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Abstrakt 

Bakalářská práce „Postavení okcitánštiny ve Francii v kontextu francouzské a evropské 

jazykové politiky“ se zabývá problematikou okcitánštiny ve francouzském prostoru, 

přičemž si klade výzkumnou otázku: Jaký postoj v současné době zaujímá Francie 

k regionálním jazykům, konkrétně okcitánštině, v kontextu legislativy národní 

i evropské? Vzhledem k tomu, že je věta o francouzštině jako oficiálním jazyku 

Republiky zakotvena v Ústavě, vycházíme z hypotézy, že pozice okcitánštiny není příliš 

silná a stabilní a tento jazyk je systematicky odsunován do pozadí v různých oblastech 

veřejného života. V první části bakalářské práce je proto představena okcitánština jakožto 

předmět výzkumu. Nejprve je definována terminologie, která hraje důležitou roli při 

studiu jazykové politiky. Dále je představena jazyková situace Francie, v níž se kromě 

francouzštiny používá značné množství regionálních jazyků. V této práci je zkoumán 

jeden z nich, okcitánština, proto se v první části také seznámíme s jejími specifiky jak 

lingvistickými, tak kulturně-geografickými. V druhé části práce jsou analyzována 

legislativní opatření, která regionální jazyky upravují. Poté je představena Evropská 

charta regionálních či menšinových jazyků, její cíle a zásady a francouzský přístup k ní, 

včetně debat o její ratifikaci, která byla definitivně odmítnuta v roce 2015. Třetí část 

konfrontuje reálné postavení okcitánštiny ve veřejném sektoru se zněním čl. 8-14 Charty.  

  



Abstract 

This bachelor’s thesis “Position of Occitan in France in the context of French and 

European language policy” deals with the problem of Occitan language in France. It aims 

to answer the research question: What attitude does France take towards regional 

languages, namely towards Occitan, in national and European legislature context? 

Considering the specific mention in the Constitution of French being the official language 

of French Republic, this paper follows the hypothesis that the position of Occitan is not 

strong and stable, and this language is systematically being sidelined. Therefore, the first 

part of this thesis presents Occitan as the subject of research. At first, the terminology is 

defined as it plays an important part in language policy discussions. After that, the overall 

linguistic situation in France is introduced taking into consideration its immense linguistic 

diversity. Then, Occitan as one of the regional languages of France will be presented 

along with its linguistic, geographic and historical specifics. The second part of the thesis 

analyzes legal measures taken by the French Republic that regulate use and position of 

regional languages. Thereafter, the European Charter for Regional or Minority Languages 

is examined including the French approach and discussions about its ratification, which 

was finally refused in 2015. The third and final chapter is concerned with confrontation 

of articles 8-14 of the Charter with the current situation of Occitan in public sector. 
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ÚVOD 
Okcitánština je jazyk s velkým historickým a kulturním kapitálem. Jazyk trubadúrů, jazyk 

nositele Nobelovy ceny Frédérica Mistrala, ale i jazyk milionů obyvatel jižní Francie. 

Geograficky totiž oblast, kde se okcitánsky hovoří či hovořilo, zabírá téměř třetinu celkové 

rozlohy metropolitní Francie, od Pyrenejí po Périgord. Toto historické lingvistické území proto 

budeme v této práci nazývat pojmem Okcitánie, ačkoli stejný termín označuje současný správní 

region Occitanie, který vznikl spojením regionů Midi-Pyrénées a Languedoc-Roussillon. 

 V současnosti nicméně ani na tomto území není okcitánština hojně používaná, částečně 

vinou tzv. vergonha (okcitánsky ostuda). Toto označení se používá pro tendenci francouzské 

politiky od abbé Grégoira, který se v 18. a počátkem 19. století urputně zasazoval o jazykovou 

unifikaci Francie, a rozumí se jím tlak, pod který se regionální jazyky dostaly. Tlak, jehož 

výsledkem měl být pocit studu za používání takového jazyka. 

 Přesto je okcitánština stále živým jazykem, byť čelí mnoha překážkám. Není však 

jediným regionálním jazykem, na území Francie lze například komunikovat v alsaštině, 

baskičtině, bretonštině, katalánštině nebo korsičtině. Na rozdíl od mluvčích těchto jazyků se 

však mluvčí okcitánštiny nacházejí ve velmi rozsáhlé oblasti, z čehož vyplývá několik 

důsledků: jde o jazyk s mnoha dialekty (z nichž některé jsou pro uživatele jiného dialektu téměř 

nesrozumitelné), jehož mluvčí se neshodnou ani na všech zvycích a kulturních tradicích (nabízí 

se srovnání Gaskoňska a okolí Nice nebo Limoges) a dokonce ani na názoru na okcitánštinu 

samotnou. Tato roztříštěnost hraje v případě okcitánštiny a Okcitánie důležitou roli, protože si 

svou pozici hájí obtížněji než například jednotnější Baskové nebo Korsičané. 

 Právě o to, aby získala okcitánština více výsad a celkově si vydobyla lepší postavení 

ve veřejném životě, usiluje politický okcitanismus. Pojem definovaný Philippem Lavellem 

se začal používat už po druhé světové válce, jakožto samostatné hnutí slavil největší úspěchy 

v 60. letech 20. století a poté se stáhl do ústraní. Ačkoli se ani v současné době nejedná 

o masovou snahu o získání politické moci, začínají politickému okcitanismu přibývat příznivci. 

Ti volají nejen po rozšíření práva používat okcitánštinu v dalších oblastech veřejného sektoru, 

ale i po politickém uznání okcitánské identity a autonomie či větší soudržnosti komunity. 

To je však do značné míry obtížné, jelikož čl. 2 Ústavy Francouzské republiky uvádí 

na prvním místě, že „Jazykem Republiky je francouzština.“ Francie jakožto člen Evropské unie 

se ovšem musí řídit i unijními předpisy. Zatímco Evropskou chartu regionálních a menšinových 

jazyků neratifikovala, je pro ni závazný článek 22 Charty základních práv Evropské unie 

v tomto znění: „Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.“ Podpora práv 

jazykových menšin tudíž staví jazykově unifikovanou Francii do těžké pozice. 
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Tato bakalářská práce si proto klade za cíl odpovědět na stěžejní otázku: Jaký postoj 

v současné době zaujímá Francie k regionálním jazykům, konkrétně okcitánštině, v kontextu 

evropské a národní legislativy? Kromě toho se ale také pokusíme odpovědět na tři série dílčích 

otázek. 1) Jaký úzus panuje v pojmenování fenoménu regionálních jazyků / menšinových 

jazyků / dialektů / patois a jaký má vliv? Jaká je pozice francouzštiny a jaké jsou další regionální 

jazyky Francie? V čem se okcitánština a Okcitánie liší? 2) Jaká je v současnosti pozice 

regionálních jazyků z legislativního hlediska a jak se tato situace vyvíjela? Jaký význam má 

pro okcitánštinu Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (dále jen Charta)? 3) Do 

jaké míry splňuje okcitánština podmínky článků 8 – 14 části III Charty? Jakým způsobem se 

snahy o popularizaci regionálních jazyků projevují ve veřejném sektoru? Do jaké míry se liší 

od čtyř dalších regionálních jazyků jihu a západu Francie (baskičtiny, bretonštiny, katalánštiny 

a korsičtiny) v politickém sebeuvědomění? 

Z metodologického pohledu je práce případovou studií, která vychází z kvalitativní 

analýzy primárních a sekundárních zdrojů. Tato případová studie pracuje s hypotézou, že 

Francii a její postoj k okcitánštině značně ovlivňuje pnutí mezi snahou o valorizaci jazykové 

rozmanitosti a zároveň silnou centralizací jazykové politiky, a tudíž nemá okcitánština 

ve veřejném sektoru příliš stabilní pozici. 

Aby tato hypotéza byla potvrzena či vyvrácena, analyzuje tato práce široké spektrum 

primárních a sekundárních zdrojů. Nejdůležitějším primárním zdrojem je Evropská charta 

regionálních či menšinových jazyků1, analyzovány budou také zprávy od Bernarda Poignanta2 

a Bernarda Cerquigliniho3 a monografie The European Charter for Regional or Minority 

Languages: legal challenges and opportunities4 od Roberta Dunbara a Parry Gwynedd. Při 

zkoumání jazykové politiky Francie budeme čerpat také z databáze francouzské legislativy 

Legifrance5, a to konkrétně z Ústavy, Deixonnovova zákona, Toubonova zákona, Bas-

Lauriolova zákona a Habyova zákona. Dalším primárním zdrojem, o nějž se budeme opírat při 

                                                           
1 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků. Dostupné z URL: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/charta_cz_1.pdf 
2 POIGNANT, Bernard. Langues et cultures régionales. Paris: La documentation française 1998, 47 s. 
3 CERQUIGLINI, Bernard. „La charte européenne des langues régionales ou minoritaires“ In CLAIRIS, 

Christos; COSTAOUEC, Denis; COYOS, Jean-Baptiste (eds). Langues et Cultures Régionales de France : état 

des lieux, enseignement, politiques : actes du Colloque 11-12 juin 1999. Université Paris V- René Descartes, 

Laboratoire Théorie et description linguistique. Paris: L'Harmattan, 2000, s. 107–111. 
4 DUNBAR, Robert a Parry GWYNEDD. The European Charter for Regional or Minority Languages: legal 

challenges and opportunities. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2008, 275 s. 
5 Webové stránky Legifrance. Dostupné z URL: www.legifrance.gouv.fr 
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analýze jazykové politiky a diverzity Francie, bude článek Anthonyho Lodge „La spécificité 

française : histoire et politique linguistique“6. 

Mezi primární zdroje dále řadíme monografie předních okcitanistů, kteří přinášejí různé 

pohledy na pozici okcitánštiny ve Francii, a to konkrétně Le francais et les langues historiques 

de la France7 od Hervé Abalaina; La langue occitane8 od Pierra Beca; Le provençal, essai de 

description sociolinguistique et différentielle9 od Philippa Blancheta; Occitanie: histoire 

politique et culturelle10 od Philippa Lavella; Précis d’occitan et de catalan11 od Christiana 

Nique a Politique linguistique et enseignement des “langues de France“12 od Patricka Sauzeta 

a François Pica. 

Kromě primárních zdrojů práce využívá také několik typů sekundárních zdrojů. Zaprvé 

se jedná o prameny zabývající se lingvistikou, z nichž nesmíme opomenout Reversing language 

shift: theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages13 od Joshuy 

Fishmana (akademickou obcí považovaného za nejvýznamnějšího teoretika v oblasti zkoumání 

menšinových jazyků), The Cambridge handbook of language policy14 od Bernarda Spolsky 

nebo Language policy and political theory: building bridges, assessing breaches15 od Thomase 

Ricenta a Yaela Peleda. Z politologických pramenů budeme pracovat s publikacemi 

Francouzský politický systém16 od Michela Perottina nebo Langue et droit17 od Jean-Marie 

                                                           
6 LODGE, Anthony. „La spécificité française : histoire et politique linguistique“. In Langues régionales : langues 

de France, langues d'Europe. Actes de la journée d’étude organisée par la Bibliothèque publique d’information 

au Centre Georges Pompidou. Bpi: Paris, 1999, s. 6-13. 
7 ABALAIN, Hervé. Le francais et les langues historiques de la France. Paris: Gisserot, 2007, 317 s.  
8 BEC, Pierre. La langue occitane. Paris: Presses universitaires de France, 1995, 127 s. 
9 BLANCHET Philippe. Le provençal, essai de description sociolinguistique et différentielle. Institut de 

Linguistique de Louvain: Peeters, Louvain, 1992, 192 s. 
10 LAVELLE, Philippe. Occitanie: Histoire politique et culturelle. Toulouse: Institut d’Estudis Occitans, 2004, 

587 s. 
11 NIQUE, Christian. Précis d'occitan et de catalan. Montpellier: CRDP de l'Académie de Montpellier, 2006, 

149 s. 
12 SAUZET, Patrick a François PIC. Politique linguistique et enseignement des "langues de France". Paris: 

L’Harmattan 2009, 299 s. 
13 FISHMAN, Joshua A. Reversing language shift : theoretical and empirical foundations of assistance to 

threatened languages. Clevedon ; Philadelphia ; Adelaide : Multilingual Matters, 1991, 431 s. 
14 SPOLSKY, Bernard eds. The Cambridge handbook of language policy. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2012, 738 s. 
15 RICENTO, Thomas Ricento a Yael PELED. Language policy and political theory : building bridges, 

assessing breaches. Cham: Springer, 2015, 121 s. 
16 PEROTTINO, Michel. Francouzský politický systém. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, 335 s. 
17 WOEHRLING, Jean-Marie. „La promotion des langues régionales et minoritaires dans le projet de Charte 

européenne du Conseil de l’Europe“. In PUPIER, Paul a José WOEHRLING (eds). Langue et droit. Actes du 

premier congrès de l’Institut international de droit linguistique comparé, 27–29 avril 1988. Université de Québec 

à Montréal, Montréal: W & L, 1989, s. 133-168. 
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Woehrlinga. Mezi sekundární prameny řadíme také články zabývající se oblastí veřejné 

politiky, jmenovitě „Trajectoires nationalistes. Les nationalismes en Pays Basque français et 

espagnol“18 od Jean-Marie Izquierdo či „The philosophy of French language legislation: 

Internal and international aspects“19 od Yves Marek. 

Bakalářská práce je členěna do tří kapitol, které nabízejí odpovědi na výše zmíněnou 

výzkumnou otázku a dílčí otázky. V první kapitole bakalářské práce jsou nejprve definovány 

pojmy klíčové pro tuto práci: ohrožený jazyk, regionální jazyk, menšinový jazyk, dialekt a 

patois. Jejich záměna totiž může významně ovlivnit tón diskurzu, a tím také částečně ovlivnit, 

jak o těchto jazycích lidé uvažují. Druhá část první kapitoly se zabývá jazykovou situací 

Francie, a to jak francouzštinou jakožto jazykem Republiky, tak regionálními jazyky. Třetí část 

první kapitoly představuje okcitánštinu z lingvistické, kulturní i geografické perspektivy. 

Druhá kapitola analyzuje významná legislativní opatření, která upravují pozici 

regionálních jazyků ve Francii, a to konkrétně Ústavu a další čtyři klíčové zákony: Deixonnův 

zákon, Toubonův zákon, Bas-Lauriolův zákon a Habyův zákon. Na jejich základě je nastíněn 

vývoj legislativního přístupu Francie k regionálním jazykům. Druhá část druhé kapitoly tento 

přístup kontrastuje s Evropskou chartou regionálních a menšinových jazyků (dále jen Chartu), 

přičemž je kladen důraz nejen na její cíle, ale především na francouzský přístup k ní. V této 

kapitole je tudíž zkoumána jak rovina veřejné politiky, tak politického diskurzu. 

Třetí kapitola přináší srovnání části III Charty (konkrétně článků 8-14, které se týkají 

naplňování cílů Charty) se současným stavem používání okcitánštiny ve veřejném prostoru. 

Analýze bude podrobena oblast vzdělávání, soudnictví, veřejné správy, médií, kulturního, 

hospodářského a společenského života a přeshraniční spolupráce. Druhá část třetí kapitoly 

prezentuje další možnosti využití okcitánštiny, které nejsou zahrnuty v Chartě, a to konkrétně 

v místních pojmenováních a hlášeních nebo označeních. Pozornost je nakonec věnována i 

politickému okcitanismu a jeho specifikům oproti jiným regionálním jazykům. 

  

                                                           
18 IZQUIERDO, Jean-Marie. „Trajectoires nationalistes. Les nationalismes en Pays Basque français et 

espagnol.“ Pôle Sud, 2004, vol. 20, s. 47-61. 
19 MAREK, Yves. „The philosophy of French language legislation: Internal and international aspects“. In 

KIBBEE, Douglas A. (eds). Language legislation and linguistic rights. Amsterdam: John Benjamins, 1996, s. 

341-350. 
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1 OKCITÁNŠTINA VE FRANCII V TEORETICKO-

JAZYKOVÉM KONTEXTU 
Rozlišovat, jaký jazyk je na daném území používán a jaký má oficiální status, je velmi důležité. 

Pro spoluzakladatele Pražského lingvistického kroužku Viléma Mathesia je jazyk nástrojem 

„a jeho hodnota je jako u každého nástroje úměrná míře, v níž se osvědčuje při plnění 

svého úkolu.“20 Už z Mathesiovy definice tedy napovídá, že komunikace není jediným účelem 

jazyka. Jazyk totiž plní i mnoho dalších funkcí, a tak může zasahovat do různých sfér 

soukromého a veřejného života. Tato perspektiva je pro tuto bakalářskou práci podstatná – to, 

jakou pozici má okcitánština ve Francii, odráží, jakým způsobem je nahlíženo na kulturní 

a lingvistické menšiny a jakým způsobem ovlivňuje regionální identita jednání těchto menšin. 

Pojetí funkcí jazyka se různí, pro okcitánštinu je zásadní perspektiva sociolingvisty 

Louis-Jeana Calveta, který se soustředí na extratextuální dopad použití jazyka. Podle něj jazyk 

plní identitární, národní a dorozumívací funkci. Tento identitární aspekt je pro okcitánštinu 

klíčový, jelikož tato funkce může hrát významnou roli při vyjednávání jazykové politiky 

Francie. Problematikou extratextuální (tedy nejen dorozumívací) funkce jazyka se zabývali 

i další významní lingvisté, jako je například Pierre Bourdieu. Pro něj jazyk znamená také 

sociální kapitál, definovaný jako „množinu aktuálních nebo potenciálních zdrojů, která vychází 

z vlastnictví trvalé sítě více či méně institucionalizovaných vztahů a známostí“21. Tento sociální 

kapitál lze přeměnit na ekonomický kapitál, zabývat se problematikou jazyka je tudíž namístě. 

