12. 

5
 Srov. tamtéž. S. 13. 

6
 Srov. tamtéž. S. 14 - 15. 
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měďného průmyslu), přesto v Chile stále vládl kapitalismus a Frei si dokázal udržet 

dobré vztahy s americkou vládou i firmami.
7
 

V roce 1970 v prezidentských volbách vyhrál kandidát tzv. Lidové fronty 

Salvador Allende, vášnivý socialista. Ten chtěl zlepšit životní úroveň svých voličů, 

kterými bylo především nejchudší obyvatelstvo Chile. Přestože volby vyhrál, od voličů 

získal jen asi 1/3 všech hlasů, 2/3 obyvatel tedy byly proti němu. Okamžitě začal 

s výraznými reformami, které vedly k zavedení socialismu v Chile. Mezi nejvýraznější 

kroky patřilo znárodnění měďného průmyslu, nákladné sociální a jiné reformy. Během 

Allendeho vlády v letech 1970 – 1973 se velmi rychle zhoršovala ekonomická situace 

země, což vedlo i k velkým sociálním nepokojům a stávkám.
8
 

Nepokoje na domácí scéně spolu s podporou americké vlády potom vedly 

k vojenskému převratu v září 1973, během kterého vládu nad Chile převzala vojenská 

junta v čele s vrchním velitelem pozemních sil Augusto Pinochetem. 

Dalšími členy junty byli velitel letectva generál Gustavo Leigh Guzmán (který 

byl po konfliktech s Pinochetem z junty vyloučen v roce 1978), velitel námořnictva 

admirál José Toribio Merino Castro a velitel policie (tzv. Carabineros) generál César 

Mendoza Durán. Augusto Pinochet jako nejseniornější důstojník převzal vládu jako 

první (plán byl, že budou ve funkci vrchního velitele rotovat). Podle jeho slov neměl 

žádné osobní ambice.
9
 Historie ale ukázala pravý opak. 

Členové junty sami sebe prezentovali jako vojáky, kteří neochotně přebírají 

vládu, aby znovunastolili vládu práva a také aby chránili ústavu z roku 1925. Tvrdili, že 

jejich vláda bude jen dočasná, a opravdu neměli dlouhodobý plán. Již měsíc po převratu 

ale Pinochet ve svém proslovu řekl, že znovunastolení řádu „nebude otázkou hodin.“
10

 

Ukázalo se, že to bude otázka šestnácti let. 

                                                           
7
Srov. CHALUPA, Jiří. Chile. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 139 s. Stručná historie států; sv. č. 37. ISBN 80-

7277-136-1. S. 81 - 83. 
8
Srov. tamtéž. S. 86 – 87. 

9
 Srov. ENSALACO, Mark. Chile under Pinochet: recovering the truth [online]. Philadelphia: University 

of Pennsylvania Press, ©2000. Pennsylvania studies in human rights [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: 

http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10491884. S. 47 – 49, s. 51. 
10

 Srov. tamtéž. S. 49 – 50. 
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1.2. Chile v letech 1973 – 1990 

Junta začala vydávat dekrety, které ji opravňovaly k militarizaci státu. Vláda 

junty vykonávala všechny exekutivní, legislativní i konstitutivní úkony státu. Obě 

komory parlamentu byly rozpuštěny. Soudní systém sice stále fungoval, ale byl pod 

přísnou kontrolou junty. Všechny levicové strany byly zakázány. Na vládní pozice byli 

dosazeni armádní důstojníci. Byl vyhlášen výjimečný stav, který trval až do roku 

1978.
11

 

Členové junty původně chtěli na pozici prezidenta pravidelně rotovat.
12

 Pinochet 

byl velmi záhy zvolen prezidentem Chile. Generál začal postupně přebírat moc ve více a 

více oblastech a žádný z ostatních členů junty nebyl schopný ho v tom zastavit.
13

 V roce 

1974 schválil dekret, kterým sám sebe jmenoval do pozice Nejvyššího velitele národa 

a zajistil si absolutní vládu nad zemí.
14

 

Armáda velmi rychle převzala kontrolu nad celou zemí a zastavila působení 

para-militantních skupin i politických stran. Mnoho politických činitelů skončilo 

v politickém vězení na Dawsonově ostrově, řada dalších byla nucena opustit zemi 

v letadle pouze s věcmi, které měla na sobě (šlo o Pinochetův oblíbený způsob 

vyhoštění), někteří byli zavražděni.
15

 

                                                           
11

 Srov. ENSALACO, Mark. Chile under Pinochet: recovering the truth [online]. Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press, ©2000. Pennsylvania studies in human rights [cit. 2015-11-20]. 

Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10491884. S. 50 - 52. 
12

 Srov. PANG, Eul-Soo. The international political economy of transformation in Argentina, Brazil, and 

Chile since 1960 [online]. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2002. International 

political economy series [cit. 2015-11-24]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10044844. 
13

 Srov. ENSALACO, Mark. Chile under Pinochet: recovering the truth [online]. Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press, ©2000. Pennsylvania studies in human rights [cit. 2015-11-20]. 

Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10491884. S. 53 - 54. 
14

 Srov. PANG, Eul-Soo. The international political economy of transformation in Argentina, Brazil, and 
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Stejně tak lidé, kteří byli v době převratu s Allendem v paláci La Moneda, byli 

všichni potrestáni – buď byli vězněni, nebo rovnou zavražděni. Obzvláště mladé 

důstojníky vnímal Pinochet jako velkou hrozbu.
16

 

Zároveň vláda začala s represemi napříč zemí. Za účelem ospravedlnění zatýkání 

a omezení obyvatel junta předstírala, že země je v občanské válce, a to ačkoliv už dávno 

měla situaci pod kontrolou a organizovaná opozice již neexistovala. Nejdříve se režim 

soustředil na členy para-militantních skupin, radikální studenty a členy radikálních 

dělnických hnutí apod. Ozbrojené jednotky podnikaly razie do průmyslových 

a chudinských čtvrtí a dokonce i do nemocnic, kde zatýkaly lidi. I veřejné vysílání 

vyzývalo občany, aby se dobrovolně dostavili k zatčení. Mnoho jich přišlo, protože 

se domnívalo, že nic neprovedli, a tak se nemají čeho obávat. Nemohli se však více 

mýlit.
17

 

Byl vyhlášen zákaz vycházení po určité hodině. Každý, kdo ho porušil, mohl být 

bez váhání zastřelen. Několikrát se tak staly oběťmi i malé děti. Zákaz vycházení sloužil 

dvěma základním účelům. Zaprvé zamezil organizování lidí. Zadruhé umožnil 

provádění noční únosů osob a také poskytl možnost se do rána nepozorovaně zbavit 

mrtvých těl. Těla byla nejčastěji odkládána okolo cest anebo do řeky Mapocho, která 

protéká Santiagem. Některé oběti byly pohřbeny v masových hrobech na Obecním 

hřbitově. Menšina těl se objevila v nemocnicích. Řada těl se dříve či později našla, ale 

někteří lidé nebyli nikdy nalezeni. Těla, která byla záměrně umístěna tak, aby byla brzy 

nalezena, měla ten efekt, že rozšířila atmosféru teroru a strachu mezi lidmi, kteří se tak 

stali ještě lépe ovladatelnými.
18

 

Hlavním nástrojem junty v této oblasti byla nově vzniklá organizace DINA 

(původně založena pod názvem SENDET na konci roku 1973). Šlo o tajnou policii, 

která se zodpovídala pouze Pinochetovi. Jejím hlavním cílem bylo eliminovat v zemi 
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levici. Reálně ale likvidovala všechny, kteří nějakým způsobem vadili vládnoucímu 

režimu.
19

 

Mnoho chilských občanů, především těch, kteří byli spojení s předchozí vládou, 

odešlo do zahraničí. V roce 1974 však junta uzavřela hranice a znemožnila komukoliv 

vycestovat ze země. Ani ti, kterým se to podařilo, nebyli v bezpečí. Existuje řada 

případů, kdy byli chilští emigranti v exilu zavražděni.
20

 

V prvních dnech po převratu byly místem shromažďování podezřelých 

především různé sportovní areály, a to především Chilský stadion a Národní stadion. 

Byly zde dlouhodobě umístěny tisíce lidí, kteří spali v tunelech a na otevřených 

prostranstvích bez ochrany před zimou. Mnoho z nich bylo vystaveno krutému mučení. 

Některé odhady tvrdí, že během prvního týdne tudy mohlo projít až 50 000 lidí. 

Na venkově se vojáci především mstili svým bývalým rivalům – např. těm, kteří se 

podíleli na minulé vládě anebo z ní měli prospěch (např. z pozemkové reformy). 

Zatímco první zločiny byly často provedeny z nenávisti, v pozdějších letech se 

porušování lidských práv stalo spíše politickým nástrojem a bylo systematické.
21

 

Junta byla po většinu své vlády podporována ze strany USA. Spojené státy 

chtěly nejdříve zabránit volbě Salvadora Allendeho prezidentem a když se jim to 

nepodařilo, snažili se pomocí politiky a ekonomiky destabilizovat jeho vládu a pokud 

možno ho odstranit z úřadu.
22

 Proto od začátku vláda USA podporovala myšlenku 

vojenského převratu a byla „zadobře“ s novým režimem, který měl velmi daleko 

k socialismu a komunismu. 

Vlády prezidentů Nixona a Forda prezidenta Pinocheta v podstatě podporovaly, 

ačkoliv se nemohly projevovat k Chile vyloženě přátelsky, neboť režim porušoval 

základní lidská práva. USA zajistily, že Chile dostalo rozvojovou pomoc, např. 

52 milionů dolarů ve formě úvěru. Dále byl také upraven splátkový kalendář jejich 

zahraničního dluhu tak, aby ho mohlo Chile lépe splácet. Chile na oplátku v roce 1974 

souhlasilo, že zaplatí kompenzace americkým firmám, které byly poškozeny Allendeho 
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režimem.
23

 Až Jimmy Carter kladl mnohem větší důraz na lidská práva a začal 

na Pinocheta v tomto ohledu vyvíjet mnohem větší tlak. Vše se ale vrátilo zpět 

s nástupem Ronalda Reagana, který Augusto Pinocheta vyloženě obdivoval.
24

 

V roce 1986 již ostatní latinskoamerické země (Brazílie, Argentina a Uruguay) 

více či méně úspěšně prodělaly přechod k demokracii. Raegan tedy začal podporovat 

přechod Chile k demokracii, aby tak v budoucnu mohly USA participovat 

na ekonomickém úspěchu Chile.
25

 

1.2.1. První kolo ekonomických reforem 1974–83 

Junta převzala moc za tristní ekonomické situace, na kterou však prozatím 

neměla lék. Zpočátku (v letech 1973 – 1975) zkoušela postupné ekonomické reformy. 

Snížila státní výdaje (vyjma výdajů na armádu) včetně výdajů na sociální sféru (zde to 

bylo o 20 %). Tím se samozřejmě snížila úroveň školství, zdravotnictví, klesly důchody 

atd. Také snížili regulaci cen a mezd a snížili i dovozní cla na importované zboží.
26

 

To mělo za následek pokles příjmů obyvatel a zvýšení konkurence pro domácí výrobky. 

Ekonomické situaci ale tyto změny nepomohly. Chile se stále potýkalo s inflací 

v řádu stovek procent a také s nízkými výnosy. Situaci nepomáhala ani klesající cena 

mědi, což snižovalo příjmy státu. Vláda tak došla k názoru, že krize je tak závažná, že 

pomalé reformy na ni nestačí.
27

 

Řešení nabídli až tzv. Chicago boys. Šlo o skupinu ekonomů, kteří převážně 

vystudovali na Katolické univerzitě v Santiagu. Jejich hlavní doktrínou byla neoklasická 

kritika keynesiánství, která původně pocházela z Chicaga. Řada z nich se do Chicaga 

podívala díky výměnnému studijnímu programu financovanému USA. Chicago boys 
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byli vnímáni jako extremistická skupina, navíc podporující teorii, která už selhala 

za doby Velké deprese ve 20. letech 20. století.
28

 

Chicago boys vládě nabídli možnost, jak zmírnit ekonomickou krizi, ale zároveň 

i jak se postavit k sociální krizi. Zároveň na rozdíl od jiných skupin, které se snažily 

předložit svůj návrh na ekonomickou reformu, počítali se zavedením volného trhu bez 

dramatických zásahů a dotací od státu. Pravděpodobně to bylo důvodem, proč právě jim 

junta dala takovou důvěru. Jeden z reprezentantů této skupiny, Sergio de Castro, byl 

jmenován ministrem ve vládě a i ostatní členové zaujali důležité vládní pozice.
29

 

Chicago boys přišli s tzv. šokovou terapií, kdy měly být zároveň nasazeny 

rozsáhlé a tvrdé reformy restriktivního charakteru. To s sebou samozřejmě muselo 

přinést ještě další prohloubení současné krize. S tím však junta počítala, neboť Chicago 

boys ji přesvědčili, že po čase se krize obrátí v prosperitu. Nejdříve tedy bylo potřeba 

vymýtit veškeré neduhy chilské ekonomiky. Této strategii se začalo říkat „kreativní 

destrukce.“
30

 

Hlavní teorií Chicago boys byl monetarismus, který věří, že všechny 

ekonomické problémy jsou výsledkem nerovnováhy na peněžním trhu. Lékem 

na ekonomiku Chile tedy měla být cenová stabilita. Jejich prvním krokem bylo snížení 

inflace. Za tímto účelem došlo ke zvýšení úrokových sazeb a snížení cen na tržní 

úroveň. To vedlo k okamžitému chaosu ve firemní sféře – některá odvětví zcela 

vymizela. Odolat dokázaly jen opravdu velké firmy a ekonomické skupiny. Došlo tak 

k zároveň i k velké koncentraci trhu do rukou několika málo subjektů. Řada firem 
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zkrachovala a nezaměstnanost začala okamžitě stoupat. To vyústilo ve snížení agregátní 

poptávky.
31

 

Dalšími kroky bylo snížení státního rozpočtu (včetně propouštění státních 

zaměstnanců), snížení dovozních cel a přísně dodržovaná fiskální rovnováha (Již v roce 

1975 se podařilo snížit státní deficit na 2,9 % HDP oproti 27,7 % v roce 1973).
32

 

V roce 1975, kdy byl celý program nasazen, klesl HDP oproti předchozímu roku 

téměř o 15 %. Na 15 % se ovšem vyšplhala i nezaměstnanost. Vzhledem k tomu, 

že vláda propustila asi 1/3 státních zaměstnanců a zároveň otevřela trh pro zahraniční 

konkurenci a její levné zboží, tak krize zasáhla soukromý i veřejný sektor. Cena práce 

neustále klesala. V kombinaci se stále přítomnou vysokou inflací tak došlo k výraznému 

poklesu reálných mezd.
33

 

Ačkoliv počátky reforem byly krušné, postupně se ekonomika díky této šokové 

terapii začala ozdravovat a na konci 70. let se již dostala do velmi dobré kondice. HDP 

ročně rostlo tempem okolo 8 %, inflace byla znatelně nižší a do země proudil zahraniční 

kapitál. Ve světě se tak na konci 70. let začalo hovořit o „chilském ekonomickém 

zázraku.“
34

 

Postupně se ale začaly akumulovat jiné problémy. Chilské peso bylo dlouhodobě 

nadhodnocené. Chilské zboží tak bylo v zahraniční dražší, než by ve skutečnosti mělo 

být. Firmy ztrácely konkurenceschopnost na světovém trhu, což se snažily dohánět 

mechanizací a propouštěním zaměstnanců. Zároveň jim silné peso a vysoké světové 

úrokové sazby zdražovaly zahraniční úvěry. Celkově došlo k rychlému zhoršení 

obchodní bilance Chile – importy převýšily exporty. V roce 1980 došlo ke snížení 
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světových cen komodit, které měly zcela zásadní podíl na struktuře chilského exportu. 

Taktéž zahraniční investoři začali opouštět Chile.
35

 

Chile se dostalo do deprese ještě závažnější, než byla ta po nástupu Chicago 

boys. Nezaměstnanost se dostala na 26 %, průmyslová produkce klesla o 17 % 

a zahraniční investice o 40 %.
36

 

Vrchol krize byl v letech 1982 – 1983. Poptávka byla na minimu kvůli nízkým 

reálným mzdám, které vedly i k obrovskému nárůstu chudoby u obyvatelstva.
37

 

1.2.2. Druhé kolo ekonomických reforem 1985 - 1989 

Špatná ekonomická situace zapříčinila i růst nespokojenosti ve společnosti. Chile 

tak v roce 1982 zažilo vlnu protestů. Ty byly organizovány především kolektivními 

organizacemi zaměstnanců, a to hlavně v oblasti měďného průmyslu. Protesty byly 

zpočátku sporadické, ale postupně začaly sílit a konaly se ve všech velkých městech. 

Protesty trvaly až do roku 1985, tedy v podstatě než se zlepšila chilská ekonomika. 

V roce 1986 byl dokonce zorganizován neúspěšný atentát na Augusto Pinocheta.
38

 

Víra junty v Chicago boys byla v letech 1982 – 1985 silně oslabená. Zdálo se, 

že jejich doktrína není správná. V roce 1985 byl však Hernán Büchi zvolen ministrem 

financí Pinochetovy vlády. Büchi pokračoval v neoliberální politice – ještě více zkrátil 

státní výdaje a celkově prohloubil předchozí politiku. Zároveň se také zaměřil 

na podporu konkurenceschopnosti chilské ekonomiky v globální ekonomice.
39

 

Základní pilíře reforem byly následující: 

 Zvýšení atraktivity pro zahraniční investice. Toho se dosáhlo 

např. devalvací pesa, snížením daňového zatížení atd. 
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 Podpora exportu za pomocí daňového zvýhodnění, odpouštění cel, státem 

podporovaných úvěrů, organizovaní firem do ekonomických skupin 

atd.
40

 

Znovu se ukázalo, že neoliberální přístup Chicago boys dokáže ozdravit 

ekonomiku. Vlivem devalvace pesa se téměř okamžitě zvýšily exporty vůči importům 

a HDP v roce 1988 vzrostl o 5 %. Inflace v roce 1988 klesla na „pouhých“ 20 %.
41

 

V letech 1985 – 1989 tak hovoříme o „druhém chilském ekonomickém zázraku,“ 

který sice nebyl již tak zářivý jako ten první, ale přesto byl obdivuhodný. HDP rostlo 

ročně tempem okolo 7 %. Chilská ekonomika se nadále diverzifikovala a růst nastal 

i v nových odvětvích, například ve službách a finančnictví. Je však nutno říci, že k růstu 

ekonomiky přispěly nejen neoliberální ekonomické reformy, ale také vysoká cena 

mědi.
42

 

1.2.3. Plebiscit o setrvání Augusto Pinocheta u moci 

V roce 1988 se konal již druhý plebiscit o setrvání Augusto Pinocheta u moci. 

Ten první proběhl roku 1980 a měl spíše formální charakter. Pinochet v něm jasně 

zvítězil. Junta si tak zajišťovala legitimitu pro svůj mandát. V plebiscitu roku 1988 

Chilané volili, zda chtějí juntě o dalších 8 let prodloužit mandát. Pinochet se domníval, 

že i tyto volby s přehledem vyhraje. Přitom ale tentokrát měly proběhnout jinak - vláda 

dovolila účast zahraničním pozorovatelům, vznikl opravdový soupis oprávněných 

voličů atd. 
43

 

Ačkoliv Pinochet věřil, že volby vyhraje, přesto se na plebiscit připravoval. 

Podnikl cestu po vojenských základnách po celém Chile a na každém místě měl proslov. 
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Nechal dokonce vytvořil politickou stranu, jejíž členové ho na proslovy doprovázeli 

a aplaudovali mu. Také se začal více objevovat v civilních šatech, aby zvýšil svou 

popularitu mezi běžnými Chilany. Během svých proslovů zdůrazňoval dobrou 

ekonomickou situaci, která v Chile panovala, a která byla pochopitelně podle Pinocheta 

výsledkem jeho rozsáhlých ekonomických reforem.
44

 

Přestože se zdálo, že Pinochet uspořádá opravdu demokratické volby, 

ve skutečnosti nebyl připraven vzdát se moci. Svým vítězstvím si byl jistý, ale 

v případě, že by plebiscit prohrál, měl připravený záložní plán. V případě potřeby by tak 

dle jeho plánu byla všechna média připojena na vládní vysílání a do ulic by vyšly 

vojenské jednotky.
45

 

Plebiscit se konal 5. října 1988. Chilané v něm vyjadřovali souhlas či nesouhlas 

s prodloužením mandátu pro juntu o dalších osm let.
46

 Ačkoliv Chile zažilo 

za Pinochetovy vlády plebiscit už dvakrát (první byl již v roce 1980 a Pinochet v něm 

vyhrál se ziskem 67 % hlasů
47

), tentokrát byl poprvé postaven na téměř demokratických 

principech. Všichni občané se mohli registrovat jako voliči, aby tak mohla být vedená 

skutečná evidence o výsledcích voleb. Každá registrovaná strana dokonce mohla umístit 

své pozorovatele na volební místa, a tak dozorovat nad průběhem voleb a sčítáním 

hlasů.
48

 

Média zpočátku vysílala informace o tom, že Pinochet v plebiscitu těsně vede. 

To byla dokonce pravda, ale tuto informaci média zveřejňovala i ve chvíli, kdy již 

pravdivá nebyla. Časem úplně přestala poskytovat informace o volbách. Bylo totiž čím 

dál tím jasnější, že Pinochet plebiscit prohraje. Generál byl výsledky opravdu šokován, 

byl přesvědčen, že i demokratickou cestou si ho lidé opět zvolí. Když se večer sešel 

se zbylými členy junty, prohlásil, že se moci nevzdá. V tu chvíli už ale byla jeho 
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politická pozice oslabená a ostatní členové toto odmítli. Pinochet se dokonce pokusil je 

lstí přesvědčit, aby mu podepsali dokument, který by mu poskytl širší pravomoci 

v oblastech jejich působností (tj. námořnictvo, letectvo a policie). Pinochet předstíral, 

že jde pouze o zápis z jejich schůzky. Generál Matthei však dokument roztrhal.
49

 

Chilané byli ohledně voleb skeptičtí. Po dlouhých letech Pinochetova 

absolutismu se domnívali, že generál bude vyhlášen vítězem voleb bez ohledu na jejich 

skutečné výsledky. Když se pak začaly objevovat zprávy o prohře Pinocheta 

v referendu, lidé se začali nevěřícně shromažďovat kolem paláce La Moneda.
50

 

Zanedlouho ale bylo jasné, že dlouhých 16 let vlády vojenské junty skončí a Chile 

zažije první demokratické prezidentské volby od roku 1970.
51

 

1.2.4. Prezidentské volby 

Vzhledem k tomu, že plebiscit zamezil pokračování vlády vojenské junty, příští 

rok musela proběhnout volba prezidenta. Pinochet chtěl být prezidentským kandidátem. 

Ostatní členové vlády však pochopili, že volby ani v tomto případě nevyhraje, a tak 

začali hledat nového kandidáta. Navíc měl i mimo vládu poměrně malou podporu.
52

 

Volba nakonec padla na Hernána Büchiho, jednu z hlavních tváří Chicago boys. Byl 

vybrán částečně i proto, že byl podporován firmami. Büchi se stal prezidentským 

kandidátem nedobrovolně, což se negativně projevilo i na jeho kandidatuře. Kampaně 

se účastnil pouze sporadicky a nedokázal nikoho příliš přesvědčit. Do karet mu nehrál 

ani fakt, že byl představitelem restriktivních ekonomických reforem, zatímco vláda nyní 

slibovala expanzivní ekonomickou politiku. Nebudil tak příliš důvěry.
53

 

Nejsilnějším kandidátem byl Patricio Aylwin z Křesťansko-demokratické strany, 

nejsilnější partaje koalice Concertación. Aylwin byl již jednou z nejviditelnějších 

osobností, které propagovaly „Comando del No“ (volbu ne) v plebiscitu. Zároveň byl 
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také tváří předpinochetovského politického světa a byl i charismatickou osobností. 

Ve volebních průzkumech tak od začátku vedl.
54

 

Generál Pinochet se se ztrátou moci špatně smiřoval, a tak se alespoň snažil 

upevnit svou moc v armádě. Opět podnikl tour po vojenských základnách v zemi 

a slíbil, že jim poradí, za jakého prezidentského kandidáta se mají postavit. Také dosadil 

loajální soudce do Vrchního soudu, což byla instituce, která interpretovala ústavu 

a schvalovala nové zákony. Dále si chtěl zajistit, aby budoucí prezident neměl takovou 

moc jako dříve on. Zavedl tak celou řadu ústavních reforem. Zkrátil například vládní 

období prezidenta z 8 na 4 roky, zavedl do ústavy principy politického pluralismu atd. 

