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Projekt se skládá z obecného úvodu, který analyzuje německou zahraniční politiku 
v historických a společenských souvislostech, z následující institucionální analýzy procesu 
tvorby německé zahraniční politiky a dvou studií, jež se věnují jejím kognitivním (kulturně-
historickým) základům. Projekt uzavírá několik případových studií, které podrobně 
charakterizují některé vybrané oblasti německé politiky.  
 
Projektový tým dospěl ohledně charakteru zahraniční politiky SRN k následujícím závěrům.  
  
Obecné a institucionální otázky německé zahraniční politiky  
Německá politika získala od roku 2007 několik nových charakteristických rysů. Stala se méně 
předvídatelnou, akcentuje více než dříve vlastní a navíc bezprostřední zájem, s obtížemi hledá 
zájmový kompromis s tradičními partnery (zejména s Francií) a nebojí se toho, co dříve 
představovalo tabu: samostatných kroků („Alleingang“).  Strategická otázka spočívá v tom, 
zda se tato tendence bude dále posilovat, nebo zda dokonce přeroste v jakousi novodobou 
zvláštní cestu německé politiky („Sonderweg“). 
 
Mezi důležité faktory, které německou zahraničí politiku v poválečném období dlouhodobě 
formovaly, patřily: 
 Dominace mezinárodním systémem: SRN byla produktem poválečné konfrontace mezi 

východem a západem, strategicky závislá na USA, hrála roli „hraničního“ státu Aliance. 
 Německá „soft power“: prosperita, sociálně-ekonomické a demokratické uspořádání, 

liberalismus a kooperativní zahraniční politika SRN (Modell Deutschland v nejširším 
smyslu) se v 70. - 80. letech staly přitažlivým a úspěšným vzorem pro řadu zemí.  

 Zahraničně-politická kultura země jako soubor internalizovaných představ o žádoucím a 
možném v zahraniční politice stála především na principiálním (tedy nikoli pouze 
účelovém) multilateralismu, „zprávnění“ mezinárodních vztahů zdrženlivosti při použití 
síly a celkové orientaci na západ. 

Německo představovalo jeden ze základních pilířů evropského integračního procesu, který se 
zaměřoval na dlouhodobé strategické cíle a formování politické agendy ES/EU, 
„sponzoroval“ finančně kompromisy, které napomáhaly udržovat dynamiku vývoje. 
V bezpečnostní oblasti Německo představovalo svým charakterem převážně civilní mocnost, 
(Zivilmacht), která měla významnou obrannou funkci v NATO a angažovala se rovněž v 
ES/EU, jež s Maastrichtskou smlouvou EU vrůstala sama do role civilní mocnosti.  
 
S koncem studené války a všezahrnující prudkou dynamikou globalizace se ovšem zásadně 
změnily vnější podmínky, s německým sjednocením a snahou vyrovnat se s globální 
konkurencí rovněž vnitřní podmínky existence SRN a její zahraniční politiky.  
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 Zmizela sice nebezpečná, ale přehledná bezpečnostní konstelace, v níž SRN hrála 
ustálenou defenzivně orientovanou roli. V nové situaci je SRN konfrontována jednak s 
těžko kalkulovatelnými riziky, v nichž hlavní roli hrají nestátní aktéři, jednak s novým 
charakterem vnějších očekávání: plně suverénní SRN má podle spojenců převzít 
v bezpečnostní politice roli, srovnatelnou s politikou dalších velkých zemí EU.  

 Ještě větší zlom přinesla globalizace: dynamika globálního hospodářského vývoje 
přepisuje mapu světa, „geo-ekonomika“ nahradila geopolitiku1, přeskupuje poměr sil. 
Tradiční postavení západu ve světovém hospodářství i politice postupně eroduje, 
nahrazuje je multipolární konstelace. Potenciál, kterým Německo disponuje, mu 
neumožňuje, aby tento vývoj jakkoli významněji ovlivnilo. Německá politika proto 
spojuje úsilí na národní úrovni (např. zvyšování konkurenceschopnosti), s bilaterální 
strategií (mj. hospodářské vztahy s Ruskem a Čínou) a snahou o global governance 
(aktivity OSN, především však v G8 a G20). Hlavním předpokladem a instrumentem 
uplatnění vlivu Německa na globální vývoj je ovšem funkční EU a stabilní euro.  

 Prudce se rozšířilo spektrum aktérů - zejména nestátních – a forem mezinárodní 
komunikace, které nevratně mění povahu mezinárodních vztahů a vyžaduje nový přístup 
aktérů tradičních a etablovaných. 

 Tváří v tvář bezpečnostním i globalizačním výzvám je ovšem akceschopnost a 
adaptabilita mezinárodních institucí - včetně EU - stejně jako národních států omezená. 
Většinou nejsou tito aktéři schopni učinit více, než reagovat na vývoj a snažit se o 
„krizový management“, kdežto předcházení krizím, natož pak usměrňování světového 
nebo alespoň regionálního vývoje zatím nemá v globalizovaném světě příliš příkladů.  

 
Globalizace, mezinárodní bezpečnost a nedostatečná akceschopnost mezinárodní komunity i 
národních aktérů staví SRN do zcela nové situace, na niž není (stejně jako ostatní aktéři) zcela 
připravena ani koncepčně, ani svým potenciálem a instrumenty, jež má k dispozici.  
Zátěž německé politiky spočívá ovšem zároveň v souběhu vnějších výzev se změnami 
vnitřních podmínek. Některé z nich Německo sdílí s dalšími velkými aktéry, roste ale zároveň 
váha „německých“ specifik:  
 Mezi sdílené domácí výzvy patří omezení finančních zdrojů; německé specifikum 

představují náklady na sjednocení země.  
 Německá společnost je více vnitřně diferencovaná, než kdykoli od konce 60. let – sociálně 

(ohrožení sociální soudržnosti země), regionálně (zejména ve směru východ-západ, ale i 
sever-jih) i kulturně (problematizace multikulturalismu). Je to podle některých názorů 
především slabost vlád v otázkách sociálně-ekonomických reforem a jejích malá 
popularita, co nejvíce ohrožuje německou zahraniční politiku.2  

 Německá politická scéna se transformuje na systém pěti politických stran, z nichž Die 
Linke nemá (zatím) koaliční potenciál na federální úrovni. Automatický, tzv. „permisivní 
konsensus“, který v oblasti zahraniční politiky charakterizoval německé parlamentní pole 
od 60. let, se v posledních letech oslabil, zejména pokud jde o vysoce nepopulární náklady 
integračního procesu a nasazení ozbrojených sil v Afghánistánu.  