 Vezmeme-li v potaz tento identitární, kulturní, sociální a ekonomický potenciál, nabízí 

se otázka, jak ve Francii k této záležitosti přistupují zákonodárci. Prvním důležitým důkazem, 

že úloha jazyka ve státě je nezanedbatelná, je Článek 2 Ústavy Francouzské republiky, který 

říká následující: „Francouzština je jazykem Republiky. Národním symbolem je vlajka trikolóry, 

modrá, bílá, červená. Národní hymnou je Marseillaise. Národním heslem je „Volnost, rovnost, 

bratrství“. Jejím principem je: vláda lidu, pomocí lidu a pro lid.“22 Pasáž zabývající 

se francouzštinou jako jazykem Republiky ovšem pochází až ze změny ústavního zákona 26. 

června 1992. Proč byla po 44 letech existence Páté republiky Ústava změněna tímto způsobem? 

                                                           
20 MATHESIUS, Vilém. „O požadavku stability ve spisovném jazyce“. In: Spisovná čeština a jazyková kultura. 

Praha 1932, s. 14. Přepracováno a otištěno in Čeština a obecný jazykozpyt. Praha 1947 (pod názvem O potřebě 

stability ve spisovném jazyce), s. 415. 
21 BOURDIEU, Pierre. „The Forms of Capital”. In: RICHARDSON, John. Handbook of Theory and Research 

for the Sociology of Education. Greenwood Press: New York 1986, s. 247. 
22 Webové stránky Legifrance. Dostupné z URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F4A9C7D2799FDE90CFCFC025A5E92785.tp

lgfr25s_3?idArticle=LEGIARTI000006527453&cidTexte=LEGITEXT000006071194&dateTexte=20171212 

[cit. 30. 11. 2017]. 
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Zabývat se jazykem jakožto problémem totiž dává smysl nejen z hlediska 

lingvistického, nýbrž i politického a sociologického, což tato změna reflektuje. Schopnost 

mluvit a morálně uvažovat jsou dva definující prvky lidstva. Stejně jako se různá území liší 

přístupem k morálním zásadám, liší se i lingvisticky. Z této premisy vycházejí teoretici 

jazykové politiky – ať už se jedná o přístup k jazykovému vzdělání, jazyk užívaný na pracovišti, 

podpora ohrožených jazyků či otázku občanství.23 Spolsky jazykovou politikou rozumí 

„oficiální soubor pravidel používání jazyka a jeho forem v národním státě“24. To, zdali má 

národní jazyk nahradit, či doplnit menšinový jazyky, je otázka, která ve Francii nabývá 

na aktuálnosti, a proto je pro okcitánštinu velmi důležitou.25  

V této kapitole proto ukážeme, jakým způsobem terminologie a legislativní zakotvení 

ovlivňují společenskou situaci v rovině jazykové politiky. Nejprve provedeme analýzu termínů, 

které jsou klíčové pro zkoumání jazyků Francie: ohrožený jazyk, jelikož počet jejich mluvčích 

rapidně klesá; regionální a menšinový jazyk, tedy dva pojmy odlišné v sepjetí jazyka s určitou 

oblastí nebo ukazující na počet jeho mluvčích; dialekt a patois, tedy běžně používaná 

pojmenování ukazující na nerovnost těchto jazyků s jazykem majoritním, oficiálním, 

s francouzštinou. Následovat bude seznámení s jazykovou situací ve Francii s důrazem 

na konkurenci regionálních jazyků a francouzštiny, která je oficiálním jazykem Republiky 

a jejíž ústavní zakotvení na takovéto úrovni není v Evropě příliš obvyklé. Nakonec bude 

představena okcitánština a její geograficko-lingvistická a kulturní specifika. 

 

1.1 TERMINOLOGIE A ÚZUS 
V této části kapitoly si klademe za cíl představit základní terminologii, s níž bude tato práce 

operovat. Mezi lingvisty v otázce pojmenování mnoha fenoménů neexistuje shoda, musíme si 

tudíž stanovit rozdíly mezi základními aspekty problematiky v zájmu udržení koherence práce. 

Nejprve se budeme zabývat pojmy ohrožený jazyk (v definici stanovenou UNESCO), 

regionální a menšinový jazyk (tyto dva pojmy se často nacházejí v konkurenční situaci) 

a rozdílem mezi dialektem a patois (tedy dvěma označeními, kterými okcitánštinu typicky 

titulují laici, ovšem ne zcela přesně a neutrálně). 

                                                           
23 RICENTO, Thomas Ricento a Yael PELED. Language policy and political theory: building bridges, assessing 

breaches. Cham: Springer, 2015, s. 1. 
24 SPOLSKY, Bernard. „What is language policy?“ In SPOLSKY, Bernard eds. The Cambridge handbook of 

language policy. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, s. 3. 
25 MAY, Stephen. „Contesting public monolingualism and diglossia: rethinking political theory and language 

policy for a multilingual world“. In RICENTO, Thomas Ricento a Yael PELED. Language policy and political 

theory : building bridges, assessing breaches. Cham : Springer, 2015, s. 78. 
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1.1.1 OHROŽENÝ JAZYK 

UNESCO každý rok vytváří seznam ohrožených jazyků, které jsou definovány jako „jazyky, 

které jejich mluvčí přestali používat úplně, používají je v menším množství oblastí, nepoužívají 

všechny vrstvy daného jazyka a/nebo je přestanou předávat dalším generacím“26. Existuje 

9 kritérií, podle nichž se ohrožení daného jazyka měří: předávání mezi generacemi, celkový 

počet mluvčích, poměr mluvčích vůči celkovému počtu obyvatel, změny v oblastech používání 

jazyka, používání v médiích, přístup ke vzdělávacím materiálům a literatuře v daném jazyce, 

institucionální přístup, přístup mluvčích samotných a množství a kvalita dokumentace o daném 

jazyce.27 

 Ve Francii se podle Atlasu ohrožených jazyků UNESCO nachází 26 jazyků různých 

stupňů ohrožení od zranitelných po kriticky ohrožené. Data ukazují, že z dialektů okcitánštiny 

(blíže k okcitánštině viz kapitola 1.3) jsou 4 kriticky ohrožené.28 

 

1.1.2 REGIONÁLNÍ A MENŠINOVÝ JAZYK 

Charta rozumí výrazem regionální či menšinový jazyk jazyky, které jsou: „i) tradičně užívány 

na daném území státu občany tohoto státu, kteří tvoří skupinu početně menší než ostatní 

obyvatelstvo státu; a ii) odlišné od úředního jazyka (úředních jazyků) tohoto státu; neoznačuje 

dialekty úředního jazyka (úředních jazyků) státu, ani jazyky migrantů.“29 Pojmu dialekt se bude 

věnovat další podkapitola, všimněme si však, že terminologie Charty není jednoznačná. 

 Mezi jazykovědci nepanuje shoda v tom, zdali používat termín regionální jazyk, či 

menšinový jazyk. Pro předního okcitanistu Beca je pojmenování menšinový jazyk značně 

pejorativní. Zaprvé podle něj neodpovídá skutečnosti, zadruhé se jedná o dědictví silné mediální 

kampaně na začátku 50. let 20. století proti Deixonnově zákonu (o tomto zákoně blíže v kap. 

2.1). Bec má výhrady i k označení regionální jazyk, předkládá označení etnický jazyk.30 Sauzet 

dokonce prosazuje variantu označení jazyk Francie.31 V současnosti nejrozšířenější se zdá být 

název regionální jazyk. Ministerstvo kultury používá jazyky Francie jakožto množinu, jejíž 

                                                           
26 Webové stránky UNESCO. Dostupné z URL: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-

languages/faq-on-endangered-languages/ [cit. 10. 12. 2017]. 
27 Webové stránky UNESCO. Dostupné z URL: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-

languages/language-vitality/ [cit. 10. 12. 2017]. 
28 Webové stránky UNESCO. Dostupné z URL: http://www.unesco.org/languages-

atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap [cit. 10. 12. 2017]. 
29 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků. Dostupné z URL: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/charta_cz_1.pdf [cit. 10. 12. 2017]. 
30 BEC, Pierre. La langue occitane. Paris: Presses universitaires de France, 1995, s. 4. 
31 SAUZET, Patrick a François PIC. Politique linguistique et enseignement des "langues de France". Paris: 

L’Harmattan, 2009, s. 9. 
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podmnožiny jsou regionální jazyky, neteritoriální jazyky (např. arabština) a zámořské jazyky 

(např. kreoly). Regionální jazyky jsou definovány jako jazyky, jimiž se mluví na určité části 

území déle než francouzštinou.32 Také Cerquiglini a Poignant ve svých zprávách k ratifikaci 

Charty volí především označení regionální jazyk (viz kap. 2.2). Z těchto důvodů práce bude 

používat termín regionální jazyk, který sice nemusí stoprocentně odrážet realitu, nicméně je 

neutrální a v oficiálních dokumentech nejčastěji používaný. 

 

1.1.3 DIALEKT A PATOIS 

Pro ohrožené jazyky je typické, že je jejich mluvčí přestávají používat při čtení a téměř jimi 

nepíšou. Z toho vyplývá, že jejich použití se stahuje spíše do intimního prostředí a neformální 

komunikace, z veřejného prostoru mizí. Jelikož tyto jazyky vyžadují akci, kterou Joshua 

Fishman pojmenovává obrácení směru jazykové směny, nejsou mnohými považovány 

za plnohodnotné jazyky a mluví se o nich jako o pouhých dialektech.33 

 Saussure poukazuje na fakt, že určit rozdíl mezi jazyky a dialekty je obtížné – jazykem 

můžeme nazývat i dialekt, pokud vytváří literaturu (jako příklad uvádí portugalštinu 

a nizozemštinu). Roli hraje i srozumitelnost: v hraničních oblastech, kupříkladu mezi Francií 

a Itálií, lze jen těžko určit, kdy ještě mluvčí používají francouzštinu s mnoha výrazy přejatými 

z italštiny a kdy už přecházejí do provensálštiny.34 

Pojem patois vnímá současná společnost spíše s negativními konotacemi. Slovník 

Ortolang jej definuje jako „omezený lingvistický systém používaný na malém území, bez 

stabilního kulturního a sociálního statutu“35. Zároveň v etymologii uvádí, že první písemná 

zmínka o něm pochází ze 13. století a že už tehdy byl považován za synonymum 

nesrozumitelného a hrubého jazyka. A právě to, že se o regionálních jazycích často mluví jako 

o patois, je uzavírá do začarovaného kruhu špatné pověsti. Nicméně je s podivem, že sami 

mluvčí okcitánštiny (především ti starší) takto někdy označují svůj jazyk, i když bez 

negativního nádechu. Tato práce bude pojem dialekt používat pouze v případě jazykových 

variací v rámci okcitánštiny, s termínem patois z důvodu zabarvení pracovat nebudeme. 

                                                           
32 Webové stránky Ministerstva kultury Francouzské republiky. Dostupné z URL: 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-

langue/Langues-de-France [cit. 30. 12. 2017]. 
33 FISHMAN, Joshua A. Reversing language shift : theoretical and empirical foundations of assistance to 

threatened languages. Clevedon ; Philadelphia ; Adelaide : Multilingual Matters, 1991, s. 339. 
34 SAUSSURE, Ferdinand de, Charles BALLY a Albert SECHEHAYE. Kurs obecné lingvistiky. Praha: 

Academia, 2007, s. 228–229. 
35 Webové stránky Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Dostupné z URL: 

http://www.cnrtl.fr/definition/patois [cit. 28. 12. 2017]. 
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1.2 JAZYKOVÁ SITUACE VE FRANCII 
Teoretické koncepty popsané výše jsou pro jazykovou situaci ve Francii velmi podstatné. 

V očích Francouzů totiž hraje velkou roli, zdali se o daném jazykovém útvaru mluví jako 

o jazyce (regionálním, menšinovém), či jako o dialektu nebo patois. Tyto náhledy silně formují 

veřejné mínění. O které jazyky se jedná, zmiňujeme-li jazyky Francie, ukáže tato kapitola. 

 

1.2.1 FRANCOUZŠTINA – OFICIÁLNÍ JAZYK 

Současný úřední jazyk Francie, francouzština, se ve středověku vyvinula v oblasti Paříže 

a kolem Loiry. Do roku 1539 byla jednou z mnoha forem, které se používaly k dorozumívání 

v neformální komunikaci a v nízkých literárních žánrech, nicméně vysokým literárním žánrům 

a oficiální komunikaci dominovala latina. V roce 1539 však bylo podepsáno nařízení z Villers-

Cotterêts, podle níž mají všechna právní rozhodnutí být vyhlašována, registrována a dávána 

stranám v mateřském francouzském jazyce a ne jinak. Francouzština se tak stala hlavním 

jazykem používaným i v právním a soudním prostředí.36  

Francouzština sice začala být preferovaným jazykem v písemném projevu, ovšem 

v několika oblastech se v ústní komunikaci prosadila dokonce až počátkem 20. století. Od roku 

1793 byla francouzština jediným jazykem povoleným ve školství s odůvodněním: „V jednotné 

a nerozdělitelné republice se musí používat jednotný jazyk.“37 Poslední ránu lingvistické 

diverzitě zasadila průmyslová revoluce – obyvatelé měst totiž tzv. patois velmi pohrdali.  

   

1.2.2 REGIONÁLNÍ JAZYKY FRANCIE 

I přes výše zmíněnou značnou nevoli vůči regionálním jazykům byla francouzština jakožto 

jazyk Republiky do Ústavy oficiálně doplněna až 26. června 1992.38 Snahám o jazykovou 

decentralizaci tím byla do jisté míry učiněna přítrž. To však nezměnilo nic na faktu, že Francie 

není lingvisticky homogenní zemí a kromě francouzštiny se na jejím území vyskytuje mnoho 

regionálních jazyků, dialektů a lokálních variant. 

Jelikož je ale složité klasifikovat, co ještě je regionální jazyk a co už je dialekt, v tomto 

ohledu nepanuje mezi lingvisty a politiky stoprocentní shoda. Poignant jako regionální jazyky 

Francie klasifikuje alsaštinu-moselštinu, baskičtinu, bretonštinu, katalánštinu, korsičtinu, 

                                                           
36 DUBY, Georges. Dějiny Francie: od počátků po současnost. Praha: Karolinum, 2003, s. 299. 
37 ABALAIN, Hervé. Le francais et les langues historiques de la France. Paris: Gisserot, 2007, s. 41–42. 
38 Webové stránky Legifrance. Dostupné z URL: 

www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A38CF4E23304B682E2CA90375209D28B.tplgfr33s_

3?idArticle=LEGIARTI000006527452&cidTexte=JORFTEXT000000571356&categorieLien=id&dateTexte=19

950804 [cit. 20. 12. 2017]. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A38CF4E23304B682E2CA90375209D28B.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000006527452&cidTexte=JORFTEXT000000571356&categorieLien=id&dateTexte=19950804
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A38CF4E23304B682E2CA90375209D28B.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000006527452&cidTexte=JORFTEXT000000571356&categorieLien=id&dateTexte=19950804
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A38CF4E23304B682E2CA90375209D28B.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000006527452&cidTexte=JORFTEXT000000571356&categorieLien=id&dateTexte=19950804
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kreoly, okcitánštinu, nizozemštinu, jazyky d’oïl a franko-provensálštinu (viz mapu v příloze č. 

2).39 Ministerstvo kultury Francouzské republiky tento seznam rozšiřuje o ligurské dialekty. 

Naopak Lodge poskytuje stručnější klasifikaci, zahrnující alsaštinu, baskičtinu, bretonštinu, 

katalánštinu, korsičtinu, okcitánštinu a vlámštinu. Ty se dále mohou sdružovat do skupin podle 

původního výskytu na exocentrické (katalánština, baskičtina a vlámština jsou jazyky, které se 

primárně používají mimo Francii) a endocentrické (okcitánština, korsičtina, bretonština a 

alsaština, jejichž původní území se nachází v metropolitní Francii).40 

 Je důležité zmínit, že všichni mluvčí regionálních jazyků Francie ovládají samozřejmě 

i francouzštinu. Je však nutné definovat, o jaký fenomén se jedná, vědci totiž operují se dvěma 

pojmy podobného významu: diglosie a bilingvismus. Diglosie je podle Čermáka 

komplementární koexistence nižších a vyšších forem, obvykle úzce příbuzných, přesto obtížně 

srozumitelných, a užívaných pro různé funkce a cíle na jediném národním území.41 

Bilingvismem rozumí jev „koexistence dvou (nebo více) vybudovaných jazykových systémů 

u jednotlivce“42, není však nikdy úplný, vždy převažuje používání jednoho jazyka v určitých 

funkcích a druhého jazyka v jiných. Saussure upozorňuje na komplikace v geografické 

různosti, konkrétně na koexistenci několika jazyků na jednom místě. Rozeznává dva případy: 

(1) Jazyk nového obyvatelstva překryje jazyk obyvatelstva domácího (úředním jazykem 

Mexika je španělština). (2) Národy se smísí bez splývání jazyků (v Bretani se mluví bretonsky 

a francouzsky). V druhém z případů se pak může stát, že jazyk není distribuován rovnoměrně, 

nýbrž teritoriálně (jedním jazykem se mluví ve městech, druhým na venkově). Toto překrývání 

prý bylo nejčastěji vyvoláno vpádem silnějšího lidu, to však není podmínkou. Velká část 

obyvatelstva následkem toho zůstává bilingvní.43 

Případ okcitánštiny tedy spíše odpovídá druhému typu Saussurovy klasifikace. Mluvčí 

jsou v naprosté většině případů bilingvní a v rámci diglosie používají francouzštinu k jiným 

úkonům než okcitánštinu (tou hovoří především v neformálním domácím prostředí). Kromě 

toho, že se tedy v rámci bilingvismu v mluvčích okcitánštiny mísí dva jazyky, dochází také 

k mísení identit, což je pro regionální jazyky velmi důležitý aspekt, jak bude ukázáno dále. 

                                                           
39 POIGNANT, Bernard. Langues et cultures régionales. Paris: La documentation française 1998, s. 11– 12. 
40 LODGE, Anthony. „La spécificité française : histoire et politique linguistique“. In Langues régionales : 

langues de France, langues d'Europe. Actes de la journée d’étude organisée par la Bibliothèque publique 

d’information au Centre Georges Pompidou. Bpi: Paris, 1999, s. 6-7. 
41 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Praha: Pražská imaginace, 1997, s. 315. 
42 Ibid., s. 71.  
43 SAUSSURE, op. cit., s. 217–221. 