Při příležitosti 16. výročí vojenského převratu také poslal některé generály do důchodu 

a naopak dosadil jiné, kteří mu byli pochopitelně loajální. Snažil se tedy oslabit moc 

civilní vlády a pokud možno vytvořit paralelní, vojenskou vládu.
55

 

Volby se uskutečnily 14. Prosince 1989. Zároveň šlo také o volby 

do znovuotevřené horní i dolní komory parlamentu. V prezidentské volbě s přehledem 

vyhrál Patricio Aylwin se ziskem 55 % všech hlasů. Hernán Büchi získal 29 % a zbylá 

procenta připadla na další prezidentské kandidáty. Voleb se zúčastnilo 7 milionů voličů. 

Celkově šlo o velmi poklidné volby téměř bez konfliktů.
56

 

1.3. Historický vývoj Chile po roce 1990 

Patricio Aylwin se po svém zvolení musel vypořádat s nelehkým úkolem –

postavit se k porušování lidských práv, ke kterému docházelo v minulosti. Především 

bylo nutné ověřit, jakým způsobem se s lidmi během Pinochetova režimu zacházelo, 

zjistit, co se stalo se všemi lidmi, kteří zmizeli, a také se s těmito zjištěními nějak 

vypořádat. Za tímto účelem byla v roce 1990 vytvořena Národní komise pro pravdu 

a smíření neboli Rettigova komise. Jejím účelem bylo: 

 Odhalit porušování lidských práv. 

 Identifikovat oběti režimu a zjistit jejich osud. 
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 Nabídnout poškozeným reparaci. 

 Navrhnout právní opatření, která by znemožnila opakování událostí 

v budoucnu.
57

 

Komise však měla velký problém – řada vysokých důstojníků včetně Pinocheta 

měla doživotní amnestii. Zákon z roku 1978 stanovil, že jakékoliv činy před rokem 

1978 nesmí být stíhány. Navíc prezident Aylwin nedal Komisi pravomoc vyžadovat 

svědectví a dokumenty nebo někoho zažalovat. A i kdyby se některá kauza dostala 

k soudu, soudní systém byl ovládán Pinochetovými příznivci. Problematické to bylo 

především z toho důvodu, že právě policisté a vojáci věděli o osudu zmizelých nejvíce, 

ale odmítali vypovídat či jinak spolupracovat. Jediné, co tedy mohla Komise dělat, bylo 

shromažďovat důkazy a dobrovolná svědectví, ale nic s nimi již nemohla provést. 

Netřeba říkat, že výslech generála Pinocheta byl zcela nemyslitelný.
58

 

Augusto Pinochet odešel z aktivní vojenské služby v roce 1998 a zůstal 

na politické scéně jako doživotní senátor.
59

 

V roce 1994 byl zvolen prezidentem Chile Eduardo Frei Ruíz-Tagle (syn 

prezidenta Eduarda Freie, který vládl v letech 1964 - 1970).
60

 

Jak Aylwin, tak Frei se snažili snížit úroveň chudoby, což se jim podařilo. 

Zatímco v roce 1990 žilo 41 % obyvatel pod hranicí chudoby, v roce 1994 to bylo už 

jen 27 %. Přesto u Chile hovoříme o „růstu bez rozvoje.“
61

 Ekonomický růst má 

pozitivní dopad především na podnikovou sféru, a ne na běžné Chilany. 
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V roce 1998 se vydal Augusto Pinochet na „diplomatickou misi“ do Evropy. 

Když byl v Londýně, kde se nechal operovat, místní policie ho zatkla na základě žádosti 

o jeho vydání, kterou vydalo Španělsko.
62

 

Další prezidentské volby se konaly v roce 1999. Vyhrál je opět kandidát 

Concertación, člen Socialistické strany Ricardo Lagos. Lagos se postavil za Pinocheta 

a požadoval jeho navrácení do Chile.
63

 Lagosovu popularitu však poznamenala nutnost 

vyrovnat se s následky asijské ekonomické krize, korupční skandál v politickém 

seskupení Concertación či spor s Bolívií o území.
64

 

Za Lagosovy vlády postupně stoupala hvězda jeho ministryně školství a později 

ministryně obrany, socialistky Michelle Bacheletové. Ta v roce 2006 v prezidentských 

volbách porazila miliardáře Sebastiana Pineru. Ten se prezidentského postu dočkal 

v roce 2010.65 

1.3.1. Zatčení Augusto Pinocheta v Londýně 

Augusto Pinochet měl velmi rád cestování a obzvláště vřelý vztah měl k Velké 

Británii. Důvodem bylo mimo jiné i to, že ho pojilo přátelství s bývalou premiérkou 

Margaret Thatcherovou. Po roce 1990, když opustil prezidentské křeslo, opět získal čas 

na cestování, čehož využil. V říjnu 1998 se vydal do Anglie, tentokrát i za účelem 

nechat si operovat záda. Při této návštěvě byl ale zatčen členy Scotland Yardu a byl vzat 

do vazby kvůli vyšetřování zločinů proti lidskosti, kterých se měl dopustit. Pinochet byl 

velmi překvapený, protože do té doby byl vždy mimo dosah spravedlnosti. Zároveň také 

cítil, že jeho činy pro vlast byly velmi záslužné.
66

 

                                                           
62

 Srov. PANG, Eul-Soo. The international political economy of transformation in Argentina, Brazil, and 

Chile since 1960 [online]. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2002. International 

political  economyseries [cit. 2015-11-24]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10044844.  

S. 173 – 174. 
63

 Srov. tamtéž. S. 176. 
64

Srov. CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2012. 575 s. 

Dějiny států. ISBN 978-80-7422-193-4. S. 456. 
65

Srov. tamtéž. S.457 –458, 461. 
66

 Srov. MOULAIN, Tomas. The Arrest and its Aftermath. NACLA Report on the Americas [online]. 

1999, 32(6): 12 - 19 [cit. 2015-11-28]. ISSN 10714839. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=be9eb572-468c-4760-8e40-

dede8e6222b3%40sessionmgr114. S. 12 - 13. 



21 
 
 

 

 
 
 

Zatčení proběhlo na základě zatykače, který na něj vydal španělský soudce 

Baltasar Garzón. Důvod, proč najednou bylo možné zatykač ve Velké Británii použít, 

byla nová pravidla fungování soudů v rámci Evropské unie. Případ vzbudil v Chile 

veliké pozdvižení a chilská politická scéna byla rozpolcená, zda se generála zastat. 

Někteří ho viděli jako zachránce národa, jiní jako ztělesnění zla. Jeho příznivci 

pracovali s teorií, že Pinochet se stal obětí socialistického spiknutí. Sám Pinochet 

se také stavěl do role oběti, ale zároveň se snažil působit důstojně jako zachránce 

národa. Jisté je ovšem to, že zatčení v Londýně ho zbavilo iluze nedotknutelnosti, což 

na řadu lidí psychicky velmi zapůsobilo.
67

 

Garzónova žaloba se opírala o ženevskou konvenci z roku 1948, podle které má 

jakákoliv země právo podat žalobu na vážná provinění proti základním lidským právům, 

a to bez ohledu na místo, kde se události udály. Navíc Pinochet nebyl v Británii na 

oficiální diplomatické cestě a už ani nebyl hlavou státu, což by mu mohlo imunitu 

poskytnout.
68

 

Prezident Eduardo Frei se za Pinocheta postavil a požadoval jeho okamžité 

vydání do Chile. Argumentem mělo být to, že by Pinochet měl být souzen jedině 

v Chile. I on však byl tímto tématem rozpolcen. Řada členů koalice Concertación totiž 

usilovala o přivedení viníků z porušování lidských práv k soudu, což zahrnovalo 

i Pinocheta. Ti byli tedy jeho soudu v Británii nakloněni. Pro zastání se Pinocheta 

možná rozhodl strach z reakce armády, která by byla nucená na nečinnost reagovat. 

Podstatná část společnosti (40 %) se navíc v nedávných výzkumech označovala 

za Pinochetovy příznivce.
69
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Margaret Thatcherová se snažila Pinocheta podporovat. Především zdůrazňovala 

jeho podporu během války o Falklandy, kdy dle jejích slov díky jeho pomoci byla 

ušetřena řada britských životů. Dalšími osobnostmi, které se za něj postavily, byli 

například prezident USA George Bush, Henry Kissinger a dokonce zástupci Vatikánu. 

To výrazně zlepšilo jeho vyhlídky.
70

 

Během Pinochetova stíhání na něj podalo žalobu dalších osm evropských zemí. 

Otázka, zda Pinocheta dále stíhat, byla však na britských soudech. Pinochet byl v roce 

2000 nakonec navrácen do Chile (alespoň oficiálně) kvůli jeho špatnému zdravotnímu 

stavu.
71

 

Pinochet v Londýně strávil celkem 503 dnů domácího vězení. Ihned po návratu 

do Chile však na něj podal chilský soudce Juan Guzmán Tapia více než 300 obvinění 

za vraždy a zmizení - ovšem pouze za ty, které bylo možné dokázat, což byla pouze 

jejich malá část. Nikdy mu však nic nebylo dokázáno a v roce 2001 byl případ odložen, 

poněvadž byl Pinochet prohlášen za dementního a nesvéprávného člověka. Zároveň byl 

zbaven parlamentní imunity a v roce 2002 se vzdal doživotní funkce senátora.
72

 

1.4. Augusto Pinochet 

Augusto José Ramón Pinochet Ugarte se narodil 25. 11. 1915 do rodiny úředníka 

v celní společnosti. Jak naznačuje příjmení Pinochet, z otcovy strany měl Augusto 

francouzské předky. Byl osmým mužským potomkem rodu, a tak se příjmení zachovalo 

po staletí. Předkové z matčiny strany byli vlastníci půdy z okolí chilských měst Chanco 
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a Cauquenes. Byli vnímáni jako místní honorace a patřili k vyšší třídě. Možná i proto 

Pinochet nikdy nepociťoval žádnou zášť k vyšším třídám a k bohatým lidem, ačkoliv on 

sám pocházel z velmi skromných poměrů. K Augustovi později přibyli další tři 

sourozenci a rodina měla nízkou životní úroveň.
73

 

Augusto strávil většinu svého dětství ve Valparaísu. Ve škole byl spíš 

průměrným žákem. Velmi brzy se u něj rozvinula touha stát se vojákem z povolání. 

V letech 1931 a 1932 se neúspěšně pokoušel přihlásit na vojenskou akademii. Byl 

odmítnut nejdříve z důvodu nízkého věku, poté kvůli zranění. Až v roce 1933 byl přijat. 

Armádu potom opustil až v roce 1998 – strávil v ní 65 let svého života.
74

 

Na vojenské škole se mu velmi dařilo. Dokončil ji v roce 1936. Poté řadu let 

působil jako důstojník na různých posádkách v Chile a také působil jako pedagog na 

několika vojenských školách a univerzitách.
75

 

Oženil se s Lucíou Hiriartovou Rodríguezovou, dcerou advokáta, senátora a 

svého času i ministra vnitra. Lucía byla o mnoho let mladší. Jejich manželství bylo 

šťastné, měli řadu dětí a Lucía byla Augustovi vždy velkou oporou. Její rodiče ke svatbě 

svolili, ale přesto si mysleli, že dcera se mohla vdát lépe. Vojenský plat byl totiž velmi 

nízký a manželé se také museli často stěhovat. Pinochet byl však vždy příliš hrdý na to, 

aby od rodičů své ženy vzal jakoukoliv finanční pomoc.
76

 

Augusto Pinochet byl opravdovým vojákem. Byl fyzicky dobře vybavený, často 

cvičil a vedl střídmý život. Lidé ho popisovali jako pedanta se silnou vůlí, který byl 

přísným, ale spravedlivým velitelem.
77

 

Ve 40. letech začal v Chile sílit vliv komunismu. V armádě se však nikdy příliš 

neuchytil. Pinochet mu od začátku nebyl nakloněn. Přesto se mu snažil co nejvíce 

porozumět a zajímal se o něj. Komunisty později vnímal jaké své úhlavní nepřátele.
78
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Augusto Pinochet se celý svůj život neustále vzdělával. Dokonce chodil 

i na hodiny práva na univerzitu. Studium však nedokázal časově sladit s vojenskou 

kariérou, a tak ho nakonec nedokončil.
79

 

Pinochet v armádě postupně získával vyšší pozice. Již v roce 1946 se stal 

kapitánem, v roce 1953 majorem, v roce 1960 podplukovníkem, v roce 1967 

plukovníkem, v roce 1969 brigádním generálem a v roce 1971, tedy po téměř 40 letech 

v chilské armádě, divizním generálem pro oblast Santiaga. V té době tedy dosáhl 

prakticky všeho, čeho v armádě dosáhnout mohl. Bylo mu 56 let a pomalu již začínal 

přemýšlet o odchodu na odpočinek.
80

 

V roce 1972 však dostal druhou nejvyšší funkci v pozemních ozbrojených silách, 

byl zástupcem generála Pratse. Ten mu sice důvěřoval po vojenské stránce, ale snažil se 

ho držet mimo vysokou politiku. A ani Pinochet sám neměl o politiku příliš zájem. 

23. srpna 1973 však generál Prats rezignoval a prezident Salvador Allende jmenoval 

Augusto Pinocheta vrchním velitelem pozemních ozbrojených sil Chile. Pinochet 

Allendeho vnímal jako demagogického a nevýkonného politika, s jehož názory silně 

nesouhlasil. Jako voják z povolání ale ctil své nadřízené a Allendeho velení se podrobil. 

V té době se už pomalu plánoval vojenský puč proti Allendeho vládě. Pinochet však 

nebyl mezi jeho strůjci. Naopak si do posledních dní nebyl jistý, zda se ho zúčastní. 

Jeho podpora jako velitele pozemních sil však byla velmi důležitá. Nakonec se tedy do 

puče zapojil spolu s veliteli ostatních složek armády.
81

 

Pinochet byl jako osobnost workoholik a měl velikou sebedisciplinu. Každý den 

vstával v 5 hodin, pracoval od 7 do 22 hodin s přestávkou na oběd a na siestu. Vůči 

všem byl nedůvěřivý a měl strach z toho, že by ho někdo mohl sesadit. Navenek se 

choval velmi klidně a vyrovnaně, nic ho nemohlo rozhodit.
82

 

Až s vytvořením vojenské junty se projevila Pinochetova touha po moci. Velmi 

rychle se mu podařilo do svých rukou koncentrovat téměř veškerou výkonnou moc. Tu 

pomalu ztrácel až ke konci 80. let. Pinochet byl zoufalý, aby se udržel u moci. Když 
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v roce 1988 prohrál plebiscit, byl velmi překvapený a cítil se ukřivděně. Cítil, že lidé 

jsou k němu nevděční – měl pocit, že jim během své vlády prokázal velkou službu.
83

 

V letech 1990 – 1998 jeho moc neustále upadala. Bylo to spojené i s tím, že 

Pinochetova duševní i fyzická kondice se horšila, neboť překročil 80 let věku. Měl první 

zdravotní problémy a jeho pracovní výdrž klesala. Zároveň ho také postupně opouštěli 

jeho dřívější příznivci. A proč tedy v politice zůstal, a neodešel na odpočinek? Jeho 

odpověď vždy byla, že chtěl ochránit své lidi, pro případ, že by se jim chtěl někdo mstít. 

Sám se však nebál, že by šel do vězení, neboť soudní systém byl doposud plný jeho 

příznivců.
84

 

V roce 1998 Pinochet odešel z armády, ale zároveň se stal doživotním 

senátorem. V politice ale už nikdy moc aktivní nebyl a zasedání se příliš neúčastnil.
85

 

Po svém zatčení se v roce 2002 vzdal senátorského křesla a zemřel v prosinci 

2006.
86
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2. Vztahy ČSSR a Chile v letech 1973 - 2006 

2.1. Stručný historický vývoj Československa v letech 1973 -

 2006 

70. léta 20. století se v Československu nesla ve znamení normalizace, kterou 

datujeme od roku 1969, kdy se na pozici generálního tajemníka ÚV KSČ dostal Gustáv 

Husák. Jde o období konsolidace režimu v zemi, očisty nejen strany, ale i všech vrstev 

společnosti. Zároveň jsou ale 70. léta desetiletím ekonomického růstu a 

tzv. konzumního socialismu - tedy stavu, kdy společnost žije v materiálním dostatku 

výměnou za poslušnost vůči vládnoucí straně. Samozřejmě to ale neplatí pro všechny a 

v 70. letech se také zrodil underground a různá protestní hnutí včetně Charty 77.
87

 

Normalizace v médiích začala publikací prohlášení Slovo do vlastních řad 

17. 5. 1969 v Rudém právu, které poskytlo interpretaci vývoje v zemi od roku 1968. 

Na výzvu k podpisu reagovalo 350 mediálních zaměstnanců, přičemž někteří z nich 

se stali klíčovými postavami československé mediální scény v době normalizace (mimo 

jiné budoucí ministr zahraničních věcí Bohuslav Chňoupek nebo budoucí šéfredaktoři 

Rudého práva Zdeněk Hoření, Oldřich Švestka a Miroslav Moc).
88

 

Zároveň bylo mezi roky 1968 - 1971 zrušeno 156 periodik, v letech 1973 - 1989, 

které spadají do mnou sledovaného období, je tedy v Československu vydáváno 

6 celoplošných česky psaných deníků - Rudé právo (vydávané Ústředním výborem 

KSČ), Lidová demokracie (vydávaná Československou stranou lidovou), Svobodné 

slovo (vydávané Československou stranou socialistickou), Mladá fronta (vydávaná ÚV 

Svazu socialistické mládeže), Práce (vydávaný ROH) a Zemědělské noviny (vydávané 

Ministerstvem zemědělství). Dále byly vydávány ještě dva specializované deníky 

Obrana lidu (Ministerstvo národní obrany) a Československý sport (Československý 

svaz tělesné výchovy).
89
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Také byla provedena personální čistka v médiích. Byl odvolán i šéfredaktor 

Rudého práva Jiří Sekera. Rudé právo opět "určovalo hlavní agendu, základní postoje 

k hodnocení událostí a interpretaci." Alternativou k Rudému právu byla Lidová 

demokracie, která se sice držela hlavního směru určeného Rudým právem, ale lidé 

mohli mezi řádky vyčíst i řadu neoficiálních informací. I z tohoto důvodu byl o Lidovou 

demokracii velký zájem a poptávka dlouhodobě převyšovala nabídku periodika.
90

 

Jediným informačním zdrojem pro československá tištěná média byla 

Československá tisková kancelář. Zároveň také fungovala tisková agentura Orbis, která 

měla především propagační funkci směrem do zahraničí.
91

 

V roce 1972 došlo ke změně Ústředí novinářů ČSSR na Československý svaz 

novinářů, jehož vedoucími pracovníky se stali vlivní členové KSČ. ČSSN byl jedinou 

novinářskou organizací u nás, a tak sdružoval prakticky všechny československé 

žurnalisty a právě on byl jedním z činitelů normalizace v oblasti médií. K ČSSN bylo 

přičleněno vydavatelství a nakladatelství Novinář, které vydávalo např. časopis 

Československý novinář nebo Svět v obrazech. Kromě snahy o organizované 

sdružování novinářů také probíhaly snahy o jejich vhodnou výchovu, která měla být 

zajištěna pomocí kurzů či díky studiu na Fakultě žurnalistiky, která byla zřízena taktéž 

v roce 1972.
92

 

Fungoval systém následné cenzury (tedy cenzury až po vydání čísla), která 

s sebou nesla i autocenzuru - šéfredaktor byl zodpovědný za celý obsah periodika 

a redaktoři za svůj vlastní obsah. Cenzuru prováděly Český a Slovenský úřad pro tisk 

a informace (ČÚTI A SÚTI) a od roku 1981 jejich federální verze FÚTI. ČÚTI a SÚTI 

byly později v roce 1988 zrušeny. Média byla přímo či nepřímo řízena ÚV KSČ, který 

rozhodoval o personálních otázkách, o nákladu periodik a jejich obsahu. K uvolnění 
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došlo až ve 2. polovině 80. let s příchodem Michaila Gorbačova do funkce generálního 

tajemníka ÚV KSSS.
93

 

Změna v médiích nastala až s revolucí v roce 1989. Došlo k odstátnění (jednak 

novou legislativou z roku 1991 a jednak ztrátou vlivu KSČ na provoz médií, v červenci 

1990 byl také zrušen FÚTI) médií a k jejich následné privatizaci a radikální 

transformaci. Účinek politických změn na mediální sféru byl téměř okamžitý - např. 

v roce 1989 proběhla kampaň ÚV KSČ proti signatářům dokumentu Několik vět, který 

vyzýval ke změně vlády. Ke kampani se připojilo už jenom Rudé právo.
94

 

Vznikala řada nových periodik a také byla obnovována periodika, která zanikla 

během let 1945 - 1989 (např. Lidové noviny). Mnoho ze starých i nových periodik 

nepřežilo několik prvních let vydávání po roce 1989 (což se týká i Lidové demokracie, 

která zanikla roku 1994 sloučením s Lidovými novinami).  

I noviny, které byly vydávány po celou dobu trvání vlády KSČ, musely projít 

určitou transformací. Mladá fronta byla tak v roce 1990 přejmenována na Mladou frontu 

DNES, Rudé právo dostalo nové jméno Právo až v roce 1995, ačkoliv vizuálně bylo 

slovo "Rudé" zmenšeno již dříve. Mediální trh také do značné míry proměnil nástup 

bulvárních médií a především bulvárního deníku Blesk.
95

 

2.2. Vztahy ČSSR a Chile v letech 1973 - 2006 

Historicky nejlepší vztahy mělo Chile s Československem za období vlády 

prezidenta Salvadora Allendeho v letech 1970 - 1973. Chile se v té době stalo 

nejdůležitějším partnerem Československé socialistické republiky v celé Latinské 

Americe. Chilané podnikali řadu výprav do ČSSR a naopak Čechoslováci se vydávali 

do Chile. Také vznikly plány pro řadu projektů, žádný větší se ale nezrealizoval. 
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To bylo zapříčiněno především ze strany Salvadora Allendeho, který nebyl příliš 

schopný nic dotáhnout do konce, vše jen plánoval.
96

 

Po převzetí moci juntou došlo k rychlému a výraznému ochlazení 

československo-chilských vztahů. Mezi lety 1973 a 1990 tedy společná diplomacie 

vůbec neexistovala. Po odchodu Augusto Pinocheta z úřadu a zároveň po revoluci 

v Československu si k sobě národy opět našly cestu. V roce 1990 bylo obnoveno chilské 

velvyslanectví v Praze a československé velvyslanectví v Santiagu de Chile. V roce 

1996 proběhla oficiální návštěva prezidenta ČR Václava Havla v Chile a v návaznosti 

na ni byla zrušena vízová povinnost mezi oběma zeměmi. Roku 1999 Českou republiku 

navštívil tehdejší chilský prezident Eduardo Frei. Přesto nikdy nedošlo k obnovení 

vztahů v takové intenzitě, jaká byla na začátku 70. let. Ani v současnosti nejsou 

diplomatické styky nijak významné a i po obchodní stránce je pro ČR Chile spíše 

nevýznamným partnerem.
97

 

Vztahy mezi Chile a Československem se pochopitelně odvíjely také od vztahů 

Chile se Sovětským svazem. Diplomatické styky mezi Chile a SSSR byly obnoveny už 

v roce 1964. Řadí se tak spolu s Brazílií a Kubou mezi pouhé 3 latinskoamerické země, 

které měly se Sovětským svazem během Studené války dobré vztahy. V té době sice 

nevládli v zemi socialisté ani komunisté, ale komunistická strana Chile měla poměrně 

dobré vztahy s vládnoucími křesťanskými demokraty. Obě země navíc spojoval jeden 

cíl - získat nezávislost od západního světa a především od USA. Sovětská ambasáda tak 

např. sponzorovala stipendia pro chilské studenty, aby mohli studovat na sovětských 

univerzitách. Zároveň došlo k zintenzivnění zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi 

a Sovětský svaz také poskytl Chile úvěr ve výši 7 milionů dolarů.
98

 

V roce 1970 se pochopitelně vztahy SSSR s Chile ještě zintenzivnily. Nejen, 

že nová chilská vláda byla k SSSR přátelská, ale Sovětský svaz zajímal taky plán 
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pokojného přechodu Chile k socialismu
99

. Pokud by se přeměna podařila, Chile by 

mohlo fungovat jako model pro ostatní země. SSSR celkem poskytl Chile úvěry ve výši 

350 milionů dolarů a také zařídil technickou pomoc především v oblasti primární 

ekonomiky. Nicméně očekávání od Chile nebyla přehnaná a SSSR do nové vlády 

zdaleka neinvestoval tolik, kolik investoval do Kuby. Sovětský svaz také Chile 

podporoval jen do té míry, která byla akceptovatelná pro USA. Na to bylo Chile pro 

sovětskou zahraniční politiku příliš nevýznamné - ať už z politického, strategického 

nebo ekonomického hlediska.
100

 

Po vojenském puči v roce 1973 se vztahy Chile a SSSR výrazně ochladily. 