 Od velkých zemí EU Německo odlišuje jeho vnitřní institucionální pluralismus, který se 
posiluje s růstem vlivu institucionálních „veto players“ především pokud jde o integrační 
politiku a rovněž s ohledem na vysílání vojenských misí do zahraničí (aktuálně zejména 
Spolkový ústavní soud, ale obecně rovněž německé země a Spolkový sněm/Spolková 

                                                 
1 Maull, Hanns W. (2010) „World Politics in Turbulence“, Internationale Politik und Gesellschaft,   (1), 11-25, 
zde s. 14-15. 
2 Karp, Regina (2005) „The New German Foreign Policy Consensus“, The Washington Quarterly, 29 (1): 61-82, 
zde s.76. 
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rada). Vstup množství nových německých vládních i nevládních institucí a aktérů do 
mezinárodních vztahů navíc hrozí vyústit ve  „fragmentovanou politiku“. Obojí 
mimořádně zvyšuje nároky na koordinaci a dále posiluje roli spolkového 
kancléře/kancléřky, zejména na úkor ministerstva zahraničí, jehož váha dlouhodobě klesá 
a za současné politické a personální konstelace výrazně utrpěla. Finanční krize a opatření 
na záchranu eurozóny výrazně zvýšily roli ministerstva financí jako pro-integračního 
aktéra a mění tak jeho původně spíše zdrženlivou image.  

 Specifické zůstávají i kognitivní aspekty formování německé zahraniční politiky - kulturní 
vymezení a tedy i omezení politiky, spojené těsně s historickou pamětí a identitou 
poválečného Německa jako poučeného následníka nacistické Třetí říše. 

 Zvláštností německé politiky po sjednocení je i to, že se zásadní změny nedočkala 
asymetrie ve struktuře mocenského potenciálu SRN. Nadále trvá (stejně jako v případě 
Japonska) převaha potenciálu hospodářského nad vojenským.   

 Z poválečného vnějšího omezení Německa a jeho internalizace vznikl preventivně 
sebeomezující systém zábran a sebekontroly německé zahraniční politiky ve vojensko-
bezpečnostní a obecně mezinárodně-politické oblasti – mj. s cílem zajistit Německu 
mírovou akceptaci mezi spojenci, obnovit jeho suverenitu a jednotu. Výjimku přitom 
tradičně představovala oblast hospodářská, v níž německá politika vždy reprezentovala 
konkrétní aktuální zájmy. Vedlejším produktem takto zúženého pojetí zahraniční politiky 
je to, že v německé politické elitě de facto chybí kultura strategického, geopolitického 
myšlení v globálních souvislostech. Zájem o zahraniční politiku v německých politických 
kruzích silně poklesl a německá zahraniční politika je dnes především politikou 
hospodářskou.3  

 Na pracovní úrovni se ale německá diplomacie energicky prosazovala při formování 
ESVA. K jejím úspěchům patří umístění Helgy Schmid  jako zástupkyně generálního 
tajemníka EU pro Evropskou službu vnější akce.  
 

Německá politika je od dosažení svých strategických cílů (rozšíření EU a NATO a reforma 
EU prostřednictvím Lisabonské smlouvy) svou pozorností více obrácena dovnitř, než 
navenek. Německá politická elita se stala v zahraničněpolitické oblasti opatrnější, výrazněji se 
prosazuje neúprosná logika kontinuálního volebního boje: prioritu má vnitřní politika, 
uspokojení domácích aktérů, vytvoření podmínek pro hospodářský růst.  
 
Složitost německé two level game („hry na dvou úrovních“ – tedy jednání na stále složitější 
mezinárodní scéně a zároveň ve vztahu k stále širšímu spektru silných vnitropolitických 
aktérů) a absence strategického myšlení orientují německou politiku převážně na pragmatické, 
krátkodobé cíle. Dnešní Německo se chová jako stát, zakotvený v Evropě, který se nezabývá 
formováním strategických vizí. Jeho politika buď sleduje pragmatické cíle, jež se snaží 
uplatnit v rámci multilaterálních i bilaterálních vazeb. Nebo pokračuje v tradici své poválečné 
politiky: ve formování stále širšího okolí prostřednictvím spolupráce, jež s sebou nese export 
norem a institucí (strategie milieu shaping).4 Na rozdíl od dřívějších let ovšem postrádá 
evropská integrační politika SRN strategickou orientaci a věnuje se převážně taktickým 
cílům.5 
 

                                                 
3 K podobnému závěru došel také bývalý ministr zahraničních věcí a kritik vlády A.Merkelové, Joschka Fischer. 
Viz König, Ewald (2010) „EAD – Und Europa schweigt dazu“, Euractiv (17. 9.) 
4 Bulmer, Simon – Jeffery, Charlie – Paterson, William (2000) Germany´s European diplomaty;. Shaping the 
regional milieu. Manchester: Manchester University Press. 
5 Výjimku v německé politice představuje ministr financí Wolfgang Schäuble, který ve strategických rozměrech 
uvažuje a jedná. 
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Německo tak má přirozenou tendenci vystupovat po naplnění bezprostřední a jasně 
definovatelné agendy podobně jako bismarckovský tzv. saturierter Staat (uspokojený, 
saturovaný stát): nemá větší ambice, než udržovat systém evropské a světové politiky a 
ekonomiky funkční a pokud možno stabilní, garantovat tak pro sebe (i okolí) bezpečnost a 
příhodné hospodářské podmínky a v tomto rámci sledovat vlastní (národní) zájmy.  
Dokud nejsou ohroženy základní pilíře německé zahraniční politiky a existujícího systému 
(tedy zejména funkční EU, transatlantické spojenectví, fungující světové hospodářství a 
mírové partnerství s Ruskem), provádí Německo reaktivní a účelovou politiku: 
 Tradiční multilaterální reflex německé politiky je sice zachován. Nicméně principiální 

multilateralismus více, než kdy dříve ustupuje multilateralismu účelovému a tedy 
instrumentálnímu: v tomto smyslu se SRN blíží většině ostatních členů EU a NATO a 
tedy „normalizuje“ svůj přístup. Německá integrační politika se zejména kvůli finančním 
omezením, oslabení permisivního konsensu a vlivu institucionálních aktérů „s právem 
veta“ stala „slabší, hubenější a lakomější“ (S. Harnisch). Převážně instrumentálně 
přistupuje SRN i k získání nestálého (2011-2012) a perspektivně i stálého místa v Radě 
bezpečnosti OSN.  

 Zároveň roste role strategického bilateralismu, zejména ve vztazích s hlavními světovými 
a regionálními aktéry; i v rámci EU se více otevírá perspektiva spolupráce bilaterální a 
prohlubování v malých skupinách, případně i mimo rámec evropských smluv.  