 

12 

1.3 OKCITÁNŠTINA A JEJÍ GEOGRAFICKO-KULTURNÍ SPECIFIKA 
Okcitánština je velmi specifický regionální jazyk. Zatímco bretonština nebo baskičtina jsou 

unifikované a normované, okcitánština je souhrn několika dialektů, jedná se vlastně o generický 

pojem. Z toho také plynou některá specifika jejího postavení, jak bude ukázáno dále, nejprve 

v lingvistické, poté v geograficko-kulturní perspektivě. 

Ačkoli se první dochované texty v okcitánštině objevují už koncem 10. století, jazykem 

používaným v úředním a právním prostředí se stává až ve 12. století. V téže době se z ní stává 

i komunikační prostředek šlechty, trubadúři si ji vybírají ke zprostředkování své poezie a 12. a 

13. století znamenají pro okcitánštinu zlatý věk.44 

 Okcitánština, jak již bylo řečeno, není unifikovaný jazyk, což může být jedním 

z důvodů, proč není její pozice natolik stabilní jako například pozice bretonštiny nebo 

baskičtiny. Jde o soubor několika dialektů: auvergnatštiny, gaskonštiny, languedočtiny, 

limuzínštiny, provensálštiny a franko-provensálštiny (vivaro-alpštiny). Existuje také několik 

pravopisných norem: klasická (středověká), moderní (podle Frédérica Mistrala), bonnaudovská 

(vztahující se na auvergnatšinu) a norma školy v Pô (vztahující se na franko-provensálštinu).45 

Územím Okcitánie (viz mapu v příloze č. 1) rozumíme historické lingvistické území, ne 

současný správní region. Zahrnuje 31 departementů na jihu Francie (tedy asi třetinu celkové 

rozlohy), 12 alpských údolí v italském Piemonte a Val d’Aran ve Španělsku. Nikdy však 

netvořila ani samostatný stát, ani národ v moderním slova smyslu. Jde o značně heterogenní 

území, v jehož rámci existuje mnoho menších oblastí, které se od sebe v mnoha aspektech 

kulturně, historicky a identitárně liší. I přesto ovšem nad rozdíly převažují podobnosti, kterých 

je podle Alabaina dostatek na to, abychom mohli hovořit o původní entitě, o jasně ohraničeném 

teritoriu, ve kterém žije čtvrtina populace Francie.46 

 Kromě vlastního použití okcitánština zasahuje do francouzštiny používané na 

historickém území Okcitánie. Zaprvé jde o zásahy lexikální, morfologické, syntaktické či 

fonetické, podle nichž lze určit, s jakým přízvukem daný mluvčí francouzštiny hovoří 

(v případě okcitánštiny někteří mluví o francitánštině či o „accent du Midi“, tedy jižanskému 

přízvuku). Zadruhé jde o zásahy v oblastech metajazykových, například v zeměpisných 

pojmenováních.47 

                                                           
44 BEC, op. cit., s. 15–16. 
45 Ibid., s. 38-48. 
46 ABALAIN, op. cit., s. 174. 
47 NIQUE, Christian. Précis d'occitan et de catalan. Montpellier: CRDP de l'Académie de Montpellier, 2006, s. 

71-73. 
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2 OKCITÁNŠTINA Z LEGISLATIVNÍHO POHLEDU A 

EVROPSKÁ CHARTA REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH 

JAZYKŮ 
Jak bylo ukázáno v předcházející kapitole, pozici okcitánštiny ovlivňuje řada faktorů, ať už jde 

o regionalitu/minoritu jazyka či hanlivost pojmenování. Při těchto debatách hrají kromě 

racionálních argumentů velkou roli také emoce, předsudky. Velmi důležitým aspektem je 

ovšem také legislativní zakotvení okcitánštiny a regionálních jazyků Francie vůbec. 

Již zmiňovaný čl. 2 Ústavy, který ustanovuje francouzštinu jako jediný oficiální jazyk 

Francie (a tudíž odmítá uznání oficiálního statutu regionálních jazyků, více o tématu níže), je 

podle okcitanisty Philippa Lavella v rámci Evropské unie unikátem. Evropský úřad pro méně 

používané jazyky oznámil, že jelikož je ratifikace Charty jednou z podmínek vstupu do EU, 

nemohla by se Francie znovu o členství ucházet. Také OSN vyjádřila znepokojení 

francouzským přístupem k národnostním menšinám. Lavelle se však o obyvatelích Okcitánie 

jakožto o národu v pravém slova smyslu mluvit zdráhá.48 

Jaké jsou další zákony, které ovlivňují vnímání, fungování a přístup k regionálním 

jazykům? Jakým způsobem se vyvíjelo legislativní postavení okcitánštiny? Co je Evropská 

charta regionálních či menšinových jazyků, jak k ní přistupuje Francie a čeho by se v případě 

její ratifikace docílilo? Na tyto a další otázky najde odpovědi tato kapitola. 

 

2.1 LEGISLATIVNÍ ZAKOTVENÍ POZICE REGIONÁLNÍCH JAZYKŮ  
Jak jsme již zmínili v kapitole 1, také francouzština byla zprvu pouze jedním z regionálních 

jazyků a teprve postupem času začala dominovat i v oficiální komunikaci. Až do konce 

18. století byly další jazyky Francie tolerovány, králové využívali služeb tlumočníků, to však 

změnila francouzská revoluce. Ta z francouzštiny učinila jeden ze sjednocujících prvků 

republiky a nový stát začal kulturní a jazykové rozdíly potlačovat.49 Tímto způsobem vznikl již 

zmiňovaný fenomén vergonha, tedy stud za používání regionálních jazyků a tlak státu 

a společnosti na unifikaci a centralizaci. 

 Tento přístup převažoval až do 2. poloviny 20. století. Průlomem se stal zákon č. 51-46 

z 11. ledna 1951 o výuce lokálních jazyků a dialektů, tzv. Deixonnův zákon. Ten umožnil 

fakultativní výuku regionálních jazyků na základní a střední škole. V případě univerzit zmínil 

možnost vystavování certifikátů a vysokoškolských diplomů. Zároveň dal maturantům 

                                                           
48 LAVELLE, Philippe. Occitanie: Histoire politique et culturelle. Toulouse: Institut d’Estudis Occitans, 2004, s. 

65. 
49 ŠŤASTNÝ, Vít, Zuzana SVOBODOVÁ a Jean-Yves ROCHEX. Školní vzdělávání ve Francii. Praha: 

Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017, s. 157-159. 
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příležitost k získání bodů navíc v podobě volitelné zkoušky z regionálního jazyka. Deixonnův 

zákon je obzvlášť důležitý i pro okcitánštinu, která je explicitně zmíněna v čl. 11 odst. d): 

„Výukou okcitánského jazyka, literatury a historie budou pověřeny univerzity v Aix-en-

Provence, Montpellier a Toulouse.“50 

 V roce 1975 byly přijaty dva zákony, v přístupu k regionálním jazykům značně 

protichůdné. V prvé řadě se jednalo o zákon č. 75-620 z 11. července 1975 o vzdělávání, tzv. 

Habyův zákon. Ten kromě právního zakotvení práva na vzdělávání od 6 do 16 let v čl. 12 

upozorňuje na to, že „výuka regionálních jazyků a kultur může být poskytována po celou dobu 

školního vzdělávání“51. Zákon č. 75-1349 z 31. prosince 1975 o používání francouzského 

jazyka, tzv. Bas-Lauriolův zákon, však učinil z francouzštiny jediný jazyk, který smí být použit 

v rámci veřejné reklamy, obchodních podmínek, návodů, faktur apod.52 Tento zákon tudíž 

počínající tendenci podporovat regionální jazyky opět odeslal zpět na začátek a zdálo se, že 

z hlediska celostátní legislativy učinil přítrž snahám o ochranu jazykové diverzity Francie. 

 Pozice francouzštiny na úkor regionálních jazyků byla ještě více posílena Toubonovým 

zákonem, tedy zákonem č. 94-665 z 4. srpna 1994. Ten francouzštinu označuje za základní 

prvek osobnosti a dědictví Francie, jazyk vzdělávání, práce, komunikace a veřejného života 

a sjednocující prvek všech frankofonních zemí.53
 

Změna ale přece jen nastala, a to změnou ústavního zákona č. 2008-724 z 23. července 

2008 o modernizaci institucí Páté republiky, kdy byl přidán článek 75-1 Ústavy, který zní: 

„Regionální jazyky náleží k dědictví Francie.“54 V prvním čtení proběhlo, ač neúspěšně, 

dokonce hlasování o modifikaci čl. 2 Ústavy, přidání alinea 1bis: „Také regionální jazyky 

Francie jsou státem uznávány.“55 Z pohledu regionálních jazyků se nicméně jedná o velmi 

důležitý krok, protože až dosud nebyla jejich práva zakotvena v Ústavě. Na druhou stranu jim 

ani tato úprava nezaručuje žádné zvláštní uznání. 

                                                           
50 Webové stránky Legifrance. Dostupné z URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=19510113&numTexte=&pageDebut=00483&page

Fin= [cit. 30. 1. 2018]. 
51 Webové stránky Legifrance. Dostupné z URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334174 [cit. 18. 1. 2018]. 
52 Webové stránky Legifrance. Dostupné z URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000521788 [cit. 18. 1. 2018]. 
53 Webové stránky Legifrance. Dostupné z URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341&dateTexte=vig [cit. 18. 1. 

2018]. 
54 Webové stránky Legifrance. Dostupné z URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256&categorieLien=id [cit. 18. 

1. 2018]. 
55 Webové stránky Legifrance. Dostupné z URL: http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2007-

2008/20080165.asp [cit. 18. 1. 2018]. 
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Nejaktuálnější změnu znamenala školská reforma v roce 2013, která navazuje na snahy 

Deixonnova zákona a umožňuje konání zkoušek v regionálních jazycích.56 To v podstatě 

znamenalo legalizaci bilingvní výuky, protože výuka těchto jazyků už nepodléhala kontrole 

akademických poradců. Tato reforma také potvrdila vzestupnou tendenci uznání hodnoty 

jazyků Francie, a to i v oficiální rovině. 

Je tedy vidět, že v legislativní rovině byly regionální jazyky až donedávna ve velmi 

nevýhodné pozici, centralizační opatření je z veřejného prostoru postupně vytlačovala a naopak 

posilovala dominanci francouzštiny. Jisté známky zlepšení unifikovaného postoje v současné 

době vykazuje například školství, nicméně se nejedná o žádnou masovou podporu regionálních 

jazyků napříč oblastmi veřejného prostoru. Do kontrastu s francouzským přístupem, založeným 

na prosazování francouzštiny jakožto pojícího prvku celé společnosti, se dostalo směřování 

evropské jazykové politiky. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků si totiž kladla 

za cíl situaci jazykové uniformity zvrátit a dostat regionální jazyky z pozice soukromého 

dorozumívacího prostředku do veřejného života. 

 

2.2 EVROPSKÁ CHARTA REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH 

JAZYKŮ 
Evropská charta regionálních či menšinových jazyků57 (dále jen Charta) je dokumentem, který 

si klade za cíl chránit tyto jazyky, přičemž zdůrazňuje především jejich kulturní přínos a funkci. 

Důraz je kladen na kulturní dimenzi spíše než na ochranu skupiny mluvčích z toho důvodu, aby 

nedošlo k secesionistickým snahám.58 K těm mají některé francouzské regiony sklony. Právě 

proto Charta operuje spíše s konceptem individuálního práva na používání jazyka dle své volby, 

aby nebyla narušena státní suverenita.59 To však, jak se ukáže dále, francouzským 

zákonodárcům jako garance nestačilo, a tak Chartu neratifikovali, přičemž definitivní tečku za 

touto debatou udělal senát 27. října 2015, kdy byl návrh definitivně odmítnut. 

 

                                                           
56 Webové stránky Legifrance. Dostupné z URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id [cit. 18. 

1. 2018]. 
57 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků. Dostupné z URL: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/charta_cz_1.pdf [cit. 12. 4. 2018]. 
58 WOEHRLING, Jean-Marie. „La promotion des langues régionales et minoritaires dans le projet de Charte 

européenne du Conseil de l’Europe“. In PUPIER, Paul a José WOEHRLING (eds). Langue et droit. Actes du 

premier congrès de l’Institut international de droit linguistique comparé, 27–29 avril 1988. Université de Québec 

à Montréal, Montréal: W & L, 1989, s. 133. 
59 Ibid., s. 139. 
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2.2.1 MOTIVACE A KONTEXT VZNIKU CHARTY 

Jak říká preambule Charty, mezi důvody jejího vzniku patří snaha o zachování společného 

evropského dědictví, tedy evropských ideálů a zásad. Mezi ně se řadí i ochrana těch jazyků, 

které jsou ohroženy zánikem (viz kap. 1.1.1) a zároveň jsou historickým a kulturním bohatstvím 

Evropy. Z právního hlediska je nesmírně důležitá zmínka o tom, že „právo užívat regionální 

nebo menšinový jazyk v soukromém a veřejném životě je nezcizitelným právem, jež odpovídá 

zásadám zakotveným v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech Organizace 

spojených národů a duchu Úmluvy Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních 

svobod“60. Zároveň však tato ochrana regionálních jazyků nesmí být vykonávána na úkor 

oficiálních jazyků daného státu a narušovat jeho svrchovanost nebo územní celistvost. 

Zaprvé je nutné zmínit, že se Charta nezmiňuje o jazycích, které nejsou původní danému 

území, tedy jazykům přistěhovalců. Z tohoto důvodu nezahrnuje, ve francouzském kontextu, 

například arabštinu – obavy o nadvládu imigrantského multikulturalismu, které vyjadřují 

především zástupci pravice (více o tomto tématu kapitola 2.2.3), jsou tedy liché. 

Už v preambuli se tudíž nachází několik bodů, které se mohou stát předmětem sporu. 

Může jít o nezcizitelnost práva na používání regionálního jazyka ve veřejném životě – 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech OSN se totiž uvádí že příslušníkům 

jazykových menšin „nebude upíráno právo, aby spolu s ostatními příslušníky menšiny užívali 

své vlastní kultury, vyznávali a projevovali své vlastní náboženství nebo používali svého 

vlastního jazyka“61. Charta tuto zmínku interpretuje jako právo na použití jazyka v soukromém 

i veřejném prostoru – to však může být mnohými zpochybňováno. Dalším problémem, který 

preambule zmiňuje, je i územní celistvost. Vysvětlující zpráva si je vědoma mnoha úskalí, 

především toho, že každý regionální jazyk je případ sám pro sebe a je nutné nechat na každém 

státu, jakým způsobem si poradí s vlastní jazykovou situací.62 

V porovnání s předcházejícími smlouvami zabezpečujícími lingvistické menšiny 

označuje Dunbar označuje Chartu za detailnější a specifičtější, přesto však podle něj obsahuje 

mnohoznačná vyjádření a interpretační a další problémy. Kromě vysoké míry diverzity 

postavení jazyků v rámci jednotlivých zemí zmiňuje také nerovnost zdrojů státu (jak 

personálních, tak finančních) na zajištění opatření pro podporu regionálních jazyků a významné 

                                                           
60 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků. Dostupné z URL: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/charta_cz_1.pdf [cit. 12. 4. 2018]. 
61 Webové stránky OSN. Dostupné z URL: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinar.pakt-

obc.a.polit_.prava_.pdf [cit. 15. 2. 2018]. 
62 Webové stránky Evropské komise. Dostupné z URL: https://rm.coe.int/16800cb5e5 [cit. 13. 2. 2018]. 
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rozdíly v ústavní struktuře.63 Především tento třetí faktor je klíčový pro Francii, jak ukáže 

následující podkapitola. 

 

2.2.2 FRANCOUZSKÝ PŘÍSTUP  

Úkolem sestavit seznam jazyků, na něž by se Charta ve francouzském kontextu mohla 

aplikovat, byl pověřen ředitel Národního institutu francouzského jazyka Bernard Cerquiglini. 

Ten ve své zprávě uvádí, že „chceme-li bránit frankofonii, musíme bránit francouzštinu 

v dialogu, rozmanitou francouzštinu a bohatou francouzštinu“64. Upozorňuje také na odlišnost 

okcitánštiny od ostatních jazyků v seznamu – tedy že se jedná o spojení několika variet 

používaných na rozsáhlém a nejednotném území (toto téma jsme již představili v kapitole 1.3). 

Podle něj však lingvistická jednota převažuje nad vnitřní rozmanitostí okcitánštiny. 

Ústavní rada ve svém rozhodnutí z 18. června 1999 shledala, že Charta obsahuje 

ustanovení, která jsou v rozporu s Ústavou.65 Mezi argumenty, proč by regionální jazyky 

neměly mít Ústavou garantované postavení, jmenujme například ten, podle něhož jedině 

centralizovaný jazyk dokáže zaručit demokracii a stejná práva pro všechny občany.66 Stejně tak 

roli hraje již zmiňované riziko, že by tímto krokem byly podpořeny separatistické snahy (zde 

je řeč především o Korsice). Podle Määtää jsou však důležitější faktory, a to ohrožení snah 

francouzštiny vyrovnat se angličtině jakožto globálnímu jazyku a obavy o to, aby evropské 

právo nezasahovalo do národní legislativy více než doposud.67 

 

                                                           
63 DUNBAR, Robert. „Definitively interpreting the European Charter for Regional or Minority Languages: the 

legal challenges“. In DUNBAR, Robert a Parry GWYNEDD. The European Charter for Regional or Minority 

Languages: legal challenges and opportunities. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2008, s. 37-61. 
64 CERQUIGLINI, Bernard. „La charte européenne des langues régionales ou minoritaires“ In CLAIRIS, 

Christos; COSTAOUEC, Denis; COYOS, Jean-Baptiste (eds). Langues et Cultures Régionales de France : état 

des lieux, enseignement, politiques : actes du Colloque 11-12 juin 1999. Université Paris V- René Descartes, 

Laboratoire Théorie et description linguistique. Paris: L'Harmattan, 2000, s. 107–109. 
65 Webové stránky Conseil constitutionnel (Ústavní rady). Dostupné z URL: http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/1999/99-412-dc/decision-n-99-412-dc-du-15-

juin-1999.11825.html [cit. 3. 1. 2018]. 
66 MAREK, Yves. „The philosophy of French language legislation: Internal and international aspects“. In 

KIBBEE, Douglas A. (eds). Language legislation and linguistic rights. Amsterdam: John Benjamins, 1996, s. 343-

344. 
67 MÄÄTTÄ, Simo. „The European Charter for Regional or Minority Languages, French Language Laws, and 

National Identity“. Language Policy. 2005, Vol. 4, no. 2, s. 173-174. 
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2.2.3 DEBATY O RATIFIKACI CHARTY 

Při studiu debat o ratifikaci Charty se můžeme domnívat, že názory na ni se často rozcházejí 

tam, kde se dělí politické spektrum.68 Je však možné paušalizovat, že pravice Chartu odmítá, 

zatímco se těší velké podpory u levice? 