Z velké části za to může i fakt, že Pinochetův xenofobní režim pronásledoval mimo jiné 

i sovětské občany a zastával silnou protisovětskou politiku.
101

 

2.3. Literatura vydaná v ČSSR pokrývající období vlády Augusto 

Pinocheta 

Určitou vypovídací hodnotu o vztahu k Chile má kromě novinových článků 

i literatura vydaná o Chile v Československu a České republice. Pro určité zjednodušení 

jsem provedla rešerši v online katalogu Národní knihovny ČR. Vytvořila jsem seznam 

vydané literatury, který je obsažen jako příloha č. 2. Do seznamu jsem zařadila všechny 

tituly, které se nějakým způsobem vztahují převážně k Chile. Opětovná vydání 

totožných titulů jsem do přehledu nezařazovala.  

Výsledek rešerše je naznačen na grafu č. 1. Vidíme, že velké množství titulů 

bylo vydáno na začátku 70. let. Ještě v roce 1977 (tedy 4 roky po puči v Chile) byly 

vydány 3 tituly, ale od této doby až do roku 1986 nebylo vydáno téměř nic. Můžeme 

tedy předpokládat, že stejně tak i zájem tisku o chilské téma během let, kdy se situace 

v Chile neměnila, opadal. Zatímco záhy po puči lidé doufali, že se situace může ještě 

obrátit, postupem času bylo čím dál jasnější, že vláda Augusto Pinocheta je pevná 

a nějakou dobu vydrží. 
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Ve většině případů byla vydávána literatura reflektující události v Chile v roce 

1973 a vládu Augusto Pinocheta. Např. v titulu Očima skryté kamery známý spisovatel 

Gabriel García Marquéz převyprávěl příběh chilského režiséra, který z Chile emigroval 

a vrátil se do něj v roce 1985 v utajení řídit tajné natáčení dokumentu o tehdejších 

poměrech v Chile. Marquéz byl kromě nejslavnějšího představitele magického realismu 

také zastánce levicové politiky, a tak není divu, že příběh nevyznívá pro Pinocheta 

příznivě, což se samozřejmě hodilo i československým vydavatelům - publikace byla 

vydána v rámci edice Knihovna Rudého práva.
102

 

Mezi další tituly, které negativně interpretují a "dokumentují" puč z roku 1973 

patří např. soubory dokumentů Bílý teror v Chile anebo Chilská tragédie. Zajímavý je 

i soubor rozhovorů z roku 1972 Rozhovory s Corvalánem. Rozhovor byl veden 

chilským novinářem, který rozhodně nebyl ke generálnímu tajemníkovi Komunistické 

strany Chile servilní, ale pokládal i nepříjemné otázky. Aby na KS Chile a její hrdiny 

nepadl ani stín podezření a nebyl tak narušen kult jejich osobnosti, česká redakce 

opatřila rozhovory tímto vyjádřením v předmluvě: "Otázky byly kladeny záměrně tak, 

aby vyjádřily i pochybnosti, které sice novinář jako komunista sám nesdílel, ale jež 

nicméně zaměstnávaly mnoho lidí."
103

 

Oživený zájem o Chile sledujeme poté až od poloviny 90. let. Je však nutné 

podotknout, že nejde o tituly, které by se zabývaly tím, co se stalo v Chile v roce 1973 

nebo později. Většinou se jedná o publikace, které se zabývají geografií nebo 

cestováním. 

Výjimkou je například beletrie Dům duchů, která u nás vyšla v roce 1990, tedy 

okamžitě po sametové revoluci. Autorkou Domu duchů je Isabel Allende, neteř 

prezidenta Salvadora Allende, která ihned po puči emigrovala. Kniha byla vydána již v 

roce 1982 v Barceloně, ale její vydání Československu se zřejmě neuskutečnilo 

                                                           
102

Srov. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Chile očima skryté kamery. Praha: Rudé právo, 1987. 102 s. 

Knihovna Rudého práva; 4/87. 
103

LABARCA GODDARD, Eduardo. Rozhovory s Luisem Corvalánem. Překlad Bohumil Zavadil a 

Tomáš Nečas. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974. 279 s. S. 5. 
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z důvodu nevhodného obsahu. Kniha je alegorií na vývoj v Chile.
104

 V roce 2009 u nás 

potom vyšla její další kniha Inés, má drahá. 

V roce 2006 byla vydána biografie Augusto Pinocheta Pinochet, portrét 

diktátora (v originále Pinochet, la bíografía). Jejím autorem byl Gonzalo Vial Correa, 

ministr zahraničí v Pinochetově vládě v letech 1977 - 1978. Kniha byla vydána ještě 

před Pinochetovou smrtí, a to v roce 2002. U nás tedy byla vydána až v roce 2006, tedy 

krátce po jeho smrti. 

Po roce 2000 bylo vydáno několik knih o ekonomické situaci a reformách 

v Chile. Patří sem knihy Reforma penzijního systému v Chile (vydáno 2001) a Analýza 

povinného spoření zavedeného v zahraničních důchodových systémech (vydáno 2005). 

Také bylo vydáno několik politologických titulů o Chile či Latinské Americe. 

Jak je tedy patrné z literatury vydané v období od roku 1972, nejprve byly 

vydávány především publikace popisující a hodnotící politický vývoj v roce 1973. 

Postupně však zájem o Chile upadal a až po roce 1990 znovu začalo být Chile 

zajímavým tématem, většinou však ve vztahu ke své krásně přírodě. Přesto byly po roce 

1990 vydávány i tituly, které by nesměly být za vlády KSČ u nás vydány, nicméně jde 

spíše o menšinu publikací. 

Graf č. 1: Počet titulů o Chile vydaných v letech 1973 – 2015 

Zdroj: Vlastní průzkum autorky z katalogu Národní knihovny 

                                                           
104

 Srov. ALLENDE, Isabel. Dům duchů. Překlad Hana Posseltová. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1990. 379 s. 

Členská knižnice. ISBN 80-205-0059-6. 
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3. Mediální obraz Chile v československých a 

českých denících v letech 1973 - 2006 

3.1. Metodologie výzkumu 

3.5.1. Předmět a cíle výzkumu 

Předmětem výzkumu je zobrazení Chile a osoby Augusto Pinocheta 

v československých a později českých denících. 

Cílem výzkumu je zjistit, jak se měnilo zobrazení výše uvedeného vzhledem 

k politickému, ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu vývoji Chile i Československa 

a České republiky. 

I vzhledem k výsledkům mé bakalářské práce Mediální obraz Chile v letech 

1970 – 1973 v československých denících (2013) a ke znalosti politického vývoje 

v Chile a v Československu (a později České republice) se dá předpokládat, že 

zobrazení osoby Augusto Pinocheta a jeho režimu bude do roku 1989 pouze negativní.  

Po roce 1989 u nás byla zavedená tržní ekonomika. Předpokládám tedy, že 

autoři článků mohli objektivněji posoudit ekonomické změny, které vláda Augusto 

Pinocheta v Chile zavedla.  

Nelze s jistotou říci, zda ekonomické reformy skutečně vedly k pozdějším 

ekonomickým úspěchům, anebo zda hospodářská konjunktura vznikla spíše vlivem 

příhodných vlivů ve světové ekonomice. Z toho důvodu objektivní posouzení 

ekonomických reforem v 70. a 80. letech 20. století v Chile nemusí znamenat, že je 

všichni budou považovat za pozitivní, a tak se nabízí možnost, že rok 1989 neznamenal 

žádné zlepšení v zobrazení režimu Augusto Pinocheta v našich médiích. 

Pro svůj výzkum jsem vypracovala dvě hypotézy. 

 

Hypotéza č. 1: Existují rozdíly v prezentaci událostí v Chile v jednotlivých 

denících v totožném období. 

 

Hypotéza č. 2: S přechodem ČR na tržní ekonomiku se změnil celkový 

prezentovaný obraz Augusto Pinocheta z negativního na neutrální nebo pozitivní. 
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Zatímco první hypotéza vypovídá o stavu určitého jevu, druhá se soustředí 

na proměny jevu ve vztahu k jevu jinému. Je nutné podotknout, že u druhé hypotézy 

nebudu testovat kauzalitu obou jevů.
105

 Budu pouze zkoumat, zda jeden jev (změna 

zobrazení) přichází se změnou druhého jevu (přechod na tržní ekonomiku). Pokud se 

hypotéza potvrdí, neznamená to, že změna zobrazení byla způsobena pouze přechodem 

ČR na tržní ekonomiku. 

Pro využití hypotéz v kvalitativním výzkumu je potřeba operacionalizovat 

veškeré nejasné pojmy z hypotéz. Je tedy nutné najít indikátory, které by byly nějakým 

způsobem měřitelné
106

, ačkoliv měřitelnost je v kvalitativním výzkumu velmi 

subjektivní. 

 

Pro potřeby mého výzkumu jsem si následovně definovala pojmy z hypotéz: 

 

Prezentace = zobrazení události jako pozitivní, neutrální či negativní. Zobrazení 

je tvořeno celkovým vyzněním události i užitím jednotlivých znaků. 

Rozdíly v prezentaci = takové užití znaků v textu, které má za vliv rozdílnou 

představu o dopadu události. 

Totožné období = jeden časový úsek, který je definován pro jednu subkapitolu. 

Přechod ČR na tržní ekonomiku = rok 1990. 

Celkový obraz = prezentace ve 3 denících. 

Zlepšení celkového obrazu = zvýšení koeficientu pozitivity/negativity. 

Negativní obraz – dle koeficientu pozitivity/negativity (viz definici níže). 

Neutrální obraz – dle koeficientu pozitivity/negativity. 

Pozitivní obraz – dle koeficientu pozitivity/negativity. 

3.5.2. Vzorek 

Jako vzorek pro období do roku 1989 jsem zvolila tři deníky: Rudé právo, 

Lidovou demokracii a Mladou frontu. Rudé právo bylo oficiálním deníkem ÚV KSČ, 
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Srov. SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Vyd. 1. Praha: Grada, 

2014. 539 s., [4] s. obr. příl. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. S. 116. 
106

Srov. tamtéž S. 131 - 144. 
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takže prezentuje oficiální názory vedoucí strany. Lidová demokracie a Mladá fronta 

nabízejí mnohdy alternativní prezentaci událostí. Tyto tři deníky by tehdy mohly ukázat 

případný rozdíl v prezentaci událostí, pokud zde nějaký byl. Mimoto jsem výše zmíněná 

periodika použila jako vzorek pro výzkum zobrazení Chile v letech 1970 - 1973 ve své 

bakalářské práci Mediální obraz Chile v letech 1970 – 1973 v československých 

denících (2013)
107

, takže zde bude zaručena jistá kontinuita vůči předchozímu výzkumu. 

Navíc díky předchozí zkušenosti již lépe vím, jak se v obsahu těchto deníků orientovat. 

Mladá fronta byla v roce 1990 přejmenována na Mladou frontu DNES a Rudé 

právo dostalo v roce 1995 nový název Právo. Vzhledem k tomu, že v roce 1994 Lidová 

demokracie zanikla při sloučení s Lidovými novinami, musela jsem pro období po roce 

1989 do vzorku zařadit na její místo jiný deník.
108

 Rozhodla jsem se pro deník 

Hospodářské noviny. Vzhledem k ekonomickému zaměření periodika se domnívám, že 

by jeho redakce mohla hodnotit ekonomické reformy Pinochetovy vlády pozitivněji, což 

by se teoreticky mohlo promítnout do zobrazení Chile v článcích. 

V rámci výzkumu jsem zpracovala veškeré články, které se nějakým způsobem 

týkají Chile nebo osoby Augusto Pinocheta, a to bez ohledu na žánr článků. O vztahu 

periodika k Chile může totiž vypovídat i množství článků, které se zdánlivě nevztahují 

k politické nebo ekonomické situaci, ale staví Chile do určitého světla.  

Vzhledem k časové náročnosti a pracnosti takového výzkumu jsem se 

orientovala především podle titulku článku. Soustředila jsem se především na oblast 

zahraničního zpravodajství, kde jsem během výzkumu pro svou bakalářskou práci 

Mediální obraz Chile v letech 1970 – 1973 v československých denících. (2013) nalézala 

nejvíce článků. Zároveň se ale v předchozí práci objevovaly zprávy o Chile i v oblasti 

kultury, sportu atd. 

 

Pro výzkum jsem definovala následující období, která se váží k důležitým 

událostem v dějinách Chile mezi lety 1973 - 2006:  

                                                           
107

 Srov. VAVŘINOVÁ, Veronika. Mediální obraz Chile v letech 1970 – 1973 v československých 

denících. Praha, 2013. 73 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr 

Bednařík, Ph.D. 
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Srov. KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8. S. 256. 258 - 260. 
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 roky 1974 – 83 - 1. kolo ekonomických reforem (konkrétní časové úseky 

byly zvoleny během předvýzkumu): 

o 25. 6. – 6. 7. 1974 – Prohlášení Augusto Pinocheta Nejvyšším 

vůdcem národa, 

o 19. 9. - 25. 9. 1976 – Zavraždění bývalého ministra Orlando Leteliera 

v New Yorku, 

o 22. 7. - 28. 7. 1978 – Odstoupení Gustavo Leigha z vojenské junty, 

o 9. 9. - 15. 9. 1980 – První plebiscit o setrvání Augusto Pinocheta 

u moci; 

 roky 1985 – 1986 - 2. kolo ekonomických reforem (konkrétní časové úseky 

byly zvoleny během předvýzkumu);  

o 31. 7. - 6. 8. 1985 – Odstoupení Césara Mendozy z vojenské junty, 

o 24. 6. - 6. 7. 1986 – Upálení dvou studentů Pinochetovými vojáky; 

 28. 9. 1988 – 19. 10. 1988 - Referendum o setrvání Augusto Pinocheta 

v úřadu; 

 10. 10. 1998 – 31. 10. 1998 - Zatčení Augusto Pinocheta v Londýně; 

 25. 2. 2000 – 17. 3. 2000 - Návrat Augusto Pinocheta do Chile; 

 26. 11. 2006 – 17. 12. 2006 - Smrt Augusto Pinocheta. 

3.5.3. Výzkumná metoda 

Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní metodu s prvky analýzy diskurzu, 

která "Rozkrývá mocenské pozice a vztahy podílející se na utváření mediálních sdělení 

a jejich reflexi v mediálních textech."
109

 Diskurz vnímáme jako sadu textů, které 

ve společnosti k danému tématu v daném období existovaly. Tyto texty se potom podílí 

na dalším utváření významů a odráží mocenské uspořádání společnosti.
110

 Pro potřeby 

mého výzkumu diskurz omezím na sadu textů, které byly k tématu publikovány ve 

stanovených denících. 
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TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2010. 293 s. ISBN 978-80-7367-683-4. S. 169. 
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Analýza diskurzu nereprezentuje žádnou jasně stanovenou metodu výzkumu. 

Diskurz lze zkoumat více metodami, které pojí jeden cíl, a to analýza textů 

a mocenských vztahů, které za nimi stojí. 

Jensen rozlišuje 3 metody: kritickou lingvistickou analýzu, kritickou analýzu 

diskurzu a konverzační analýzu a psychologii diskurzu.
111

 Trampota s Vojtěchovskou 

rozlišují ještě více druhů, a to např. sociolingvistickou analýzu, konverzační analýzu, 

sémiotickou analýzu, kritickou lingvistiku, kritickou lingvistiku, sociální sémiotiku 

atd.
112

 

Nepanuje ani konsensus o tom, jak mají být jednotlivé metody používány a jaká 

je jejich metodologie.
113

 

Pro svůj účel jsem si vybrala několik nástrojů kritické analýzy diskurzu z knihy 

How to do discourse analysis: a toolkit, které považuji za vhodné pro své potřeby. Tyto 

nástroje radí analyzovat účel následujících prvků textu: 

 Účel odkazujících výrazů (my, tady,…), 

 Zamlčené skutečnosti a znalosti nutné k porozumění textu, 

 Účel textu, co tím chce původce dosáhnout, 

 Účel zvolených slov, 

 Účel zvolené gramatické konstrukce, 

 V jakém kontextu text figuruje, 

 Jaký je kladen důraz na jednotlivé prvky textu, 

 Jaké identity text konstruuje, 

 Jaké vztahy text podporuje (mezi čtenáři a původcem textu, čtenáři 

a objektem textu,…) 

 Jak text přispívá k vnímání toho, co je ve společnosti obvyklé, 

 Jaká text vytváří spojení mezi jednotlivými objekty textu, 
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Srov. JENSEN, Klaus, ed. A handbook of media and communicatio nresearch: qualitative and 

quantitative methodologies. 1st pub. London: Routledge, 2002. x, 332 s. ISBN 0-415-22588-4. S. 104, 

106, 108. 
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Srov. TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010. 293 s. ISBN 978-80-7367-683-4. S. 171. 
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Publishers, ©2009. Languages and linguistics series [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: 

http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10660157. S. 67. 
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 Jak text odkazuje na jiné texty (intertextualita).
114

 

Pro výzkum jsem zvolila následující postup: 

 Sběr materiálu, 

 analýza materiálu pomocí vybraných nástrojů kvalitativní analýzy, 

 záznam hlavních poznatků na záznamové archy, 

 přidělení míry pozitivity/negativity ke každému článku, 

 vyvození závěrů. 

 

Pro učení míry pozitivity/negativity jsem vytvořila následující škálu, přičemž 

jsem články řadila do jednotlivých kategorií mimo jiné podle uvedených kritérií: 

 1- velmi negativní zobrazení osoby Augusto Pinocheta a jeho vlády. 

o Ve spojení s režimem jsou použity velmi negativní výrazy jako 

např. krvavá junta, fašismus, teror, vražda, zvěrstva atd. 

o Autor detailně popisuje praktiky mučení, věznění atd. 

o Pinochet je přirovnáván k Adolfu Hitlerovi. 

o Praktiky režimu jsou přirovnávány k praktikám nacistického 

Německa v koncentračních táborech apod. 

o Autor vyjadřuje osobní antipatie vůči Pinochetovi a vůči režimu. 

o Text obsahuje emotivní fotografie s výjevy z demonstrací, 

fotografie Pinocheta z doby převratu apod. 

 2 - spíše negativní zobrazení osoby Augusto Pinocheta a jeho vlády. 

o Ve spojení s režimem jsou použity negativní výrazy. 

o Větší prostor je v článku dán názorům Pinochetových odpůrců. 

o Text obsahuje fotografie s výjevy z demonstrací, fotografie 

Pinocheta z doby převratu apod. 

 3 - neutrální zobrazení osoby Augusto Pinocheta a jeho vlády. 

o Ve spojení s režimem nejsou použity negativní ani pozitivní 

výrazy. 
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o Autor se snaží o objektivní zhodnocení režimu, hovoří o jeho 

přínosech i záporech a nehodnotí režim kladně ani negativně. 

o Autor se případně vůbec nevyjadřuje o režimu. 

 4 - spíše pozitivní zobrazení osoby Augusto Pinocheta a jeho vlády. 

o Autor ospravedlňuje činy režimu, ale stále je považuje spíše 

za negativní. 

o Autor uvádí záslužné činy junty. 

o Text obsahuje fotografie Pinocheta v důstojných pozicích, 

fotografie jeho příznivců. 

 5 - velmi pozitivní zobrazení osoby Augusto Pinocheta a jeho vlády. 

o Autor považuje negativní činy režimu za ospravedlnitelné. 

o Autor popírá či zpochybňuje negativní činy režimu. 

o Ve spojení s režimem či s Pinochetem jsou použity velmi 

pozitivní či obdivné výrazy – např. velký státník, úspěšný, uznání 

atd. 

o Pinochet je přirovnáván ke všeobecně kladně vnímaným 

historickým osobnostem. 

o Autor režimu přisuzuje i zásluhy, které nejsou obecně uznávané 

(redukce chudoby, ochrana lidských práv). 

o Text obsahuje pozitivně působící fotografie Pinocheta 

v důstojných pozicích, fotografie jeho příznivců. 

3.2. První kolo ekonomických reforem - zobrazení Chile 

v československých denících v letech 1974–83 

3.5.4. Prohlášení Pinocheta nejvyšším vůdcem národa - 27. 6. 1974 

27. 6. 1974 byl Augusto Pinochet prohlášen nejvyšším vůdcem národa a později 

toho roku také prezidentem Chile. Zároveň byl ve sledovaném období započat soudní 

proces chilské junty s tajemníkem KS Chile Luisem Corvalánem, do Evropy se z Chile 

dostala generální tajemnice Svazu komunistické mládeže Chile Gladys Marinová a 

v Kodani probíhala Mezinárodní komise pro vyšetřování zločinů chilské vojenské junty. 
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Graf č. 2: Počet vydaných článků v období 25. 6. – 6. 7. 1974 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky 

Počet vydaných článků v období 25. 6. – 6. 7. 1974 byl poměrně vysoký. Téměř 

každý den vyšel nějaký text týkající se Chile. Nejvíce se Chile věnovalo Rudé právo, 

kde vyšlo celkem 17 článků. V Mladé frontě to potom bylo 10 a v Lidové demokracii 

11 článků. 

Co se týče stupně negativity/pozitivity vykreslení Pinochetova režimu, tak 

nejhůře vojenská junta vyšla z článků v Rudém právu a Lidové demokracii, kde jsem 

stupeň zabarvení textů shodně posoudila jako 1,6. Naopak v Mladé frontě hodnota 

dosáhla 2,5. Je to dané tím, že v Mladé frontě často najdeme především kratší články, 

které jenom stručně informují o událostech, anebo se nezmiňují o režimu. 

V tomto období probíhala Mezinárodní komise pro stíhání zločinů chilské 

vojenské junty v Kodani. Článek Otřesná fakta o zločinech Pinochetovy vojenské junty 

přináší i fotografii ze zasedání komise, která ze všeho nejvíce připomíná soudní 

přelíčení – na fotografii před obecenstvem vypovídá svědek.
115

 Rudé právo tím možná 

chtělo navodit dojem, že junta je konečně postavena před spravedlnost, ačkoliv 

ve skutečnosti Mezinárodní komise neměla na politické události v Chile žádný vliv. 

Praktiky vojenské junty jsou v tomto období často přirovnávány k nacistickému 

Německu. Všechny deníky se zabývaly zjištěním, že Pinochet spolupracuje s bývalými 
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německými fašisty, jako např. s Walterem Rauffem. Na rozdíl od Mladé fronty a Lidové 

demokracie článek Nacisté u páně Pinochetova dvora v Rudém právu velmi podrobně 

rozebírá Pinochetovu spolupráci s bývalým nacistickým důstojníkem, který sestrojil 

mobilní plynové komory. Dále spojuje chilskou juntu s německým fašismem: "Zářijový 

vojenský puč přinesl Rauffovi úlevu. Když jeden z pohlavárů junty, generál Gustavo 

Leigh, vztekle sliboval z obrazovky televizorů, že "vyhladí marxismus" a navrhoval 

nacistické recepty pro vládu v Chile, Rauff pochopil, že udeřila jeho hodina. (Pozn. 

autorky: v pozitivním smyslu slova - přišla jeho chvíle).“ "Chilská vojenská junta se 

snaží skrýt svou ideovou spřízněnost s fašismem. Chilský ministr… se nedávno na 

tiskové konferenci se zahraničními novináři bezmocně vytáčel, že prý Rauffa ani nezná 

a o fašismu má jen mlhavou představu. "
116

 V článku Junta na pranýři se zase dočteme, 

že představitelé junty "pokračují v metodách gestapa".
117

 Také je řečeno, že ve fašismu 

překračují všechny meze a je naznačeno, že ve zrůdnosti překonávají dokonce 

nacistické Německo. 

