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Životopis 

 
    Charles de Gaulle se narodil roku 1890 v Lille. Jeho otec byl učitel a zchudlý šlechtic. 
Jeden z de Gaullových předků, Richard de Gaulle se zúčastnil křižáckého tažení Filipa 
Augusta ve 12. století do Palestiny. Charles de Gaulle vystudoval vojenskou akademii v Saint 
Cyr (zde se stal jeho vzorem maršál Pétain) a začal působit ve francouzské armádě. Za první 
světové války byl zajat Němci, ze zajetí později uprchl. Po skončení první světové se 
zúčastnil jako poradce polsko-sovětské války, v níž byla Francie spojencem Polska. Oženil se 
s Yvonne Vendrouxovou (po celé manželství své ženě vykal a oslovoval ji madam), s níž měl 
tři děti, syna Phillipa a dcery Elisabeth a Annu. Mezi dvěma světovými válkami pokračovala 
jeho kariéra v armádě. Napsal několik odborných vojenských publikací. Na rozdíl od většiny 
tehdejšího francouzského důstojnického sboru byl odpůrcem jednostranného spoléhání se na 
Maiginotovu linii a zastáncem motorizace armády.  Své názory opíral o tehdejší přístup 
k vojenským otázkám v hitlerovském Německu, jehož nebezpečí si plně uvědomoval již před 
válkou. V době vypuknutí 2. světové války byl de Gaulle velitelem 507. tankového pluku 
v Metách. Německá armáda byla lépe vyzbrojená než francouzská a měla lepší vedení, a tak ji 
snadno porážela. De Gaulle byl pro své názory na reformu armády stále v nemilosti politiků, 
což se změnilo až nástupem Paula Reynauda do funkce premiéra. Protože se Reynaud 
v názorech na armádu s de Gaullem shodoval, chtěl jej jmenovat podtajemníkem ministerstva 
obrany. Narazil však na odpor ministra obrany Edouarda Daladiera, jenž patřil k největším 
odpůrcům de Gaulla. De Gaulle byl povýšen do hodnosti brigádního generála a stal se 
velitelem 4. tankové divize. Vrchnímu veliteli generálu Maximu Weygandovi navrhoval de 
Gaulle rozdělit francouzskou armádu na dvě části a útočící Němce obklíčit a poté porazit. 
Weygand však byl zastáncem ústupu. Když se postupující Němci dostali až do blízkosti 
Paříže, musela se Reynaudova vláda evakuovat do Bordeaux. Brzy byl Paul Reynaud 
nahrazen maršálem Philippem Pétainem, který byl zastáncem kapitulace. De Gaulle tušil, že 
Pétain kapituluje a jelikož s kapitulací nesouhlasil, kontaktoval britského přidělence 
k francouzskému generálnímu štábu Edwarda Spearse, s nímž uprchl do Londýna. Zde pak 
vytvořil francouzské odbojové centrum.  
     Vláda Winstona Churchilla uznávala de Gaulla jako představitele Svobodné Francie (jejím 
znakem byl lotrinský kříž – po válce symbol gaullistů jako politické strany). 18. června 1940 
pronesl de Gaulle v rádiu projev Francie prohrála bitvu, neprohrála však válku. 
S Churchillem měl de Gaulle poměrně dobré vztahy. Schvaloval například likvidaci 
vichistické flotily britským loďstvem, protože jinak by ji Pétainův režim předal do rukou 
nacistů. Naproti tomu vztahy s americkým prezidentem Franklinem Delano Rooseveltem 
zůstávaly chladné. Roosevelt nejprve považoval de Gaulla za probritského, poté mu vyčítal 
nezávislý postup v případě obsazení francouzské kolonie Saint Pierre a Miquelon u 
kanadských břehů. Toto území totiž nebylo obsazeno vichisty, ale Spojenými státy. Roosevelt 
kontaktoval proamerické představitele francouzského odboje admirála Darlana a generála 
Henri Honoré Girauda. Jejich autorita byla však mezi francouzským odbojem nesrovnatelně 
nižší. Darlan navíc nejprve spolupracoval s vichistickým režimem a k odboji se připojil teprve 
po invazi Spojenců do severní Afriky. Přesto byl Darlan uznán Spojenými státy za nejvyššího 
představitele Francie (Britové uznávali de Gaulla). Bývalý kolaborant Darlan byl však mezi 
Francouzi natolik neoblíbený, že byl na něj 24. prosince 1943 spáchán atentát, jemuž podlehl. 
1943 vznikl Francouzský výbor národního osvobození. V jeho čele stanul de Gaulle. 
S Giraudem se de Gaulle nakonec dohodl. V čele francouzského odboje stanuli oba společně 
s dalším generálem Josephem Georgesem. Odmítli návrh hraběte pařížského na restauraci 