 Guillaume Faye, který se ztotožňuje s ideami Nové pravice, se zasazoval o odmítnutí 

ratifikace Charty. Podle něj je cílem tohoto dokumentu posílit arabštinu a další mimoevropské 

jazyky na úkor francouzštiny. Kromě toho napadá i samotný koncept regionálních jazyků. 

Za jazyky považuje jedině bretonštinu a korsičtinu, které jsou podle něj jako jediné 

modernizovány a vyučovány ve školách. Okcitánštinu cituje jako příklad kuriozity, muzejního 

kousku, absolutně odtrženého od reálné současnosti. Fayův přístup dobře zachycuje, jakým 

způsobem se značná část společnosti k regionálním jazykům staví. Už jen to, že pojem 

regionální jazyky Faye píše do uvozovek, svědčí o jeho despektu.69 Ovšem i okcitánština je 

vyučovaná na školách, a tak i ji by měl Faye považovat za živý jazyk. 

 V rámci pravice tento přístup však není jednotný. Tehdejší ministryně kultury Christine 

Albanel (UMP) v roce 2008 v Národním shromáždění prosazovala Deklaraci vlády 

o regionálních jazycích, v níž bránila jejich aktivnější zapojení do veřejného života se slovy, že 

„diverzita [těchto jazyků] je zrcadlem diverzity Francie“70. Kandidát na prezidenta ve volbách 

v roce 2012 François Bayrou (UDF) se netají svými béarnskými (okcitánskými) kořeny, a proto 

se v rámci své předvolební kampaně na voliče obracel i okcitánsky.71 

 Co se levice týče, za zmínku stojí přístup Jean-Luca Mélenchona. Tento zakladatel Parti 

de gauche zastává názor, že množství regionálních jazyků je skvělá věc, nicméně jsou 

dostatečně chráněny a Francie pro jejich záchranu více dělat nemůže. Proto se k Chartě staví 

naprosto odmítavě – bretaňské školy Diwan například označuje za sektu.72 Trvá na tom, že 

Francie mnoho článků Charty dodržuje, aniž by ji nutně musela ratifikovat.73 

                                                           
68 V kontextu této práce budeme pracovat s pojmy pravice a levice tak, jak je představuje Perottino ve své 

monografii Francouzský politický systém (2005). Z pravicových stran proto v této práci uvádíme UDF a UMP 

(resp. RPR), z levicových stran zmíníme Zelené (EELV), Parti socialiste a Parti de gauche. 
69 Webové stránky Guillauma Faye. Dostupné z URL: https://www.gfaye.com/charte-des-langues-regionales-

que-cache-cet-enfumage/ [cit. 15. 2. 2018]. 
70 Webové stránky Assemblée nationale. Dostupné z URL: http://www.assemblee-nationale.fr/13/dg/dg0876.asp 

[cit. 24. 1. 2018]. 
71 Webové stránky deníku Le Telegramme. Dostupné z URL: http://www.letelegramme.fr/presidentielle-

2012/langues-regionales-pour-ou-contre-la-charte-la-position-des-candidats-a-l-elysee-30-03-2012-1651758.php 

[cit. 18. 1. 2018]. 
72 Webové stránky Nouvel Observateur. Dostupné z URL: https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-

politique/20080514.RUE4214/le-senateur-jean-luc-melenchon-accuse-diwan-d-etre-une-secte.html [cit. 1. 2. 

2018]. 
73 Webové stránky Jean-Luca Mélenchona. Dostupné z URL: https://melenchon.fr/2015/06/11/contributions-sur-

la-charte-des-langues-regionales-et-minoritaires/ [cit. 16. 1. 2018]. 
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 Kandidátka francouzské strany zelených EELV na prezidenta ve volbách v roce 2012 

Eva Joly prohlásila, že přidání ústavního článku o dědictví regionálních jazyků nedokáže 

zabezpečit další práva těmto jazykům, a proto trvala na ratifikaci Charty. Dle jejích slov by 

prioritami mělo být umožnit jazykům, jako je okcitánština, korsičtina nebo bretonština, 

proniknout do oblasti školství, médií a celkově veřejného sektoru.74  

 Tito zástupci dvou obvykle názorově opačných táborů dobře ilustrují, jak rozpolcená 

Francie ve své jazykové politice je. Obecně lze říci, že levice se vůči regionálním jazykům staví 

spíše otevřeně a pozitivně, zatímco pravice spíše odmítavě. Vzhledem k tomu, že Národní 

shromáždění se každých 5 let obměňuje, se tedy logicky mění i přístup státu k regionálním 

jazykům. Důležité ale je, že i samotní prezidenti mění své názory na danou problematiku. 

 Zmiňme pravicového Jacquese Chiraca, který se v roce 1996 vyjádřil, že byl „odjakživa 

příznivcem zachování a rozvoje regionálních jazyků […] a boje proti kulturní uniformizaci, 

které současný svět čelí, jelikož každá kultura je jedinečná a většinou se projevuje právě 

prostřednictvím jazyka“75. V roce 1999 ovšem zastává opačný názor a odmítá Chartu 

ratifikovat, a to hlavně z toho důvodu, aby se nemusela měnit Ústava. Dále přidává obavu 

o nedělitelnost republiky a plošného rozšíření regionálních jazyků např. v justici nebo státní 

správě. Naopak oceňuje podporu v oblasti vzdělávání, médií, kultury a ekonomiky.76 

I François Hollande, socialistický prezident, se o Chartě zprvu vyjadřoval velmi 

pozitivně, o čemž svědčí bod volebního programu: „Prosadím ratifikaci Evropské charty 

regionálních či menšinových jazyků“77. Přesto byl návrh ratifikace Charty odmítnut už 

v prvním čtení 27. října 2015. Je zajímavé, že hlasování skončilo poměrně těsným výsledkem 

– odmítavě se k návrhu postavilo 179 senátorů, především pravicové strany: téměř všichni 

republikáni a UDI a část RDSE. Pro bylo 155 senátorů, z toho valná většina zástupců 

levicových stran (všichni socialisté, komunisté, ekologové, část RDSE) a 6 se zdrželo.78 

Hlasování tedy potvrdilo tendenci levice návrh podpořit a naopak pravice návrh odmítnout, 

přestože při debatách se oba póly vyjadřovaly různě, nicméně v žádném případě nelze 

paušalizovat a dělit politické spektrum. 

                                                           
74 Webové stránky francouzské Strany zelených. Dostupné z URL: https://regions-federalisme.eelv.fr/eva-joly-

repond-a-bretoned-sant-gwilherm-langues-regionales-et-federalisme/ [cit. 19. 1. 2018]. 
75 Webové stránky Vie publique. Dostupné z URL: http://discours.vie-publique.fr/notices/967008100.html [cit. 

18. 1. 2018]. 
76 Webové stránky Vie publique. Dostupné z URL: http://discours.vie-publique.fr/notices/997000129.html [cit. 

18. 1. 2018]. 
77 Webové stránky Parti socialiste – Fédération du Finistère. Dostupné z URL: 

http://www.ps29.org/IMG/pdf/Projet_FH2012.pdf [cit. 18. 1. 2018]. 
78 Webové stránky Senátu Francouzské republiky. Dostupné z URL: http://www.senat.fr/scrutin-

public/2015/scr2015-30.html [cit. 15. 2. 2018]. 
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3 SOUČASNÁ SITUACE OKCITÁNŠTINY VE VEŘEJNÉM 

SEKTORU  
Předchozí kapitola tudíž ukázala, jak se vyvíjela legislativa týkající se regionálních jazyků, 

jejich použití na veřejnosti, ve školství. Též jsme pozorovali, jaké argumenty a postoje 

ovlivňovaly ve francouzském prostředí projednávání přijetí Evropské charty regionálních či 

menšinových jazyků. 

Faktem je, že okcitánština zažívá především od konce 20. století malé znovuzrození, 

o čemž svědčí například zřízení bilingvních francouzsko-okcitánských škol, Calandret, 

ustanovení orgánů zabývajících se okcitánštinou (Ofici Public de la Lenga Occitana), zapojení 

v regionálních médiích, kultuře a mnoha dalších oblastech. Ačkoli Francie Chartu 

neratifikovala, okcitánština si, jak se zdá, svou cestu nachází. Do jaké míry splňuje okcitánština 

v současném stavu podmínky jednotlivých článků Charty? Jakým způsobem se snahy 

o popularizaci regionálních jazyků projevují ve veřejném sektoru? To vše bude, na příkladu 

okcitánštiny, ilustrovat tato kapitola. 

 V podkapitole 3.1 budeme analyzovat, do jaké míry okcitánština splňuje požadavky 

sedmi článků Charty: čl. 8 o vzdělávání, čl. 9 o soudních orgánech, čl. 10 o orgánech veřejné 

správy a veřejné služby, čl. 11 o hromadných sdělovacích prostředcích, čl. 12 o kulturní činnosti 

a kulturních zařízeních, čl. 13 o hospodářském a společenském životě a čl. 14 o přeshraničních 

výměnách. Následovat bude zhodnocení působení okcitánštiny nad rámec Charty, tedy 

v oblastech veřejného života, které Charta neupravuje, především místní pojmenování a 

politický život. Část o politickém životě bude doplněna srovnáním s dalšími regionálními 

jazyky, které jsou stejně jako okcitánštiny používány na jihu a západě Francie, konkrétně 

baskičtinou, bretonštinou, katalánštinou a korsičtinou. 

 

3.1 KONFRONTACE ČÁSTI III CHARTY S OKCITÁNŠTINOU 
V této podkapitole se budeme zabývat otázkou, které články Charty okcitánština naplňuje. 

Současný stav okcitánštiny budeme konfrontovat konkrétně s Částí III – Opatření na podporu 

užívání regionálních nebo menšinových jazyků ve veřejném životě v souladu se závazky 

přijatými podle článku 2, odstavce 2. (Plné znění části III Charty viz přílohu č. 3.) 

Tato část je pro nás relevantní právě z důvodu konkrétních a praktických závazků, které 

musí smluvní strana dodržet, Část I totiž obsahuje obecná ustanovení, Část II definuje cíle a 

zásady, o kterých již bylo pojednáno v předchozí kapitole, Část IV upravuje provádění Charty 

a Část V zahrnuje závěrečná ustanovení. 
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3.1.1 ČLÁNEK 8 – VZDĚLÁVÁNÍ 

Jak podotýká Lavelle, jediný sektor, ve kterém je okcitánština oficiálně uznávaná, je 

vzdělávání.79 Přes zákaz jejího vyučování v polovině 19. století se okcitánštinu ve školství do 

jisté míry podařilo udržet. Francouzština však byla jazykem „sociálního vzestupu a národní 

integrace“ a okcitánština byla ve většině případů předávána z rodičů či prarodičů na děti.80 

Nicméně značnou komplikací pro okcitánštinu je fakt, že se teritorium, na němž se 

používá, rozkládá na území osmi akademií: Aix-Marseille, Nice, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 

Grenoble, Limoges, Montpellier a Toulouse.81 Koordinace těchto institucí je velmi složitá, a to 

může být jedním z důvodů, proč si ani ve vzdělávání prozatím tento jazyk nevydobyl pozici tak 

stabilní, jako má baskičtina nebo bretonština (které zaštiťuje jedna, resp. dvě akademie). 

 Jak tedy čl. 8 Charty říká, regionální jazyky by měly mít zastoupení ve všech stupních 

vzdělávání. V roce 2001 oběžník Ministerstva školství definoval pravidla, která by měla zajistit 

rozvoj regionálních jazyků od mateřské po střední školu.82 Začneme-li od nejnižšího stupně, 

můžeme konstatovat, že mateřské školy byly pilotním projektem Calandret, asociativních 

imerzivních škol, které v okcitánském prostředí hrají významnou roli, jelikož výuka probíhá 

výhradně v okcitánštině (na rozdíl od paritních škol, kde okcitánština není jazykem výuky, 

nýbrž jazykem cizím). První škola této asociace vznikla už v roce 1980 v Pau. V návaznosti na 

to byla o tři roky později založena první základní škola (lépe řečeno první stupeň základní školy, 

école primaire). Okcitánsky mluvící děti mohly nastoupit na druhý stupeň základní školy 

(collège) v režimu Calandretas až v roce 1997. V současnosti funguje celkem 68 zařízení 

Calandretas, z toho 65 mateřských a základních škol v prvním stupni.83  

Calandrety však kvůli způsobu vzdělávání čelí ostré kritice, a to dokonce i z řad 

okcitánsky mluvícího a prookcitánsky smýšlejícího obyvatelstva. Jedná se totiž o bilingvní 

soukromé školy, jimž stát poskytuje dotace na platy učitelů na základě tzv. asociační smlouvy 

a kontroluje je, nicméně metody výuky se značně liší. V Calandretách se klade důraz 

na alternativní přístup ke studentům, především na jejich svobodné vyjadřování, diskuse, 

                                                           
79 LAVELLE, op. cit., s. 64-65. 
80 BLANCHET Philippe. Le provençal, essai de description sociolinguistique et différentielle. Institut de 

Linguistique de Louvain: Peeters, Louvain, 1992, s. 185. 
81 ABALAIN, op. cit., s. 189. 
82 Webové stránky Ministerstva školství Francouzské republiky. Dostupné z URL: 

http://www.education.gouv.fr/bo/2001/33/encartc.htm [cit. 19. 3. 2018]. 
83 Webové stránky škol Calandreta. Dostupné z URL: http://calandreta.org/oc/clandreta-oc/istoric-oc/ [cit. 19. 3. 

2018]. 
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autonomii a další dovednosti. Z toho vyplývá například i absence známkování jako takového, 

hodnocení probíhá v Calandretách pomocí autoevaluací.84 

Nicméně i státní školy zajišťují výuku okcitánštiny. Podle údajů Lo Congrès 

z nejnovějšího sčítání lidu studovalo ve školním roce 2011/2012 v Calandretách 3 168 dětí, 

zatímco na veřejných bilingvních školách 4 167, tedy o třetinu více. Tradičně nejvyšší oblibě 

se okcitánština těší v akademii Toulouse, s nějakou formou výuky okcitánštiny (asociativní, 

privátní, veřejnou či alespoň celoroční kurzy zvyšování povědomí o ní) setkává téměř 70 000 

žáků a studentů a toto číslo každým rokem výrazně roste.85 

Co se střední školy týče, tu už asociativní Calandretas nezaštiťují. Výuka okcitánštiny 

tudíž může probíhat ve veřejných i privátních školách, nejedná se ale už o asociativní 

vzdělávání. Okcitánštinu si studenti dokonce mohou zvolit jako maturitní předmět, a to buď 

jako povinně volitelný předmět (zkouška z prvního cizího jazyka), nebo jako volitelný předmět. 

Počty studentů skládajících zkoušku z okcitánštiny se každoročně zvyšují, v roce 2016 skládalo 

v akademii Toulouse maturitu z okcitánštiny 424 studentů.86 

Na francouzských univerzitách lze okcitánštinu studovat jako volitelný předmět, 

nicméně také jako samostatný obor. Université Toulouse – Jean Jaurès nabízí jak bakalářský, 

tak magisterský obor (v navazujícím magisterském studiu se zaměřením na valorizaci dědictví 

okcitánštiny, nebo s lingvistickou a literární specializací). Oproti dalším univerzitám nabízí 

toulouská také doktorské studium v oboru okcitánské filologie s uplatněním v různých 

výzkumných laboratořích.87 Také Université Montpellier – Paul Valéry se pyšní akreditovaným 

bakalářským a magisterským studiem okcitánského jazyka a literatury, stejně jako volitelnými 

předměty a přípravou na agrégation. Svou nabídkou a složením předmětů se toulouské 

univerzitě velmi podobá, nicméně nedisponuje doktorským stupněm.88 

 Université Bordeaux – Montaigne také zajišťuje výuku okcitánštiny, ne však jako 

samostatný obor, nýbrž jako vedlejší specializaci francouzské filologie (lettres). To je případ i 

dalších tří univerzit: na Université Paris IV-Sorbonne, Université Côte-d’Azur a Université de 

                                                           
84 Webové stránky Calandreta. Dostupné z URL: http://calandreta.org/oc/lo-projecte/ [cit. 19. 3. 2018]. 
85 Webové stránky Lo Congrès. Dostupné z URL: 

https://www.locongres.org/index.php?option=com_content&view=article&id=625&Itemid=885&lang=fr [cit. 

20. 3. 2018]. 
86 Webové stránky Académie de Toulouse. Dostupné z URL: http://www.ac-toulouse.fr/cid103259/baccalaureat-

2016.html [cit. 20. 3. 2018]. 
87 Webové stránky katedry okcitánské filologie Université Toulouse – Jean Jaurès. Dostupné z URL: 

http://occitan.univ-tlse2.fr/ [cit. 1. 2. 2018]. 
88 Webové stránky katedry okcitánské filologie Université Montpellier – Paul Valéry. Dostupné z URL: 

https://ufr2.www.univ-montp3.fr/fr/%C3%A9tudes-occitanes [cit. 1. 2. 2018]. 
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Pau et des pays de l‘Adour. Je však nutné podotknout, že v minulosti byla výuka okcitánštiny 

v univerzitním prostředí mnohem více rozšířená, například v Aix en Provence, Clermont-

Ferrand nebo Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis.89 

 Srovnáme-li tuto situaci s jinými regionálními jazyky, pozorujeme podobnou tendenci 

jako u bretonštiny, baskičtiny a korsičtiny. Bretonštinu vyučují Université de Bretagne 

Occidentale v Brestu, Université Catholique de l’Ouest v Angers a Université de Rennes. Ty 

všechny nabízí, kromě volitelných předmětů, i samostatný bakalářský a magisterský program. 