Častým tématem článků byl Luis Corvalán. Texty především zdůrazňovaly, 

že Corvalán stále i v zajetí bojuje za věc svobodného Chile: "L. Corvalán přes všechny 

útrapy, které musí snášet v chilských věznicích, neztratil nic ze svého bojovného ducha a 

posílá všem pokrokovým silám v Latinské Americe a na celém světě pozdravy 

a poděkování za projevy solidarity."
118

 

Velmi často všechny deníky uvádějí, jakým způsobem podporují Čechoslováci 

Chile, a to především podepisováním rezolucí: "Do naší redakce přišla včera rezoluce 

CV SSM elektrárny Tisová. Svazáci v ní s rozhořčením odsuzují pronásledování 

chilských vlastenců a ostře protestují proti zlovolnému věznění Luise Corvalána a proti 

připravovanému procesu."
119

 Režim tak nejspíš chtěl udržovat dojem, že Chile je stále 

celospolečenské téma. 
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V tomto období se v Mladé frontě objevuje řada článků o Gladys Marinové, 

generální tajemnici Svazu komunistické mládeže Chile. Ostatní deníky tomuto tématu 

nevěnují žádnou pozornost. Mladá fronta dodržuje pravidlo, že spřízněné osobnosti by 

měly být častovány jejich plnými tituly: "Generální tajemnice svazu komunistické 

mládeže Chile, členka politické komise ústředního výboru její komunistické strany, 

poslankyně parlamentu za Allendeho vlády Gladys Marinová, …
120

" Marinová líčí v 

rozhovoru svůj útěk z Chile, ospravedlňuje ho a tvrdí, že komunisté opouští vlast, aby 

mohli bojovat: "Cožpak na cizích velvyslanectvích nehledali lidé útočiště z vlastní 

iniciativy, jen aby se zachránili?…jiní možná. Komunisté ne. Všichni, které strana 

potřebuje v ilegalitě a mohou se ještě skrývat, pokračují v boji."
121

 

V článku Čeká nás práce a vítězství je shrnut projev Marinové. Ta se v něm 

mimo jiné vyrovnává s tím, že určitá část obyvatelstva spolupracuje s režimem: "…junta 

se snaží některým skupinkám mládeže nadbíhat." "Stovky dělníků a rolníků byly násilím 

vehnány do kasáren. Ti své názory nezměnili. Dnes ještě nemohou přehodit pušku 

na druhé rameno. Avšak, jakmile celé hnutí dozraje, jakmile se obrodí, obrátí tito muži 

své zbraně proti zrádcům, zbraně, jež jim tito zrádci sami vložili do jejich rukou. "
122

 

Jinde se nesetkáváme s přiznáním, že někteří obyvatelé jsou režimu naklonění. 

Marinová tvrdí, že spolupracují jen "na oko." Přesto je toto sdělení výjimečné, 

v ostatních článcích je lid Chile prezentován jako jednotně protipinochetovský. Článek 

je doprovázen fotografií rozesmáté Marinové. 

Typické je časté odvolávání na autority, dokonce i na ty západní. V článku 

Mexický novinář o poměrech v Chile jsou tak argumenty podpořeny hned britským 

právníkem, argentinským právníkem, kanadským profesorem, sovětským akademikem a 

v neposlední řadě představiteli Lidové jednoty.
123
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Přestože období od roku 1974 je časem velkých ekonomických reforem a změn, 

o hospodářské politice Chile se téměř nikdy nedočteme, až na výjimku článku Chile 

ovládané monopoly: Mezinárodní konference práce odsuzuje juntu, který vychází 

z tvrzení sovětského tisku. Text připomíná, že vláda zrušila odbory a prudce klesly 

mzdy. Za vším dle autorů stojí velkokapitál, který také financoval převrat. Privatizace 

hraje do karet monopolům, a to především těm zahraničním.
124

 Lidová demokracie tak 

pořád živí (oprávněnou) domněnku, že Pinochetův režim je od začátku podporován ze 

strany USA. 

3.5.5. Zavraždění Orlanda Leteliera - 21. 9. 1976  

21. 9. 1976 byl v New Yorku agenty chilské junty zavražděn bývalý ministr 

Allendeho vlády Orlando Letelier. 

Graf č. 3: Počet vydaných článků v období 19. 9. – 25. 9. 1976 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky 

Prostor věnovaný tématu je ve všech denících vyrovnaný – za období 19. 9. – 

25. 9. 1976 o Chile vyšlo v každém periodiku přesně 7 článků. Na rozdíl 

od sledovaného období v roce 1974, kdy byl zájem o téma veliký i před sledovanou 

událostí, zde pozorujeme nárůst počtu článků právě od události Letelierovy smrti. 

                                                           
124

 Srov. NESG. Chile ovládané monopoly: Mezinárodní konference práce odsuzuje juntu. Lidová 

demokracie: orgán Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 26. 6. 

1974, 30(149), 2. ISSN 0323-1143. 



45 
 
 

 

 
 
 

Nejméně pozitivně pro oficiální režim vyznívají texty v Rudém právu, kde 

stupeň pozitivity/negativity dosahuje úrovně 1,3, následuje Lidová demokracie 

s hodnotou 2,0 a nejpříznivěji/nejobjektivněji režim prezentuje opět Mladá fronta 

s hodnotou 2,3. 

První informace o Letelierově smrti se ve všech třech denících objevuje již 

22. 9., avšak jde jen o stručná oznámení a nejsou zde žádné spekulace o pachateli 

atentátu. Např. v článku Ubohé gesto junty v Rudém právu se hovoří o shromážděních 

solidarity pro Corvalána. Článek se spíše věnuje Corvalánovi nežli vraždě Leteliera.
125

  

Podezření na účast junty na vraždě se objevuje až v dalším vydání. Již se zde 

operuje s tvrzením, že za atentátem stála chilská junta. Články se přitom odvolávají na 

četné americké autority - např. i na KS USA. Také jsou připomenuty další neobjasněné 

smrti jiných chilských občanů v zahraničí. Podezření samotných Američanů 

zprostředkovává např. článek Chilský teror už i pod sochou svobody, kde je přiložena 

i fotografie zářně se usmívajícího Leteliera. 

V článku Protesty proti zločinům junty v Lidové demokracii se setkáváme 

s „klasickou“ socialistickou rétorikou ve stylu Rudého práva: „Pokrokové síly rozhodně 

odsuzují vraždu chilského vlastence O. Leteliera." "Chilští komunisté co nejrozhodněji 

odsuzují…" Dále je opět použito přirovnání k nacistickému Německu: "agenti chilského 

gestapa."
126

 

Rudé právo mimo jiné v článku přináší fotografii z londýnské demonstrace proti 

Pinochetovu režimu. Ukazuje tak, že protipinochetovské hnutí je celosvětovou 

záležitostí, která je i věcí Západní Evropy.
127

 

3.5.6. Sesazení Gustavo Leigha - 24. 7. 1978 

24. 7. 1978 došlo k sesazení Gustavo Leigha z pozice člena vojenské junty.  
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Graf č. 4: Počet vydaných článků v období 22. 7. – 28. 7. 1978 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky 

Ve sledovaném období 22. 7. – 28. 7. 1978 vyšlo na téma Chile překvapivě málo 

článků, přičemž se opět jejich počet zvedl až po výše zmíněné události. Co je ještě více 

překvapivé, je to, že nejméně textů bylo publikováno v Rudém právu – v ostatních 

obdobích to bývá spíše naopak. Je podivuhodné, že redakce Rudého práva nevyužila 

příležitost k rozebírání tak výrazné slabiny nenáviděného režimu. Nejvíce článků bylo 

vydáno v Mladé frontě, ačkoliv některé z nich se týkaly Chile jen okrajově. 

Např. článek Bolívie: Vláda v uniformách krejčího Pinocheta se tváří, že se zabývá 

paralelou mezi Bolívií a Chile, ale ve skutečnosti zde není o Chile ani zmínka a titulek 

nejspíš sloužil jako lapač pozornosti čtenářů, které chilská otázka zajímala.
128

 

Míra objektivity byla nejvyšší u Rudého práva (3,0), dále u Mladé fronty (2,6) 

a nejvíce negativně byl režim tentokrát zobrazen v Lidové demokracii (2,3). Vzhledem 

k nízkému počtu textů v Rudém právu a Lidové demokracii (2 a 3) a také k jejich krátké 

délce ale pro ně není hodnota koeficientu příliš vypovídající. 

V tomto období jsem však narazila i na zajímavý článek týkající se jiného 

tématu. V článku Pravdu nepřežije je vyjádřen názor, že za úspěchem junty stojí pouze 

zahraniční financování, konkrétně především americké. Píše se rok 1978 autor 

se domnívá, že junta brzy padne: "Všichni kolem Pinocheta čekají šéfův konec a snaží se 

o překot uvolnit ruce, aby mohli včas zachytit nástup nového koně, na kterého vsadí 

                                                           
128

 Srov. NESG.  Bolívie: Vláda v uniformách krejčího Pinocheta. Mladá fronta: deník mladých lidí. 

Praha: ÚV SSM, 25. 7. 1978, 34(173), 5. ISSN 0323-1941. 



47 
 
 

 

 
 
 

Washington."
129

 Skutečně to tak mohlo vypadat, vzhledem k tomu, že vše ukazovalo 

na rozepře v juntě. Pinochet však situace využil ve svůj prospěch, namísto pochybovačů 

do významných pozic nasadil svoje lidi z armády, a svou pozici tak ještě upevnil. 

Pro mě je překvapivé, že se deníky odstoupení Leigha nevěnovaly více – byl to 

materiál pro rozvíjení spekulací o možném konci vojenského režimu a také pro jeho 

kritiku. Článků však v tomto období vyšlo poskrovnu.  

3.5.7. První plebiscit - 11. 9. 1980 

U příležitosti sedmiletého výročí junty proběhl 11. 9. 1980 plebiscit o nové 

chilské ústavě, který byl zároveň brán i jako hlasování o důvěře v Augusto Pinocheta. 

Graf č. 5: Počet vydaných článků v období 9. 9. – 15. 9. 1980 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky 

Stejně jako ve sledovaných obdobích z roku 1974 a 1976, ani mezi dny 9. 9. a 

15. 9. 1980 nevyšlo velké množství článků a navíc se texty soustředily kolem data 

plebiscitu. Nejvíce jich bylo publikováno v Rudém právu (6) a v Mladé frontě a Lidové 

demokracii to byly pouze 4 a 3 články. 

Nejvíce objektivní texty byly tentokrát v Rudém právu (hodnota 1,9), dále 

v Mladé frontě (1,5) a nejméně v Lidové demokracii (1,0). Opět ale musíme přihlédnout 

k nízkému počtu vydaných textů. 
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Zajímavý komentář Zdeňka Fialy Názorná lekce jako jediný opravdu otevřeně 

hovoří o ekonomice, zároveň ale ekonomické úspěchy znevažuje. Některé jeho 

argumenty jsou pravdivou kritikou: "Především na otázku - co fašismus přinesl a co 

ještě může přinést - má většina Chilanů odpověď už hotovou. V trochu uhlazenější formě 

se dokonce objevila i v americkém týdeníku Newsweek, což je známkou toho, že jde 

o fakta, která tlučou do očí i při sebevětší ideologické zaslepenosti. V textu, kde se 

hodnotí výsledky chilského "otevřeného hospodářství", tedy hospodářství vydaného 

zcela na pospas zahraničním monopolům, časopis píše: "Hrubý národní produkt roste 

od roku 1977 v průměru o osm procent a pravděpodobně o úctyhodných pět procent 

v roce 1980. Inflace byla snížena z 500 procent… Co ta čísla znamenají? Fašistická 

junta vytvořila mimořádně příznivé podmínky pro zahraniční kapitál a americké 

společnosti tedy investují… Co pak znamená hospodářský ukazatel "hrubý národní 

produkt?" Spíše než to, co země získala, to, o co v daném období přišla. Stejnou funkci 

má v těchto souvislostech i pojem export."
130

 O výsledcích Pinochetových 

hospodářských reforem se v článcích zpravidla nepíše, článek je v tomto tedy raritou. 

I ostatní Fialovy články jsou zajímavé. Zatímco většina textů neustále hovoří 

o proklamacích a podpoře Chile různými organizacemi, Fiala se snaží skutečně rozkrýt 

politické pozadí situace v Chile. Přináší vhled do nových témat - vztahy v juntě, vztahy 

na politickém poli, ekonomika… V článku Takže vlastně nebyl hovoří o tom, že letectvo 

mělo vždy veliký vliv na událost – mimo jiné během puče bombardovalo palác 

La Moneda. Bývalý velitel Leigh už není v juntě, a tak by se měl Pinochet bát, 

poněvadž sám teď sídlí v La Monedě. Fiala také nabízí možné vysvětlení pro 

uspořádání plebiscitu: „…je to právě osoba šéfa junty, kdo se zdá být jasně "na odstřel." 

A proto přišlo nové hlasování, tentokrát plebiscit o ústavě, jehož smyslem je ovšem 

především podepření Pinochetovy osobní moci nějakou zákonnou kulisou."
131

 Avšak 

Leigh byl zbaven vlivu na armádu a Pinochet měl na jeho místě opět svého člověka 

a historie ukázala, že má situaci pevně v rukou – alespoň na nějaký čas. 
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3.3. Druhé kolo ekonomických reforem - zobrazení Chile 

v československých denících v roce 1985 

3.5.8. Rezignace Césara Mendozy - 2. 8. 1985 

2. 8. 1985 nuceně po sérii politických skandálů rezignoval člen junty 

reprezentující Carabineros (policii) César Mendoza. 

Graf č. 6: Počet vydaných článků v období 31. 7. – 6. 8. 1985 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky 

Nejen že byl počet článků vydaných k tématu Chile v období 31. 7. – 6. 8. 1985 

velmi nízký, ale dokonce se i Rudé právo pouze v jediném článku krátce zmínilo 

o rezignaci Césara Mendozy. V Rudém právu bylo vydáno 6 článků, v Mladé frontě 

a Lidové demokracii to byl pouze jeden. Texty se většinou věnovaly vzrůstajícím 

represím režimu vůči chilskému obyvatelstvu. 

Vzhledem k výše uvedenému je zbytečné hodnotit míru pozitivity či negativity 

jednoho článku v Mladé frontě a Lidové demokracii – jedná se o hodnotu 2, přičemž šlo 

o totožný článek, který byl v Lidové demokracii obohacen o několik vět a v Rudém 

právu byl ještě o něco delší. Míra pozitivity/negativity v Rudém právu v průměru 

dosáhla hodnoty 1,5. 

Stále se setkáváme s názorem, že Pinochetův režim udržuje u moci prakticky jen 

finanční podpora ze strany USA. V článku KS Chile: Nutnost jednotného postupu 

opozice v Rudém právu se dočteme, že: "Manévry Washingtonu zaměřené na to, udržet 
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u moci chilského diktátora Pinocheta, odsoudila KS Chile…"
132

 Tentýž den se také 

v jiném článku setkáváme s názorem, že je to osoba prezidenta USA Ronalda Reagana, 

která stojí za „úspěchem“ vojenské junty. 

Jinak je množství článků k tématu Chile v Mladé frontě a Lidové demokracii ve 

srovnání s předchozími vzorky abnormálně nízké – za 7 dní se v obou případech jednalo 

pouze o jeden článek. Zdá se, že zájem o chilskou otázku postupně během let opadal. 

3.5.9. Upálení dvou chilských studentů - 2. 7. 1986 

2. 7. 1986 došlo, v rámci širších represí obyvatelstva a zvlášť studentů, k upálení 

dvou chilských studentů politých benzínem. Oba byli potom zanechání na okraji silnice, 

aby zde v bolestech zemřeli. Zatímco jeden student zemřel na následky zranění 

v nemocnici, druhá studentka s četnými poraněními nakonec přežila a žije dodnes. 

Graf č. 7: Počet vydaných článků v období 24. 6. – 6. 7. 1986 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky 

Ačkoliv jsem sledovala delší časové období, počet článků byl opět velmi nízký 

a zvýšil se až s příchodem významnějších událostí. Všechny deníky se tématu věnovaly 

prakticky stejně. Zdá se, že s postupem let se zájem československého tisku o Chile 

snižoval. Je to pochopitelné – od vojenské junty v roce 1986 uplynulo už 15 let a mnoho 
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věcí v té době nenaznačovalo, že by se vojenská vláda chýlila ke svému konci. A to 

ačkoliv autoři článků tento brzký konec předpovídali. 

Nejvíce článků vyšlo v Rudém právu (5), ale počet článků v Mladé frontě a 

Lidové demokracii je srovnatelný (4). 

Nejvíce negativně byl vojenský režim již tradičně zobrazen v Rudém právu, kde 

koeficient negativity/pozitivity zobrazení dosáhl hodnoty 1,6. Následovala Lidová 

demokracie s hodnotou 1,8 a nejlépe Pinochetův režim dopadl v Mladé frontě – zde se 

jednalo o koeficient ve výši 2,0. 

Články nejčastěji komentují dvoudenní generální stávku a doufají, že se dny 

režimu chýlí ke konci. V textu Santiago de Chile podobno vojenskému táboru můžeme 

najít detailní popis represí reagujících na generální stávku: "Policie a armáda projíždějí 

hlavním městem v obrněných vozidlech a bez výstrahy střílejí do všech větších skupin 

lidí."
133

 Českoslovenští občané jsou pochopitelně s bojem Chilanů solidární a stávku 

podporují - ústřední rada odborů poslala telegram Komandu pracujících Chile: 

"Rozhodně požadujeme, aby Pinochetova klika plně respektovala jednoznačné mínění 

drtivé většiny chilského lidu nastolit v zemi sociální spravedlnost a opravdovou 

demokracii a okamžitě odstoupila."
134

 Jak je podložené tvrzení, že většina Chilanů je 

rozhodně proti Pinochetovu režimu, se však nedočteme. Z pozdějšího vývoje víme, že 

to tak jednoznačné nebylo. 

Článek Masové vystoupení opozice je doprovázen fotografií, na níž je zatčený 

muž veden dvěma příslušníky policie či armády.
 135

 

Zapálení dvou studentů se všechny deníky věnují pouze zběžně. Zřejmě již byli 

autoři praktikami vojenské vlády tak otupeni, že jim tato událost nepřišla jako nic 

mimořádného, co by stálo za větší prostor. 

Autor Ivo Bártík se v článku V Chile zahájena stávka: Konec „bunkrového 

diktátora“ už je na dohled mimo jiné musí vypořádat s tím, že již několik let se hovoří 

o konci diktátora, který však nepřichází: "Že však likvidace Pinochetovy diktatury 
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 ČTK. Chilané proti diktatuře. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa. Praha: ÚV KSČ, 4. 7. 1986, 66(155), 1. ISSN 0032-6569. 
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(trvající už třináct let) nebude jednoduchá, to je v současné době jasné všem."
136

 Velmi 

zajímavé také je, že Bártík cituje Pinochetovy výroky – s těmi se moc často v článcích 

nesetkáme, ačkoliv pro to nemohu najít žádné opodstatnění. Pinochetovy projevy byly 

často arogantní a v řadě textů by se dobře vyjímaly. V článku najdeme následující 

Pinochetův výrok: "Odsuzujících stanovisek OSN mám plnou knihovnu. Už jsem si 

na ně zvykl."
137

 U tohoto konkrétního výroku může být jeho uvedení dvojsečné - je 

vidět, že ani stanoviska OSN, velké a mocné organizace, nemají na juntu vliv, natož aby 

nějaký dopad měly deklarace a protesty dělníků z československých továren. 

V jiném článku v Mladé frontě Brutalita Chilany nezastrašila jsou popisovány 

okolnosti dvoudenní stávky. Nad článkem vidíme fotografii znázorňující členy policie, 

jak zatýkají demonstranty. Popisek mimo jiné říká, že „Čtyři obyvatele chilského 

hlavního města zavraždily Pinochetovy represivní orgány při bezhlavém střílení 

do účastníků dvoudenní generální stávky na protest proti fašistické vojenské diktatuře 

a za návrat k demokracii a svobodě.“
138

 

3.4. Referendum o setrvání Augusto Pinocheta v úřadu- 

zobrazení Chile v československých denících ve dnech 

28. 9. 1988 - 19. 10. 1988 

Graf č. 8: Počet vydaných článků v období 28. 09. - 19. 10. 1988 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky 
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V období 28.09. - 19. 10. 1988 bylo v Rudém právu vydáno 12, v Mladé frontě 

12 a v Lidové demokracii 11 článků, které se týkaly Chile. Zároveň i délka článků byla 

obdobná, vyskytovaly se zde jak krátké, tak delší články. Nedá se tedy říct, že by 

některé periodikum věnovalo Chile výrazně větší pozornost. 

Také vyznění článků je velmi podobné. Zatímco průměrná hodnota 

negativity/pozitivity článku byla v Rudém právu asi 2,3, v Mladé frontě a Lidové 

demokracii je to potom přibližně 2,4. Na první pohled tedy nejsou v prezentaci Chile 

mezi zkoumanými deníky významné rozdíly. 

Texty v denících jsou velmi podobné, někdy dokonce částečně nebo zcela 

totožné. Např. dne 11. 10. vyšel v Rudém právu článek Pinochet chce zůstat, v Mladé 

frontě článek Nechce ustoupit a v Lidové demokracii výrazně kratší text Pinochet odmítl 

odstoupit.
139

 Ač se články jmenují jinak, citují stejné pasáže. Rudé právo v největším 

rozsahu a nejméně pak Lidová demokracie. Rudé právo uvádí, že zdrojem textu je 

Československá tisková kancelář. Domnívám se, že za podobností textů ve většině 

případů stojí právě využívání ČTK jako jediného nebo téměř jediného zdroje tištěných 

médií. Nelze to však říct s jistotou, neboť redakce (především Mladé fronty a Lidové 

demokracie) často u článků neuváděly žádné zdroje. 

Pro všechny tři deníky platí, že zdůrazňují vliv opozice na prohru Pinocheta 

v plebiscitu. "Opoziční síly však po svém přesvědčivém vítězství…"
140

 Často výsledky 

plebiscitu prezentují tak, že opozice v nich vyhrála. Přitom ale Chilané v plebiscitu 

hlasovali pouze o tom, zda chtějí, aby Augusto Pinochet setrval dalších 8 let 

v prezidentském úřadu. Nešlo ani o prezidentské volby, ani o volby do parlamentu či 

senátu, které v té době nefungovaly. Výsledky plebiscitu tedy lze interpretovat jedině 

jako vyjádření vztahu k Pinochetovi a k jeho režimu, ne však jako volby mezi dvěma či 

více politickými směry. Samozřejmě i opoziční strany svůj podíl na prohře Augusto 

Pinocheta mít mohly. Zapojovaly se např. do kampaně za "Ne."  
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V rámci opozičních sil jsou pak často zdůrazňovány levicové strany a především 

Komunistická strana Chile. Např. v Rudém právu se dočteme, že "Nikdo se ani 

nepokouší popírat, že levice přispěla výrazně k úspěchu plebiscitu."
141

 V Mladé frontě 

čteme: "Akční koalice šestnácti politických stran (včetně ilegálních, ale velmi vlivných 

komunistů a socialistů… Tyto strany podporuje naprostá většina obyvatelstva."
142

 

I Lidová demokracie v článku Chile před plebiscitem zdůrazňuje vliv levicové 

opozice.
143

 Opozice však byla i středová a pravicová a pozdější politický vývoj 

naznačuje, že i strany této politické orientace měly mezi Chilany velkou oblibu. Deníky 

se tak mohou snažit zvýšit prestiž levice jako preferovaného politického proudu 

v zahraničí. 

Obzvláště Rudé právo spojuje vítězství, opozici i samotné Chilany 

s komunismem. Mimo jiné píše, že "Účastníci mohutné manifestace v centru 

argentinského hlavního města nesli chilské vlajky, rudé zástavy a transparenty. Hesla, 

která provolávali, si lze v těchto dnech přečíst i na plakátech vylepených v ulicích 

města: Pryč s diktaturou! Pinochet ke zdi! Ať žije demokracie!"
144

 Bohuslav Borovička 

zde manifestace za svobodu chilského lidu spojuje s rudými zástavami, a tedy vytváří 

spojení s komunismem a s komunistickými stranami. Bohuslav Borovička v Rudém 

právu píše, že "Přestože má levice mimořádný podíl na nynějším vítězství, pokoušejí se 

již dnes některé z buržoazních stran jí tento podíl upřít nebo snížit jeho význam 

a vytlačit ji na okraj opozičního seskupení."
145

 Téměř nikdy se ale v Rudém právu 

nepíše o tom, jakým způsobem se levicové strany na vítězství podílely. Maximálně 

publikuje prohlášení a stanoviska Komunistické strany Chile. Jde tedy o zcela 

nepodložená tvrzení, která však opět nejspíš mají zvýšit prestiž KS Chile a posílit její 

obraz bojovníka za svobodu, demokracii a lidská práva. 
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Velmi často je také vyjádřena jistota, že většina chilského lidu nepodporuje 

Augusto Pinocheta a jeho režim, dále že podporuje levicové strany a Komunistickou 

stranu Chile. V Mladé frontě si můžeme přečíst, že: "Není samozřejmě sporu o tom, že 

většina Chilanů Pinochetovi diktaturu odmítá…"
146

 Plebiscit ale naopak ukázal veliké 

rozdělení chilské společnosti, které přetrvávalo ještě řadu let. Zatímco pro Pinocheta 

hlasovalo něco přes 40 % zúčastněných voličů, proti němu jich hlasovalo zhruba přes 

50 %. To rozhodně není jednoznačný výsledek a nemůžeme říci, že proti Pinochetovi 

byla většina národa. Ačkoliv řada Chilanů Pinocheta volila jistě ze strachu z možné 

následné perzekuce, přesto měl Pinochet u velké části obyvatel skutečnou podporu. 