 Jak uvedeno, soustřeďuje se hlavní zahraničněpolitický zájem do ekonomické oblasti. Jde 
přitom ovšem nejen o standardní tržní chování exportně orientované ekonomiky a s ní 
spojené představy o roli Německa, ale také o reakci na demografický propad (který nezná 
např. Francie), jenž nedovoluje německé politice omezit závislost na exportu a přebytcích 
obchodní bilance. Přebytky jsou vnímány jako garance zachování sociálně-ekonomické a 
potažmo i politické soudržnosti a demokracie SRN.  

 SRN vrostla do role exportéra mezinárodní bezpečnosti, zachovává si přitom ale profil 
„civilní mocnosti“ – tedy kulturu zdrženlivosti při použití vojenské síly, multilateralismus 
a preferenci aktivit civilně-vojenských a policejních, pro něž vláda nachází společenskou 
podporu. I jako nestálý člen RB OSN se SRN chce soustřeďovat na mírové mise, prevenci 
konfliktů a post-konfliktní konsolidaci. SRN se podílí na realizaci nové strategie NATO, 
nebyla ale iniciativní při jejím formulování.  

 Při naplňování Lisabonské smlouvy EU vystupovala dosud SRN v oblasti zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky aktivně, očekávala možnou aktivizaci prostřednictvím 
Výmarského trojúhelníku, soustředila se na schopnost EU vést civilní a civilně-vojenské 
operace. Zároveň se v některých oblastech chovala zdrženlivě: neprosazovala silné 
osobnosti do čela zahraniční politiky a prezidentské funkce EU, svou nerozhodností a 
omezenými finančními prostředky zřejmě „postrčila“ Francii ke spolupráci s Velkou 
Británií mimo rámec EU.  

 
SRN se cítila okolnostmi donucena ujmout se v EU vedení při záchraně eura. Stejně, jako 
byla důležitá při výstavbě jednotného vnitřního trhu a EMU, tak je nezbytná i pro řešení krize 
eurozóny. A znovu, jako v prvním případě, uplatňuje v EU formativní vliv; tentokrát jde 
ovšem spíše o „krizový management“, tedy prosazování norem nezbytných (nejen z hlediska 
SRN) pro stabilizaci eurozóny. Jde o důležitou, i když neplánovanou fázi institucionálního 
exportu SRN a další příklad uplatnění strategie milieu shaping - tedy export německého řešení 
krize eurozóny prostřednictvím uplatnění německého hospodářského modelu, zejména ale 
tlaku na rozpočtovou odpovědnost členských zemí (viz snaha prosadit jako příklad německou 
Schuldenbremse). 
S krizí eurozóny tak SRN zažila raketový nárůst své role – nikoli ovšem jako hegemon EU 
jako takové, ale jako nedobrovolný hegemon krizového managementu eurozóny. Dochází k 
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nečekanému a předem nezamýšlenému posílení „měkké moci“ (uplatnění Modell 
Deutschland), jež je doprovázeno růstem moci „tvrdé“ pouze v ekonomické, nikoli ale ve 
vojenské oblasti. Dá se předpokládat, že tato skutečnost dále nepřímo ovlivní německé 
politické myšlení ve prospěch hospodářských a politických instrumentů zahraniční politiky, 
spíše než ochotu myslet o roli Německa ve vojenské oblasti.  
 
Zachování eurozóny má pro SRN zásadní hospodářský a ještě větší politický význam. Ačkoli 
se SRN postupně ujalo vedení v záchraně eura, vyvolává nadále dojem, jako by ve vývoji EU 
chtěla a zároveň odmítala hrát vedoucí roli. Vysvětlení, která se nabízejí, zahrnují všechny 
výše zmíněné problémy, které současnou německou zahraničí politiku zatěžují:  
 absence dlouhodobé vize a tedy nedostatek argumentace ve prospěch strategických cílů  
 nepřesvědčivá vnitropolitická legitimizace nákladů zahraniční, především evropské 

politiky a stabilizace eurozóny,  
 obavy z bezprostřední finanční zátěže vyplývající z protikrizových a integračních kroků,  
 rostoucí nepřízeň veřejnosti a médií,  
 posilování pozice veto players, zejména Spolkového ústavního soudu, 
 při nedostatečné souhře s Francií (a zjevné distanci od Evropské komise) také chybějící 

dostatečně efektivní partnerský vztah v rámci EU.  
 

Německá politika postupuje pragmaticky a často váhavě, za což ji část mezinárodní veřejnosti 
a partnerů kritizuje jako egoistickou a přinejmenším opatrnickou (viz odklady a podmínky pro 
pomoc Řecku na jaře 2010). Součástí pragmatické politiky je rostoucí ochota postupovat 
mimo rámec evropských smluv a v menších ad hoc skupinách, pokračovat v komunitarizaci 
politik jen tam, kde si to vynutí okolnosti. Druhým výsledkem je fakt, že se SRN, stejně jako 
další velké země EU i USA, více orientuje na bilaterální vazby a to zejména s hlavními 
světovými a regionálními aktéry. Čína, Indie, Brazílie mají v německé politice rostoucí váhu; 
roste pozornost věnovaná Africe i Latinské Americe.  
 
Z této agendy se vyčleňuje snaha „neztratit Rusko“, mj. proto, že je propojena s německou 
politikou v NATO a zejména EU. Jak vztah Německa s EU,  tak - v jiné rovině - vazba mezi 
SRN a Ruskem mají do značné míry symbiotický charakter. SRN se ve své politice snaží oba 
tyto vztahy koncepčně i institucionálně propojit, což některé členské státy a politické proudy 
v NATO a EU vnímají jako problematické.  
Symbióza mezi SRN a EU znamená provázání a vzájemnou závislost při budování funkční 
demokracie, hospodářské prosperity a mírových vztahů, v perspektivě i zajišťování 
strategické akceschopnosti jak Německa, tak Evropy.  
V symbióze německo-ruské se projevuje tradiční hospodářská komplementarita (zejména 
vztah mezi Německem jako producentem a Ruskem jako vývozcem surovin) a propojení 
bezpečnostní agendy: Německo vychází z axiomu, že bez kooperativního Ruska nelze 
dlouhodobě zajistit evropskou bezpečnost. Navíc je Rusko mezi zastánci strategického 
přístupu vnímáno jako de facto poslední „evropsky kompatibilní“ reservoár strategické 
velikosti Evropy (a tedy i SRN) – zejména v hospodářské, demografické, vědecko-technické, 
vojenské a geopolitické oblasti. Přístup současné vlády přitom sleduje nejen praktický 
bezprostřední zájem, ale vyjadřuje také snahu Rusko prostřednictvím spolupráce evropeizovat 
a přiblížit západu nejen zájmově, ale i hodnotově. Propojuje přitom bilaterální a multilaterální 
rovinu vztahu. Schůzka v Mesebergu v červnu 2010 je příkladem propojení bilaterální a 
multilaterální roviny německé politiky, kdy má jedna doplňovat druhou. Německo-ruský 
plynovod Nord-Stream je spíše příkladem politiky, kde má strategický bilateralismus přednost 
a jeho evropeizace není prioritou.  
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Po německém sjednocení panovalo očekávání (pozitivní i negativní), že Německo ztratí 
charakter „civilní mocnosti“ (Zivilmacht) a bude se zejména v bezpečnostní politice chovat 
stále více jako „normální mocnost“ (Normalmacht) srovnatelná s Francií a Velkou Británií. 
Dosavadní vývoj ale ukazuje, že na výzvy globalizace, vývoje EU i vnitroněmeckých 
problémů reaguje spíše ekonomizací zahraniční politiky, chová se především jako „obchodní 
stát“ (Handeslstaat) a „hospodářská mocnost“ (Wirtschaftsmacht). Ve snaze upevňovat 
základy eurozóny a ovlivňovat politické chování národních států v jejím rámci, se Německo 
projevuje jako „normativní mocnost“, čili stát definující a prosazující civilní (mírovou) 
cestou obecné normy. 
 