 Samotný univerzitní titul však nezajišťuje zaměstnání, proto je pro zájemce otevřeno 

několik konkurzů. Aprobaci pro výuku na mateřské a základní škole lze získat pomocí konkurzu 

CAPES90, na střední a vysoké školy v rámci agrégation Section langues de France (Jazyky 

Francie) se specializací na okcitánštinu.91 Pro rok 2018 bylo otevřeno 1 místo v agrégation a 4 

místa v CAPES.92 

 Lze tedy říci, že v oblasti vzdělávání slaví okcitánština velké úspěchy. Je vyučována 

od mateřské po vysokou školu, studentům středních škol je umožněno skládat z ní maturitní 

zkoušku (ať už v režimu povinného či volitelného cizího jazyka). Okcitánština je také jediným 

vzdělávacím jazykem ve školách Calandretas, které fungují na bázi asociativního a imerzivního 

vzdělávaní, jsou však vystaveny značně negativnímu veřejnému mínění. Každopádně se jedná 

o jediný článek Charty, který okcitánština naplňuje jak obsahem, tak mírou podpory státu, která 

je u ostatních článků oproti tomuto zanedbatelná. 

 

3.1.2 ČLÁNEK 9 – SOUDNÍ ORGÁNY 

Článek 9 se zabývá použitím regionálních jazyků v soudnictví. V trestním i občanskoprávním 

řízení podle něj má být umožněno stranám, které o to požádají, umožnit řízení procesu v daném 

regionálním jazyce, případně zajistit bezplatné soudní tlumočení. Také důkazní materiál lze 

předkládat v tomto jazyce. Zavazuje se také k uznání platnosti smluv psaných regionálním 

jazykem a překládání nejdůležitější celostátní legislativy vztahující se k mluvčím těchto jazyků. 

                                                           
89 Webové stránky Occitan – études et métiers. Dostupné z URL: http://www.occitanetudesmetiers.com/occitan-

universite.htm [cit. 19. 2. 2018]. 
90 Webové stránky Devenir enseignant. Dostupné z URL:http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98576/les-

epreuves-du-capes-externe-et-du-cafep-capes-section-langues-regionales.html [cit. 18. 3. 2018]. 
91 Webové stránky Legifrance. Dostupné z URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034258671&dateTexte=&categorieLie

n=id [cit. 18. 3. 2018]. 
92 Webové stránky Federacion dels ensenhaires de lenga e de cultura d’òc. Dostupné z URL: http://www.felco-

creo.org/1-poste-a-lagregation-4-postes-au-capes-doccitan-langue-doc-2018-la-felci-sadresse-au-ministere/ [cit. 

8. 3. 2018]. 
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 Tento článek bezpochyby současná situace nenaplňuje. Monolingvismus zakotvený 

v Ústavě od roku 1992 neumožňuje oficiální komunikaci v tomto odvětví jinak než 

prostřednictvím francouzského jazyka. Okcitánštinu tedy nelze v soudnictví používat. 

 

3.1.3 ČLÁNEK 10 – ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY A VEŘEJNÉ SLUŽBY 

Článek 10 o orgánech veřejné správy a veřejné služby zajišťuje možnost použití regionálního 

jazyka v těchto institucích. Pokud se tedy kdokoli chce obrátit na orgán veřejné správy 

v okcitánštině, má právo na to dostat odpověď v okcitánštině.  

Na území Francouzské republiky okcitánštinu v úřední komunikaci v pravém slova 

smyslu použít nelze. Ani tento článek proto v případě okcitánštiny za současných podmínek 

nelze považovat za platný. Přesto se některé regiony snaží o to, aby se okcitánský jazyk dostal 

mezi komunikační prostředky na úřadě, a proto zřizují speciální instituce. (O těch podrobněji 

v kap. 3.1.6.) 

 Nad rámec požadavků Charty jde snaha stránky Emplec.com, již spravuje agentura 

hledající a nabízející práci pro okcitánsky mluvící uchazeče o zaměstnání. Za leden 2018 bylo 

na této stránce zveřejněno 9 inzerátů.93 Nejedná se ovšem o státem či krajskými úřady 

koordinovanou snahu, nýbrž o iniciativu uživatelů okcitánštiny, v pravém slova smyslu tak 

tento článek okcitánština nenaplňuje. 

 

3.1.4 ČLÁNEK 11 – HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 

Obsahem článku 11 je zajištění dostupnosti hromadných sdělovacích prostředků v regionálních 

nebo menšinových jazycích. Rozhlas a televize mají podle Charty charakter veřejné služby, 

a proto musí stát zajistit nebo alespoň podpořit zřízení minimálně jedné rozhlasové stanice 

a jednoho televizního kanálu v těchto jazycích. 

 O rozšíření povědomí o regionálních jazycích a vysílání v nich se stará veřejnoprávní 

televize France 3, jejímž cílem je být „kanálem občanské blízkosti a zvídavosti a regionálních 

společenských styků“94. Tento kanál sleduje společenské dění, vysílá reportáže z různých 

oblastí Okcitánie, to vše v bilingvním vysílání. Podobné cíle si vytyčila soukromá televizní 

stanice Òc Tele.95 Co se rozhlasových stanic týče, publikace Qu’es aquò uvádí dvě vlajkové 

                                                           
93 Webové stránky Servici de l’Emplec. Dostupné z URL: http://emplec.com/spip.php?page=offre_liste [1. 2. 

2018]. 
94 Webové stránky kanálu France 3. Dostupné z URL: https://www.france.tv/france-3/ [cit. 24. 1. 2018]. 
95 Webové stránky Òc Tele. Dostupné z URL: http://www.octele.com/aculhida.html [cit 14. 4. 2018]. 
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stanice, jejichž vysílacím jazykem je okcitánština, a to Ràdio País a Radio Occitania. Kromě 

toho existují ještě další, například Radio Lenga d’Òc nebo Radio Albigés.96 

 Lavelle udává, že na území Okcitánie je vydáváno okolo 200 periodik psaných buď 

v okcitánštině, nebo alespoň bilingvně.97 Z tištěných periodik můžeme jmenovat literární revue 

Oc nebo Reclams, týdeník La Setmana nebo Jornalet. Stejně jako v případě ostatních článků 

jsou tyto publikační a vysílací úspěchy dílem nadšenců pro okcitánštinu, nikoli státní správy – 

z veřejnoprávních médií věnuje malou část vysílacího času regionálním jazykům pouze 

televizní stanice France 3, případně rozhlasová stanice France Bleu. 

 

3.1.5 ČLÁNEK 12 – KULTURNÍ ČINNOST A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 

Článek 12 o kulturní činnosti a zařízeních se zabývá podporou užívání regionálních jazyků 

v knihovnách, muzeích, archivech, divadlech, filmech a dalších oblastech dotýkajících se 

nějakým způsobem kulturního života. Kromě bohatého kulturního dědictví v podobě 

trubadúrské literatury, Pèire Godolina a Frédérica Mistrala také dnešní situace v literatuře 

a kultuře toto hledisko do značné míry naplňuje.  

Nejprve jmenujme společnost Òc Per Tot (Okcitánština pro všechny). Ta vznikla v roce 

2002 na popud několika okcitanofilů, kteří si chtěli vyvěsit okcitánskou vlajku, jež ale nebyla 

na trhu k dostání. Založili proto obchod Macarel, jehož cílem je co možná nejvíce propagovat 

okcitánskou kulturu a jazyk a tím jim navrátit zašlou slávu a důstojnou pozici ve společnosti. 

Jeho vedoucí se zákazníky hovoří pouze okcitánsky a zároveň se pyšní tím, že nedostává žádné 

státní dávky nebo subvence a naopak sám 15 % ze svého zisku investuje do malých firem či 

umělců pracujících s okcitánštinou, v okcitánštině, pro okcitánštinu či alespoň v okcitánském 

prostředí.98 

 V roce 2003 udělala společnost Aicí Occitania (Tady je Okcitánie) průzkum, v němž 

zjistila, že okcitánštinou se v kultuře lze živit mnoha způsoby. Cenzus ukázal 13 okcitánských 

filmových a 16 divadelních režisérů, 17 divadelních skupin a 55 herců. Situace je rozhodně 

lepší v hudebním průmyslu, kde se pohybuje okolo 150 subjektů.99 Na Université Toulouse – 

Jean Jaurès se navíc vyučuje předmět Obrador, jehož náplní je kritická analýza setkání 

s profesionálem živícím se okcitánštinou, prezentace jeho povolání a záležitostí jak 

                                                           
96 Publikace Qu’es aquò, s. 22. Dostupné z URL: https://www.ieo-oc.org/IMG/pdf/quesaoiFrVpdf-2.pdf [cit. 10. 

3. 2018]. 
97 LAVELLE, op. cit., s. 69. 
98 Webové stránky organizace Macarel. Dostupné z URL: http://www.macarel.org/index.php/macarel-org/qui-

sommes-nous.html [cit. 19. 1. 2018]. 
99 LAVELLE, op. cit., s. 68. 
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administrativních, tak i například finančních. V kulturní oblasti je tedy okcitánština často 

používaným prostředkem, ačkoli v tomto ohledu nemůže počítat s přímou podporou státu (jak 

popisuje majitel Macarelu). 

 

3.1.6 ČLÁNEK 13 – HOSPODÁŘSKÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

Ukázkou, že i přes odmítnutí ratifikace Charty se okcitánština začíná více prosazovat ve 

veřejném sektoru, je čl. 13 o používání regionálních jazyků hospodářském a společenském 

životě. Jak již bylo zmíněno v podkapitole 3.1.3 o orgánech veřejné služby, okcitánština 

neslouží jako komunikační prostředek při úřední komunikaci. Ke stejnému závěru lze dojít také 

v případě hospodářského styku, kterým Charta rozumí například podnikové listiny, pracovní 

smlouvy, technickou dokumentaci, vystavování platebních příkazů nebo poskytování péče 

v nemocničních zařízeních v okcitánštině. Žádnou z těchto možností současná legislativa 

neumožňuje. 

Ačkoli tedy tento článek Charty tedy okcitánština nenaplňuje, následující pasáž ukáže, 

že okcitánština bezesporu plní i sociální a identitární roli. To může být jedním z důvodů, proč 

není její rozšíření podporováno – Francie je, jak už bylo řečeno, unitární stát, který si na své 

jednotě velmi zakládá a snaží se ji bránit stůj co stůj, což ale vyvolává pnutí s podporou 

diverzity jazyků. 

O tom, že má na jihu Francie okcitánština stále své místo, svědčí i mnohé kulturní a 

společenské akce, které si kladou za cíl nejen okcitánštinu propagovat, ale také ji žít a používat 

jako běžný jazyk. Přestože nejsou podporovány místními orgány, což je jedním z cílů tohoto 

článku Charty, v mnoha městech jsou organizovány akce na podporu okcitánštiny. Například 

v březnu 2012 se v Toulouse konala manifestace „Anem òc ! per la lenga occitana“ („Pojďme, 

Okcitánci! Za okcitánštinu“), požadující nový zákon na podporu regionálních jazyků a 

především okcitánštiny. Té se zúčastnilo přibližně 30 000 lidí, což svědčí o velkém zájmu 

veřejnosti o problematiku.100  

Z institucí podporujících okcitánštinu zmiňme Ofici Public de la Lenga Occitana 

(OPLO). To je relativně nové sdružení veřejného zájmu (Groupement d’Intérêt Public) 

vytvořené v roce 2015 se sídlem v Toulouse. Jde o velmi sebevědomý projekt s rozpočtem 

2 236 998 € a cílem zajistit udržení okcitánštiny na původním území a zároveň zvýšení 

aktivních mluvčích tohoto jazyka (především mezi mladými generacemi). Finančně a 

administrativně OPLO zajišťují především regiony Occitanie a Nouvelle Aquitaine, v menší 

                                                           
100 Webové stránky Institut d’Estudis Occitans. Dostupné z URL: http://www.ieo-oc.org/31-de-Marc-de-2012-ua 

[cit. 25. 1. 2018]. 
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míře se podílí i stát. Na vylepšení pozice okcitánštiny se podílí několika způsoby, zajišťuje: (1) 

bilaterální smlouvy mezi regiony a státem; (2) strukturovanou podporu projektů zvyšujících 

kompetitivitu okcitánštiny; (3) udílení ceny Jean-Moreu za přínos v oblasti inovací jazykové 

politiky; (4) vytvoření interregionálního schématu rozvoje okcitánštiny (Schéma Interrégional 

de Développement de l’Occitan) a (5) každoroční monitoring stavu okcitánštiny (počet 

mluvčích, akce na podporu okcitánštiny a jejich efektivita apod.).101 

Společenskou roli plní i mediatéka a knihovna CirdÒc (Centre Interrégional du 

Développement d’Occitan), která se stala symbolem okcitánského vědění, proto ji řadíme do 

společenské a nikoli kulturní oblasti. Její fond obsahuje přes 150 000 dokumentů od faksimilí 

přes knihy, noviny, CD a DVD, letáky po brožury. Kromě toho pořádá přednášky, poskytuje 

zázemí pro výzkum v oblasti okcitánské filologie a stává se místem mezigeneračních a 

mezioborových setkání.102 

 Nakonec je důležitým aktérem ve společenském dění Ostal d’Occitania, kulturní, 

komunitní a společenské centrum v Toulouse, které spravuje asociace Convergéncia Occitana. 

Cílem tohoto zařízení je stanovit směřování skutečné okcitánské politiky v Toulouse a celé 

Okcitánii. (O politickém okcitanismu viz kap. 3.2.) Brání společenskou a identitární roli 

okcitánštiny, založenou na tisícileté tradici a pluralitě, a vytváří společnou kulturní politiku 

organizací, které sdružuje. Zároveň se snaží o větší propagaci okcitánštiny mezi 

neokcitanofonním obyvatelstvem a organizuje setkání různého druhu.103 

 

3.1.7 ČLÁNEK 14 – PŘESHRANIČNÍ VÝMĚNY 

Podle čl. 14 Charty se smluvní strany zavazují, že budou usnadňovat přeshraniční spolupráci 

mezi státy, v nichž je regionální jazyk užíván ve stejné nebo obdobné formě. To ovšem do 

značné míry předpokládá, že se daný regionální jazyk používá na území více států, přičemž má 

na území těchto států obdobný status. 

V případě okcitánštiny zmiňme další dva státy (kromě Francie), kde je používána, a to 

Itálii a Španělsko, které Chartu ratifikovaly. Ve Španělsku, či lépe řečeno Katalánsku, má 

okcitánština výsadní postavení. Ve Statutu autonomie Katalánska je obsažen článek 6, odstavec 

5: „Okcitánský jazyk, ve Val d‘Aran nazývaný aranéština, je jazyk příslušící tomuto teritoriu a 

                                                           
101 Webové stránky Ofici Public de la Lenga Occitana. Dostupné z URL: http://ofici-occitan.eu/index.php/loplo/ 

[cit. 31. 1. 2018]. 
102 Webové stránky CirdÒc. Dostupné z URL: http://www.locirdoc.fr/oc/decouvrir-le-cirdoc/istoria-e-missions/ 

[cit. 20. 1. 2018]. 
103 Webové stránky Ostal d’Occitania. Dostupné z URL: http://www.ostaldoccitania.net/ [cit. 10. 1. 2018]. 
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oficiální v Katalánsku, v souladu s tímto Statutem a zákony jazykové politiky.“104 Díky tomu 

jsou všechny oficiální dokumenty nejen ve španělštině a katalánštině, ale i v okcitánštině, 

okcitánsky lze komunikovat i na úřadech. Z tohoto důvodu má například Université Toulouse 

– Jean Jaurès smlouvu Erasmus+ s univerzitou v Lleidě, kde se okcitánština také vyučuje.105 

Studenti okcitánštiny tak mohou absolvovat přeshraniční výměnu, vzhledem k poloze 

v Katalánsku však hlavním komunikačním jazykem zůstává katalánština a okcitánština 

ustupuje do pozadí. 

V Itálii je okcitánština používaná v Piemontských údolích v provinciích Turín a Cuneo. 

Zde nemá tak významnou pozici jako v Katalánsku, nicméně i s touto oblastí probíhají 

přeshraniční výměny. Collège Marcel Pierrel v Marvejolsu uskutečňuje v rámci Erasmus+ 

projekt Výchova k udržitelnému rozvoji našich jazyků, který mimo jiné spočívá ve studentské 

výměně se základními školami v údolí Aoste a výše zmíněném Val d’Aran.106 Také franko-

provensálský dialekt lze tudíž využít za hranicemi Francie. 

Ačkoli jsou tyto snahy chvályhodné a přispívají k valorizaci regionálních jazyků a 

povědomí o nich, francouzský stát, jako v případě předchozích článků s výjimkou čl. 8, není 

přímým podporovatelem těchto aktivit. Za zmínku však stojí fakt, že Evropská unie, v jejímž 

rámci program Erasmus+ funguje, se v této funkci snaží stát suplovat a přeshraniční výměny 

financovat a propagovat. 

 

3.2 OKCITÁNŠTINA NAD RÁMEC CHARTY 
Ukázali jsme tedy, že kromě čl. 8 o vzdělávání není stát přímým aktérem v aktivitách 

směřujících k zlepšení pozice regionálních jazyků. Kvůli striktní legislativě není okcitánštinu 

dovoleno používat v úředním, hospodářském a soudním styku, na druhou stranu se ale mnohé 

okcitánské asociace snaží o vytvoření soudržnější atmosféry. 