O těchto číslech se ale často nedočteme - jejich přiznání by ukazovalo, že Pinochet 

v očích veřejnosti není jen tyranem, jak je prezentováno. 

Režim Augusto Pinocheta je po porušování lidských práv asi nejvíce známý díky 

svým ekonomickým reformám, které v Chile za Pinochetovy vlády provedla skupina 

chilských ekonomů, kterým se říká Chicago boys. Ačkoliv ne všechny reformy byly 

úspěšné, převládající názor bývá ten, že tento ekonomický program pomohl chilské 

ekonomice dostat se z deprese, do které ji uvrhla hospodářská ekonomika vlády 

Salvadora Allendeho. Dále Pinochetovy reformy s největší pravděpodobností připravily 

půdu pro pozdější ekonomické úspěchy Chile - ještě dnes se Chile řadí k nejvyspělejším 

a nejúspěšnějším ekonomikám Latinské Ameriky. Články se většinou týkají politické 

situace a tu ekonomickou zcela opomíjejí. V textu Největší protest za dobu trvání 

Pinochetova úřadu však Rudé právo zmiňuje i ekonomické úspěchy Pinochetovy vlády. 

Uznává, že ekonomické úspěchy jsou jedním z argumentů pro setrvání Augusto 

Pinocheta v úřadu. "To podle kritérií… Západu svědčí o hospodářském růstu země. 

Tzv. chilský model, který - alespoň jak se tvrdí - otevřel dveře každému…Podstatná část 

zisku z takto drancovaného bohatství země však jde do zahraničí… Stát pobírá 

dividendy, ale jejich podstatnou část věnuje na splácení zahraničních dluhů, které se 

nyní pohybují kolem devatenácti miliard dolarů, zatímco za vlády Lidové jednoty 
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prezidenta Allendeho to byly pouze čtyři miliardy."
147

 Článek pracuje s pravdivými 

informacemi, které však interpretuje dle socialistické logiky a zároveň některé fakty 

zamlčuje. Sice uznává, že Chile je dle vybraných ekonomických ukazatelů úspěšné, ale 

zároveň úspěch bagatelizuje tím, že tyto ukazatele jsou důležité pouze v optice 

kapitalismu. Zdůrazňuje, že ekonomický růst prospívá pouze nejbohatším vrstvám 

společnosti (což je částečně pravda). Text upozorňuje, že výnosy státu z měďného 

průmyslu jdou především na splátky zahraničního dluhu, který je několikanásobně vyšší 

než za Allendeho vlády. To je také pravda, ale článek se již nezmiňuje o tom, že dluh 

byl za Allendeho nižší z toho důvodu, že Chile téměř žádný věřitel nechtěl půjčovat, 

protože se obával bankrotu státu. Před odříznutím Chile od zahraničního kapitálu se 

však zadlužení zvedalo vysokým tempem, jedině tak dokázal Allende financovat své 

sociální programy. Přiznání těchto informací by však poškodilo Allendeho kult 

osobnosti a zároveň i koncept socialismu. 

Rudé právo jako jediné má svého zahraničního "zpravodaje" Bohuslava 

Borovičku. Borovička Rudému právu přinášel osobní svědectví z plebiscitu. Do článků 

vnášel osobní pocity a zkušenosti, a tak texty často nejsou příliš objektivní, ačkoliv jsou 

zajímavé. 

V článcích pozoruji používání typické "socialistické rétoriky," která se 

vyznačuje používáním ustálených slovních spojení. Podle Rudého práva "Politické 

strany sdružené ve Sjednocené levici vidí nejúčinnější způsob boje proti diktatuře 

v mobilizaci lidových mas, které svou přítomností v ulicích chilských měst budou trvale 

manifestovat rozhodující sílu, jejíž požadavky nelze ignorovat."
148

 Hovoří se tu 

o mobilizaci lidových mas a manifestaci rozhodující síly, což jsou ve slovníku Rudého 

práva dle zkušenosti z mé bakalářské práce Mediální obraz Chile v letech 1970 – 1973 v 

československých denících (2013) typické výrazy. Stejně tak "krvavý fašistický puč" je 

oblíbený výraz, který se často opakuje.
149

 I v Lidové demokracii můžeme tento jazyk 

                                                           
147

 BOROVIČKA, Bohuslav. Největší protest za dobu trvání Pinochetova úřadu. Rudé právo: Orgán 

Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 1988, 69(234), 1, 7. ISSN 

0032-6569. 
148

 BOROVIČKA, Bohuslav. Nové měření sil. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické 

strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 1988, 69(244), 3. ISSN 0032-6569. 
149

 Srov. např. TIN. Nadešel den D? Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 5. 10. 

1988, 44(235), 5. ISSN 0323-1941. 



57 
 
 

 

 
 
 

rozpoznat, a to např. v následujícím sdělení: "Přetrvávají obavy, že Pinochetův režim se 

v případě nepříznivého vývoje plebiscitu pokusí celou akci zmařit násilnými 

provokacemi pravicových bojůvek."
150

 Souvětí je šroubované a používá pejorativní 

spojení "násilné provokace pravicových bojůvek." V tomto ohledu se tedy slovník 

deníků od roku 1973, kdy končilo mé pozorování pro účely bakalářské práce
151

, příliš 

nezměnil. Jen frekvence používání těchto spojení je na první pohled nižší. 

Pro období 28. 9. - 19. 10. 1988 se nepotvrdilo tvrzení, že Lidová demokracie 

často poskytovala alternativní výklady situací. Dle mé zkušenosti byly texty velmi 

podobné jako články v Rudém právu a Lidové demokracii a ani jsem si nepovšimla 

žádných sdělení skrytých mezi řádky. Spíše mohu říct, že dle mého dojmu Lidová 

demokracie tématu věnovala menší pozornost než druhé dva deníky. 

Fotografií u textů není mnoho a setkáváme se s nimi především v Rudém právu, 

které přikládá hlavně fotografie z probíhajících protestů a demonstrací. U článku 

Uklidnění před bouří redakce zařadila fotografii z demonstrace, kdy početný zástup lidí 

poklidně stojí a drží obrovský transparent, zatímco proti nim stojí dva policisté. 

To podporuje domněnku, že proti Pinochetovi je většina země a že ho podporují pouze 

bezpečnostní složky.
152

 

Po Pinochetově prohře naopak fotografie zobrazují jásající davy. 
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3.5. Zatčení Augusto Pinocheta v Londýně – zobrazení Chile 

v českých denících ve dnech 10. 10. 1998 - 31. 10. 1998 

Graf č. 9: Počet vydaných článků v období 10. 10. - 31. 10. 1998 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky 

V období 10. 10. - 31. 10. 1998 bylo v Hospodářských novinách vydáno 18, 

v Mladé frontě 17 článků a v Právu dokonce 26 článků k chilské tematice. V Právu tedy 

byla věnována tematice výrazně větší pozornost než v druhých dvou denících. 

Průměrná hodnota negativity/pozitivity článku byla v Hospodářských novinách 

2,8 a v Mladé frontě a Právu shodně dosáhla hodnoty 2,4. Texty v Hospodářských 

novinách tedy dle mého hodnocení zobrazovaly Pinocheta pozitivněji. Nedá se však 

říct, že by rozdíl byl nějak zásadní. 

Texty v roce 1998 vznikaly již za demokracie a tržní ekonomiky. Lze tedy 

předpokládat, že osoba Augusto Pinocheta bude prezentována objektivněji. Připomeňme 

si, že průměrná míra negativity/pozitivity byla v Mladé frontě v letech 1974, 1978 a 

1988 2,5, 2,6 a 2,4. V Rudém právu to bylo 1,6, 3 a 2,3. Můžeme tedy říci, že články 

nejsou oproti dřívějším ročníkům objektivnější. Hospodářské noviny byly založeny až v 

roce 1990, a nebyly tak součástí vzorků pro předchozí tři období. Nemohu tedy posoudit 

vývoj objektivity oproti předchozím časovým obdobím. 

Jak bylo zmíněno výše, v Mladé frontě pozoruji nižší míru objektivity. Projevuje 

se například uváděním subjektivních reakcí osob, které byly Pinochetovým režimem 

postiženy. V článku Osud diktátora evokuje staré city a vášně si můžeme přečíst 

o reakci britského velvyslance v Brazílii: "Donald Haskell sloužil v Chile jako diplomat 

v době Pinochetova převratu a náhlá vzpomínka na tyto události jej tak rozrušila, že 
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začal usedavě plakat a téměř nebyl schopen s poslanci hovořit."
153

 Dále se např. 

dočteme, že "Ministr zdravotnictví José Serra… přivítal zatčení Pinocheta a nazval jej 

"jedním z nejhorších vrahů naší planety.""
154

 Článek popisuje i názory, které na 

Pinocheta nahlíží neutrálně - připisují mu zločiny proti lidskosti, ale zároveň i zásluhy 

za záchranu před komunismem či za pozvednutí chilské ekonomiky - tyto názory jsou 

však v menšině. Pravdou však je, že Pinochet měl velké množství příznivců, kteří ho 

viděli jako zcela kladnou postavu - o těchto názorech se však v článku vůbec nepíše.
155

 

Další velmi emocionálně zabarvenou výpovědí je článek Mám právo na názor… 

na generála Pinocheta. Autorka Jarka Stuchlíková byla přímo zasažena Pinochetovým 

režimem a zažila první měsíce jeho vlády. Absolutně režim odsuzuje a barvitě líčí jeho 

hrůzy, které se skutečně udávaly. Článek pracuje s pravdivými informacemi, ale jde 

skutečně spíše o osobní výpověď, než o článek, jak je prezentováno. "Generál Pinochet 

je obžalován španělským soudem za zločiny proti lidskosti a já jsem ráda, že jsem se 

toho konečně dožila. Zdá se, že spravedlnost přece jenom existuje." Také Pinocheta 

přirovnává k Hitlerovi: "Pinochet postavil Chile znovu na nohy, ale to přece Hitler 

udělal s Německem taky.“„…kde se k výslechům přistupovalo vědeckým způsobem, 

naposledy známým z německých koncentráků." Zároveň jsou v textu znát sympatie vůči 

Salvadoru Allendovi. "Allende chtěl zavést v Chile demokratický socialismus, ale 

neuměl odhadnout sílu svých protivníků, zkrátka se mu to nepovedlo." Problém tedy 

nevidí v Allendově neschopnosti, ale ve vnějších faktorech. Zároveň je nutno říci, že 

Allendeho socialismus, se svým znárodňováním a vyvlastňováním, zase tak 

demokratický nebyl. Nabízí se tedy domněnka, že autorky se tyto procesy nedotkly, 

a tak byla za jeho režimu spokojená. To, že Mladá fronta tuto výpověď zařadila, 

pravděpodobně vypovídá i o vztahu redakce k problematice.
156

 

V článku Pinochet rozděluje Chilany na dva tábory se dočteme následující 

tvrzení: "Dcera chilského prezidenta Salvadora Allenda, zabitého při Pinochetově 
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puči…"
157

 V roce 1998 však ještě nebylo jasné, jakým způsobem Allende zemřel. 

Nakonec se po ohledání jeho ostatků ukázalo, že spáchal sebevraždu. Tvrzení by však 

na druhou stranu mohlo vypovídat pouze o nešťastném překladu výpovědi Allendové ze 

španělštiny. 

Také v Právu se setkáme s mnoha citově zabarvenými texty. Např. v článku 

Martina Hekrdly Zatykač na epochální kýlu se dočteme o osudu chilských vězňů 

způsobem, který každému čtenáři nemusí být zrovna příjemný: "…po dlouhé době opět 

zní píseň Lidové jednoty prezidenta Salvadora Allenda: Venceremos! (Zvítězíme!) Tatáž 

píseň, kterou zpívali mučení a vraždění Chilané i cizinci, kteří byli v září 1973 

internováni na Národním stadionu v Santiagu. Tatáž píseň, kterou tam tenkrát zpíval - 

až do chvíle vražedné dávky ze samopalu - chilský "folkař" Victor Jara ještě i poté, co 

mu uřezali všechny prsty na obou rukách." Hekrdla má také jasno, jaký by měl být 

postoj demokratického státu k Pinochetovi: "Propadli jsme v důležité části náročné 

zkoušky demokracie,"
158

 a to v reakci na to, jak byl Pinochet poměrně vlídně přijat 

v roce 1994 jako člen chilské obchodní delegace. I na Pinochetův přínos má Hekrdla 

jasný názor: "A že tedy tím ještě po pětadvaceti letech dodatečně ospravedlnil násilný 

převrat proti legální vládě a vytvořil nebezpečný precedent pro budoucí pachatele 

státního terorismu."
159

 

Z obou pohledů se na Pinocheta snažil podívat Jan Keller, který přemítá o tom, 

co všechno je ospravedlnitelné v honbě za hospodářským rozkvětem: "Právě heslo 

Pinochet by mělo v politologických slovnících symbolizovat, co vše lze za určitých 

příhodných okolností obětovat ekonomické funkčnosti a prosperitě země." Postoj k 

Pinochetovi je podle něj odrazem toho, jak si vážíme vlastní svobody.“
160

 

Články v Hospodářských novinách na Pinocheta nahlížejí o něco méně zaujatě. 

Zajímavý je text z Hospodářských novin Pinochet jako signál, který byl vydán v sekci 

určené pro názory. Autorka Květa Buschová sice zdůrazňuje Pinochetovy činy, ale 
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zároveň říká, že "výrazně ekonomicky povznesl zemi a nakonec zaštítil její pokojný 

přechod k demokracii."
161

 Jde o poměrně odvážné tvrzení - přechod k demokracii se 

konal kvůli tomu, že Pinochet prohrál v plebiscitu a pravda byla taková, že Pinochet se 

zprvu moci vůbec nechtěl vzdát. Byla to spíše relativní ztráta jeho moci, která přechod 

k demokracii zajistila. Celkově to také vyznívá, že Buschová Pinochetovo zatčení 

vzhledem k jeho věku nepodporuje: „…Augusto Pinochet je nyní už téměř 

třiaosmdesátiletý nemocný stařec, který do Londýna přicestoval s diplomatickým 

pasem."
162

 Takové vyjádření je v našem tisku skutečně ojedinělé. Buschová říká, že 

vzhledem k věku a zdravotnímu stavu by neměl být Pinochet stíhán. Zodpovědnost 

jedince za trestné činy, které spáchal, tedy v jejím podání končí ve chvíli, kdy by nám 

oné osoby mělo začít být líto, protože jde o nemocného starce. 

Obrazový materiál u článků ve všech denících většinou zobrazuje starého 

Pinocheta anebo demonstranty při střetu s policí. 

3.6. Návrat Augusto Pinocheta do Chile - zobrazení Chile v  

českých denících ve dnech 25. 2. 2000 – 17. 3. 2000 

Graf č. 10: Počet vydaných článků v období 25. 2. 2000 – 17. 3. 2000 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky 

V období 25. 2. 2000 – 17. 3. 2000 bylo v Právu vydáno 18, v Mladé frontě 8 

a v Hospodářských novinách 10 článků, které se týkaly Chile. Můžeme tedy říct, že 
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Právo věnovalo Chile přibližně dvakrát tolik prostoru než Mladá fronta a Hospodářské 

noviny. Na základě toho můžeme usoudit, že Právo procesu s Augusto Pinochetem 

přisoudilo vyšší důležitost než ostatní dva deníky. 

Ve vyznění článků jsou rozdíly, ale nikoliv markantní. Poněkud překvapivě 

průměrná hodnota negativity/pozitivity článků dosahovala nejnižší hodnoty 

v Hospodářských novinách, jednalo se o hodnotu 2,4. V Mladé frontě pak hovoříme o 

hodnotě 3 (tedy nejvyšší míra pozitivity) a v Právu pak šlo o hodnotu 2,7. Hospodářské 

noviny tedy vykazují obdobnou míru pozitivity, což je překvapivé. Dalo by se 

předpokládat, že Právo jako levicový deník bude vůči Pinochetovi nejvíce předpojatý 

a naopak Hospodářské noviny jako titul pravicový budou nejvíce objektivní či budou 

Pinocheta zobrazovat nejlépe. Dále můžeme poznamenat, že v období z roku 1998 

Hospodářské noviny zobrazovaly Pinocheta pozitivněji než Mladá fronta, zatímco v 

období z roku 2000 je tomu právě naopak. 

Všechny tři deníky spojuje jedno - skeptický postoj vzhledem ke zdraví 

diktátora. Pinochet byl propuštěn zčásti kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu. 

Všechny tituly v článcích jeho stav zpochybňují a vyjadřují myšlenku, že svou nemoc 

částečně hrál. "Rychlé propuštění Pinocheta z nemocnice a jeho očividně slušný 

zdravotní stav vyvolávají pochybnosti o oprávněnosti důvodu k rozhodnutí Británie 

propustit ho do Chile,"
163

 píše se v Hospodářských novinách v článku příhodně 

nazvaném Pinochet po návratu do Chile podezřele pookřál. Stejně tak v Mladé frontě se 

dočteme, že "… invalidním vozíčkem pohrdl a s úsměvem šel vstříc objetím. Vypadal 

podstatně lépe, než jej ukazovaly - nemocného a v depresi - snímky z Londýna."
164

 

I Právo přichází s podobným dojmem: "Pinochetova zjevná fyzická pohoda při příletu 

do Santiaga vyvolala u ochránců lidských práv…"
165

 a svoje tvrzení podkládá výroky 

představitelů Amnesty International. 

Na druhou stranu v témže čísle Práva najdeme i článek, který Pinochetovu 

zlepšenou kondici žádným způsobem nekomentuje a nepředjímá žádné závěry: "Bývalý 
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diktátor, jenž má na svědomí 3000 životů a další desetitisíce mučených lidí, opustil po 

přistání letadlo na kolečkovém křesle s pomocí zdviháku. Opřený o hůl pak na chvíli 

vstal, aby se pozdravil s příbuznými a vojenskými veliteli, včetně svého nástupce, 

generála Ricarda Izuriety."
166

 10. 03. 2000 se však v Právu můžeme dočíst věty, které 

opět s velkou dávkou sarkasmu zpochybňují Pinochetův vážný zdravotní stav. Autor 

vyjadřuje skeptický postoj vůči Pinochetovu zdravotnímu stavu následujícími výrazy: 

"...pookřálý Pinochet už nejezdí na vozíčku a s jiskrou v oku zdraví zástupy svých 

příznivců.", "…nebyl doma zatím hospitalizován ani den a znovu kypí vitalitou.", 

"Oživšímu exdiktátorovi..."
167

 

Na některých místech v Právu se domnívám, že pozoruji "zbytky" rétoriky 

bývalého Rudého práva. Např. ve článku Chilský soudce požaduje zrušení imunity 

Pinocheta se dočteme následující: "Guzmán požaduje zrušení imunity, aby mohl 

někdejšího diktátora vyslechnout v rámci vyšetřování 61 trestních oznámení, která na 

Pinocheta pro vraždy, mučení a únosy podali od ledna 1998 političtí vůdcové, strany, 

grémia, odbory, profesní kolegia a rodiny obětí porušování lidských práv."
168

 Autor 

klade důraz na všechny instituty, které podaly na Pinocheta trestní oznámení. Uvádí 

grémia, profesní kolegia atd. Jde o typickou praktiku socialistického tisku. Uváděním 

subjektů oficiálního charakteru zvyšuje legitimitu žalobců. Také v článku Nový chilský 

prezident pootevřel dveře pro vyšetřování minulosti pozorujeme socialistický slovník; 

najdeme zde např. výraz "italští ultrapravičáci."
169

 

Velmi zajímavý je článek v Právu s názvem Nepostižitelný. Jde o velice 

rozhořčenou reakci na rozhodnutí soudu, které zastavilo stíhání Augusto Pinocheta 

v Británii. Lékařská zpráva totiž přišla s tím, že Pinochet trpí lehkou demencí. Autor 

Martin Hekrdla článku oponuje argumentem, že ještě nedávno Pinochet zastával 

veškeré funkce jako svéprávný člověk. Slovo "dement" je užito nejen jako odborný 

výraz, ale zároveň i jako hanlivé označení Pinocheta. "Na co vlastně ubohý dement 
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potřeboval v Evropě diplomatický pas? K čemu se dement-doživotní senátor až do 

předloňska vyjadřoval v chilském zákonodárném orgánu? A co ten blbec u nás 

vyjednával v roce 1994, když v čele soukromé (sic!) "obchodní delegace" jevil zájem o 

české zbrojovky? Mám zkrátka dojem, že britské rozhodnutí - nejspíš tečka za kauzou 

Pinochet - dělá blbce ne z Pinocheta, ale ze světové veřejnosti, z každého z nás." 
170

 

Články jsou ve všech třech denících zpravidla doprovázeny fotografiemi 

Pinocheta z jeho návratu do vlasti a výjevy z demonstrací obou stran. U článku Augusto 

Pinochet se vrátil do Chile najdeme fotografii zobrazující dvě ženy s nápisem 

„Pinochet“ nalepeným na čele, přičemž obě drží plakáty svého hrdiny a jedna z nich na 

transparent obdivně hledí. 
171

 

3.7. Smrt Augusto Pinocheta - zobrazení Chile v  českých 

denících ve dnech 26. 11. 2006 - 17. 12. 2006 

Graf č. 11: Počet vydaných článků v období 26. 11. 2006   17. 12. 2006 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky 

V období 26. 11. 2006 - 17. 12. 2006 bylo v Právu vydáno 8, v Mladé frontě 14 

a v Hospodářských novinách 16 článků k tematice Chile. Je velmi zajímavé, že 

v předchozím období bylo pořadí přesně opačné. Právo se však nyní věnovalo Chile 

nejméně, v Hospodářských novinách to bylo tentokrát dvakrát více než v Právu. 

Hospodářské noviny tedy poskytly tématu nejvíce prostoru. Na základě tohoto 
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pozorování můžeme říci, že neexistuje dlouhodobý rozdíl mezi deníky vzhledem 

k důležitosti, kterou Chile přisuzují. 

Ve vyznění článků tentokrát nejsou téměř žádné rozdíly. Průměrná hodnota 

negativity/pozitivity článků byla v Hospodářských novinách a Mladé frontě 2,6, v Právu 

potom 2,3. Rozdíly tedy jsou minimální. 

 Pro Hospodářské noviny je typický důraz na Pinochetovy počiny v oblasti 

hospodářské politiky, ovšem až po jeho smrti. Den po zprávě o Pinochetově úmrtí se 

v Hospodářských novinách objevuje hned 5 článků, z nichž 3 se soustředí výhradně 

na chilskou ekonomiku.  

V článku Chile a česká transformace se dočteme, že: "Kdybychom poslouchali 

chilské ekonomy, nemusela nás transformace stát víc než pět set miliard korun."
172

 

Zároveň autor Jan Macháček vyjadřuje myšlenku, že Pinochet byl výjimečný diktátor, 

protože se nebál veřejného mínění a dělal nepopulární reformy. Chile by pro nás mohlo 

být zdrojem inspirace při privatizaci a při reformě důchodového systému (ačkoliv zde 

byly výsledky označeny jako smíšené). 

V článku Ekonomický liberál? Kdeže! se Miroslav Zajíček soustředí 

na ekonomickou stránku problematiky a jako jeden z mála článků dopodrobna rozebírá 

ekonomiku za Allendeho. Úspěch reforem však připisuje spíše Chicago boys než 

samotnému Pinochetovi, který podle něj pouze politicky umožnil jejich provedení. 

Ekonomické reformy přitom prezentuje objektivně.
173

 

I v textu Pinochet zanechává Chile rozdělenou je kladen důraz na ekonomické 

hledisko, přičemž Pinochet "…postavil na nohy chilskou ekonomiku, zruinovanou 

levicovými vládami v šedesátých letech, a že zachránil zemi před občanskou válkou," 

ačkoliv jsou zmíněny i jeho mnohé prohřešky. 