Německo je jediný klíčový evropský aktér, s nímž ČR pojí tak husté předivo vztahů. Česká 
ekonomická provázanost s SRN je bezprecedentní. V přístupu k evropské agendě převládá 
mezi ČR a SRN ze 70-80% kompatibilita. Když pomineme někdejší úvahy o českém členství 
v NAFTA a ESVO, žádný proud českého politického myšlení nevystoupil s alternativou pro 
kooperativní a v EU multilaterálně ukotvený vztah s německým partnerem. Pro většinovou 
českou politiku, která neusiluje o rozbití EU, by neměl být velký problém shodnout se 
v nadstranickém konsensu o principech vztahů se SRN.  
 
Introvertní, ekonomicky orientované Německo má tendenci soustředit se na své vlastní 
problémy a potřeby. Zaměření německé politiky na role, jako jsou Handelsstaat a 
Wirtschaftsmacht, přináší na jedné straně určitě možnosti, na druhé straně znamená pro 
českou, evropskou, ale i německou politiku varovnou konstelaci.  
 Ekonomizace německé politiky zvýrazňuje ideovou blízkost mezi českou a německou 

hospodářskou kulturou a tedy upevňuje v této nyní klíčové oblasti možnosti dohody a 
spolupráce. Česká politika by měla této blízkosti systematicky využívat a stavět na ní.  

 Na druhé straně je zjevné, že bez německé aktivní účasti nemá EU reálnou šanci plnit 
potenciální zahraničněpolitickou roli, danou Lisabonskou smlouvou. Bez aktivního 
politického a bezpečnostního příspěvku SRN k vývoji EU může dojít k oslabení EU a 
naopak posílení strategického bilateralismu a spolupráce velkých zemí mimo EU.  
 

Německá debata, která je momentálně vůči EU jednostranně kritická (opomíjí hospodářskou 
výhodnost a politickou nezbytnost integrace pro SRN), přímo volá po pozitivních vnějších 
stimulech, které by v německém diskursu obhajovaly strategickou a hodnotovou sounáležitost 
Německa s Evropou. To se zdá být součástí strategie polské vlády, která se o SRN opírá 
během svého předsednictví v EU v roce 2011 (ostatně podobně, jako vláda česká v roce 
2009). Zároveň Varšava zjevně v německém angažmá v Evropě spatřuje šanci pro svou 
efektivní evropskou politiku - a naopak, v oslabení evropské německé orientace na EU vidí 
ohrožení vlastních i evropských zájmů. 
 
SRN – na rozdíl od ČR – má vedle Evropské unie sice nevýhodnou, přesto ale reálnou 
alternativu „druhé volby“: strategický bilateralismus a skupinovou spolupráci s velkými 
mezinárodními aktéry. Tuto volbu ČR nemá, případně ji má pouze zdánlivě; žádný politický a 
názorový proud v ČR ostatně dosud nepředložil strategickou koncepci, která by řešila otázku 
rozvolnění EU a „euroskeptického“ obratu v německé politice Nejen česká politika je do 
značné míry závislá na tom, zda se bude posilovat, nebo naopak oslabovat evropské ukotvení 
strategických bilaterálních vazeb SRN – ať už jde o země EU (Francii, Velkou Británii), nebo 
mimoevropské partnery (USA, Rusko, Čínu atd.).  
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Zahraničně politická kultura a historická paměť 

Zahraničně politickou kulturu definuje projekt jako soubor hodnot, norem, idejí a představ o 
kauzálních souvislostech, který je (1) silně historicky determinovaný (coby „ztělesnění 
kolektivních zkušeností minulosti“) a (2) sdílený v rámci zahraničně politické elity daného 
státu a přinejmenším neodmítaný jeho širší veřejností. Nedošlo ke změně jádrových norem a 
hodnot zahraničně politické kultury, ale jejich reinterpretaci prostřednictvím střednědobých 
postojů a konkrétních politických rozhodnutí tak, aby tyto normy a hodnoty odpovídaly 
odlišné realitě.  

Existují tak tři vzorce zahraničněpolitického chování SRN, které se navzájem prolínají 
v dlouhodobých základních prioritách německé politiky. Prvním z nich je orientace na Západ 
(Westbindung), chápající Spolkovou republiku jako nedílnou součást západního civilizačního 
a hodnotového společenství, přímý opak tradičních koncepcí Německa kráčejícího svou 
vlastní zvláštní cestu (Sonderweg) ve středu Evropy (Mittellage). Druhý představuje percepce 
mezinárodní spolupráce jako antiteze nacionalismu a unilateralismu, z čehož pramení 
preference multilaterálních řešení konfliktů a krizí, podpora nadnárodní integrace a 
mezinárodního práva jako institucí přenosu či sdílení národní suverenity, nebo snaha být 
spolehlivým partnerem za každou cenu (tzv. reflexivní multilateralismus, který se stává cílem 
sám o sobě). Třetím pak je skepse k použití síly i k dominantní roli v zahraniční politice 
obecně – tzv. kultura zdrženlivosti (Kultur der Zurückhaltung, culture of reticence), vtělená v 
ústavních omezeních pro nasazení bundeswehru a vyplouvající na povrch např. vždy tehdy, 
když je na pomyslném jednacím stole otázka ozbrojené intervence. 

Díky tomu, že se decision makers stále drží určitých principů, můžeme hovořit o 
„modifikované kontinuitě,“6 kdy konkrétní změny nejsou výrazem popření, ale odlišné 
prioritizace a hierarchizace základních principů, které se mohou dostat do vzájemného střetu. 
Např. k nejčastěji zmiňovanému zásadnímu přelomu v přístupu k nasazení bundeswehru 
v expedičních operacích vedla především snaha o manifestaci solidarity se západním 
společenstvím, zvlášť tehdy, když bylo jednotné a postupovalo v multilaterálním konsenzu. 