Charta totiž samozřejmě nemůže obsáhnout veškeré iniciativy, které poskytnou 

regionálnímu jazyku oporu v dalším rozvoji. Nad rámec Charty jdou v případě okcitánštiny 

další projekty v oblastech, jako je například geografie (lépe řečeno toponymie) a politika. Právě 

druhý bod, politický okcitanismus, může být jedním ze zdrojů nevole francouzského státu 

                                                           
104 Webové stránky Generalitat de Catalunya. Dostupné z URL: http://llengua.gencat.cat/permalink/6d36f759-

5382-11e4-8f3f-000c29cdf219 [cit 14.4.2018]. 
105 Webové stránky Université Toulouse – Jean Jaurès. Dostupné z URL: http://www.univ-

tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/licence-occitan-386390.kjsp [cit. 14. 4. 2018]. 
106 Webové stránky Collège Marcel Pierrel. Dostupné z URL: https://www.clg-pierrel-marvejols.ac-

montpellier.fr/enseignements-et-pedagogie/les-langues-au-college/occitan/l-occitan-au-college-en-2016-

2017/mobilite [cit. 14. 4. 2018]. 



 

29 

decentralizovat moc, aby nedošlo k tříštění (jako například v případě Katalánska ve vztahu ke 

Španělsku). 

 

3.2.1 MÍSTNÍ POJMENOVÁNÍ  
Úzký vztah mezi jazykem a územím, na němž je nebo byl používán, je velmi viditelný na 

toponymech. Okcitánie je velmi specifická tím, že mnoho míst se nazývá okcitánskými slovy, 

jejichž fonetika je zachycena francouzskými grafickými prostředky. Citujme například 

Bagnères-de-Bigorre (Banhèras de Bigòrra) – Bigorrské lázně, Lacaune (La Cauna) – Jeskyně, 

Ouradour (Orador) – Kaplička, Les Baux (Lei Bauc) – Svahy nebo Montusclat (Mont Usclat) 

– Spálená hora.107 

Fakt, že okcitánština existovala na území jihu Francie po dlouhá staletí, je možné 

pozorovat nejen na původních toponymech, ale i těch pofrancouzštěných. Toto pofrancouzštění 

ovšem neodpovídá vždy originálu – například z ulice Carrer d’en Guilla (Guillova ulice) 

v Perpignanu se stává Rue de l’anguille (Úhoří ulice). 

Institut pro okcitánská studia ve své příručce o bilingvním označování uvádí, že dle 

Národní rady pro geografické informace lze ke značce Začátek a konec obce (ve francouzštině) 

přidat i značku Začátek a konec obce s jejím názvem v okcitánštině. Tato značka musí splňovat 

různá kritéria, například stejnou velikost a typ písma, místní obyvatelé musí být seznámeni se 

správnou výslovností a obec může k této možnosti sáhnout pouze v případě, že má 

důvěryhodnými studiemi potvrzenou toponymii, aby byla zachována koherence pojmenování. 

Jedná se však o velký krok pro okcitánskou identitu.108  

Například v Toulouse byly tyto bilingvní značky instalovány v roce 2011. O rok dříve 

ovšem velkou vlny nevoli vyvolalo rozhodnutí starosty Villeneuve-Les-Maguelone o umístění 

okcitánských značek u vjezdu do obce a výjezdu z ní. Některým místním obyvatelům se toto 

označení nelíbilo do té míry, že podali žalobu pro nedostatečné historické opodstatnění, 

ohrožení hodnot republiky a matení řidičů. Soudní proces ale v roce 2012 prohráli.109  

 Stejně tak se v některých městech vyskytuje dvojjazyčné značení ulic. Zůstaneme-li 

u příkladu Toulouse, zde se podařilo prosadit okcitánské nápisy vedle francouzských v roce 

                                                           
107 Publikace Qu’es aquò, s. 3. Dostupné z URL: https://www.ieo-oc.org/IMG/pdf/quesaoiFrVpdf-2.pdf [cit. 10. 

3. 2018]. 
108 Publikace Bilingvní francouzsko-okcitánské označování obcí. Dostupné z URL: https://www.ieo-

oc.org/IMG/pdf/pub2013_externe_22012014-2.pdf [cit. 20. 3. 2018]. 
109 Webové stránky deníku Midi Libre. Dostupné z URL: http://www.midilibre.fr/2012/07/12/les-panneaux-de-

ville-en-occitan-autorises,532716.php [cit. 11. 4. 2018]. 
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2002, především v centru města.110 Nejde o ojedinělý případ, Montpellier „vzdalo hold 

živoucímu bohatství regionu, okcitánskému jazyku“ už v roce 1979111 a další obce na celém jihu 

Francie tento příklad následují. 

 Zato dvojjazyčné hlášení v toulouském metru výsledkem unikátní iniciativy, které se, 

po výše zmíněném bilingvním označování ulic, podařilo v roce 2009 vnést do Toulouse také 

auditivní stránku okcitánštiny, aby se její stopy nevytratily z běžného života.112 Přestože byla 

tato snaha oceňována, našla mnoho odpůrců jak mezi frankofonním monolingvním 

obyvatelstvem, tak mezi okcitánsko-francouzským bilingvním. Zatímco první skupina byla 

velmi nespokojená s tím, že v metru slyší jazyk, jemuž nerozumí a jejž považují za patois (více 

o tomto pojmu viz kap. 1.1.3), druhou skupinu iritovala nesprávná výslovnost languedocké 

varianty okcitánštiny. Žádný normativní výzkum veřejného mínění se na toto téma 

neuskutečnil, pouze internetová hlasování, jejichž výsledky nelze považovat za směrodatné.113  

Tyto příklady dobře ilustrují, že se rozhodně nejedná o všeobecné vřelé přijetí 

okcitánštiny v celém jihu Francie. Pozitivně lze ale vnímat snahu nejen úzkého okruhu 

okcitanistů, nýbrž i politiků a dalších obyvatel o zviditelnění okcitánštiny a valorizaci 

kulturního kapitálu oblasti. Okcitánština totiž není v žádném případě pouze uměle 

zachovávaným jazykem, který by neměl žádné vazby na realitu současnosti. Naopak, pomáhá 

totiž porozumět regionu jako takovému, jeho historii i geografii. 

Důkazem tohoto tvrzení budiž velký úspěch okcitánštiny v podobě jména nového 

správního regionu (po reformě v roce 2016), které zní Okcitánie. A to přesto, že tento region 

vznikl sloučením dřívějších regionů Languedoc-Roussillon a Midi-Pyrénées, tedy do značné 

míry heterogenního území, které nelze označit za výhradně okcitanofonní. S názvem Okcitánie 

například zásadně nesouhlasí katalánská menšina, která prosazuje jak v označení regionu, tak 

v jeho vlajce katalánské prvky (tedy jméno Okcitánie-Katalánská země a fúzi okcitánského 

kříže s katalánskými zlatými pruhy na rudém poli).114 Každopádně se jedná o v tuto chvíli 

nejemblematičtější výraz uznání okcitánštiny ve francouzské administrativě.  

                                                           
110 Webové stránky deníku La Dépêche. Dostupné z URL: https://www.ladepeche.fr/article/2002/05/28/346810-

des-plaques-de-rue-aussi-en-occitan.html [cit. 11. 4. 2018]. 
111 Webové stránky města Montpellier. Dostupné z URL: 

http://www.montpellier.fr/uploads/Externe/d0/478_396_FRAC34172_MNV015_061979.pdf [cit. 11. 4. 2018]. 
112 RITCHEY, Elyse. „Multiculturalism from the inside out: Occitan and Toulouse.” Critical Multilingualism 

Studies. 2017, vol. 5, no. 2, s. 40. 
113 Webové stránky deníku La Dépêche. Dostupné z URL: https://www.ladepeche.fr/article/2010/02/22/782582-

polemique-autour-de-l-occitan-dans-le-metro.html [cit. 11. 4. 2018]. 
114 Webové stránky deníku Le Figaro. Dostupné z URL: http://www.lefigaro.fr/actualite-

france/2016/05/09/01016-20160509ARTFIG00086-imbroglio-autour-du-futur-nom-de-la-region-languedoc-

roussillon-midi-pyrenees.php [cit. 7. 4. 2018]. 
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3.2.2 POLITICKÝ OKCITANISMUS V KONTEXTU DALŠÍCH REGIONÁLNÍCH 

JAZYKŮ 

Politický okcitanismus je iniciativa obyvatel Okcitánie, kteří usilují o vyšší míru autonomie 

oblasti, získání většího množství výsad (jako má například Korsika) a celkově zlepšení 

společenského i politického postavení Okcitánie a okcitánštiny ve veřejném životě. 

Argumentují přitom nejen historickými fakty, ale i identitárními a jazykovými aspekty, které je 

odlišují od zbytku Francie. Své právo na sebeurčení si chtějí proto chtějí vydobýt také v politice. 

Z historického pohledu dosáhl politický okcitanismus svého vrcholu mezi lety 1962–

1982. V roce 1962 například došlo v Aveyronu ke stávce dělníků, kteří své transparenty psali 

okcitánsky a při demonstracích okcitánsky skandovali a zpívali. Z původně komunálního 

problému se následně vyvinuly celoregionální protesty proti centralizaci se silnou identitární 

nuancí. Počátkem 80. let však tyto vášně vychladly a militantní okcitanismus se vytratil.115 

V současnosti je nejvýraznějším aktérem na poli politického okcitanismu Assemblada 

nacionala occitana (ANÒC). Jedná se o organizaci, která si podle svých oficiálních stránek 

klade za cíl „sebrat veškeré síly okcitánského lidu a znovu nastolit okcitánskou národní 

důstojnost“116. Kromě požadavků na sebeurčení okcitánského národa si nárokuje také 

suverénní ekonomiku, vytvoření podmínek k získání vlastní teritoriální entity nebo zavedení 

okcitánštiny jako oficiálního jazyka. V jednom z oficiálních bulletinů organizace evokovala 

katalánské a kurdské události přelomu září a října 2017 jako „podzim probuzení národů“ a 

přirovnala je k okcitánské situaci. Označují jak Kurdy, tak Katalánce a Okcitánce za národy 

stejně utlačované svými mocnými sousedy.117 

 Na rozdíl od Katalánska ovšem nemůže militantní okcitanismus počítat s počtem 

přívrženců převyšující řád stovek. Z politického pohledu jistě stojí za zmínku, že se doposud 

ani na komunální, ani na regionální úrovni neprosadil žádný politický subjekt zakládající svou 

identitu na okcitánštině. Partit Occitan sice před parlamentními volbami v roce 2017 představil 

projekt obnovení politického okcitanismu, založeného na federalismu, demokracii, ekologii a 

lásce k okcitánské vlasti, ve volbách však nezískal v žádném okrsku více než 2 % hlasů.118 

                                                           
115 LAVELLE, op. cit., s. 528. 
116 Webové stránky organizace ANÒC. Dostupné z URL: https://www.assemblada.org/occitan/an%C3%B2c/ 

[cit. 8. 4. 2018]. 
117 Webové stránky organizace ANÒC. Dostupné z URL: 

https://www.assemblada.org/occitan/an%C3%B2c/auton-de-2017-un-revelh-dels-p%C3%B2bles/ [cit. 8. 4. 

2018]. 
118 Webové stránky Partit occitan. Dostupné z URL: http://partitoccitan.org/endavant-un-projecte-de-renovacion-

de-loccitanisme-politic/ [cit. 16. 2. 2018]. 
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 Hlavními faktory toho, že se okcitánština neprosazuje ve větším měřítku, je podle 

Lavella obrovská rozloha a nejednota území Okcitánie (která navíc ani sjednocená nikdy 

nebyla) a nedostatek zapálených příznivců a propagátorů okcitanismu, kvůli čemuž o tento 

proud není masový zájem.119 

 Z dalších regionálních jazyků, které jsou používány na jihu Francie, jsme již zmínili 

katalánštinu. Její případ se od toho okcitánského v mnoha aspektech liší – francouzští Katalánci 

často nejsou pouze katalánsko-francouzsky bilingvní, nýbrž katalánsko-francouzsko-španělsky 

trilingvní. Severní Katalánsko (část departementu Pyrénées-Orientales) totiž připadlo Francii 

v roce 1659 na základě tzv. Pyrenejského míru.120 Sociolingvisticky tato oblast ovšem není 

homogenní a počet mluvčích katalánštiny je výrazně nižší než v Katalánsku. Shoda nepanuje 

ani na poli debat o míře autonomie, již Severní Katalánci žádají – asociace ANC požaduje 

připojení ke Katalánsku, jiní zvýšenou míru autonomie (jakou má například Korsika, viz níže), 

další pouze intenzivnější podporu výuky katalánštiny a katalánských tradic.121 

S katalánštinou má mnoho společného i baskičtina, alespoň co se exocentričnosti (tedy 

primárního použití mimo území Francie) týče. I v jejím případě je samozřejmě důležité zmínit, 

že tato práce bere v potaz nacionalistické smýšlení francouzských Basků, nikoli španělských. 

Tyto dvě tendence nelze jednoznačně oddělit, a tudíž nelze o baskickém nacionalismu mluvit 

v singuláru. Ačkoli tedy nejde o homogenní hnutí, Izquierdo se domnívá, že národní cítění 

Basků je velmi silné, zakořeněné v historii, systematicky totiž francouzští Baskové začali svou 

národní identitu prosazovat už v 19. a především ve 20. století.122 Dění v regionu příhodně 

ilustruje to, že se Baskové například zasadili o placení vlastní lokální měnou, kterou nazvali 

eusko. Zavedením této měny se snaží dosáhnout vyšší autonomie baskické oblasti – za každých 

100 euro, které si klient banky vymění za 100 eusko, přijde bance půjčka ve výši 100 euro.123 

O touze po nezávislosti však mluvit nelze. 

 Stejně tak ani Bretaň nemá v této oblasti větší ambice. V případě baskičtiny a 

bretonštiny (samozřejmě pouze v rámci francouzského geografického prostoru) a obyvatel, 

kteří tyto jazyky používají, je tudíž touha po vlastní identitě spíše na kulturní než na politické 

                                                           
119 LAVELLE, op. cit., s. 357. 
120 BERNARDO, Domènec. „Langue, société et espace en Catalogne du Nord.“ Revue géographique des Pyrénées 

et du Sud-Ouest Européen. 1977, vol. 48, no. 2, s. 153. 
121 Webové stránky asociace Severního Katalánska. Dostupné z URL: http://www.catalunyanord.cat/ [cit. 10. 3. 

2018]. 
122 IZQUIERDO, Jean-Marie. „Trajectoires nationalistes. Les nationalismes en Pays Basque français et 

espagnol.“ Pôle Sud, 2004, vol. 20, s. 49-58. 
123 Webové stránky banky Euskalmoneta. Dostupné z URL: http://www.euskalmoneta.org/le-projet/ [cit. 14. 2. 

2018]. 
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úrovni, snaha o to přesvědčit francouzskou vládu k větší toleranci k lokálním specifikům. 

Samozřejmě i zde existují nacionalistické strany, ve volbách ovšem nevykazují dobré výsledky. 

Naopak Korsika dosáhla v oblasti politického uznání pravděpodobně největších 

úspěchů. Socialistická vláda, která nastoupila v roce 1981, silnou centralizaci do jisté míry 

uvolnila. V roce 1982 získala Korsika statut collectivité territoriale (územní společenství, od 1. 

ledna 2018 pouze společenství Korsiky, collectivité de Corse), díky čemuž má vlastní 

Assemblée régionale a disponuje větším množstvím pravomocí.124 

Právě na Korsice se tedy nejvíce projevují přívrženci větší autonomie. Pod heslem 

„Demucrazia è rispettu pè u populu corsu“ (Demokracie a respekt pro korsický lid) se na 

Korsice konala 3. února 2018 manifestace, jíž se podle organizátorů zúčastnilo téměř 25 000 

lidí (podle prefektury necelých 6 000). Účastníci požadovali amnestii pro vězně údajně 

zadržované z politických důvodů, zvýhodnění Korsiky v Ústavě a také ustanovení korsičtiny 

jako dalšího oficiálního jazyka Francie. To, že se na Korsice poměrně často konají manifestace 

tohoto druhu, potvrzuje chuť Korsičanů vydobýt si nezávislost (o čemž svědčí například hesla 

skandovaná na demonstracích, jako je „Vražedný francouzský stát“ či „Ať žije boj za 

nezávislost“).125 Ve volbách do parlamentu dokonce získali mandát tři kandidáti regionalistické 

strany Pè a Corsica (Za Korsiku), což je nevídaný úspěch.126 

Můžeme tedy konstatovat, že Okcitánie se z politického pohledu od baskičtiny, 

bretonštiny, katalánštiny a korsičtiny velmi liší. Korsika má velmi silnou pozici, na rozdíl od 

ostatních zkoumaných oblastí, baskičtina a katalánština jsou navíc odlišné svou exocentričností. 

O jednotném politickém smýšlení Okcitánců tudíž rozhodně není možné mluvit, jedná se 

o značně pluralitní a heterogenní hnutí s omezeným množstvím přívrženců. Nicméně i pouhý 

politický potenciál, který v Okcitánii začíná nabývat na síle, může být kamenem úrazu při 

vyjednávání lepší pozice pro okcitánštinu v oblastech, kde prozatím zůstává upozaděna (jako 

například soudnictví, veřejná správa a ekonomické vztahy).  

                                                           
124 Webové stránky Vie publique. Dostupné z URL: http://www.vie-publique.fr/decouverte-

institutions/institutions/collectivites-territoriales/categories-collectivites-territoriales/quel-est-statut-corse.html 

[cit. 10. 4. 2018]. 
125 Webové stránky zpravodajství France 3. Dostupné z URL: https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-

du-sud/grand-ajaccio/manifestation-ajaccio-plusieurs-milliers-personnes-rues-cite-imperiale-1415007.html [cit. 

10. 4. 2018]. 
126 Webové stránky Ministerstva vnitra Francouzské republiky. Dostupné z URL: 

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-

2017/(path)/legislatives-2017//FE.html [cit. 10. 4. 2018]. 
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ZÁVĚR 
Tato práce ukázala, že postavení okcitánštiny ve Francii je velmi širokou a komplexní 

problematikou, na niž nemají stejný názor ani přední okcitanisté. Ověřována byla hypotéza, že 

Francii a její postoj k okcitánštině značně ovlivňuje pnutí mezi snahou o valorizaci jazykové 

rozmanitosti a zároveň silnou centralizací jazykové politiky, a tudíž nemá okcitánština 

ve veřejném sektoru příliš stabilní pozici. Ta se z velké části potvrdila, jak bude ukázáno níže. 