Velmi pozitivně se k Augusto Pinochetovi staví text Viktora Dobala Pinochet se 

bál stejných věcí jako Palacký. Podle Dobala se Pinochetovi podařilo "…odstranit 

ekonomický i politický chaos, nastartovat neobyčejně úspěšnou ekonomickou reformu, 

která ve svém důsledku nevedla jenom k vyššímu nárůstu HDP, ale také k neuvěřitelné 
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redukci chudoby a nezaměstnanosti." Přitom právě redukce chudoby je jedním 

z diskutovaných problémů. Také je zajímavý pohled vyjádřený následujícím tvrzením: 

"... dovedl rázně postavit marxistickému marasmu a zmatku, že se zastal hromadně 

porušovaných základních lidských práv, jako je právo na svobodný život, právo vlastnit 

a právo svobodně podnikat; a že byl přitom dokonce úspěšný, je hlavní výtkou jeho 

levicových kritiků a odpůrců." Spojení Pinocheta s obhajobou lidských práv je skutečně 

unikátní, ačkoliv se samozřejmě jedná o jiná lidská práva, než o kterých se hovoří 

běžně. Dobal se s tímto dilematem vyrovnává následovně: "Zesnulý generál nepochybně 

nesl určitou politickou odpovědnost za porušování jiných lidských práv..., ale tomu 

se nevyhnuli ani jiní velcí státníci minulosti."
174

 

V tom samém čísle Hospodářských novin však najdeme i článek Generál, který 

žil i zemřel jako zbabělec. Jde o velmi emotivní názor člověka, který byl s velkou 

pravděpodobností chilským občanem postiženým režimem. V tom samém čísle tedy 

najdeme extrémně negativní i výrazně pozitivní zobrazení osoby Augusto Pinocheta. 

Na druhou stranu v Hospodářských novinách najdeme i řadu článků, které se 

soustředí především na osobu Pinocheta jako krutého diktátora. Domnívám se, že 

Pinochetův obraz v Hospodářských novinách je velmi vyvážený a poskytuje i extrémní 

pohledy z obou stran. 

Oba extrémní pohledy zprostředkovává i Mladá fronta. V názoru čtenáře 

Pinochet - i když diktátor, přesto kladný se dočteme, že Pinochet představuje "nesporně 

kladnou postavu chilských dějin."
175

 Také pochybuje, zda diktátor věděl o zločinech, 

které za jeho vlády byly na obyvatelích Chile páchány. Autor Jiří Pechlát říká, že 

Pinochet je kladný i proto, že sám vyhlásil referendum o setrvání v úřadu. (Ve 

skutečnosti ale v tomto směru byly politické tlaky, zavazovala ho k tomu ústava a také 

po prohře nechtěl z úřadu nejprve odejít). 

V článku Liberální diktátor Pavel Kohout mluví o ekonomickém rozvoji 

zapříčiněném bez pochyby právě reformami. Vychvaluje i ty ekonomické reformy, které 

jsou v jiných článcích zpochybňovány (např. penzijní reforma). Táže se, zda by pro 
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ekonomiku nebylo lepší mít taky takového českého Pinocheta - odpovídá sice ne, ale 

argumentuje to tím, že úspěšné ekonomické reformy za diktatury jsou málo časté. 

Kohout také říká, že "Generál Pinochet byl natolik moudrý, že nechtěl poroučet 

ekonomice... po ekonomické stránce zaslouží uznání."
176

 

Opačný pohled na Pinocheta prezentuje např. výpověď chilského novináře 

stíhaného za Pinochetova režimu v článku Mučil ho Pinochet
177

 nebo text Rozhádané 

Chile pohřbilo Pinocheta
178

, kde je dán velký prostor prezidentce Michelle Bacheletové, 

která byla také sama režimem silně zasažena. 

Oba pohledy trefně popisuje autor článku Dvě stopy po Pinochetovi Teodor 

Marjanovič následující větou: "Jinými slovy, Pinochet měl ruce po lokty namočení v krvi 

a zároveň jimi dokázal řídit svou vlast k blahobytu."
179

 

Poměrně zarážející je pro mě fakt, že v Právu při příležitosti Pinochetovy smrti 

vyšlo jen několik málo článků, které mnohdy po faktické stránce nejsou příliš kvalitně 

zpracovány, ve dvou článcích dokonce ani není správně napsáno Pinochetovo celé 

jméno.
180

 Jinak články nijak nevybočují a Pinochet je prezentován spíše negativně, 

nicméně nijak výrazně. 

V tomto období je poměrně hojně používán obrazový materiál. Články v Právu 

doprovází především fotografie Pinocheta, ať už v pokročilém věku, nebo v 70. letech 

s jeho typickými tmavými brýlemi. 

V Hospodářských novinách se také setkáme s fotografiemi starého Pinocheta, 

dále s výjevy z demonstrací (ať už proti Pinochetovi aneb na jeho podporu – většinou to 

lze jen těžko rozpoznat) a později také s fotografiemi z Pinochetova pohřbu. Obdobnou 

sbírku obrazového materiálu najdeme i v Mladé frontě. U Článku Mučil ho Pinochet 
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příhodně najdeme asi neznámější Pinochetovu fotografii, na které v uniformě 

a s tmavými brýlemi stojí se zkříženýma rukama a s vražedným výrazem. 

3.8. Shrnutí vývoje mediálního obrazu Chile 

v československých a českých denících 

Graf č. 12: Průměrný počet vydaných článků za jeden den 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky 

Na grafu č. 12 vidíme, jak se vyvíjel průměrný počet vydaných článků za jeden 

den sledovaného období. Můžeme pozorovat, že počet článků víceméně kopíruje 

význam jednotlivých událostí. Nejvyšší počet článků byl vydán v roce 1974, kdy 

uplynul zatím jen jeden rok od vojenské junty. Události byly ještě čerstvé a šance, že 

Pinochetův režim skončí stejně rychle, jako začal, se nezdála nereálná. Postupem let 

bylo jasné, že Pinochet má Chile pevně v rukou. S tím zjevně i opadal zájem 

československého tisku o Chile, a tak bylo publikováno méně článků k chilské tématice. 

Zjevné oživení vidíme v roce 1988, kdy se konal druhý plebiscit o setrvání 

Augusto Pinocheta v prezidentském křesle. Vysokému zájmu se těšilo také Pinochetovo 

zatčení v roce 1998. 
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Graf č. 13: Vývoj pozitivity/negativity zobrazení vojenského režimu v letech 1973 - 

2006 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky 

Co se týče postupného vývoje pozitivity/negativity zobrazení Pinochetova 

režimu, zde musíme být opatrní především v těch obdobích, kdy nebylo vydáno mnoho 

článků, protože potom je průměr definován několika málo hodnotami a nemá vysokou 

vypovídající hodnotu. 

Z grafu vidíme, že míra pozitivity/negativity dosahuje ve všech letech hodnoty 

3 a nižší. To znamená, že ve všech obdobích je Pinochetův režim v průměru zobrazován 

spíše negativně. Nejvyšších hodnot koeficient dosahuje dlouhodobě v Mladé frontě. 

Nejnižších hodnot, s výjimkou v letech 1978, 1980 a 2000, potom koeficient 

dosahuje v Rudém právu a později v Právu. 

U Rudého práva/Práva se zdá, že pokud odhlédneme od roku 1978, tak se míra 

pozitivity zobrazení postupně během let zvyšovala.  

Je překvapivé, že v Hospodářských novinách není míra pozitivity vyšší než 

v Právu a Mladé frontě. Ačkoliv jsou zde i vyloženě pozitivní články, jsou vyváženy 

těmi vysoce negativními. 
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Graf č. 14: Vývoj průměrné pozitivity/negativity zobrazení vojenského režimu v letech 

1973 - 2006 

 

Zdroj: Vlastní výzkum autorky 

Celkový pohled nám poskytne graf č 14. Podle grafu se zdá, že postupně během 

let docházelo ke „zlepšování“ obrazu Augusto Pinocheta a jeho režimu. Když se však 

pozorněji podíváme na levou osu, zjistíme, že rozdíl je velmi malý – v roce 1974 byla 

průměrná hodnota 1,9 a v roce 2006 to bylo 2,5. Vidíme tedy, že výsledný obraz v roce 

2006 byl stále negativní. 

Výkyv v roce 1978 je způsoben především tím, že v daném období vyšlo malé 

množství článků, které byly většinou velmi krátké. V několika řádcích informovaly 

o nějaké skutečnosti a žádným způsobem nehodnotily režim. I v jiných obdobích 

sledujeme, že krátké články jsou zpravidla „objektivnější,“ protože zde není prostor 

na žádné hodnocení. Pokud tedy v tomto období byly vydávány hlavně krátké články, je 

přirozené, že míra „objektivity“ bude vyšší. 

 

Významné rysy zobrazení Chile a vývoj tohoto zobrazení 

Je přirozené, že obraz Chile se lišil ve vzorcích do roku 1988 a ve vzorcích 

vydaných po tomto roce. 

Pro první léta pro puči je typická, že Pinochetův režim je často srovnáván 

s nacistickým Německem, či je dokonce prezentován jako ještě horší fašistický režim. 

Pinochet je také často přirovnáván k Adolfu Hitlerovi. 
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Především v 70. letech se deníky snažily udržet důležitost a atraktivitu tématu. 

Vyvolávaly dojem, že Chile je celosvětové téma – psaly nejen o proklamacích 

československých občanů, ale také zahraničních státníků a odborníků, zahraničních 

deníků atd. Často se také odvolávaly na názory autorit, a to velmi často těch 

ze Západního světa. 

Velkým tématem byl osud levicových politiků, a to především komunistů. 

Největší pozornosti se těšil Luis Corvalán, ale také Gladys Marinová.  

Druhá uvedená byla centrem pozornosti jako tajemnice Svazu komunistické 

mládeže Chile v Mladé frontě. To souvisí i s faktem, že Mladá fronta se občas věnovala 

jiným tématům než Rudé právo a Lidová demokracie. Bylo to však zřídka a většinou se 

všechny deníky věnovaly totožným událostem. Velmi často také tiskly totožné články. 

Připisuji to především přejímání textů z Československé tiskové kanceláře. 

Československý tisk v tématu Chile do roku 1988 přinášel jen málo nových 

informací a často opakoval ty samé fráze. Téměř nikdy nebyly zveřejňovány konkrétní 

věci, nesetkáváme se zde např. s Pinochetovými výroky. Nové události jsou zasazeny 

vždy do toho samého rámce a málokdy se setkáme s komentáři, které by šly za tvrzení, 

že junta je krvavá a fašistická. Jedním z mála témat, která jsou popisována skutečně 

do hloubky a do detailu, jsou protesty a demonstrace. Do jisté míry se s tímto trendem 

setkáváme i po roce 1988 – deníky u článků opakují historii ze 70. let. Nicméně 

komentářů a názorů, které se snaží dívat se na problematiku z jiné strany, je už v tomto 

období podstatně více. 

Ačkoliv 70. a 80. léta jsou pro Chile důležitá i z hlediska ekonomických reforem 

a hospodářského vývoje, toto téma se v článcích do roku 1988 objevuje jen minimálně. 

Pokud se hovoří o ekonomických úspěších Pinochetovy vlády, vždy jsou 

bagatelizovány. 

Po plebiscitu v roce 1988 deníky zdůrazňují vliv opozice a především 

Komunistické strany Chile na jeho výsledek. 

Je patrné, že po roce 1988 se české deníky snaží na Pinocheta a jeho vládu 

nahlížet z obou stran. Tedy jako na nastolitele pořádku a ozdravitele chilské ekonomiky, 

ale zároveň i jako na diktátora a tyrana. Přesto ale převažuje druhý pohled a autoři se 
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vesměs shodují, že porušování lidských práv není ospravedlnitelné ekonomickou 

prosperitou. 

Po Pinochetově návratu v roce 2000 se setkáváme s častým názorem, že je 

simulant a své zdravotní problémy pouze předstírá. 

V pozdějších letech je také věnováno mnohem více prostoru Pinochetovým 

hospodářským reformám.  

Zajímavé je, jakým způsobem byl zobrazen vztah Chilanů a Pinochetova režimu. 

Do roku 1988 deníky prezentovaly pouze dvě strany – Pinochetův režim a zbytek 

chilského národa. Všichni Chilané, s výjimkou buržoazie, byli podle československého 

tisku jednotní ve svých názorech na juntu. Její vládu odmítali a podporovali bývalý 

socialistický režim, za kterého se měli dobře. Po roce 1988 ale český tisk přiznává, 

že situace je komplikovanější. Často a otevřeně hovoří o rozpolcení chilského 

obyvatelstva, kdy jeho významná část považuje Pinocheta za dobrého vůdce a často 

dokonce i za hrdinu. 

Zároveň také dochází do roku 1988 k vytvoření dvou obrazů – obrazu Chile 

a obrazu Pinochetova režimu. Zatímco Chile samotné je vždy prezentováno vysoce 

kladně a je spojováno především s chilskými obyvateli, Pinochetův režim je zobrazován 

zásadně záporně. Chile a jeho režim jsou brány jako dvě rozdílné věci. Po roce 1980 

už není toto rozdělení tak výrazné a Chile jako země samotná je prezentována zřídka a 

již ne tak pozitivně. Není pro nás zkrátka už tou bratrskou zemí, pro kterou sepisujeme 

proklamace. 

Použití fotografií a případně jiných obrazových materiálů se během času měnilo. 

Do roku 1988 byly fotografie používány jenom zřídka. Můžeme to nejspíš přičíst 

technické a finanční náročnosti tisku fotografií. S postupujícími léty byly fotografie 

používány stále více. V roce Pinochetovy smrti např. často doprovázely Pinochetovy 

podobizny, aby čtenáři připomněly jeho tvář, ačkoliv jinak fotografie žádným způsobem 

nepřispívaly informační hodnotou.  

Nejčastěji byly do roku 1988 používány fotografie z různých demonstrací 

a protestů a často zobrazovaly střet Chilanů s ozbrojenými složkami. Pokud byly 

ke článkům přikládány fotografie osobností, postavy „záporné“ vypadaly nesympaticky 

a osobnosti „kladné“ se naopak smály. 
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I po roce 1988 byly často používány fotografie z různých demonstrací a potyček 

Chilanů s ozbrojenými složkami. Měly jednak vyjádřit rozpor v chilské společnosti – 

byli zobrazování demonstranti pro Pinocheta i proti němu.  

Pinochet byl v pozdějších letech zobrazován v mladším i v pokročilém věku, 

podle toho, k jakému období se článek vztahoval. 

 

Potvrzení/vyvrácení hypotéz 

Před výzkumem jsem vytvořila dvě hypotézy. 

Hypotéza č. 1: Existují rozdíly v prezentaci událostí v Chile v jednotlivých 

denících v totožném období. 

Ačkoliv rozdíly v prezentaci událostí v Chile v jednotlivých denících existují, 

jsou poměrně malé. Pokud se podíváme na porovnání pozitivity/negativity na grafu 

č. 13, Rudé právo a právo se podle mého názoru k Pinochetovu režimu staví nejvíce 

negativně. Naopak u Mladé fronty sledujeme dlouhodobě vyšší hodnoty koeficientu. 

Nedá se však říci, že by některý z deníků prezentoval vojenskou juntu a Pinocheta 

pozitivně. První hypotézu tedy dle mého názoru mohu zamítnout. 

 

Hypotéza č. 2: S přechodem ČR na tržní ekonomiku se změnil celkový 

prezentovaný obraz Augusto Pinocheta z negativního na neutrální nebo pozitivní. 

Pokud se podíváme na graf č. 14, zjistíme, že ani druhou hypotézu nemůžeme 

potvrdit. Ačkoliv pozorujeme mírně zvýšení pozitivního vykreslení Pinochetova režimu, 

pořád se v roce 2006 nacházíme na hodnotě 2,5, která je spíše negativní. 
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Závěr 

Augusto Pinochet spolu se zbytkem vojenské junty v roce 1973 svrhl legálně 

zvolenou vládu Lidové jednoty v čele se socialistickým prezidentem Salvadorem 

Allende. Je tedy pochopitelné, že obraz Pinochetova režimu byl na začátku zkoumaného 

období, tedy v roce 1973, velmi negativní, což prokázala už moje bakalářská práce 

Mediální obraz Chile v letech 1970 – 1973 v československých denících (2013). 

 

S postupem času se zobrazení Chile, generála Pinocheta a jeho vojenského 

režimu vyvíjelo. Překvapením však může být, že názor na Pinocheta prezentovaný 

v českých médiích zůstal i v roce 2006 velmi negativní.  

 

Během 70. a 80. let pozorujeme postupné snižování počtu článků o Chile s tím, 

jak Augusto Pinochet držel vládu nad zemí stále v rukou. Obnovený zájem pozorujeme 

opět od roku 1988, kdy v plebiscitu Chilané hlasovali proti Pinochetově setrvání 

v prezidentském úřadu. 

 

Do roku 1988 byla prezentace Pinochetova režimu velmi negativní. Zpravidla 

se hovořilo o krvavé, fašistické juntě. V některých případech bylo manipulováno 

s fakty, ačkoliv to nebylo příliš potřeba – Pinochetova vláda byla krutá a hrůzná i bez 

toho.  

 

Na druhé straně stál chilský národ a levicoví politici v čele s Komunistickou 

stranou Chile, kteří byli prezentováni výhradně kladně. Obraz vytvořený v Rudém 

právu, Mladé frontě a Lidové demokracii se o mnoho nelišil. V Rudém právu byl 

Pinochetův režim zobrazen o něco negativněji, ale rozdíly mezi jednotlivými deníky 

nebyly veliké. Velmi často byly dokonce ve všech denících publikovány totožné články, 

zvláště pokud se jednalo o méně důležité události. 

 

Po roce 1988 se už české deníky nebály vyjádřit skutečnost, že Pinochet 

rozděluje chilskou společnost na dvě části – na své odpůrce a příznivce, přičemž druhá 
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skupina rozhodně není zanedbatelná. Do té doby se o této části obyvatelstva skoro 

nehovořilo. Opět ani zde nemůžeme hovořit o výrazných rozdílech v prezentaci událostí 

ve zkoumaných periodikách. 

 

O ekonomických úspěších Pinochetových „Chicago boys“ se do roku 1988 

prakticky nepsalo. Pokud se již do novin dostal článek o pozitivních výsledcích těchto 

reforem, úspěchy byly bagatelizovány a označeny za kapitalistická měřítka úspěchu. 

Pravdou je, že i při zlepšující se ekonomické situaci byla mezi obyvateli Chile 

v 70. a 80. letech 20. století stále obrovská chudoba a bohatství bylo v zemi rozděleno 

nerovnoměrně. S tím se Chile potýká dodnes. 

 

Obě hypotézy stanovené před výzkumem jsem nakonec zamítla. Sice se obraz 

Chile v československém a posléze českém tisku proměnil, avšak ne tak zásadně, jak 

jsem předpokládala. Po roce 1988 se sice mnohem otevřeněji hovořilo o Pinochetových 

zásluhách, ale názor na Pinocheta zůstal vesměs stejný – je to diktátor, za jehož vlády 

byla hromadně porušována lidská práva a jeho diktatura byla velmi tvrdá. A ani 

hospodářská prosperita nemůže omluvit tyto skutečnosti. 

 

Zdá se tedy, že i dnes český periodický tisk v chilské otázce nese pozůstatky 

dědictví ze 70. a 80. let a ani přerod na kapitalistickou, demokratickou společnost 

na tom mnoho nezměnil. 
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Summary 

 

The military junta had overthrown the socialist president Salvador Allende and 

his government in 1973 and ruled since then until 1989. It is no surprise, that the rightist 

government of Augusto Pinochet had been depicted very negatively in the 

Czechoslovakian daily newspaper until 1989. 

 

The media image in the newspaper Rudé právo, Lidová demokracie and Mladá 

fronta was very similar. Pinochet’s regime had always been described as “the bad” and 

the leftist opposition and particularly the Communist party of Chile had been depicted 

as “the good.” Articles in Rudé právo were slightly more negative and in Mladá fronta 

more positive. 

 

The media image of Augusto Pinochet and his government remained very 

negative even after transformation of Czechoslovakia and later Czech Republic into 

market economy. Although the authors acknowledged junta’s positive achievements, 

government’s many human rights violations were rarely presented as justifiable by 

those achievements. The articles in Právo, Mladá fronta and Hospodářské noviny were 

again quite similar in their approach towards Pinochet’s regime. Out of these, media 

image in Právo was most negative and in Mladá fronta it was most positive. 

 

The Czech daily newspaper started to inform about large part of the Chileans 

that supported Pinochet, which was inconceivable before 1989. Economic policy of the 

Pinochet’s government and its successes were also much more discussed. Before 1989, 

they were seldom mentioned and they were usually trivialized. 

 

I declined both hypotheses after the research: there were no substantial 

differences between the researched daily newspaper and although the image of Pinochet 

and his regime changed over the time, the overall presented media image remained 
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negative. It seems that approach towards the regime remained roughly the same as it 

had been during the socialist era of the Czechoslovakia. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek 

1. CIA – Central Intelligence Agency, Ústřední zpravodajská služba (Spojených států 

amerických) 

2. ČR – Česká republika 

3. ČSSN – Československý svaz novinářů 

4. ČSSR – Československá socialistická republika 

5. ČTK – Československá tisková kancelář, Česká tisková kancelář 

6. ČÚTI – Český úřad pro tisk a informace 

7. DINA - Dirección de Inteligencia Nacional, Chilská tajná policie 

8. FÚTI – Federální úřad pro tisk a informace 

9. HDP – Hrubý domácí produkt 

10. KS – Komunistická strana 

11. KSČ – Komunistická strana Československa 

12. KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu 

13. OSN – Organizace spojených národů 

14. ROH – Revoluční odborové hnutí 

15. SENDET – Servicio Nacional de Detenidos, Národní vězeňská služba 

16. SSSR - Svaz sovětských socialistických republik 

17. SÚTI – Slovenský úřad pro tisk a informace 

18. USA – United States of America, Spojené státy americké 

19. ÚV KSČ - Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

20. ÚV SSM – Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže 

Příloha č. 2: Přehled literatury o Chile vydané v letech 1972 - 2010 

Rok Název titulu 

1973 Bílý teror v Chile: fakta nelze zamlčet 

1973 Vrah přišel dopoledne 

1974 Historické předpoklady kubánské a chilské revoluce: [sborník] : 

skriptum pro. posl. filosof. fak. 