Z hlediska historické paměti a jejího vývoje lze hovořit v SRN o několika specifických 
vývojových linií a odtud vyplývajících závěrech: 

 ● Česká republika by měla být připravena na možné dopady transformace německé 
historické paměti na německou zahraničně-politickou kulturu a identitu. „Komunikativní“ 
historická paměť 2. světové války a holocaust je strukturována jinak než nastupující paměť 
„kulturní“ – živé pamětníky nahradily rituály, znaky, muzea; zároveň došlo k europeizaci 
vzpomínek na vyvraždění evropských Židů a vznikl tak jeden z ústředních zakladatelských 
mýtů sjednocující se Evropy s hustou sítí institucionalizované vzpomínky, navazující na 
poněkud odlišně definovanou síť americkou. Ta je ovlivněna i fenoménem specifické 
amerikanizace holocaustu, resp. amerického vzpomínání na holocaust spolu se synchronií 
probuzené „negativní historické paměti“ na doposud opomíjené  oběti americké civilizační 
mise (původní indiánské obyvatelstvo, černí otroci).7 Místo Německa v takto 

                                                 
6 Maull, Hanns a Sebastian Harnisch (eds.) (2001) Germany as a Civilian Power? The foreign policy of the 
Berlin Republic, Manchester: Manchester University Press, s. 2. 
7 Základní rysy amerikanizace holocaustu popsali především Flanzbaum, Helene (ed.) (1999) The 
Americanization of the Holocaust. Baltimore: Johns Hopkins University Press; Novick, Peter (1999) The 
Holocaust in American Life . Boston: Houghton Mifflin a mn.j.  
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„europeizované“ a „amerikanizované“ kulturní paměti  přestává být výlučné, hradba mezi ním 
a ostatními Evropany jako by  mizí. 

 ● Současně s židovskými oběťmi druhé světové války vplývají do kulturní paměti a do 
společenství jejích obětí – z „vnitřního vyhnanství“ německé společnosti – německé oběti 
války a vyhnání. Z pozměněných poloh německého historicko-politického diskursu vyplývá, 
lapidárně řečeno (nechť si český pozorovatel toto zjištění představí v konjunktivu prézentu), 
že  Tätervolk (národ pachatelů) nyní již neexistuje – podobně jako Opfervolk (národ obětí). 
Strukturálně uzavřené diskursy obětí a pamětníků (s typickými spory o kauzální řetězce a o 
roli pachatelů a obětí) nahrazují rituály kolem vnitřně proměněných míst paměti; potomci 
pachatelů se již necítí být pachateli samotnými, potomci obětí již nejsou oběťmi. Účinnost 
rituálů však udržuje i kulturní paměť v jisté bdělosti a normativní síle. 

 ●  Transformace kolektivních historických pamětí v ČR a v Německu a jejich nové 
parametry umožňují nově nastavit i tradiční česko-český, česko-německý a česko-
sudetoněmecký dialog. Ten má nadále významnou identitotvornou funkci především pro 
českou společnost a pro většinou indiferentní, ale stále významnou skupinu německých a 
rakouských občanů s rodinnou a osobní afinitou k bývalému Československu. Bilance 
posledních let naznačuje, že může být poněkud uvolněnější („entspannter“, jak se vyjádřil 
v listopadu 2010 na Pražském hradě německý spolkový prezident Christian Wulff). 
V konkrétní rovině se to již projevuje především odstraňováním komunikačních blokád 
v česko-bavorských politických vztazích (viz návštěva bavorského premiéra Horsta Seehofera 
v ČR v prosinci 2011, resp. politická prohlášení při té příležitosti formulovaná). Tyto 
významné posuny – jistě nejenom sémantické – mohou potomkům našich bývalých 
německých spoluobčanů pomoci lépe identifikovat přiměřenou, nezastupitelnou a pokud 
možno užitečnou roli v česko-německých vztazích. 

 ● Westbindung sjednoceného Německa sice ještě zůstává mantrou německé zahraniční 
politiky, jeho obsahy se ale postupně rozostřují. Jeho střízlivá poválečná zdrženlivost se 
ovšem posunula směrem k „odpovědné rozhodnosti“, minimálně z dnešní aktuální 
perspektivy (viz německý důrazný přístup při řešení evropské měnové krize v r. 2010). Též 
vojenská angažovanost v stabilizačních out of area operacích, tak stydlivě a opatrně 
akceptovaná v 90. letech, se stala samozřejmostí. 

 ● Evropská unie, a tím spíše její případné budoucí silné jádro (či občas jako varianta 
diskutovaná „severní“ EU), bude trvale a bezprostředně ovlivňována Německem. Česká 
republika se 20 let po „pádu železné opony“ vrátila do dlouhodobých koordinátů evropské 
politiky, kdy Německo výrazně spoluurčovalo a formovalo podobu jejího středu – ve smyslu 
ordnungspolitische Macht. Východní rozšíření EU tuto pozici bezpochyby posílilo. Děje se 
tak ovšem ve zcela odlišné politické a hospodářské konstelaci, kdy Německo – nepodlehnuvší 
šalbám new economy (a to ani ve struktuře svých tradičních, převážně univerzálních bank) 
nedávných předkrizových let – zůstává (po Číně) exportním velmistrem světa, ovšem s 60% 
svého vývozu do zemí EU. Tyto koordináty musí nolens volens ČR vážně vnímat, v jejich 
rámci realisticky formulovat své skutečné zájmy a pokoutně „nešilhat“ – při pochopitelné péči 
o kvalitu euroatlantického partnerství - po jinak nastavených, iluzorních  
spojenectvích/spojencích mimo EU. V této optice o to více vyniká důležitost intenzivního 
partnerství ve střední Evropě (Visegrád), které může i bilaterálně - z dobrých důvodů - 
nabývat  kvalit partnerství „strategického“ (s Polskem). 
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Německá integrační politika: Východní partnerství a ESVA  
Na tématu vnější činnosti Evropské unie projekt demonstruje německé postoje týkající se 
přímé implementace Lisabonské smlouvy bezprostředně po její ratifikaci. Východní 
partnerství naopak představuje proces započatý již před vstupem Lisabonské smlouvy 
v platnost. Iniciativa VP tím de facto předjala čl. 8 SEU, který hovoří o rozvoji vztahů 
Evropské unie se zeměmi ve svém sousedství. Evropská unie se po východním rozšíření a 
ztroskotání Smlouvy o ústavě pro Evropu nacházela ve fázi konsolidace. ESVA i Východní 
partnerství představují kroky vedoucí ke stabilizaci EU. Implementace důležitých ustanovení 
Lisabonské smlouvy zavedením ESVA je formou vnitřní konsolidace směrem k prohlubování 
evropské spolupráce (deepening), Východní partnerství má přispět ke konsolidaci situace na 
nových východních hranicích Evropské unie, tedy k vyrovnání s „následky“ východního 
rozšíření 2004/2007 (widening). Zajištění úspěšného fungování Evropské unie je i německým 
cílem, na kterém se v SRN shodnou všechny politické elity. Pokračující zájem SRN na 
evropské integraci hovoří proti tezi o „normalizaci“, tedy návratu Německa k chování 
standardního „národního“ realistického aktéra, který při jednání sleduje primárně vlastní 
geopolitický zájem. Uvedené dílčí studie však také ukazují, že Německo hledá styčné body 
mezi zájmy Evropské unie jako celku a vlastními politickými, bezpečnostními a 
hospodářskými zájmy. Tímto směrem se pak ubírá i německá Europapolitik. 
 