monarchie, přestože s ním měl de Gaulle jinak přátelské vztahy. I když formálně si byli tři 
nejvyšší představitelé francouzského odboje rovni, největší vliv měl samozřejmě de Gaulle. 
Georges náležel mezi de Gaullovy přátele a Giraud nebyl silnou osobností. Vztahy de Gaulla 
se Sovětským svazem byly poměrně dobré, neboť se snažil navázat na tradici spojenectví 
Francie s carským Ruskem (sám se také o SSSR vyjadřoval spíše jako o Rusku). Na východní 
frontu poslal leteckou eskadru Normandie – Němen. Nejvýznamnější bitvou, v níž bojovali 
Svobodní Francouzi, byla bitva u El Hakeimu. Několikrát se Bojující Francouzi střetli 
s vichisty. Při operaci Overlord se Svobodní Francouzi vylodili v Bayeux. 25. srpna 1944 
stanul Charles de Gaulle v čele prozatímní vlády. Francie nebyla přizvána, k jednání na Jaltě, 
což de Gaulle ostře kritizoval (zastával názor, že by se takové konference měly účastnit 
všechny státy antihitlerovské koalice), ale získala okupační zóny v Německu a Rakousku a 
také místo soudce u norimberského tribunálu pro nacistické válečné zločince. Po válce se de 
Gaullovi vyčítalo udělení milosti Pétainovi, jež zdůvodňoval jeho vysokým věkem. 
    Poválečné zřízení ve Francii, tzv. IV. republiku charakterizovala politická nestabilita. De 
Gaulle, který zastával premiérský úřad, s tím nebyl spokojen. Vadil mu zejména poměrný 
volební systém. Ten podle něj podporoval příliš stranické zájmy. Naproti tomu de Gaullovi 
odpůrci mu vyčítali sklon k autoritářství. Za hlavního protivníka považoval de Gaulle 
Komunistickou stranu Francie. Jejímu vlivu se snažil čelit sociální politikou. Když v říjnu 
1945, zvítězili komunisté ve volbách, pokusil se omezit moc parlamentu. Neshody 
s komunisty i socialisty narůstaly, což vedlo k de Gaullově odchodu z čela vlády 20. ledna 
1946. Po svém odchodu se usadil na svém venkovské sídle v Colombey les deux Églisés, kde 
se věnoval psaní Válečných pamětí. Posléze založil politickou stranu Sdružení pro republiku. 
Dalšími významnými politiky této strany byli Michel Debré (hlavní ideolog gaullismu), 
Jacques Soustelle (generální guvernér Alžírska, později de Gaullův odpůrce), André Malraux 
a Couve de Murville . Čtvrtá republika fungovala špatně, vlády byly tvořeny většinou 
křehkými koalicemi. Gaullisté byli opoziční stranou, protože odmítali poměrný systém. 
Francii také sužovaly vojenské nezdary. Prohrála koloniální válku v Indočíně. Vojenský zásah 
uskutečněný společně s Velkou Británií a Izraelem proti egyptskému prezidentu Násirovi 
skončil rovněž nezdarem, navíc vyvolal nesouhlas vůdčí země NATO Spojených států. 
Nejdéle se však vlekla koloniální válka v Alžírsku. V čele Fronty národního osvobození stál 
Ferhat Abbás. Alžírská otázka způsobila pád vlády Felixe Gaillarda. Situace byla nestabilní 
zejména v Alžírsku. Zde se vyskytli radikální stoupenci zachování koloniálního statutu tohoto 
území, např. generálové Rauol Salan a Jacques Massu. Ti nejprve sympatizovali s vůdcem 
ultrapravice Pierrem Poujadem, pak se připojili dočasně k de Gaullovi, s nímž je spojovala 
nespokojenost s francouzským politickým systémem. Prezident René Coty se pokoušel řešit 
situaci jmenováním nové vlády, proto uvažoval o nejzarytějším stoupenci francouzského 
Alžírska Georgesi Bidaultovi, avšak ten vzbuzoval odpor levice a pro své radikální názory 
nezískal ani podporu většiny vlastního Lidového republikánského hnutí, proto raději pověření 
od prezidenta vrátil. Širší podpory se nedostalo ani René Plevenovi. Coty uvažoval i o 
jmenování de Gaulla, nakonec však jmenoval premiérem Pierra Pflimlina. O tom jakou 
autoritu měl Pflimlin mezi radikálními alžírskými Francouzi, svědčí například to, že v době 
jeho jmenování spálili jeho papírovou figurínu, kterou pověsili na šibenici. Francouzští 
nacionalisté z Alžírska tzv. ultras se dokonce snažili de Gaulla přimět, aby se s nimi podílel 
na puči. To sice de Gaulle zprvu odmítal, ale  spojení s nimi udržoval. V květnu 1958 vyzval 
sám Francouze k demonstracím za systémové změny. Pflimlin na to reagoval vyhlášením 
výjimečného stavu. Do Paříže se však začali stahovat alžírští ultras, kteří mohli počítat 
s podporou svých přívrženců v armádě, zejména elitních útvarů jako byli parašutisté. De 
Gaulle však vahou své osobnosti puči zabránil.  Poté se  mu podařilo nalézt shodu s vůdčími 
osobnostmi Lidového republikánského hnutí (Georges Bidualt, Antoine Pinay) i socialistů 