1974 Chile, Argentina [kartografický dokument] : přehledná mapa: 

mapové aktuality 

http://aleph.nkp.cz/F/9MA1TACG3CRAKITC3L86MPHMC6GRF7NQUY8DE7MC4X2E48R6XB-46290?func=full-set-set&set_number=054439&set_entry=000001&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/9MA1TACG3CRAKITC3L86MPHMC6GRF7NQUY8DE7MC4X2E48R6XB-46292?func=full-set-set&set_number=054439&set_entry=000002&format=999
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1974 Jsme s tebou Chile! : dokumentární pásmo 

1974 Rozhovory s Luisem Corvalánem 

1974 Rychnov 74 : Vybrané [vítězné] práce z 5. roč. lit. soutěže mladých 

1974 Zrada generálů: [Sborník reportáží a dokumentů z Chile] 

1975 Chile 

1975 Chilská tragédie: materiály a dokumenty 

1976 Hudba Chile 

1976 Chile - výzva k bdělosti 

1976 Chilští komunisté v boji za společenskou spravedlnost a proti 

fašismu 

1976 Oficiální dokumenty Komunistické strany Chile vydané v Santiagu 

po fašistickém vojenském puči 

1976 Takový je Corvalán 

1976 Výbor z projevů 1970-1973 

1977 Katedrála hrůzy 

1977 Nedokončený dialog: Hra o 2 dílech 

1977 Svědkové obžaloby: dokumentární hra o dvou částech 

1980 Argentina, Chile, Paraguay a Uruguay: měřítko 1 : 6000000 

1986 "The IUS: Solidarity for a Free Chile" 

1986 Lidová poezie a lidová píseň v Chile 

1986 La UIE – solidaridad por un Chile libre 

1987 Chile očima skryté kamery 

1989 Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay [kartografický dokument] : 

obecně zeměpisná mapa 1:5 000 000 

1990 Dům duchů 

1992 Historické a geografické údaje o státech jižní a severní Ameriky: 

Mexiko, Argentina, Ekvádor, Kolumbie, Peru, Chile, Venezuela, 

USA 

1995 Konjukturní situace ve vybraných latino amerických zemích 

(Argentina, Brazílie, Chile, Mexiko) : monotematická studie 

1997 Indiáni, politici, plukovníci: život české rodiny v Chile 1969-1973 

http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-60851?func=full-set-set&set_number=052740&set_entry=000002&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-60853?func=full-set-set&set_number=052740&set_entry=000003&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-60853?func=full-set-set&set_number=052740&set_entry=000003&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-60855?func=full-set-set&set_number=052740&set_entry=000004&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-60855?func=full-set-set&set_number=052740&set_entry=000004&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-60857?func=full-set-set&set_number=052740&set_entry=000005&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-60859?func=full-set-set&set_number=052740&set_entry=000006&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-03773?func=full-set-set&set_number=052835&set_entry=000001&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-03775?func=full-set-set&set_number=052835&set_entry=000002&format=999
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1997 Velká cesta k patě světa 

1998 Chilský deník, aneb, Cautiverio 

1998 Paula 

1999 Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile 

1999 Přežít a žít: vzpomínky jednoho Čecha z Chile 

2000 Zpráva o zahraniční politice České republiky za období… 

2001 Reforma penzijního systému v Chile / Luis Larraín 

2002 Chile - Patagonie [grafika] : promítání diapozitivů s přednáškou 

Stanislava Balatky : 16. května 2002 sokolovský zámek 

2002 Návrat do Patagonie 

2003 Jižní Amerika: Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, 

Ekvádor, Falklandy, Guyany, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela 

2003 Národní muzeum, Praha [grafika] : roháč Chiasognathusgranti z 

Chile 

2003 Pohled do duše cyklotrempa: Uruguay, Argentina, Chile 

2003 Vína Nového světa: Argentina, Chile, Jižní Afrika, Kalifornie, 

Austrálie, Nový Zéland 

2004 Andy 2005 [grafika] : Argentina - Chile : týdenní obrázkový 

kalendář 

2004 Chile a Velikonoční ostrov 

2004 Patagonií v sedle 

2004 Patagonský expres 

2005 Analýza povinného spoření zavedeného v zahraničních 

důchodových systémech 

2005 Čile po Chile: návod k poznávání země na konci světa 

2005 Chilské nokturno 

2006 100 největších přírodních katastrof: ničivá síla přírody na pěti 

kontinentech 

2006 Cesty snů po světě: [fascinující průvodce 

2006 Chile 

2006 Pinochet: portrét diktátora 

2006 Politické systémy Latinské Ameriky 

2006 Přechody k demokracii v teorii a praxi 

http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-30565?func=full-set-set&set_number=053239&set_entry=000001&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-30565?func=full-set-set&set_number=053239&set_entry=000001&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-30567?func=full-set-set&set_number=053239&set_entry=000002&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-30567?func=full-set-set&set_number=053239&set_entry=000002&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-30569?func=full-set-set&set_number=053239&set_entry=000003&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-30573?func=full-set-set&set_number=053239&set_entry=000005&format=999
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http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-34402?func=full-set-set&set_number=053265&set_entry=000003&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-34404?func=full-set-set&set_number=053265&set_entry=000004&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-38041?func=full-set-set&set_number=053298&set_entry=000002&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-38043?func=full-set-set&set_number=053298&set_entry=000003&format=999
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http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-41901?func=full-set-set&set_number=053352&set_entry=000002&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-41903?func=full-set-set&set_number=053352&set_entry=000003&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-41905?func=full-set-set&set_number=053352&set_entry=000004&format=999
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2006 Zlatá kniha fotbalu: historie a současnost nejoblíbenější hry na světě 

2007 100 největších přírodních katastrof: ničivá síla přírody na pěti 

kontinentech 

2007 Araukánské války 1546-1881 : španělské Flandry v Chile 

2007 Dobrodružství Miguela Littína v Chile 

2007 Chile: [turistický průvodce] 

2007 Křesťané v zemi Indiánů: kulturní, sociální a náboženské protiklady 

Latinské Ameriky 

2007 Mimoevropské systémy právní ochrany průmyslového vlastnictví 

2007 O horách, lidech a pivu, aneb, Šulejkin, Dub a další hutníci 

2007 Politologie: základy společenských věd 

2007 Samopaly  

2007 Závislost a rozvoj v Latinské Americe 

2007 Známky a kouzlo filatelie: světová encyklopedie: ilustrovaný 

encyklopedický přehled více než tří tisíc nejzajímavějších známek z 

celého světa a odborné rady, jak si založit kvalitní sbírku známek a 

jak ji zdokonalovat 

2008 50 slavných sparťanů 

2008 Divy přírody: [nominace 7 nových divů přírody 

2008 Chile: cestování po štíhlé zemi 

2008 Jižní Amerikou přes Patagonii k Orinoku 

2008 Politická geografie pro zahraniční studenty 

2008 Posvátná místa: magický zeměpis planety Země 

2008 Toulky přírodou: pozoruhodná místa pěti kontinentů 

2009 100 největších divů přírody 

2009 České menšiny v Evropě a ve světě 

2009 Gabriel García Márquez: život 

2009 Inés, má drahá 

2009 Mimoevropské systémy právní ochrany průmyslového vlastnictví 

2009 Patagonia&Manaslu 2010 [grafika] 
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http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-47776?func=full-set-set&set_number=053464&set_entry=000006&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-47776?func=full-set-set&set_number=053464&set_entry=000006&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-47778?func=full-set-set&set_number=053464&set_entry=000007&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/NLMV5YY2QQXVTB87MBJXMVUDL49TL47TC2K7KUKLBIR7VAHFRJ-47780?func=full-set-set&set_number=053464&set_entry=000008&format=999
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http://aleph.nkp.cz/F/9MA1TACG3CRAKITC3L86MPHMC6GRF7NQUY8DE7MC4X2E48R6XB-23381?func=full-set-set&set_number=053923&set_entry=000002&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/9MA1TACG3CRAKITC3L86MPHMC6GRF7NQUY8DE7MC4X2E48R6XB-23383?func=full-set-set&set_number=053923&set_entry=000003&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/9MA1TACG3CRAKITC3L86MPHMC6GRF7NQUY8DE7MC4X2E48R6XB-23385?func=full-set-set&set_number=053923&set_entry=000004&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/9MA1TACG3CRAKITC3L86MPHMC6GRF7NQUY8DE7MC4X2E48R6XB-23387?func=full-set-set&set_number=053923&set_entry=000005&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/9MA1TACG3CRAKITC3L86MPHMC6GRF7NQUY8DE7MC4X2E48R6XB-23389?func=full-set-set&set_number=053923&set_entry=000006&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/9MA1TACG3CRAKITC3L86MPHMC6GRF7NQUY8DE7MC4X2E48R6XB-23391?func=full-set-set&set_number=053923&set_entry=000007&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/9MA1TACG3CRAKITC3L86MPHMC6GRF7NQUY8DE7MC4X2E48R6XB-26709?func=full-set-set&set_number=053956&set_entry=000001&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/9MA1TACG3CRAKITC3L86MPHMC6GRF7NQUY8DE7MC4X2E48R6XB-26713?func=full-set-set&set_number=053956&set_entry=000003&format=999
http://aleph.nkp.cz/F/9MA1TACG3CRAKITC3L86MPHMC6GRF7NQUY8DE7MC4X2E48R6XB-26717?func=full-set-set&set_number=053956&set_entry=000005&format=999
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2009 Popely ještě žhavé: velká politika 1938-1991. [Díl II., Konce 

dobrodružství 1964-1991] 

2009 Popis svatebních obyčejů u známých národů; Ritualenupturientium: 

Bremen 1715 

2009 Svět v číslech 2009 

2009 Toulky přírodou: pozoruhodná místa pěti kontinentů 

2009 Výpravy za poznáním [grafika] : leden 2010 : příroda a lidé Bornea, 

Chile a Bolívie, Francie, Slovensko : [7.-28.1.] v přednáškovém sále 

Západočeského muzea v Plzni 

2009 Zlatá kniha fotbalu: dějiny světového fotbalu ve faktech, názorech a 

obrazech 

2010 Ajťákem v pralese i ženou indiána: Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile 

2010 Dakar 2010 : napříč Jižní Amerikou: Argentina - Chile 

2010 Patagonská mise : (uhlí a bytí v Patagonii, i jinde) 

2010 Přes Altiplano na svatbu 

2010 S míčem kolem světa, aneb, Mr. President 

2010 Z Klatov až na konec světa: věnováno Hanuši Steinovi 

 

Příloha č. 3: Kompletní seznam nalezených článků 

 

25. 6. – 1. 7. 1974 

Rudé právo 

1) ČTK. Purkyňova medaile S. Allendovi. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 25. 6. 1974, 54(148), 7. 

ISSN 0032-6569. 

2) NESG. Proti přítomnosti chilské lodě… Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 25. 6. 1974, 54(148), 7. 

ISSN 0032-6569. 

3) ČTK. Vážný zdravotní stav soudruha Corvalána: Dík generálního tajemníka ÚV 

KS Chile za solidaritu. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické 

strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 26. 6. 1974, 54(149), 1. ISSN 0032-

6569. 
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http://aleph.nkp.cz/F/9MA1TACG3CRAKITC3L86MPHMC6GRF7NQUY8DE7MC4X2E48R6XB-34855?func=full-set-set&set_number=053956&set_entry=000014&format=999
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4) ČTK. Nacisté u páně Pinochetova dvora. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 26. 6. 1974, 54(149), 6. 

ISSN 0032-6569. 

5) BOROVIK, G., CHAČATUROV, K. Zabito přes 30 tisíc vlastenců. Rudé právo: 

Orgán Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV 

KSČ, 27. 6. 1974, 54(150), 1. ISSN 0032-6569. 

6) ČTK. Pinochet prohlášen "nejvyšším šéfem národa". Rudé právo: Orgán 

Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 27. 6. 

1974, 54(150), 1. ISSN 0032-6569. 

7) ČTK. Otřesná fakta o zločinech Pinochetovy vojenské junty: Druhý den 

kodaňského tribunálu. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické 

strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 28. 6. 1974, 54(151), 1, 7. ISSN 0032-

6569. 

8) POSPÍŠIL, Oldřich. Junta na pranýři. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 29. 6. 1974, 54(152), 7. 

ISSN 0032-6569. 

9) ČTK. Nová odrůda hitlerismu: Pinochet převzal v Chile diktátorskou moc a 

jmenoval následníky. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické 

strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 29. 6. 1974, 54(152), 7. ISSN 0032-

6569. 

10) ŠULC, František. Ve znamení diskriminace a stagnace: Hospodářské vztahy 

mezi Západní Evropou a Latinskou Amerikou. Rudé právo: Orgán Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 1. 7. 

1974, 54(153), 4. ISSN 0032-6569. 

11) ČTK. Hlasy rozhodného protestu: Naši občané odsuzují teror chilské junty. Rudé 

právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Praha: 

ÚV KSČ, 2. 7. 1974, 54(154), 1. ISSN 0032-6569. 

12) ČTK. Doživotí pro obránce Allendovy vlády. Rudé právo: Orgán Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 2. 7. 

1974, 54(154), 1. ISSN 0032-6569. 

13) LABARCA GODDARD, E. Corvalán - symbol chilské svobody: Junty chystá 

proces s vedoucími činiteli Lidové jednoty. Rudé právo: Orgán Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 3. 7. 

1974, 54(155), 7. ISSN 0032-6569. 

14) BOROVIK, A., CHAČATUROV, K. Společný zájem: fronta boje proti chilské 

juntě se rozšiřuje. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa. Praha: ÚV KSČ, 5. 7. 1974, 54(157), 1. ISSN 0032-6569. 
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15) ČTK. Chilský kardinál nabízí spolupráci Pinochetovi. Rudé právo: Orgán 

Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 5. 7. 

1974, 54(157), 7. ISSN 0032-6569. 

16) ČTK. Chilský lid zvítězí. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické 

strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 6. 7. 1974, 54(158), 2. ISSN 0032-

6569. 

17) ČTK. Esesák šéfem chilské zpravodajské služby: Válečný zločinec ve službách 

junty. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa. Praha: ÚV KSČ, 6. 7. 1974, 54(158), 7. ISSN 0032-6569. 

 

Mladá fronta 

1) NESG. L. Corvalán nemocen: Protest mladých z Tisové proti zvůli 

v Chile. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 26. 6. 

1974, 17(149), 1. ISSN 0323-1941. 

2) HORÁK, Bohumil. Hovoří Gladys Marinová. Mladá fronta: deník mladých lidí. 

Praha: ÚV SSM, 27. 6. 1974, 17(150), 1, 5. ISSN 0323-1941. 

3) NESG. „Šéf národa“. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 27. 6. 

1974, 17(150), 5. ISSN 0323-1941. 

4) KOMSOMOLSKAJA PRAVDA. Gladys Marinovou, … Mladá fronta: deník 

mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 28. 6. 1974, 17(151), 1. ISSN 0323-1941. 

5) NESG. Svědectví o teroru: Chilská junta připravuje další politické procesy. 

Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 28. 6. 1974, 17(151), 5. 

ISSN 0323-1941. 

6) NESG. Jak v Chile? Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 29. 6. 

1974, 17(152), 5. ISSN 0323-1941. 

7) NESG. Čeká nás práce a vítězství: Provolání Gladys Marinové se neslo na 

vlnách moskevského rozhlasu do Chile. Mladá fronta: deník mladých lidí. 

Praha: ÚV SSM, 2. 7. 1974, 17(154), 5. ISSN 0323-1941. 

8) NESG. Bouře nad Chile. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 5. 

7. 1974, 17(157), 1. ISSN 0323-1941. 

9) NESG. Pozdrav revolucionářky: Gladys Marinová československé mládeži. 

Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 5. 7. 1974, 17(157), 1. ISSN 

0323-1941. 

10) NESG. Svět po boku Chile. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 

6. 7. 1974, 17(158), 5. ISSN 0323-1941. 
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Lidová demokracie 

1) NESG. Oběti zvůle chilské junty. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 25. 6. 1974, 30(148), 2. 

ISSN 0323-1143. 

2) NESG. Přes 100 tisíc pracujících… Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 25. 6. 1974, 30(148), 2. 

ISSN 0323-1143. 

3) NESG. Chile ovládané monopoly: Mezinárodní konference práce odsuzuje 

juntu. Lidová demokracie: orgán Československé strany lidové. Praha: 

Československá strana lidová, 26. 6. 1974, 30(149), 2. ISSN 0323-1143. 

4) NESG. Zločiny junty na pranýři. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 27. 6. 1974, 30(150), 2. 

ISSN 0323-1143. 

5) SUÁREZ, Luis. Mexický novinář o poměrech v Chile. Lidová demokracie: 

orgán Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 28. 6. 

1974, 30(151), 2. ISSN 0323-1143. 

6) NESG. Junta ignoruje lidská práva. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 28. 6. 1974, 30(151), 2. 

ISSN 0323-1143. 

7) NESG. Dopis generálu Pinochetovi. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 29. 6. 1974, 30(152), 2. 

ISSN 0323-1143. 

8) NESG. Protifašistická fronta v Chile a její cíle. Lidová demokracie: orgán 

Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 1. 7. 

1974, 30(153), 2. ISSN 0323-1143. 

9) NESG. Rozsudky nad chilskými vlastenci. Lidová demokracie: orgán 

Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 2. 7. 

1974, 30(154), 2. ISSN 0323-1143. 

10) NESG. Pinochetův „schopný“ pracovník. Lidová demokracie: orgán 

Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 4. 7. 

1974, 30(156), 2. ISSN 0323-1143. 

11) NESG. Nabídka ke spolupráci: Kardinál Henriquez navštívil Pinocheta. Lidová 

demokracie: orgán Československé strany lidové. Praha: Československá strana 

lidová, 6. 7. 1974, 30(157), 2. ISSN 0323-1143. 
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19. 9. – 25. 9. 1976 

Rudé právo 

1) TEITELBOIM, Volodia. Nezlomnost. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 21. 9. 1976, 57(225), 6. 

ISSN 0032-6569. 

2) ČTK. Statečný revolucionář: O Luisi Corvalánovi hovoří jeho obhájce. Rudé 

právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Praha: 

ÚV KSČ, 22. 9. 1976, 57(226), 6. ISSN 0032-6569. 

3) ČTK. Ubohé gesto junty. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické 

strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 22. 9. 1976, 57(226), 7. ISSN 0032-

6569. 

4) ČTK. Rozhořčení nad hanebnou vraždou. Rudé právo: Orgán Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 23. 9. 

1976, 57(227), 7. ISSN 0032-6569. 

5) ČTK. Potrestat vrahy. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické 

strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 24. 9. 1976, 57(228), 7. ISSN 0032-

6569. 

6) ČTK. Junta vraždí i za hranicemi. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 25. 9. 1976, 57(229), 1. 

ISSN 0032-6569. 

7) ČTK. Zločin musí být vyšetřen: Rozhořčení nad vraždou O. Leteliera. Rudé 

právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Praha: 

ÚV KSČ, 25. 9. 1976, 57(229), 7. ISSN 0032-6569. 

 

Mladá fronta 

1) NESG. Chile: Atentát na diplomata. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: 

ÚV SSM, 22. 9. 1976, 32(226), 5. ISSN 0323-1941. 

2) NESG. Washington, Brusel, Helsinky: Chilský teror už i pod sochou 

svobody. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 23. 9. 

1976, 32(227), 5. ISSN 0323-1941. 

3) NESG. New York: desítky dlouhých prstů v zákulisí vraždy. Mladá fronta: 

deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 24. 9. 1976, 32(228), 5. ISSN 0323-1941. 

4) NESG. Chilská vojenská junta… Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV 

SSM, 24. 9. 1976, 32(228), 5. ISSN 0323-1941. 



91 
 
 

 

 
 
 

5) NESG. Protest proti teroru: Prohlášení Čs. výboru na obranu práv chilského 

lidu. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 25. 9. 1976, 32(229), 2. 

ISSN 0323-1941. 

6) NESG. Washington: Účast junty je jistá. Mladá fronta: deník mladých lidí. 

Praha: ÚV SSM, 25. 9. 1976, 32(229), 5. ISSN 0323-1941. 

7) NESG. Vše pro chilský lid… Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 

25. 9. 1976, 32(229), 5. ISSN 0323-1941. 

 

Lidová demokracie 

1) KP. Deportace do Chile. Lidová demokracie: orgán Československé strany 

lidové. Praha: Československá strana lidová, 21. 9. 1976, 32 (225), 2. ISSN 

0323-1143. 

2) NESG. Krize chilského režimu: Junta zbavila občanství V. Teitelboima. Lidová 

demokracie: orgán Československé strany lidové. Praha: Československá strana 

lidová, 22. 9. 1976, 32 (226), 2. ISSN 0323-1143. 

3) NESG. Atentát na O. Leteliera. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 22. 9. 1976, 32 (226), 2. 

ISSN 0323-1143. 

4) NESG. Junta chce skrýt své zločiny: Pinochetova diktatura potlačila svobodu 

projevu. Vyšetřit okolnosti atentátu na O. Leteliera. Lidová demokracie: orgán 

Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 23. 9. 

1976, 32 (227), 2. ISSN 0323-1143. 

5) NESG. Protesty proti zločinům junty: Pokrokové síly rozhodně odsuzují vraždu 

chilského vlastence O. Leteliera. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 24. 9. 1976, 32 (228), 2. 

ISSN 0323-1143. 

6) NESG. Odsouzení vraždy O. Leteliera. Lidová demokracie: orgán 

Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 25. 9. 

1976, 32 (229), 2. ISSN 0323-1143. 

7) ČTK. Proti zločinům vojenské junty. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 25. 9. 1976, 32 (229), 3. 

ISSN 0323-1143. 

 

22. 7. – 28. 7. 1978 

Rudé právo 
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1) ČTK. Junta sesadila generála Leigha. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 25. 7. 1978, 58(173), 7. 

ISSN 0032-6569. 

2) ČTK. Hromadný odchod generálů. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 27. 7. 1978, 58(175), 7. 

ISSN 0032-6569. 

 

Mladá fronta 

1) FA. Pravdu nepřežije. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 22. 7. 

1978, 34(171), 2. ISSN 0323-1941. 

2) NESG. Odpor proti juntě roste. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV 

SSM, 22. 7. 1978, 34(171), 5. ISSN 0323-1941. 

3) NESG. G. Leigh se distancuje. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV 

SSM, 24. 7. 1978, 34(172), 3. ISSN 0323-1941. 

4) NESG. Bolívie: Vláda v uniformách krejčího Pinocheta. Mladá fronta: deník 

mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 25. 7. 1978, 34(173), 5. ISSN 0323-1941. 

5) NESG. Chile: Roztržka v diktatuře. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV 

SSM, 25. 7. 1978, 34(173), 5. ISSN 0323-1941. 

6) NESG. Pinochet se rozdurdil… Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV 

SSM, 26. 7. 1978, 34(174), 5. ISSN 0323-1941. 

7) FIALA, Zbyněk. Na březích jižního Atlantiku. Mladá fronta: deník mladých lidí. 

Praha: ÚV SSM, 27. 7. 1978, 34(175), 3. ISSN 0323-1941. 

8) NESG. Chile: odlétání z Pinochetova hnízda. Mladá fronta: deník mladých lidí. 

Praha: ÚV SSM, 27. 7. 1978, 34(175), 5. ISSN 0323-1941. 

 

Lidová demokracie 

1) NESG. Generál Leigh sesazen. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 25. 7. 1978, 34 (173), 2. 

ISSN 0323-1143. 

2) NESG. Čistka v chilském letectvu. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 26. 7. 1978, 34 (174), 2. 

ISSN 0323-1143. 

3) NESG. Těžké chvíle Pinocheta. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 26. 7. 1978, 34 (175), 2. 

ISSN 0323-1143. 
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9. 9. – 15. 9. 1980 

Rudé právo 

1) ČTK. Chilský lid rozhodně odmítl frašku s plebiscitem: Mohutné protestní 

demonstrace proti zvůli pinochetovců. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 11. 9. 1980, 60(215), 1. 

ISSN 0032-6569. 

2) ČTK. Protestní telegram… Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické 

strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 11. 9. 1980, 60(215), 2. ISSN 0032-

6569. 

3) ČTK. Represívní opatření junty. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 12. 9. 1980, 60(216), 1, 

7. ISSN 0032-6569. 

4) ZR. Goebbelsův člověk u Pinocheta. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 13. 9. 1980, 60(217), 2. 

ISSN 0032-6569. 

5) ČTK. Fraška v režii Pinocheta. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 13. 9. 1980, 60(217), 7. 

ISSN 0032-6569. 

6) ČTK. Mučení politických vězňů v Chile. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 15. 9. 1980, 60(218), 6. 

ISSN 0032-6569. 

 

Mladá fronta 

1) FIALA, Zbyněk. Chile: uražené Santiago vyšlo do ulic. Mladá fronta: deník 

mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 11. 9. 1980, 36(215), 5. ISSN 0323-1941. 

2) FIALA, Zbyněk. Názorná lekce: Chilané mají hlasovat o „ústavě“ ve výroční 

den fašistického puče! Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 11. 9. 

1980, 36(215), 5. ISSN 0323-1941. 

3) NESG. Chile: lid se vzepřel proti frašce. Mladá fronta: deník mladých lidí. 

Praha: ÚV SSM, 12. 9. 1980, 36(216), 5. ISSN 0323-1941. 

4) FIALA, Zbyněk. Takže vlastně nebyl. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: 

ÚV SSM, 13. 9. 1980, 36(217), 5. ISSN 0323-1941. 
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Lidová demokracie 

1) NESG. Protesty proti „pseudoplebiscitu“ v Chile: Brutální činy Pinochetovy 

policie. Věznění a mučení nezlomí odpor. Lidová demokracie: orgán 

Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 11. 9. 

1980, 36 (215), 1. ISSN 0323-1143. 

2) NESG. Výjimečný stav v Chile prodloužen: Chilské demokratické síly odmítly 

Pinochetovu frašku s plebiscitem. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 12. 9. 1980, 36 (216), 2. 

ISSN 0323-1143. 

3) NESG. První výsledky chilského pseudoplebiscitu. Lidová demokracie: orgán 

Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 13. 9. 

1980, 36 (217), 2. ISSN 0323-1143. 

 

31. 7. – 6. 8. 1985 

Rudé právo 

1) NESG. Reálné mzdy v Chile… Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 31. 7. 1985, 65(178), 7. 

ISSN 0032-6569. 

2) INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE. Příklad. Rudé právo: Orgán 

Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 3. 8. 

1985, 65(181), 6. ISSN 0032-6569. 

3) ČTK. KS Chile: Nutnost jednotného postupu opozice. Rudé právo: Orgán 

Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 3. 8. 

1985, 65(181), 7. ISSN 0032-6569. 

4) ČTK. Chile: Šéf policie nucen odstoupit Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 5. 8. 1985, 65(182), 1. 

ISSN 0032-6569. 

5) ČTK. Barikády v ulicích Santiaga de Chile Rudé právo: Orgán Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 6. 8. 1985, 

65(183), 1. ISSN 0032-6569. 