K sociálním opatřením trendu vergonha, který potlačoval jazykovou rozmanitost 

Francie, se přidala i legislativní opatření upevňující pozici francouzštiny na úkor regionálních 

jazyků. Nicméně i ve 20. století bylo přijato několik významných zákonů, jež měly za úkol 

pomoci regionálním jazykům se alespoň částečně znovu prosadit. Pro okcitánštinu byl důležitý 

Deixonnův zákon (1951) a později Habyův zákon (1975), umožňující vzdělání v okcitánštině. 

Ty však byly záhy vyváženy Bas-Lauriolovým zákonem (1975), který omezil jazykové 

zpracování veřejné komunikace výhradně na francouzštinu, a Toubonovým zákonem (1994), 

označujícím francouzštinu za základní jednotící prvek osobnosti a dědictví Francie. Snahy 

o jazykovou diverzifikaci byly navíc potlačeny i změnou Ústavy v roce 1992, kdy byla oficiálně 

do čl. 2 přidána francouzština jako jazyk Republiky. 

To, že k dědictví Francie náleží i regionální jazyky, uznala Ústava až v roce 2008. 

Z těchto údajů je patrné, že jazyková politika Francie se dlouhou dobu ubírala směrem 

jazykového sjednocení, směrem monolingvismu a primátu francouzštiny. Regionálním 

jazykům byl vyhrazen jistý prostor ve vzdělávání, do veřejného prostoru jako takového jim 

však bylo zakázáno vstupovat. 

 O změnu tohoto trendu se snaží Evropská charta regionálních či menšinových jazyků, 

pro niž je naopak veřejný prostor klíčový. Francie ji neratifikovala, ačkoli se bývalý prezident 

François Hollande ve své kampani zavázal ratifikaci prosadit. Politická debata ohledně tohoto 

tématu se rozvinula už v 90. letech, v roce 1999 byla Charta po mnoha polemikách podepsána, 

nicméně ratifikace se nedočkala. K definitivnímu odmítnutí senátem došlo 27. října 2015, 

mnohé politiky ale stále nenechává chladnými. Téma Charty se objevovalo už od mandátu 

Jacquese Chiraca, co říci k němu měla jak pravice, tak levice. Nelze však paušalizovat, že by 

se přívrženci Charty a regionálních jazyků obecně našli pouze mezi levicovými politiky, 

zatímco pravicoví politici by tento dokument výhradně kritizovali. Tato záležitost totiž 

vyvolávala konflikty napříč politickým spektrem. 

 Konfrontace článků 8 – 14 Charty s aktuálním stavem okcitánštiny ve veřejném prostoru 

ukázala, že přes nevoli vůči ratifikaci Charty okcitánština většinu závazků těchto článků 

splňuje. Jde především o čl. 8 o vzdělávání a čl. 12 o kulturní činnosti a kulturních zařízeních. 
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Okcitánština se totiž už přes třicet etabluje v předškolním a školním vzdělávání, hlavně díky 

imerzivním asociativním školám Calandreta, které poskytují výuku výlučně v okcitánštině až 

do konce základní školy. Střední školy nabízejí okcitánštinu jako cizí jazyk a dokonce z ní lze 

skládat státní centralizovanou maturitní zkoušku. Také v univerzitním prostředí není výuka 

okcitánské filologie výjimkou, 6 veřejných vysokých škol nabízí tuto specializaci. 

Okcitánštinu lze v současné době dobře využít také v kulturní oblasti. Velké oblibě se 

těší obchod Macarel asociace Òc Per Tot, který rozšiřuje povědomí o okcitánské kultuře, 

zvycích a výrobcích. Existuje značné množství kulturních zařízení, jako například kulturní 

centrum, mediatéka a knihovna CirdÒc disponující více než 150 000 dokumenty zachycujícími 

kulturní dědictví Okcitánie. Kromě toho lze okcitánštinu využít při vykonávání dalších 

uměleckých povolání – ve filmové a divadelní režii (29 profesionálů), ve filmovém 

a divadelním herectví (55 herců a 17 skupin) nebo v hudební branži (150 subjektů). Pozadu 

nezůstává ani okcitánská literatura, pyšná na dědictví trubadúrů a Félibrige, ale také moderní 

a progresivní. 

Naopak v soudním, administrativním a hospodářském styku (čl. 9, 10 a 13) je 

okcitánština potlačena, obzvláště přičiněním výše zmíněného Bas-Lauriolova zákona, který 

výslovně zakazuje používání jiného jazyka nežli francouzštiny. Ve společenském životě (čl. 

13) a mediální komunikaci (čl. 11) nicméně okcitánština dosahuje dílčích úspěchů, stejně jako 

v přeshraniční spolupráci (čl. 14). 

V některých ohledech jde její použití dokonce nad rámec Charty, především co se 

geografického označování týče (toponyma, bilingvní značení začátku a konce obcí, 

pojmenování správního regionu Occitanie, dvojjazyčné hlášení v toulouském metru a 

označování ulic v Toulouse, Montpellier i dalších obcích). 

Důležitým identitárním prvkem pro Okcitánce je také politický okcitanismus. Ten je 

velmi specifický, jelikož na rozdíl od baskičtiny a katalánštiny je okcitánština endocentrickým 

jazykem, nicméně používaným na velmi rozsáhlém území. Historie úspěchů militantního 

okcitanismu sahá až do 60. let 20. století, postupem času však tyto tendence neperiodicky slábly 

a sílily. V současné době trend politického okcitanismu reprezentuje ANÒC, asociace bojující 

za vlastní teritoriální identitu a zavedení okcitánštiny jako oficiálního jazyka, inspirovaná 

katalánskými a kurdskými secesionistickými snahami. Tento proud ovšem nedisponuje velkým 

množstvím příznivců, tak jako regionalistická politická strana Partit Occitan, která není 

ve volbách příliš úspěšná. Z tohoto důvodu nejsou Okcitánci politicky tak soudržní jako 

Katalánci nebo Baskové a pravděpodobně z tohoto důvodu se nedokážou prosadit i přes velký 

politický a sociální potenciál. 



 

36 

Je tedy zřejmé, že okcitánština v některých oblastech, jako je vzdělání nebo kultura, 

slaví úspěchy, zatímco v jiných, jako je politika, zůstává v poli poražených. Zatímco vzdělání 

a kulturu lze totiž propagovat lokálně, politické aspekty je třeba řešit koordinovaně na úrovni 

vyšších celků, než je instituce nebo obec. Stejně jako je území Okcitánie nejednotné 

lingvisticky (o tom svědčí množství dialektů, přičemž gaskonština s provensálštinou jsou si tak 

vzdálené, že si nemusí ani rozumět) a geograficky, shoda nepanuje ani ohledně míry sebeurčení, 

po němž Okcitánci touží. Tento faktor odlišuje okcitánštinu od ostatních regionálních jazyků a 

také ji handicapuje ve vyjednáváních o dalším směřování jazykové politiky Francouzské 

republiky. Její pozice tak stále zůstává nestabilní i přes snahy Evropské charty regionálních a 

menšinových jazyků. Přesto jsou pozvolné změny ve vzdělávací a kulturní politice příslibem 

lepší budoucnosti okcitánštiny. 
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SUMMARY 
Position of Occitan in France is a broad and complex problem that leads to disagreements 

among politicians, Occitan researchers as well as French population. The thesis has worked 

with following hypothesis: The French attitude towards Occitan is significantly influenced 

by tensions between support of linguistic diversity and strong centralization of language policy. 

Thus, the position of Occitan in public sector is not stable. The reasons for confirmation of the 

hypothesis follow. 

 The social trend of vergonha, that consisted in suppressing linguistic diversity in France, 

and many legal measures have consolidated domination of French to the detriment of regional 

languages. Nevertheless, some important laws promoting regional languages were passed 

in the 20th century, namely Deixonne Law (1951) and Haby Law (1975) that allowed education 

in Occitan language. However, Bas-Lauriol Law (1975) prohibiting use of any other language 

but French in public communication and Toubon Low (1994) stating French is the basic 

unifying element of French personality and heritage have counter-balanced the efforts 

of regional languages promotion. Finally, a modified version of article 2 of the Constitution 

declared French as the language of the Republic. 

The fact that regional languages belong to the heritage of France, too, was not 

implemented in the Constitution before 2008. It is evident that French language policy has been 

following a unitary direction, a monolingual direction, primacy of French. Regional languages 

were permitted to be used (to a certain extent) in education, yet banned in public sector. 

The European Charter for Regional or Minority Languages strives to change this trend 

and finds public sector essential. France hasn’t ratified it, even though the ex-president François 

Hollande pledged to push it through. After many discussions and polemics, the Charter was 

signed in 1999. The ratification was definitely refused in 2015, many politicians remain 

involved though. The Charter has been discussed since Jacques Chirac’s mandate and the issue 

caused conflicts among right-wing parties as well as the left-wing ones. 

Confronting articles 8–14 of the Charter with the present state of Occitan in public sector 

has proved that despite not ratifying the Charter, Occitan meets most of the requirements 

of the Charter. It concerns above all article 8 (education) and article 12 (cultural activities and 

facilities). Occitan is well established in pre-school and school life, mainly thanks to immersive 

associative schools Calandreta, that provide education only in Occitan. High schools offer 

Occitan language teaching and students can choose to pass it within the Baccalauréat exam. 

Occitan philology is taught at universities too, 6 public universities offer this specialization. 
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Occitan finds a large use also in cultural life. The Macarel shop managed by Òc Per Tot 

association raises public awareness of Occitan culture, traditions and products. There are many 

cultural facilities such as cultural center and multimedia library CirdÒc that is endowed with 

more than 150 000 documents about cultural heritage of Occitania. Besides, Occitan can be 

useful for many artistic professions – there are 29 professionals in film and theatre direction, 

55 actors and 17 troops in film and theatre acting and 150 subjects in music industry. 

An important role is played also by literature that is proud of troubadours and Félibrige heritage 

and modern and progressive at the same time. 

On the other hand, judicial, administrative and economic authorities (art. 9, 10 and 13) 

do not allow communication in Occitan, mainly because of Bas-Lauriol Law. However, Occitan 

achieves a quite good level of recognition in social life (art. 13), media (art. 11) and transfrontier 

exchanges (art. 14). 

Moreover, there are some domains where Occitan accomplishes more than the Charter’s 

goals. For instance, geographical denominations (toponyms, bilingual signage, naming the 

newly formed administrative region Occitania, bilingual announcement in Toulouse 

underground and bilingual names of streets in Toulouse, Montpellier and others) are visible. 

 Last but not least, political occitanism remains an important element influencing identity 

of Occitania. This movement is very specific as Occitan is classified among endocentric 

languages (unlike Basque or Catalan) and used on a very large territory. It has observed its 

highs and lows since the 1960s. Nowadays, it is represented primarily by ANÒC, an association 

fighting for proper Occitan territorial identity and implementation of Occitan as an official 

language and drawing inspiration from Catalan and Kurd secession efforts. However, political 

occitanism cannot count with many supporters. Neither regionalist party Partit Occitan 

succeeds in elections. This is why Occitans are not as cohesive as Catalans or Basques and it is 

probably why they cannot break through despite an immense political and social potential. 

 To sum up, it is obvious that Occitan succeeds in domains like education or culture, but 

lags behind in politics. In fact, education and culture can be promoted locally while political 

issues must be co-ordinated on a higher level. Occitania is not unified neither from linguistic 

perspective (see number of dialects that differ a lot), nor geographical point of view. Moreover, 

there is no widespread agreement on the extent of self-determined claimed by Occitans. That is 

why Occitan is different than other regional languages and is endowed with less political power 

during negotiations about French language policy. The position of Occitan remains unstable 

even despite efforts of the European Charter for Regional or Minority Languages. However, 

gradual changes in educational and cultural policy are promising for a better future for Occitan. 
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PŘÍLOHY 
 

PŘÍLOHA Č. 1: Mapa Okcitánie 

 

Zdroj: Webové stránky Institut d’Estudis Occitans. Dostupné z URL: http://www.ieo-

oc.org/Mapa-d-Occitania [cit. 20. 4. 2018]. 
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PŘÍLOHA Č. 2: Regionální jazyky Francie 

 

Zdroj: Webové stránky France Culture. Dostupné z URL: 

https://www.franceculture.fr/politique/le-lent-cheminement-de-la-charte-des-langues-

europeennes-et-minoritaires [cit. 3. 5. 2018]. 
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PŘÍLOHA Č. 3: Evropská charta regionálních a menšinových jazyků, Část III 

 

Část III - Opatření na podporu užívání regionálních nebo menšinových jazyků ve 

veřejném životě v souladu se závazky přijatými podle článku 2, odstavce 2 

Článek 8 - Vzdělávání 

1. Pokud jde o vzdělávání, smluvní strany se zavazují, že na území, kde jsou tyto jazyky 

užívány, v závislosti na stavu každého z těchto jazyků a aniž by tím byla dotčena výuka 

úředního jazyka (úředních jazyků) státu 

a)  

i) zpřístupní předškolní vzdělávání v příslušných regionálních nebo menšinových 

jazycích; nebo 

ii) zpřístupní podstatnou část předškolní vzdělávání v příslušných regionálních nebo 

menšinových jazycích; nebo 

iii)  budou uplatňovat jedno z opatření uvedených v bodech i a ii alespoň vůči žákům, 

jejichž zákonní zástupci o takové opatření požádají a jejichž počet se bude 

považovat za dostatečný; nebo 

iv) pokud veřejné orgány nemají přímé pravomoce při zajišťování předškolní výchovy, 

budou upřednostňovat a/nebo podporovat uplatňování opatření uvedených v bodech 

i - iii; 

b)   

i) zpřístupní základní vzdělávání v příslušných regionálních nebo menšinových 

jazycích; nebo 

ii) přístupní podstatnou část základního vzdělávání v příslušných regionálních nebo 

menšinových jazycích; nebo 

iii) budou v rámci základního vzdělávání zajišťovat výuku příslušných regionálních 

nebo menšinových jazyků, která se stane součástí učebních osnov; nebo 

iv) budou uplatňovat jedno z opatření uvedených v bodech i - iii alespoň vůči žákům, 

jejichž zákonní zástupci o takové opatření požádají a jejichž počet bude považován 

za dostatečný; 

c)  

i) zpřístupní středoškolské vzdělávání v příslušných regionálních nebo menšinových 

jazycích; nebo 

ii) zpřístupní podstatnou část středoškolského vzdělávání v příslušných regionálních 

nebo menšinových jazycích; nebo 

iii) budou v rámci středoškolského vzdělávání zajišťovat výuku příslušných 

regionálních nebo menšinových jazyků, která se stane součástí učebních osnov; 

nebo 

iv) budou uplatňovat jedno z opatření uvedených v bodech i - iii alespoň vůči žákům, 

kteří o takové opatření požádají sami, nebo případně o to požádají jejich zákonní 

zástupci, a v počtu, který bude považován za dostatečný; 

d)  

i) zpřístupní technické a odborné vzdělávání v příslušných regionálních nebo 

menšinových jazycích; nebo 
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ii) zpřístupní podstatnou část technického a odborného vzdělávání v příslušných 

regionálních nebo menšinových jazycích; nebo budou v rámci technického a 

odborného vzdělávání zajišťovat výuku příslušných regionálních nebo menšinových 

jazyků jako součást učebních osnov; nebo 

iii) budou uplatňovat jedno z opatření uvedených v bodech i - iii alespoň vůči žákům, 

kteří o takové opatření požádají sami, nebo případně o to požádají jejich zákonní 

zástupci, v počtu, který je považován za dostatečný; 

e)  

i) zpřístupní univerzitní nebo jiné vysokoškolské vzdělávání v regionálních nebo 

menšinových jazycích; nebo 

ii) zpřístupní studium těchto jazyků jako oborů univerzitního nebo jiného 

vysokoškolského studia; nebo 

iii) nelze-li vzhledem k úloze státu ve vztahu k vysokým školám uplatnit body i a ii, 

budou podporovat a/nebo povolovat poskytování univerzitního nebo jiného 

vysokoškolského vzdělávání v regionálních nebo menšinových jazycích nebo 

možnost studia těchto jazyků jako oborů univerzitního nebo jiného vysokoškolského 

studia; 

f)  

i) učiní opatření ke zřízení kurzů vzdělávání dospělých a dalšího vzdělávání s výukou 

vedenou převážně nebo zcela v regionálních nebo menšinových jazycích; nebo 

ii) budou nabízet takové jazyky jako obory vzdělávání dospělých nebo dalšího 

vzdělávání; nebo 

iii) pokud orgány veřejné správy nemají přímé pravomoce v oblasti vzdělávání 

dospělých, budou upřednostňovat a/nebo podporovat nabídku takových jazyků jako 

oborů vzdělávání dospělých nebo dalšího vzdělávání; 

g) učiní opatření k zajištění výuky dějin a kultury, jejichž výrazem je regionální nebo 

menšinový jazyk; 

h) zpřístupní základní a další přípravu učitelů potřebnou k provádění těch odstavců a) - g), 

které smluvní strana přijala; 

i) ustaví dozorčí orgán nebo orgány, který bude nebo které budou sledovat, jak smluvní 

strana plní přijatá opatření, a dosažený pokrok při zavádění a rozvoji výuky regionálních 

nebo menšinových jazyků, a který bude nebo které budou o svých zjištěních 

vypracovávat periodické zprávy, jež budou zveřejňovány. 

2. Pokud jde o vzdělávání na jiných územích než ta, kde jsou tradičně užívány regionální nebo 

menšinové jazyky, smluvní strany se zavazují, že povolí a budou podporovat nebo 

poskytovat výuku v regionálním nebo menšinovém jazyce nebo výuku tohoto jazyka na 

všech příslušných stupních vzdělávací soustavy, pokud je to vzhledem k počtu uživatelů 

regionálního nebo menšinového jazyka opodstatněné. 