Německý postoj při vytváření nových struktur ESVA můžeme blíže charakterizovat jako 
zájem na konkrétních krocích směřujících k úspěšné implementaci Lisabonské smlouvy. 
Německo rovněž podporovalo nastartování iniciativ v rámci Východního partnerství. SRN 
byla a je v  procesu utváření ESVA orientována ne tolik na naplňování ideologických 
postulátů, ale především na výsledky. Rovněž v rámci ENP chce zajistit fungování projektů, 
posilovat multilaterální rámec a zlepšit tím spolupráci mezi EU a šesti zeměmi VP. 
Kompenzuje tím vnitřní rozpor politiky SRN, na jedné straně snahu o přátelské prostředí na 
východních hranicích EU (v tomto ohledu mají velký zájem také členské státy přímo hraničící 
s Ukrajinou, Běloruskem a Moldavskem), na druhé straně skeptický postoj k dalšímu 
rychlému rozšiřování Evropské unie směrem na východ. Německý zájem o východní Evropu 
neznamená přerušení spolupráce v rámci Unie pro Středomoří, naopak, SRN vnímá tyto 
projekty jako celoevropské. 
 
Co se týče evropských struktur, konstatujeme, že dlouhodobě směřuje Německo 
k prohlubování Evropské unie (a také posilování většinového hlasování), ale za předpokladu, 
že nebudou podkopána práva jednotlivých členských zemí.8 Německým specifikem v oblasti 
bezpečnosti je například fakt, že vyslání německých vojáků na zahraniční misi musí získat 
souhlas parlamentu (Parlamentsvorbehalt). Zavedením ESVA nevznikají systémově nové 
kompetence SZBP přenesené na EU, alespoň ne takové, které by vyřadily z rozhodování 
národní státy. ESVA se tedy nedotýká hranic stanovených Základním zákonem pro 
zahraničněpolitické a zvláště vojenské angažmá Německa v cizině.  
 
Německo jako členský stát je připraveno se aktivně zapojit do zajištění fungování ESVA  a 
očekává, že také ostatní členské země (tedy i Česká republika), jejichž součinnost je potřebná, 
budou spolupracovat. V této souvislosti můžeme odkázat na motto německého předsednictví 
v roce 2007 „Europa gelingt gemeinsam“ vyjadřujícího fakt, že úspěch integrace vyžaduje 
aktivní spolupráci členských států. U výše zkoumané problematiky se prokázal zřetelný 
německý postoj k implementaci mechanismů vnější činnosti Unie na základě dodržování 
pravidel stanovených Lisabonskou smlouvou.  

                                                 
8 Rozhovor s analytikem CDU pro zahraniční a evropskou politiku (2010), Berlín (2. 8.). 
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Dalším aspektem, který je pro Německo podstatný, jsou finanční otázky. V rámci ESVA se 
počítá s redukcí případných duplicit a v budoucnu z toho vyplývajícími úsporami. V otázce 
Východního partnerství se SRN nestala přímým motorem této iniciativy, každopádně ale lze 
počítat s tím, že Německo bude tento projekt i v budoucnu nadále podporovat.  
 
Analýza výše uvedených dvou případů německé integrační politiky potvrzuje, že  
 SRN v porovnání s obdobím 90. let minulého století již nejedná jako aktér motivovaný 

primárně ideovými a morálními závazky (např. při iniciování procesu východního 
rozšíření). Tyto závazky sice zohledňuje v obecné rovině jako základní evropské hodnoty 
demokracie, lidských práv a míru, ale dbá zvýšenou měrou také na své zájmy. Evropské 
hodnoty bere SRN jako důležitou komponentu jednotné evropské pozice směrem navenek, 
a promítá je také do politiky Východního partnerství (např. podpora občanské společnosti 
ve státech VP).  

 V německé integrační politice v souvislosti s ESVA a VP se projevila snaha SRN hájit své 
„národní“ zájmy v několika ohledech. SRN po celou dobu utvářené ESVA sledovala, aby 
neztratila v oblasti SZBP rozhodovací pravomoci jako stát. Při paralelní jednoznačné 
podpoře pro Východní partnerství, které SRN otevírá možnost přispět ke stabilizaci 
východní Evropy jako budoucího odbytiště německých výrobků, dbalo Německo, aby 
nedošlo k výraznému zhoršení pro SRN podstatných německo-ruských vztahů. 

 
Německá bezpečnostní politika na příkladu strategie NATO a mise v Afghánistánu 
V SRN dochází k vylaďování měkkého obalu strategické kultury s jeho tvrdým jádrem. 
V Německu neprobíhá v současnosti ani proces revoluční změny a ani proces strukturální 
změny jádra strategické kultury jako tomu bylo v 90. letech. Z toho vyplývá, že ve výhledu 
několika let by německá bezpečnostní politika měla vykazovat, pokud nedojde ve světě ke 
zcela nepředvídatelné změně bezpečnostní situace s dopadem na SRN nebo zcela zásadní 
změně vnitřních poměrů v Německu, poměrně velkou míru kontinuity s minulostí. 
 Tvorba německé bezpečnostní politiky trpí neadekvátní strukturou politicko-

rozhodovacího a politicko-byrokratického systému, které jsou stále nastaveny na 
parametry studené války. V SRN se připravuje jeho zásadní reforma.   

 Hlavními tématy současné debaty o bezpečnostní politice v Německu jsou nová 
strategická koncepce NATO, reforma bundeswehru a zejména budoucnost německého 
angažmá v Afghánistánu. Problematika rozvoje bezpečnostní dimenze evropského 
integračního procesu je sice také diskutována, ale v současnosti stojí spíše v pozadí. 
V rámci těchto témat je možné vypozorovat nesmělé otevření problematiky německých 
národních zájmů. Debata je teprve v počátku, probíhá její strukturování a nedosahuje 
intenzity charakteristické pro podobné debaty v zemích s obdobnou pozicí v systému 
mezinárodních vztahů. Německé národní zájmy jsou stále definovány v intencích jádra 
německé strategické kultury.   