(Guy Mollet, Vincent Auriol) a nakonec získal i  důvěru prezidenta Cotyho, který jej 
jmenoval premiérem.  
    Zpočátku sáhl de Gaulle k tradičnímu modelu široké koalice, který se ve Francii v období 
IV. republiky uplatňoval. V jeho vládě zasedli samozřejmě gaullisté, André Malraux se stal 
ministrem kultury, ministerstvo spravedlnosti obsadil Michel Debré, který se tak mohl 
soustředit na reformu ústavy, ministerstvo financí získal Antoine Pinay. Místopředsedy vlády 
byli Guy Mollet, Felix Houphouët-Boigny (pocházel z Pobřeží slonoviny, později se stal 
prezidentem tohoto státu, jeho politika se snažila sledovat linii gaullismu) a dokonce Pierre 
Pflimlin. V de Gaullově vládě zasedl jako nepolitický hospodářský odborník také de Gaullův 
nástupce Georges Pompidou. Debré vypracoval novou ústavu, jejímiž rysy byly většinový 
volební systém a přímá volba prezidenta, jehož pravomoci byly posíleny. Ústava byla 
schválena v referendu. Parlamentní volby skončily jednoznačným vítězstvím gaullistů. V roce 
1959 byl de Gaulle francouzským parlamentem zvolen prezidentem. V čele vlády jej vystřídal 
Michel Debré.  
     De Gaulle se soustředil především na oblast zahraniční politiky a budování silné armády. 
Cílem de Gaullovy zahraniční politiky bylo snížení závislosti Francie na USA. Proto začal 
budovat francouzský jaderný arzenál, aby Francie při napadení Sovětským  svazem  nebyla 
závislá pouze na americké pomoci. Tato politika se nazývala odstrašování slabšího proti 
silnějšímu. Přitom nevylučoval na rozdíl od amerických představitelů úder na civilní cíle. 
Podle jeho představ měl nést útočník plné riziko, jinak byl ale k SSSR vstřícnější než 
Američané. Nosiči jaderných zbraní se  staly bombardéry Mirage IV a jaderné ponorky, mimo 
to Francie disponovala raketovými základnami. De Gaulle byl odpůrcem přítomnosti cizích 
vojsk na francouzském území. Ve vztahu k SSSR zaujal politiku détenté. Francie tak měla se 
Sovětským svazem nejlepší vztahy ze všech států NATO. Vrcholem těchto snah byla de 
Gaullova návštěva SSSR v roce 1966. Důležitou složku de Gaullovy zahraniční politiky 
představovaly vztahy se zeměmi třetího světa, hlavně bývalými francouzskými koloniemi. 
Roku 1960 začal jednat o ukončení války v Alžírsku, k němuž došlo o dva roky později a 
umožnilo Alžírsku nezávislost. To vyvolalo odpor krajních nacionalistů v čele se Salanem a 
Bidaultem, kteří vytvořili ilegální organizaci OAS, jež se několikrát pokusila de Gaulla 
zavraždit. Ten naštěstí všechny pokusy o atentát přežil. V Africe byl jeho největším 
stoupencem prezident Pobřeží slonoviny Felix Houphouët-Boigny a v Asii kambodžský král 
Norodom Sihanouk. De Gaulle odmítal americkou invazi do Vietnamu. S USA se také 
rozcházel v postoji ke státům blízkého východu, Spojené státy podporovaly Izrael, Francie 
arabské země. Naproti tomu v kubánské krizi se de Gaulle postavil jednoznačně na stranu 
Spojených států a přislíbil jim pomoc ještě dříve než jejich nejvěrnější spojenec Velká 
Británie. V evropské politice byl de Gaulle odpůrcem hlubší integrace, zastával teorii tzv. 
Evropy národů. Nesouhlasil s americkým vlivem v Evropě, vetoval žádost Velké Británie 
(nejvěrnější spojenec USA) o vstup do EHS. Za nejdůležitější považoval francouzsko-
západoněmecké vztahy. 22. ledna 1963 byla uzavřena německo-francouzská smlouva, jež 
prohlubovala politickou, ekonomickou a kulturní spolupráci obou států. Dobré vztahy se 
západním Německem měly zajistit bezpečnost Francie. De Gaule vycházel z názoru, že 
Sovětský svaz zaručí rozdělení Německa a Spojené státy ochrání Francii před Sovětským 
svazem. Francie však musí být silná, aby se dokázala v případě nebezpečí bránit sama bez 
americké pomoci. 
     Vnitřní politiku ponechával de Gaulle na starost Debrému, jehož v roce 1962 nahradil 
Georgesem Pompidouem. Ve volbách v roce 1965 porazil ve druhém kole Francoise 
Miterranda. Koncem šedesátých let rostla nespokojenost s de Gaullovou osobou v úřadě 
prezidenta zejména mezi sympatizanty levice a mladou generací. Volby v roce 1967 gaullisté 
prohráli, Charles de Gaulle však dokázal Pompidouovu kabinetu vyjednat podporu. V květnu 
1968 začali francouzští studenti demonstrovat za modernizaci univerzit. De Gaulle jim 