 

Článek 9 - Soudní orgány 

1. Ve vztahu k soudním obvodům, v nichž je vzhledem k počtu obyvatel užívajících regionální 

nebo menšinový jazyk opodstatněné přijetí níže uvedených opatření, a podle stavu každého 

z těchto jazyků, jakož i pod podmínkou, že soudce nebude považovat využití možností 
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podle tohoto odstavce za překážku řádného výkonu spravedlnosti, se smluvní strany 

zavazují, že: 

a) v trestním řízení 

i) stanoví, aby soudy na žádost některé ze stran sporu vedly řízení v regionálních nebo 

menšinových jazycích; a/nebo 

ii) zaručí, aby obviněný měl právo užívat svůj regionální nebo menšinový jazyk; 

a/nebo 

iii) stanoví, aby písemné i ústní žádosti a důkazy nebyly považovány za nepřípustné 

pouze proto, že jsou vyjádřeny v regionálním nebo menšinovém jazyce; 

iv) bude možno na požádání předložit listiny související se soudním řízením v 

příslušném regionálním nebo menšinovém jazyce, podle potřeby prostřednictvím 

tlumočení nebo překladu, aniž tím dotčeným osobám vzniknou další náklady; 

b) v občanskoprávním řízení 

i) stanoví, aby soudy na žádost některé ze stran sporu vedly řízení v regionálních nebo 

menšinových jazycích; a/nebo 

ii) povolí účastníkovi řízení, aby užíval při osobním vystoupení před soudem vlastního 

regionálního nebo menšinového jazyka, aniž mu tím vzniknou další náklady; a/nebo 

iii) povolí předkládání listin a důkazů v regionálních nebo menšinových jazycích, podle 

potřeby prostřednictvím tlumočení nebo překladu; 

c) v soudním řízení ve správních věcech 

i) stanoví, aby soudy na žádost některé ze stran sporu vedly řízení v regionálních nebo 

menšinových jazycích; a/nebo 

ii) povolí účastníkovi řízení, aby užíval při osobním vystoupení před soudem vlastního 

regionálního nebo menšinového jazyka, aniž mu tím vzniknou další náklady; a/nebo 

iii) povolí předkládání listin a důkazů v regionálních nebo menšinových jazycích, podle 

potřeby prostřednictvím tlumočení nebo překladu; 

d) podniknou kroky s cílem zajistit, aby v důsledku uplatňování bodů i a iii odstavců b) a 

c) a nezbytného využívání tlumočníků a překladatelů nevznikaly dotčeným osobám 

další náklady. 

2. Smluvní strany se zavazují, že 

a) nebudou popírat platnost vnitrostátních právních listin pouze proto, že jsou sepsány v 

regionálním nebo menšinovém jazyce; nebo 

b) nebudou ve vztazích mezi smluvními stranami popírat platnost vnitrostátních právních 

listin pouze proto, že jsou sepsány v regionálním nebo menšinovém jazyce, a zajistí, 

aby tyto listiny mohly být uplatňovány vůči dotčené třetí osobě, která není uživatelem 

takového jazyka za předpokladu, že s obsahem listiny je seznámí osoba (osoby), která 

listinu uplatňuje; nebo 

c) nebudou ve vztazích mezi smluvními stranami popírat platnost vnitrostátních právních 

listin vystavených v zemi pouze proto, že jsou sepsány v regionálním nebo menšinovém 

jazyce. 

3. Smluvní strany se zavazují, že v regionálních nebo menšinových jazycích zpřístupní 

nejdůležitější zákony a další předpisy a také ty, které se vztahují na uživatele těchto jazyků, 

nejsou-li už tyto dokumenty poskytnuty jinak. 
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Článek 10 - Orgány veřejné správy a veřejné služby 

1. V rámci správních a samosprávných celků, v nichž je vzhledem k počtu obyvatel užívajících 

regionální nebo menšinový jazyk opodstatněné přijetí níže uvedených opatření, a v 

závislosti na stavu každého z těchto jazyků, se smluvní strany zavazují, že v rámci reálných 

možností 

a)  

i) zajistí, aby orgány veřejné správy užívaly regionální nebo menšinové jazyky; nebo 

ii) zajistí, aby zaměstnanci těchto orgánů, kteří jsou ve styku s veřejností, užívali 

regionální nebo menšinové jazyky při jednání s osobami, které se na ně v těchto 

jazycích obracejí; nebo 

iii) zajistí, aby uživatelé regionálních nebo menšinových jazyků mohli podávat ústní a 

písemné žádosti a dostávat odpovědi v těchto jazycích; nebo 

iv) zajistí, aby uživatelé regionálních nebo menšinových jazyků mohli podávat ústní a 

písemné žádosti v těchto jazycích; nebo 

v) zajistí, aby uživatelé regionálních nebo menšinových jazyků mohli právoplatně 

předkládat listiny v těchto jazycích; 

b) poskytne často užívané úřední texty a formuláře obyvatelstvu v regionálních nebo 

menšinových jazycích nebo v dvojjazyčné verzi; 

c) dovolí orgánům veřejné správy vyhotovování listin v regionálním nebo menšinovém 

jazyce. 

2. Pokud jde o orgány místní nebo regionální veřejné správy, na jejichž území je vzhledem k 

počtu obyvatel užívajících regionální nebo menšinový jazyk opodstatněné přijetí níže 

uvedených opatření, smluvní strany se zavazují, že dovolí a/nebo budou podporovat, aby 

a) orgány regionální nebo místní veřejné správy užívaly při své činnosti regionální nebo 

menšinové jazyky; 

b) uživatelé regionálních nebo menšinových jazyků mohli podávat ústní nebo písemné 

žádosti v těchto jazycích; 

c) orgány regionální veřejné správy vydávaly úřední písemnosti také v příslušných 

regionálních nebo menšinových jazycích; 

d) orgány místní veřejné správy vydávaly úřední písemnosti rovněž v příslušných 

regionálních nebo menšinových jazycích; 

e) se při jednání ve shromážděních regionálních orgánů používaly regionální nebo 

menšinové jazyky, avšak bez vyloučení užívání úředního jazyka (úředních jazyků) 

státu; 

f) se při jednání ve shromážděních místních orgánů používaly regionální nebo menšinové 

jazyky, avšak bez vyloučení užívání úředního jazyka (úředních jazyků) státu; 

g) se užívaly nebo přijaly tradiční a správné formy místních názvů v regionálních nebo 

menšinových jazycích, v případě potřeby vedle názvu v úředním jazyce (úředních 

jazycích); 

3. Pokud jde o veřejné služby poskytované veřejnými orgány nebo jinými osobami jednajícími 

v jejich zastoupení, smluvní strany se zavazují, že na území, kde jsou užívány regionální 

nebo menšinové jazyky, a v závislosti na stavu každého jazyka a v rámci reálných možností: 

a) zajistí užívání regionálních nebo menšinových jazyků při poskytování této služby; nebo 



 

50 

b) dovolí, aby uživatelé regionálních nebo menšinových jazyků mohli podávat žádosti a 

dostávat odpovědi v těchto jazycích; nebo 

c) dovolí, aby uživatelé regionálních nebo menšinových jazyků mohli podávat žádosti v 

těchto jazycích. 

4. Za účelem provádění těch ustanovení odstavců 1, 2 a 3, které přijaly, se smluvní strany 

zavazují, že přijmou jedno nebo více těchto opatření: 

a) překlady a tlumočení podle potřeby; 

b) nábor a podle potřeby i přípravu potřebných úředníků a jiných zaměstnanců veřejné 

správy; 

c) pokud možno kladné vyřízení žádostí zaměstnanců veřejné správy, kteří ovládají 

regionální nebo menšinový jazyk, žádají-li, aby byli zaměstnáni na území, kde je tento 

jazyk užíván. 

5. Smluvní strany se zavazují, že budou na žádost dotčených osob dovolovat užívání nebo 

přijímání příjmení v regionálních nebo menšinových jazycích. 

 

Článek 11 – Hromadné sdělovací prostředky 

1. Smluvní strany se zavazují, že pro uživatele regionálních nebo menšinových jazyků na 

území, kde se těmito jazyky hovoří, v závislosti na stavu každého jazyka a na tom, zda je to 

přímo nebo nepřímo v pravomoci a působnosti orgánů veřejné moci, zda jsou k tomu 

zmocněny a zda obvykle v této oblasti působí a zároveň při respektování zásady nezávislosti 

a autonomie hromadných sdělovacích prostředků, 

a) u vědomí, že rozhlas a televize mají charakter veřejné služby: 

i) zajistí zřízení alespoň jedné rozhlasové stanice a jednoho televizního kanálu v 

regionálních nebo menšinových jazycích; nebo 

ii) podpoří zřízení alespoň jedné rozhlasové stanice a jednoho televizního kanálu v 

regionálních nebo menšinových jazycích nebo k tomuto zřízení napomůže; nebo 

iii) náležitým způsobem zajistí, aby provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání 

vysílali programy v regionálních nebo menšinových jazycích; 

b)  

i) podpoří zřízení alespoň jedné rozhlasové stanice v regionálních nebo menšinových 

jazycích nebo k tomuto zřízení napomohou; nebo 

ii) podpoří pravidelné vysílání rozhlasových programů v regionálních nebo 

menšinových jazycích nebo k tomuto vysílání napomohou; 

c)  

i) podpoří zřízení alespoň jednoho televizního kanálu v regionálních nebo 

menšinových jazycích nebo k tomuto zřízení napomohou; nebo 

ii) podpoří pravidelné vysílání televizních programů v regionálních nebo menšinových 

jazycích nebo k takovému vysílání napomohou; 

d) podpoří výrobu a distribuci zvukových nahrávek a audiovizuálních děl v regionálních 

nebo menšinových jazycích nebo k nim budou napomáhat; 

e)  

i) podpoří zřízení nebo zachování alespoň jedněch novin v regionálních nebo 

menšinových jazycích nebo k němu budou napomáhat; nebo 
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ii) budou podporovat pravidelné uveřejňování novinových článků v regionálních nebo 

menšinových jazycích nebo k nim bude napomáhat; 

f)  

i) poskytnou hromadným sdělovacím prostředkům užívajícím regionální nebo 

menšinové jazyky náhradu za zvýšené náklady ve všech případech, kdy zákon 

nařizuje poskytování finanční pomoci hromadným sdělovacím prostředkům obecně; 

nebo 

ii) uplatní stávající opatření týkající se finanční pomoci rovněž vůči audiovizuálním 

produkcím v regionálních nebo menšinových jazycích; 

g) budou podporovat přípravu novinářů a jiných pracovníků pro práci v hromadných 

sdělovacích prostředcích užívajících regionální nebo menšinové jazyky. 

2. Smluvní strany se zavazují, že zaručí svobodu přímého příjmu rozhlasového a televizního 

vysílání ze sousedních zemí v jazyce, který je užíván ve stejné nebo obdobné formě jako 

regionální nebo menšinový jazyk, a že nebudou bránit opakovanému přenosu rozhlasového 

a televizního vysílání ze sousedních zemí v takovém jazyce. Dále se zavazují, že zajistí, aby 

nijak nebyla omezována svoboda projevu a svobodný tok informací v tisku v jazyce, který 

je užíván ve stejné nebo obdobné formě jako regionální nebo menšinový jazyk. Jelikož 

uplatňování uvedených svobod zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat 

zákonem stanoveným předepsaným postupům, podmínkám, omezením nebo postihům, 

které jsou v demokratické společnosti nezbytné k bezpečnosti státu, územní celistvosti nebo 

veřejné bezpečnosti, k předcházení narušování veřejného pořádku nebo trestné činnosti, 

k ochraně zdraví a morálky, k ochraně dobrého jména nebo práv osob, k předcházení 

vyzrazení důvěrných informací nebo k zachování vážnosti a nestrannosti soudů. 

3. Smluvní strany se zavazují zajistit, aby zájmy uživatelů regionálních a menšinových jazyků 

byly zastoupeny nebo vzaty v úvahu v orgánech případně zřízených podle zákona, jejichž 

posláním je zaručit svobodu a pluralitu hromadných sdělovacích prostředků. 

 

Článek 12 - Kulturní činnost a kulturní zařízení 

1. Pokud jde o kulturní činnost a zařízení - zejména knihovny, videopůjčovny, kulturní 

střediska, muzea, archivy, akademie, divadla a kina, jakož i literární tvorbu a výrobu filmů, 

folklórní formy kulturního projevu, festivaly a kulturní průmysl, mimo jiné včetně využití 

nových technologií - smluvní strany se zavazují, že na území, kde jsou takové jazyky 

užívány, a mají-li k tomu veřejné orgány pravomoci a působnost, a zároveň jsou k tomu 

zmocněny a obvykle v této oblasti působí 

a) budou podporovat formy projevu a iniciativy typické pro regionální nebo menšinové 

jazyky a napomáhat různým možnostem zpřístupnění děl vytvořených v těchto jazycích; 

b) budou napomáhat různým možnostem zpřístupnění děl vytvořených v regionálních 

nebo menšinových jazycích v překladu do jiných jazyků prostřednictvím podpory a 

rozvoje překladatelství, dabingu, postsynchronizace a opatřování filmů titulky; 

c) budou napomáhat zpřístupnění děl vytvořených v jiných jazycích překladem do 

regionálních nebo menšinových jazyků prostřednictvím podpory a rozvoje 

překladatelství, dabingu, postsynchronizace a opatřování filmů titulky; 
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d) zajistí, aby orgány pověřené organizací a podporováním kulturní činnosti různého druhu 

vhodným způsobem vtělily znalost a užívání regionálních nebo menšinových jazyků a 

kultur do akcí, k nimž dávají podnět nebo které podporují; 

e) budou podporovat opatření zajišťující, aby orgány pověřené organizací nebo podporou 

kulturních činností měly k dispozici pracovníky, kteří ovládají příslušný regionální nebo 

menšinový jazyk, jakož i jazyk (jazyky) ostatního obyvatelstva; 

f) budou podporovat přímou účast představitelů uživatelů daného regionálního nebo 

menšinového jazyka při zřizování zařízení a plánování kulturní činnosti; 

g) budou podporovat a/nebo usnadňovat zřízení orgánu nebo orgánů pro shromažďování, 

archivování a zveřejňování nebo vydávání děl vytvořených v regionálních nebo 

menšinových jazycích; 

h) v případě potřeby budou tvořit a/nebo prosazovat a financovat překlady a 

terminologický výzkum, zejména za účelem uchování a rozvoje náležité správní, 

obchodní, hospodářské, společenskovědní, technické a právnické terminologie v 

každém regionálním nebo menšinovém jazyce. 

2. Ve vztahu k jiným územím než k těm, na nichž jsou tradičně užívány regionální nebo 

menšinové jazyky, se smluvní strany zavazují povolovat, podporovat nebo zajišťovat 

vhodné kulturní činnosti a zařízení v souladu s předchozím odstavcem, pokud je to 

opodstatněné vzhledem k počtu uživatelů regionálního nebo menšinového jazyka. 

3. Smluvní strany se zavazují, že při provádění své kulturní politiky v zahraničí poskytnou 

náležité místo regionálním a menšinovým jazykům a kulturám, jejichž výrazem tyto jazyky 

jsou. 

 

Článek 13 - Hospodářský a společenský život 

1. Pokud jde o hospodářské a společenské aktivity, zavazují se smluvní strany v celostátním 

měřítku, že 

a) odstraní ze svého právního řádu jakákoli ustanovení bezdůvodně zakazující nebo 

omezující užívání regionálních nebo menšinových jazyků v písemnostech souvisejících 

s hospodářským a společenským životem, zvláště v pracovních smlouvách a v technické 

dokumentaci, například v pokynech o užívání výrobků nebo zařízení; 

b) zakážou zařazování ustanovení vylučujících nebo omezujících užívání regionálních 

nebo menšinových jazyků, přinejmenším mezi uživateli téhož jazyka, do interních 

podnikových předpisů a soukromých listin; 

c) budou vystupovat proti praktikám, které mají odradit od užívání regionálních nebo 

menšinových jazyků v souvislosti s hospodářskými nebo společenskými aktivitami; 

d) budou usnadňovat nebo podporovat užívání regionálních nebo menšinových jazyků 

prostředky jinými než ty, které jsou uvedeny v předchozích bodech. 

2. Pokud jde o hospodářské a společenské aktivity, zavazují se smluvní strany, pokud je to v 

pravomoci orgánů veřejné správy, na území, kde jsou regionální nebo menšinové jazyky 

užívány, a v rámci reálných možností, že 

a) pomocí prostředků a postupů slučitelných s obchodní praxí začlení do svých finančních 

a bankovních předpisů ustanovení umožňující užívání regionálních nebo menšinových 

jazyků při vystavování platebních příkazů (šeků, směnek, apod.) nebo jiných finančních 

listin, nebo, podle okolností, že zajistí provádění takových ustanovení; 
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b) v oblastech hospodářského a společenského života přímo podléhajících jejich správě 

(veřejný sektor) budou organizovat činnosti podporující užívání regionálních nebo 

menšinových jazyků; 

c) zajistí, aby zařízení sociální péče, např. nemocnice, domovy důchodců a ubytovny 

nabízely pro osoby užívající regionální nebo menšinové jazyky, které potřebují péči z 

důvodu nemoci, stáří nebo z jiných důvodů, možnosti přijetí a péče v jejich vlastním 

jazyce; 

d) vhodnými prostředky zajistí, aby se bezpečnostní pokyny vydávaly rovněž v 

regionálních nebo menšinových jazycích; 

e) zajistí, aby informace o právech spotřebitelů poskytované příslušnými orgány byly 

zpřístupněny v regionálních nebo menšinových jazycích. 

 

Článek 14 - Přeshraniční výměny 

1. Smluvní strany se zavazují, že budou: 

a) uplatňovat stávající dvoustranné a mnohostranné dohody, které je pojí se státy, v nichž 

je tentýž jazyk užíván ve stejné nebo obdobné formě, nebo, je-li to nutné, usilovat o 

sjednání takových dohod způsobem, který by podporoval styky mezi uživateli téhož 

jazyka v příslušných státech v oblasti kultury, školství, informací, odborného školství a 

celoživotního vzdělávání; 

b) usnadňovat a/nebo prosazovat ve prospěch regionálních nebo menšinových jazyků 

přeshraniční spolupráci, zejména mezi regionálními nebo místními orgány, na jejichž 

území je užíván tentýž jazyk ve stejné nebo obdobné podobě. 