 Německo sice akceptovalo současnou podobu nové strategické koncepce a vykázalo 
velkou míru kontinuity s minulými preferencemi, avšak na jeho vnitropolitické scéně jsou 
přítomny vlivné síly, které mají na některé otázky odlišné stanovisko. Německá levice 
jako celek, podpořená z vládní koalice FDP, preferuje odlišný přístup k jadernému 
deterentu a silně podporuje stažení jaderných zbraní ze SRN. Vybudování alianční 
protiraketové obrany k tomu dle jejich soudu vytváří vhodnou příležitost. Celkově ale 
pokračuje atlantická orientace německé bezpečnostní politiky, kdy rozvoj bezpečnostní 
dimenze evropského integračního procesu by dle mínění současné vládní koalice měl být 
s NATO v komplementárním a ne v konkurenčním vztahu. 
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 Německo v rámci preference multilateralismu považuje za vhodné mnohem více zapojit 
do spolupráce v NATO Ruskou federaci, než preferuje Česká republika a další 
středoevropské a baltské státy. Jedná se o rys, který je v různé intenzitě přítomný u všech 
relevantních politických stran, navazuje na historickou tradici rusko-německých vztahů, 
která se vyvinula po znovusjednocení, a proto tato tendence bude pravděpodobně 
dlouhodobějšího charakteru. 

 Současný bundeswehr trpí různě závažnými nedostatky v oblasti interoperability, 
strategické mobility, udržitelnosti v nasazení, strategického průzkumu, přesně naváděné 
munice, logistické podpory a zdravotnické podpory. Schopnosti jednotek zcela 
neodpovídají převažujícímu profilu jejich nasazení. Reforma bundeswehru posiluje 
expediční charakter německé branné moci. Reformu bundeswehru lze interpretovat jako 
důkaz skutečné ochoty SRN dostát svým multilaterálním závazkům, zejména v rámci 
NATO a EU.  

 Reforma bundeswehru je i reakcí na dlouhodobou neudržitelnost německých veřejných 
rozpočtů. Úsporná opatření s cílem konsolidovat veřejné rozpočty se nevyhnou ani 
německé branné moci a podíl výdajů na obranu na HDP země se pravděpodobně dále 
sníží k 1%. Pokud bude provedena reforma bundeswehru v intencích preferencí ministra 
obrany Guttenberga (zatím tomu tak rámcově je), bude SRN i v tomto rozpočtovém rámci 
schopná dostát svým mezinárodním závazkům. Limitem německého angažmá by 
nemusely být vojenské kapacity, nýbrž politická vůle.   

 V Afghánistánu bude pokračovat prioritní německá orientace na rekonstrukci této země a 
budování jejich státních struktur, nicméně SRN bude více než v minulosti ochotná 
participovat na bojových operacích. Veřejné mínění je na tento vývoj poslední rok 
pozvolna připravováno. Avizovaný termín ukončení německého vojenská angažmá (2014) 
je navenek stále více relativizován jako možnost a ne jako pevný plán. Vzhledem k nízké 
podpoře celé operace německou veřejností je ale možné přepokládat, že jde o strategii 
uklidnění spojenců a německé vojenské stažení z regionu do roku 2014, bez ohledu na 
dosažení cíle operace, nelze vyloučit. Na straně druhé, silný tlak německých spojenců by 
mohl německou pozici významně ovlivnit.  

 
Německo ve světovém hospodářství a podpora vnějších ekonomických vztahů (VEV) 

Německo zůstává i v podmínkách výrazně modifikovaných světovou finanční a ekonomickou 
krizí věrné liberálním ekonomickým principům. Důrazně proto mj. vystupovalo proti všem 
protekcionistickým tendencím ve světovém obchodu v podmínkách hospodářské krize a trvale 
se zasazuje za úspěšné dotažení stávajícího kola mnohostranných rozhovorů o liberalizaci 
světového obchodu do konce a liberální společnou obchodní politiku prosazuje rovněž 
v rámci EU. Zároveň ale odmítá vidět světovou ekonomiku pouze jako arénu ničím 
nespoutaného „divokého“ kapitalismu, kde kromě maximalizace zisku za každou cenu neplatí 
žádné normy a pravidla a kde nefungují žádné instituce. S určitou mírou zjednodušení by tedy 
bylo možno říci, že se Německo do právě konstituovaného světového ekonomického řádu 
snaží prosadit některé prvky ze svého vnitrostátního ekonomického modelu.  

Své zájmy v oblasti institucionalizace světové ekonomiky hodlá současná německá 
pravostředová vláda prosazovat jak prostřednictvím členství v EU, tak nově prostřednictvím 
skupiny G-20, jež zahrnuje přední světové ekonomické mocnosti a má tedy předpoklady 
k tomu, aby prosazovala skutečně globální pravidla a řešení. Uvedené seskupení má ovšem na 
druhé straně zatím pouze velmi volný charakter a nedisponuje žádnými řídícími orgány. Nelze 
ho proto srovnávat s EU. Angažovanost Německa v rámci skupiny G-20 by však mohla v 
jistém smyslu naznačovat, že se tato země do určité míry přiklání k bilaterálně strukturované 
globální diplomacii, jež by plně odpovídala její ekonomické síle a jež by v poněkud menší 
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míře spoléhala na EU a její instituce. Zdůrazňování role EU a německé příslušnosti k ní z úst 
vrcholných představitelů je však i nadále dosti časté.9 

Další konstanty německé politiky představují sociálně-tržní hospodářství a exportně 
orientovaný model německé ekonomiky. O nutnosti aktivní podpory německého vývozu tedy 
i nadále existuje široká shoda mezi německými politickými a ekonomickými elitami, neboť 
dosahování přebytků obchodní bilance představuje v podmínkách nepříznivého 
demografického vývoje v podstatě podmínku udržitelnosti německého sociálně 
ekonomického modelu. Propracovaný a sofistikovaný německý systém podpory exportu a 
dalších forem vnějších ekonomických vztahů prochází v současné době určitými dílčími 
reformami, jež si kladnou za cíl jeho zefektivnění, pokud jde o náklady, a zpružnění vzhledem 
k reálným potřebám exportérů. Za pokus o maximální mobilizaci dostupných zdrojů a kapacit 
v této oblasti je možno považovat již zmíněnou ofenzívu pro oblast VEV prezentovanou 
spolkovým ministrem hospodářství a technologie v březnu 2010.  