vyhověl jen částečně, a proto demonstrace neustaly, naopak se jejich počet zvyšoval. 
Demonstranti se uchýlili ke stavbě barikád a vandalismu. Protože se situace stávala 
neudržitelnou, de Gaulle nahradil Pompidoua Couve de Murvillem Ve studentských řadách se 
objevili i stoupenci komunismu a dokonce maoismu a jejich radikalismus rostl. De Gaulle 
odjel do Baden – Badenu k vrchnímu veliteli francouzských vojsk v Německu, jímž byl 
Jacques Massu, někdejší de Gaullův stoupenec a později sympatizant OAS. Zvažovali i zásah 
armády proti podněcovatelům nepokojů. Poté, co se vrátil de Gaulle do Paříže, sjednotil 
francouzskou pravici, aby bylo možné čelit levicovým radikálům, podporovaným navíc 
komunistickou stranou. Nakonec se mu podařilo získat většinu francouzské veřejnosti na svou 
stranu a nepokoje ustát. V roce 1969 uspořádal referendum o zvýšení prezidentských 
pravomocí, po své porážce v něm odstoupil a  jeho pravomoci dočasně převzal předseda 
senátu Alain Poher, dokud nebyl prezidentem zvolen Georges Pompidou. Charles de Gaulle 
zemřel 9. listopadu 1970 v Colombey les deux Églisés, kde je pohřben v prostém hrobě. Na 
pomníku je nápis Charles de Gaulle 1890 – 1970.  
 