6) POSLEDNÍ, Věra. Odešly jen loutky. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 6. 8. 1985, 65(183), 7. 

ISSN 0032-6569. 
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Mladá fronta 

1) NESG. Pinochet zatýkal a vraždí. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV 

SSM, 6. 8. 1985, 41(183), 5. ISSN 0323-1941. 

 

Lidová demokracie 

1) NESG. Vlna represí v Chile. Lidová demokracie: orgán Československé strany 

lidové. Praha: Československá strana lidová, 6. 8. 1985, 41 (184), 2. ISSN 0323-

1143. 

 

24. 6. – 5. 7. 1986 

Rudé právo 

1) ČTK. Pinochetova policie obsadila univerzitu. Rudé právo: Orgán Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 2. 7. 

1986, 66(153), 7. ISSN 0032-6569. 

2) ČTK. Santiago de Chile podobno vojenskému táboru. Rudé právo: Orgán 

Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 3. 7. 

1986, 66(154), 1. ISSN 0032-6569. 

3) ČTK. Chilané proti diktatuře. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 4. 7. 1986, 66(155), 1. 

ISSN 0032-6569. 

4) ČTK. Solidarita s bojem chilského lidu. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 5. 7. 1986, 66(156), 2. 

ISSN 0032-6569. 

5) ČTK. Masové vystoupení opozice. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 5. 7. 1986, 66(156), 7. 

ISSN 0032-6569. 

 

Mladá fronta 

1) NESG. Výzva do éteru: Pinochetův rozhlas na jiné vlně. Mladá fronta: deník 

mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 26. 6. 1986, 42(148), 5. ISSN 0323-1941. 

2) BÁRTÍK, Ivo. V Chile zahájena stávka: Konec „bunkrového diktátora“ už je na 

dohled. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 3. 7. 1986, 42(154), 

5. ISSN 0323-1941. 
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3) NESG. Další čtyři oběti. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 4. 

7. 1986, 42(155), 5. ISSN 0323-1941. 

4) NESG. Brutalita Chilany nezastrašila: Úspěšné výsledky dvoudenní generální 

stávky. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 5. 7. 1986, 42(156), 

5. ISSN 0323-1941. 

 

Lidová demokracie 

1) NESG. Chilská odbojová organizace… Lidová demokracie: orgán 

Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 26. 6. 

1986, 42 (148), 2. ISSN 0323-1143. 

2) NESG. Chile: Generální stávka. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 3. 7. 1986, 42 (154), 2. ISSN 

0323-1143. 

3) NESG. Oběti Pinochetovy policie. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 4. 7. 1986, 42 (155), 2. ISSN 

0323-1143. 

4) NESG. Chile po generální stávce. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 5. 7. 1986, 42 (156), 2. ISSN 

0323-1143. 

 

28. 9. – 19. 10. 1988 

Rudé právo 

1) NESG. KS Chile vydala ve čtvrtek prohlášení. Rudé právo: Orgán Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 1. 10. 

1988, 69(232), 2. ISSN 0032-6569. 

2) BOROVIČKA, Bohuslav. Zbývají dva dny. Rudé právo: Orgán Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 3. 10. 

1988, 69(233), 1, 6. ISSN 0032-6569. 

3) BOROVIČKA, Bohuslav. Největší protest za dobu trvání Pinochetova 

úřadu. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa. Praha: ÚV KSČ, 4. 10. 1988, 69(234), 1, 7. ISSN 0032-6569. 

4) BOROVIČKA, Bohuslav. Uklidnění před bouří? Rudé právo: Orgán Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 5. 10. 

1988, 69(235), 1, 7. ISSN 0032-6569. 
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5) BOROVIČKA, Bohuslav. Budoucnost s otazníkem. Rudé právo: Orgán 

Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 6. 10. 

1988, 69(236), 1. ISSN 0032-6569. 

6) BOROVIČKA, Bohuslav. Chile odmítlo diktaturu. Rudé právo: Orgán 

Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 7. 10. 

1988, 69(237), 1, 7. ISSN 0032-6569. 

7) BOROVIČKA, Bohuslav. Voda, obušky a plyn. Rudé právo: Orgán Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 8. 10. 

1988, 69(238), 1. ISSN 0032-6569. 

8) BOROVIČKA, Bohuslav. Důsledný postup opozice. Rudé právo: Orgán 

Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 10. 

10. 1988, 69(239), 1. ISSN 0032-6569. 

9) NESG. Chilský diktátor Pinochet. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 11. 10. 1988, 69(240), 1. 

ISSN 0032-6569. 

10) ČTK. Pinochet chce zůstat. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické 

strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 11. 10. 1988, 69(240), 7. ISSN 0032-

6569. 

11) NESG. O situaci v Chile. Rudé právo: Orgán Ústředního výboru Komunistické 

strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 15. 10. 1988, 69(244), 1. ISSN 0032-

6569. 

12) BOROVIČKA, Bohuslav. Nové měření sil. Rudé právo: Orgán Ústředního 

výboru Komunistické strany Československa. Praha: ÚV KSČ, 15. 10. 

1988, 69(244), 3. ISSN 0032-6569. 

 

Mladá fronta 

1) NESG. Chile: Hlas odborů. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 

29. 9. 1988, 44(230), 5. ISSN 0323-1941. 

2) NESG. Před plebiscitem. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 1. 

10. 1988, 44(232), 5. ISSN 0323-1941. 

3) TIN. Nadešel den D? Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 5. 10. 

1988, 44(235), 5. ISSN 0323-1941. 

4) NESG. Temno před hlasováním. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV 

SSM, 6. 10. 1988, 44(236), 1, 5. ISSN 0323-1941. 

5) NESG. Augusto Pinochet prohrál. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV 

SSM, 7. 10. 1988, 44(237), 1. ISSN 0323-1941. 
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6) BARTÍK, Ivo. První velké vítězství. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: 

ÚV SSM, 7. 10. 1988, 44(237), 5. ISSN 0323-1941. 

7) NESG. Chile: Poslední tečka. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV 

SSM, 8. 10. 1988, 44(238), 1. ISSN 0323-1941. 

8) NESG. Víkend ve světě. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 10. 

10. 1988, 44(239), 1. ISSN 0323-1941. 

9) NESG. Opozice chce demokracii. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV 

SSM, 10. 10. 1988, 44(239), 3. ISSN 0323-1941. 

10) NESG. Nechce ustoupit. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 11. 

10. 1988, 44(240), 1. ISSN 0323-1941. 

11) NESG. Opozice žádá změny. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV SSM, 

13. 10. 1988, 44(242), 5. ISSN 0323-1941. 

12) TIN. Den, kdy padl Pinochet. Mladá fronta: deník mladých lidí. Praha: ÚV 

SSM, 18. 10. 1988, 44(246), 5. ISSN 0323-1941. 

 

Lidová demokracie 

1) NESG. Chile před plebiscitem. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 4. 10. 1988, 44(234), 2. 

ISSN 0323-1143. 

2) NESG. Nejistota před plebiscitem. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 5. 10. 1988, 44(235), 2. 

ISSN 0323-1143. 

3) NESG. Plebiscit pod dozorem vojáků. Lidová demokracie: orgán 

Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 6. 10. 

1988, 44(236), 2. ISSN 0323-1143. 

4) NESG. Pinochet prohrál prezidentský plebiscit. Lidová demokracie: orgán 

Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 7. 10. 

1988, 44(237), 1, 2. ISSN 0323-1143. 

5) NESG. Pinochetův postoj k výsledkům plebiscitu. Lidová demokracie: orgán 

Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 8. 10. 

1988, 44(238), 2. ISSN 0323-1143. 

6) NESG. Za odstoupení diktátora Pinocheta. Lidová demokracie: orgán 

Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 10. 10. 

1988, 44(239), 1. ISSN 0323-1143. 
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7) ČT. K plebiscitu v Chile. Lidová demokracie: orgán Československé strany 

lidové. Praha: Československá strana lidová, 11. 10. 1988, 44(240), 1. ISSN 

0323-1143. 

8) NESG. Pinochet odmítl odstoupit. Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 11. 10. 1988, 44(240), 4. 

ISSN 0323-1143. 

9) NESG. Konflikt v chilské juntě? Lidová demokracie: orgán Československé 

strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 13. 10. 1988, 44(242), 2. 

ISSN 0323-1143. 

10) RE. K plebiscitu v Chile. Lidová demokracie: orgán Československé strany 

lidové. Praha: Československá strana lidová, 18. 10. 1988, 44(246), 3. ISSN 

0323-1143. 

11) NESG. Chilská biskupská konference. Lidová demokracie: orgán 

Československé strany lidové. Praha: Československá strana lidová, 19. 10. 

1988, 44(247), 3. ISSN 0323-1143. 

 

10. 10. – 31. 10. 1998 

Hospodářské noviny 

1) RKL, REUTERS. Generálu Pinochetovi hrozí vězení. Hospodářské noviny: 

deník pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 19. 10. 1998, 42(203), 1. 

ISSN 0862-9587. 

2) MATUŠKA, Ondřej. Snížení sazeb pomohlo cenám mědi. Hospodářské noviny: 

deník pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 19. 10. 1998, 42(203), 13. 

ISSN 0862-9587. 

3) RKL, REUTERS. Mlýny světské spravedlnosti melou pomalu. Hospodářské 

noviny: deník pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 19. 10. 1998, 42(203), 

16. ISSN 0862-9587. 

4) REUTERS. Chileans hail Pinochet arrest. Hospodářské noviny: deník pro 

ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 19. 10. 1998, 42(203), 18. ISSN 0862-

9587. 

5) BUSCHOVÁ, Květa. Pinochet jako signál. Hospodářské noviny: deník pro 

ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 20. 10. 1998,42(204), 6. ISSN 0862-

9587. 
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6) KB, ČTK. Pinochet je rozhodnut "důsledně bojovat". Hospodářské noviny: deník 

pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 20. 10. 1998, 42(204), 21. ISSN 

0862-9587. 

7) NESG. Britský ministr zahraničí Robin Cook. Hospodářské noviny: deník pro 

ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 21. 10. 1998, 42(205), 20. ISSN 0862-

9587. 

8) NESG. Kolem 40 osob zadržela v pondělí chilská. Hospodářské noviny: deník 

pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 21. 10. 1998, 42(205), 21. ISSN 

0862-9587. 

9) ČTK. Pinochet stále vyvolává bouře. Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku 

a politiku. Praha: Economia, 22. 10. 1998, 42(206), 21. ISSN 0862-9587. 

10) RKL, REUTERS. Thatcherová požaduje po Blairovi, aby propustil generála 

Pinocheta. Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku a politiku. Praha: 

Economia, 23. 10. 1998, 42(207), 16. ISSN 0862-9587. 

11) REUTERS. Thatcher for Pinochet's immediate release. Hospodářské noviny: 

deník pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 23. 10. 1998, 42(207), 19. 

ISSN 0862-9587. 

12) ČTK. Pinochetovo rozloučení s Evropou. Hospodářské noviny: deník pro 

ekonomiku a politiku: Na víkend. Praha: Economia, 23. 10. 1998, 42(207), 4. 

ISSN 0862-9587. 

13) ČTK. Londýn a Madrid: O Pinochetovi musí rozhodnout soud. Hospodářské 

noviny: deník pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 26. 10. 1998, 42(208), 

16. ISSN 0862-9587. 

14) ČTK. Zastánci Pinocheta vyvolali násilnosti. Hospodářské noviny: deník pro 

ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 26. 10. 1998, 42(208), 17. ISSN 0862-

9587. 

15) ČTK. Pinochet má na svědomí čtyři tisíce lidských životů, řekl 

žalobce. Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 

27. 10. 1998, 42(209), 20. ISSN 0862-9587. 

16) ČTK. Zrušeno Pinochetovo zatčení. Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku 

a politiku. Praha: Economia, 29. 10. 1998, 42(210), 1. ISSN 0862-9587. 

17) RKL, REUTERS. Kolem diktátora se nechodí po špičkách. Hospodářské noviny: 

deník pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 30. 10. 1998, 42(211), 16. 

ISSN 0862-9587. 
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18) REUTERS. Convicted Pinochet would send message. Hospodářské noviny: 

deník pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 30. 10. 1998, 42(211), 19. 

ISSN 0862-9587. 

 

Mladá fronta 

1) ČTK. Generál Pinochet operován v Londýně. Mladá fronta Dnes. Pražské 

vydání. Praha: MaFra, 12. 10. 1998, 9(239), 12. ISSN 1210-1168. 

2) ČTK, AP, ZAH. Bývalý diktátor Pinochet byl zatčen britskou policií. Mladá 

fronta Dnes. Pražské vydání. Praha: MaFra, 19. 10. 1998, 9(245), 1. ISSN 1210-

1168. 

3) AP. Pinochet rozděluje Chilany na dva tábory. Mladá fronta Dnes. Pražské 

vydání. Praha: MaFra, 19. 10. 1998,9(245), 11. ISSN 1210-1168. 

4) ZAH. Zatčení Pinocheta vyvolalo nadšení, ale i protesty. Mladá fronta Dnes. 

Pražské vydání. Praha: MaFra, 20. 10. 1998, 9(246), 8. ISSN 1210-1168. 

5) VODIČKA, Milan. Případ vzorového diktátora. Mladá fronta Dnes. Pražské 

vydání. Praha: MaFra, 21. 10. 1998, 9(247), 12. ISSN 1210-1168. 

6) ČTK. Thatcherová žádá svobodu pro Pinocheta. Mladá fronta Dnes. Pražské 

vydání. Praha: MaFra, 23. 10. 1998,9(249), 8. ISSN 1210-1168. 

7) ČTK. Pinocheta chtějí už i Švýcaři. Mladá fronta Dnes. Pražské vydání. Praha: 

MaFra, 24. 10. 1998, 9(250), 10. ISSN 1210-1168. 

8) ČTK. Británie odmítá propuštění Pinocheta. Mladá fronta Dnes. Pražské vydání. 

Praha: MaFra, 26. 10. 1998, 9(251), 8. ISSN 1210-1168. 

9) ČTK, REUTERS. S imunitou Pinochet uniká trestu. Mladá fronta Dnes. Pražské 

vydání. Praha: MaFra, 29. 10. 1998, 9(253), 10. ISSN 1210-1168. 

10) ČTK, ZAH. Verdikt o Pinochetovi motá právníkům hlavu. Mladá fronta Dnes. 

Pražské vydání. Praha: MaFra, 30. 10. 1998,9(254), 9. ISSN 1210-1168. 

11) WITKER, Ivan. Chilany hluboce dělí pohled na nedávnou minulost. Mladá 

fronta Dnes. Pražské vydání. Praha: MaFra, 30. 10. 1998, 9(254), 9. ISSN 1210-

1168. 

12) KRÁLÍK, Ondřej. Osud diktátora evokuje staré city a vášně. Mladá fronta Dnes. 

Pražské vydání. Praha: MaFra, 30. 10. 1998,9(254), 9. ISSN 1210-1168. 

13) VODIČKA, Milan. Průkopník Pinochet. Mladá fronta Dnes. Pražské vydání. 

Praha: MaFra, 30. 10. 1998, 9(254), 12. ISSN 1210-1168. 
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14) PP, REUTERS. Mínění části Chilanů se obrací proti všemu britskému. Mladá 

fronta Dnes. Pražské vydání. Praha: MaFra, 31. 10. 1998, 9(255), 11. ISSN 

1210-1168. 

15) POŠUSTA, Pavel. Co nejvíce dělí Chile, je Pinochet. Mladá fronta Dnes. 

Pražské vydání. Praha: MaFra, 31. 10. 1998, 9(255), 11. ISSN 1210-1168. 

16) ČTK, ZAH. Soud pustil exdiktátora na kauci. Mladá fronta Dnes. Pražské 

vydání. Praha: MaFra, 31. 10. 1998, 9(255), 11. ISSN 1210-1168. 

17) STUCHLÍKOVÁ, Jarka. Mám právo na názor… na generála Pinocheta. Mladá 

fronta Dnes. Pražské vydání. Praha: MaFra, 31. 10. 1998,9(255), 13. ISSN 1210-

1168. 

 

Právo 

1) ČTK. AI požaduje zatčení Pinocheta v Británii. Právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, 11. 10. 1998, 8(239), 8. ISSN 1211-2119. 

2) BLOOMBERG, ČTK. Pinochet zadržen v Londýně na žádost španělské 

justice. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 19. 10. 1998, 8(245), 1, 7. ISSN 

1211-2119. 

3) JUK. Benda: Je to statečný muž. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 19. 10. 

1998, 8(245), 7. ISSN 1211-2119. 

4) (Autor nečitelný.) Generál byl Anglií okouzlen. Právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, 19. 10. 1998, 8(245), 7. ISSN 1211-2119. 

5) ČTK. Jak zavedl diktaturu. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 19. 10. 

1998, 8(245), 1, 7. ISSN 1211-2119. 

6) HEKRDLA, Martin. Zatykač na epochální kýlu. Právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, 20. 10. 1998, 8(246), 6. ISSN 1211-2119. 

7) DPA, BLOOMBERG, MEK. Madrid váhá s žádostí o vydání Pinocheta. Právo: 

nezávislé noviny. Praha: Borgis, 20. 10. 1998, 8(246), 7. ISSN 1211-2119. 

8) ZV, ČTK. Generál už nebyl železný, říká Benda: Čeští poslanci většinou 

schvalují zatčení bývalého diktátora. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 20. 

10. 1998, 8(246), 7. ISSN 1211-2119. 

9) BBC. The Guardian: Milostná aféra skončila. Právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, 20. 10. 1998, 8(246), 7. ISSN 1211-2119. 

10) KELLER, Jan. Případ Pinochet. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 21. 10. 

1998, 8(247), 6. ISSN 1211-2119. 
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11) CNN, BLOOMBERG, NEK. Washington chce zabránit vydání Pinocheta, 

napsal The Guardian. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 21. 10. 

1998, 8(247), 8. ISSN 1211-2119. 

12) NEK. Generál nepožívá imunity. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 21. 10. 

1998, 8(247), 8. ISSN 1211-2119. 

13) ČTK. Blair: Zatčení Pinocheta je věcí justice. Právo: nezávislé noviny. Praha: 

Borgis, 22. 10. 1998, 8(248), 7. ISSN 1211-2119. 

14) BBC, ČTK, AŠ. Thatcherová žádá o okamžité propuštění generála 

Pinocheta. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 23. 10. 1998, 8(249), 8. ISSN 

1211-2119. 

15) BBC. Postup byl správný, tvrdí expert. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 

23. 10. 1998, 8(249), 8. ISSN 1211-2119. 

16) WAZIR, Burhan. Byli jsme jako zvěř, říká bývalý vězeň. Právo: nezávislé 

noviny. Praha: Borgis, 23. 10. 1998, 8(249), 8. ISSN 1211-2119. 

17) HEKRDLA, Martin. Obhájci z neúřední povinnosti. Právo: nezávislé noviny. 

Praha: Borgis, 24. 10. 1998, 8(250), 6. ISSN 1211-2119. 

18) BBC, DPA, ČTK. Menem lituje války s Británií o Falklandy a vyzval Londýn 

k propuštění Pinocheta. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 24. 10. 

1998, 8(250), 8. ISSN 1211-2119. 

19) AŠ, DPA. Blair hledá únikovou cestu. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 

24. 10. 1998, 8(250), 8. ISSN 1211-2119. 

20) BLOOMBERG, DPA. Španělská justice rozšířila obvinění. Právo: nezávislé 

noviny. Praha: Borgis, 24. 10. 1998, 8(250), 8. ISSN 1211-2119. 

21) REUTERS. Londýn znovu odmítl pustit Pinocheta. Právo: nezávislé noviny. 

Praha: Borgis, 26. 10. 1998, 8(251), 7. ISSN 1211-2119. 

22) BBC, ČTK, AŠ. Britský soud začal projednávat žádost o Pinochetovo 

propuštění. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 27. 10. 1998, 8(252), 7. 

ISSN 1211-2119. 

23) BLOOMBERG, ČTK, LAN. Britský Nejvyšší soud nařídil propuštění generála 

Pinocheta. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 29. 10. 1998, 8(253), 1. ISSN 

1211-2119. 

24) ČTK, BBC. Policie přemístila zadrženého Pinocheta do jiné nemocnice. Právo: 

nezávislé noviny. Praha: Borgis, 30. 10. 1998, 8(254), 7. ISSN 1211-2119. 

25) HEKRDLA, Martin. Pod parukou tma. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 

31. 10. 1998, 8(255), 6. ISSN 1211-2119. 
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26) DPA, ČTK, LAN. Pinochet byl podmínečně propuštěn, ale zůstává pod 

policejním dohledem. Právo: nezávislé noviny. Praha: Borgis, 31. 10. 

1998, 8(255), 8. ISSN 1211-2119. 

 
25. 2. – 17. 3. 2000 

Hospodářské noviny 

1) ČTK. O osudu Pinocheta se má rozhodnout dnes. Hospodářské noviny: deník 

pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 2. 3. 2000, 44(44), 1. ISSN 0862-

9587. 

2) KB, REUTERS, ČTK. Augusto Pinochet se vrátil do Chile. Hospodářské 

noviny: deník pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 3. 3. 2000, 44(45), 1. 

ISSN 0862-9587. 

3) ČTK. Pinocheta mají potrestat Chilané. Hospodářské noviny: deník pro 

ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 3. 3. 2000, 44(45), 16. ISSN 0862-9587. 

4) KB. Muž s poněkud pozdní, avšak velmi výraznou kariérou. Hospodářské 

noviny: deník pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 3. 3. 2000, 44(45), 16. 

ISSN 0862-9587. 

5) ČERNÝ, Adam. Pinochetův případ otevřel minulost. Hospodářské noviny: deník 

pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 3. 3. 2000, 44(45), 20. ISSN 0862-

9587. 

6) NESG. Násilnosti při demonstracích proti Pinochetovi. Hospodářské noviny: 

deník pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 6. 3. 2000, 44(46), 1. ISSN 

0862-9587. 

7) KB, REUTERS, ČTK. Pinochet po návratu do Chile podezřele 

pookřál. Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 

6. 3. 2000, 44(46), 16. ISSN 0862-9587. 

8) KB, REUTERS. Chile má nového prezidenta. Hospodářské noviny: deník pro 

ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 13. 3. 2000, 44(51), 16. ISSN 0862-

9587. 

9) LUKÁŠEK, Libor. Hodnota lidských práv je univerzální. Hospodářské noviny: 

deník pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 15. 3. 2000, 44(53), 24. ISSN 

0862-9587. 
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10) MOP. Chilské ministerstvo veřejných prací. Hospodářské noviny: deník pro 

ekonomiku a politiku. Praha: Economia, 17. 3. 2000, 44(55), 12. ISSN 0862-

9587. 

 

Mladá fronta 

1) PP. Pinochet se vrací domů, ale neví, co ho tam čeká. Mladá fronta Dnes. 

Pražské vydání. Praha: MaFra, 3. 3. 2000, 11(53), 1. ISSN 1210-1168. 

2) POŠUSTA, Pavel. Pinochet nevyhrál, prohrál. Mladá fronta Dnes. Pražské 

vydání. Praha: MaFra, 3. 3. 2000, 11(53), 8. ISSN 1210-1168. 

3) POŠUSTA, Pavel. Pinocheta čeká pozměněná vlast. Mladá fronta Dnes. Pražské 

vydání. Praha: MaFra, 3. 3. 2000, 11(53), 10. ISSN 1210-1168. 

4) ČTK. Jak šly jeho dny. Mladá fronta Dnes. Pražské vydání. Praha: MaFra, 3. 3. 

2000, 11(53), 10. ISSN 1210-1168. 

5) WITKER, Ivan. Operace návrat má stále otevřený konec. Mladá fronta Dnes. 

Pražské vydání. Praha: MaFra, 3. 3. 2000, 11(53), 10. ISSN 1210-1168. 

6) POŠUSTA, Pavel. Generál Pinochet je opět v Chile. Mladá fronta Dnes. Pražské 

vydání. Praha: MaFra, 4. 3. 2000, 11(54), 12. ISSN 1210-1168. 

7) PP. Pinochet: Britové sčítají náklady. Mladá fronta Dnes. Pražské vydání. Praha: 

MaFra, 4. 3. 2000, 11(54), 12. ISSN 1210-1168. 

8) WITKER, Ivan. Případ Pinochet zajímá i soudy v Chile. Mladá fronta Dnes. 

Pražské vydání. Praha: MaFra, 13. 3. 2000, 11(61), 11. ISSN 1210-1168. 

 

Právo 

1) CNN, DPA, ČTK. Pinochet je na svobodě. Právo: nezávislé noviny. Praha: 
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