Usedlost v Colombey les deux Églisés 
 

    De Gaullův dům v Colombey les deux Églisés, jenž sloužil původně jako pivovar, byl 
postaven v roce 1843. Pivovar však brzy zbankrotoval a posléze se z něj stala ruina, jíž zůstal 
pouze název La Brasserie – pivovar. Chátrajícího objektu si během služební cesty povšiml 
Charles de Gaulle, který se rozhodl, že dům koupí. Colombey les deux Églisés si de Gaulle 
vybral jednak pro výhodnou polohu na půli cesty mezi Paříží a německými hranicemi, kde 
byly rozmístěny útvary, kterým velel, jednak pro místní krajinu, jež se mu líbila. 9. června 
1934 dům koupil. Okamžitě jej přejmenoval na La Boisserie (hájovna), neboť původní název, 
který znamená pivovar, se mu zdál nedůstojný. De Gaulle zde pobýval do svého odchodu do 
Velké Británie. Po svém návratu opět využíval La Boisserie jako letní rodinné sídlo. Po 
abdikaci v roce 1969 se zde usadil natrvalo. Na místním hřbitově je pohřben s manželkou a 
dcerou Annou, vedle de Gaullova hrobu leží hrob jeho zetě generála Alaina de Boisseau. 
Roku 1972 byla usedlost v Colombey les deux Églisés vyhlášena památkovou rezervací, při 
této příležitosti odhalil de Gaullův nástupce Georges Pompidou pomník Charlese de Gaulla ve 
tvaru lotrinského kříže zvaný Monument (od architektů Marka Nelingena a Michela 
Mossera).  
  

Gaullismus a de Gaullův kult v Colombey les deux Églisés 
 

     Gaullismus je jedním z politických proudů francouzské pravice. Zdůrazňuje francouzské 
vlastenectví. De Gaulle viděl Francii jako „pohádkovou princeznu nebo madonu“, což se 
vztahuje také k symbolu Francie Marianne. To bylo ovlivněno jeho vztahem k vlastní ženě. 
De Gaulle kladl důraz na význam velkých postav francouzských dějin (Vercingetorix, 
Chlodovík, Karel Veliký, Hugo Kapet, Ludvík IX. Svatý, Jana z Arku, Jindřich IV., Ludvík 
XIV., Carnot, Napoleon) , jejichž činy prospěly Francii, a tím pomohly utvářet francouzské 
národní vědomí. Udržoval také památku svých spolubojovníků z II. světové války Moulina a 
Lerclerca. Moulina nechal pohřbít v Pantheonu, Lerclerca v Invalidovně. Zatímco do 
Invalidovny jsou pohřbíváni významní vojáci, do Pantheonu osobnosti ostatních profesí. 
Invalidovna je kultovním místem francouzské pravice, Pantheon centrem francouzské levice. 
Sám De Gaulle je pohřben v Colombey les deux Églisés. To lze chápat buď jako výraz 
skromnosti nebo naopak pocitu nadřazenosti nad politické strany.  De Gaullovy názory byly 
ovlivněny royalistickou výchovou. Uvědomoval si, že králové a posléze Napoleon díky své 
osobní vládě učinili Francii silnou, zároveň věděl, že monarchie je pro většinu Francouzů 
nepřijatelná, a tak našel východisko v posíleném postavení prezidenta, jemuž dal legitimitu 



přímou volbou. Za zakladatele francouzského národa považoval Vercingetoriga, za 
zakladatele francouzského státu Chlodvíka. Rovněž u ostatních velkých postav francouzských 
dějin vyzdvihoval zejména jejich státotvornou úlohu. Aby dosáhl jednoty Francie, hlásil se 
jak k tradicím konzervativním, tak k revolučním. Za de Gaullovy vlády hrála velkou roli i 
symbolika. Symbolem Svobodné Francie a později gaullistického hnutí se stal lotrinský kříž. 
Lotrinský kříž je také na rubu de Gaullovy pamětní mince z roku 1959 na rozdíl od pamětních 
mincí jeho předchůdců, jež na rubu zobrazují Marianne. Za de Gaulla bylo také rozšířené 
používání galského kohouta. Tento zvířecí symbol měl de Gaulle v oblibě, protože se 
odlišoval od zvířecích symbolů jiných států amerického a německého orla a britského lva. 
Marianne jako symbol Francie se za de Gaulla zobrazovala většinou s galskou přilbou místo 
republikánské čapky, to bylo dáno de Gaullovými sympatiemi k royalismu. Užívala se i 
tradiční symbolika pro protivníky Francie, za II. světové války posiloval de Gaulle 
protiněmecké cítění, za V. republiky se obracel k tradičnímu zdrženlivému postoji Francouzů 
k Velké Británii, který rozšířil též na Spojené státy. Svoje myšlenky rozvíjel především v 
Colombey les deux Églisés v době mezi svým prvním a druhým premiérským obdobím (1946 
– 1958). Jeho postoje jsou však patrné již z dřívějších proslovů. 
 
„Francii,k řičel jsem, Matce Boží Francii,musíme říci jediné – a to , že na ničem jiném než na 
službě jí nám nezáleží.“ 
 
„Francie není princezna, která by usnula a kterou přijde probudit duch osvobození. Francie 
je trýzněná zajatkyně, mučená v žaláři; avšak za všechny příčiny svého neštěstí odsoudila své 
tyrany k zhanobení.“  
 
„Francouzi, ó Francouzi! Již patnáct století žije Francie svou bolestí a svou slávou.“ 
(odkaz na Chlodovíka) 
 
„My zvítězíme, neboť dvacet století existuje důkaz, že je stále důvod věřit ve Francii.“  
(odkaz  na Vercingetoriga)  
     
     Po smrti Charlese de Gaulla začal vznikat jeho kult. De Gaulle se zařadil k dalším velkým 
osobnostem francouzské historie. Kritérium zařazení mezi velké historické osobnosti spočívá 
ve Francii, v tom, že osobnost je přijatelná pro pravici i levici. Pravice oceňuje na de Gaullovi 
důsledné hájení francouzských národních zájmů, reformu volebního systému, posílení 
prezidentských pravomocí a nekompromisní postoj k tzv. nové levici. Naopak levice vidí jako 
hlavní zásluhy de Gaulla ukončení války v Alžírsku, zmírňování napětí v mezinárodních 
vztazích, podporu zemí třetího světa a prosazování referenda jako nástroje přímé demokracie. 
Objektivní historické hodnocení de Gaulla se zakládá na jeho zásluhách ve vedení odboje a 
dále na jeho vládě v letech 1958 – 1969. Zatímco první období je hodnoceno jednoznačně 
kladně, na druhém jsou brány v patrnost i nedostatky. Navíc je de Gaulle, mimochodem vítěz 
ankety Největší Francouz, sám považován za mýtus. K tomu přispívá i podobnost jeho jména 
s francouzským výrazem pro Galii (de Gaulle – la Gaule). K historickým osobnostem, na něž 
odkazoval se tak řadí i on sám.        
     Co se týče jeho sídla v Colombey les deux Églisés, je v této obci udržována památka 
tohoto velkého státníka, zejména jeho dům a hrob. Bohužel de Gaulle se stal rovněž 
předmětem zájmu komerce a k dostání jsou zde i různé kýčovité suvenýry (např. popelník ve 
tvaru de Gaulla).   