V oblasti podpory VEV a managementu příslušných systémů představuje rozhodujícího 
institucionálního aktéra zcela jednoznačně i nadále Spolkové ministerstvo hospodářství a 
technologie, které je – a možno říci, že již tradičně (samozřejmě s výjimkou období, kdy tato 
strana nebyla vůbec ve vládě) – řízeno členem liberální strany FDP, což je možno v jistém 
smyslu také považovat za výraz věrnosti Německa liberálním principům světového 
hospodářství. Spolková kancléřka a její úřad si zase ponechávají rozhodující slovo v oblasti 
vytváření regulatorního rámce světového hospodářství a dalších aktivit na půdě skupiny G-20.    
 
Důležitým fórem pro koordinaci hospodářských politik nejvýznamnějších a nejsilnějších 
ekonomik světa v podmínkách globální hospodářské krize se stala tzv. skupina G-20. Po 
zvládnutí nejnaléhavějších úkolů spojených s krizí však uvedené fórum hraje stále 
významnější roli rovněž při konstituování institucionálních základů světové ekonomiky a 
skutečně globálně platných pravidel, která mají za úkol do určité míry regulovat zatím zcela 
živelně probíhající proces ekonomické globalizace a předejít vzniku podobných krizí 
v budoucnu. Německo jakožto přední ekonomická mocnost světa hraje na půdě G-20 velmi 
významnou a aktivní roli založenou v podstatě na tradiční bilaterální diplomacii. Do skupiny 
G-20 formálně náleží rovněž EU jako celek10, avšak nehraje zde zatím příliš aktivní roli. 
Aktivizace role EU by navíc mohla alespoň poněkud omezit prostor pro sólové „mocenské“ 
diplomatické manévrování Německa na světové scéně, které má v současné době spíše 
rostoucí tendenci.  
 
Německá politika v oblasti energetické bezpečnosti 
Spolková republika Německo, nejsilnější ekonomika Evropské unie s největší spotřebou 
energie, disponuje pouze omezenými fosilními zdroji energie. Je odkázána na import nosičů 
energie, jehož míra se v posledních letech pohybuje okolo 70% spotřeby PEZ.11 Výhodou je 
geografická pozice SRN – relativní blízkost hlavních zdrojových oblastí ropy a zemního 
plynu i vysoká míra propojení energovodů se sousedními zeměmi – včetně transitních 
ropovodů a dálkových plynovodů. Ve vztahu k dodavatelům energie je v neposlední řadě 
výhodou i ekonomická síla a geopolitický potenciál SRN. Spotřeba PEZ v Německu v r. 2009 

                                                 
9 Viz např. Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zum EU-Gipfel in Brüssel und zum Gipfel der 
G20-Staaten in Seoul, 27. 10. 2010. Online: 
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2010/2010-10-27-merkel-regerklaerung-eu-
g20.html.  
10 viz http://www.bundesregierung.de/nn_1030916/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/G8G20/G20-
uebersicht.html 
11 V r. 2009 činila v průměru 71,9%; konkrétně 97,7% u ropy, 84,5% u ZP, 71,8%  u černého uhlí a 100% u 
uranu. 
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činila 13281 PJ, 12 dlouhodobě mírně klesá, zatímco HDP mírně roste.13 V r. 2009 byla 
spotřeba PEZ tvořena ze 78,8 % fosilními zdroji (34,6% ropa, 22,5% uhlí a 21,7% zemní 
plyn), 11% jadernou energií a 10,5% obnovitelnými zdroji energie. Spotřeba ropy v SRN 
dlouhodobě mírně klesá, podíl zemního plynu v rámci spotřeby PEZ v SRN naopak 
dlouhodobě mírně poroste (tento trend posílí urychlený odchod od jaderné energie), bude se 
tak zvyšovat závislost SRN na importu zemního plynu (86% v r. 2008), zejména pak 
z Ruska.14 V porovnání s ostatními zeměmi EU, především ze střední a východní Evropy, 
disponuje SRN vysokou mírou diverzifikace zdrojů zemního plynu. SRN má třetí největší 
strategické zásoby ZP na světě. 
 
Zahraniční politika SRN při zajišťování energetické bezpečnosti sleduje pragmatický, 
vlastními zájmy vedený kurs. V německém energetickém modelu hrají primární roli 
energetické koncerny, role spolkové vlády ve vnějších vztazích je spíše podpůrná, stejně tak 
vnímá SRN i roli EU.   
Pokud jde o energetickou bezpečnost, mají ČR a SRN, i přes geopolitickou a ekonomickou 
asymetrii, řadu společných atributů: 
 Poměrně diverzifikované dodávky ropy a zemního plynu (i přes zejm. v případě ČR 

výraznější, nikoliv však jednostrannou závislost na ruské ropě a zemním plynu). 
 Rozvinutou a vzájemně integrovanou energetickou infrastrukturu, která je schopná 

reagovat na přerušení dodávek z jednoho zdroje. 
 Vysokou míru propojení energetických trhů, a to jak u zemního plynu, tak v 

elektroenergetice. 
 Důraz na vlastní zodpovědnost (mj. jako předpoklad pro solidaritu) v rámci EU. 
 
Naopak rozdíly mezi ČR a SRN panují např. ve: 
 Vlastnické struktuře energetického trhu (míra liberalizace), s níž souvisí i vnímání role 

státu v oblasti energetické bezpečnosti. Zde ČR zastává aktivnější roli exekutivy. 
 Přístupu vůči Rusku. ČR, jejíž energetické společnosti nemají v Rusku zvl. zájmy, resp. 

zvláštní postavení zastává více asertivní ruskou politiku. 
 Přístupu ke společnému financování energetických infrastrukturních projektů v rámci EU. 

ČR, která má zatím pozici čistého příjemce, je společnému financování více nakloněna. 
 Přístupu ke složení energetického mixu, zejm. k jaderné energii, ale i využívání uhlí a 

OZE k výrobě elektřiny. 
 
Zájmy SRN ve vztahu k ČR v oblasti energetické bezpečnosti představují především: 
 Stabilita transitu ropy a zemního plynu z Ruska, resp. stabilita a funkčnost energetického 

trhu ČR. 
 Konformita ČR se stanovisky spolkové vlády k energetické agendě v rámci EU a ve 

vnějších vztazích obecně. 
Současná spolková vláda opakovaně vyzdvihla zájem na dalším rozvoji spolupráce v oblasti 
energetické politiky/bezpečnosti s ČR. 

 
12 Vzhledem k meziročnímu poklesu HDP SRN o 4,7% v r. 2009 není tento rok relevantní pro sledování vývoje 
v energetickém sektoru. 
13 Za posledních pět let vzrostl HDP SRN o cca 2,5% (loni však klesl HDP o cca 5%), spotřeba PEZ klesla o cca 
9%. Podle aktuálních prognóz by se spotřeba PEZ měla v r. 2030 na 9 500-10 500 PJ, resp. v r. 2050 na 7 000-
9 200 PJ. Viz  studie ewi/prognos/gws (2010), „Energieszenarien für Energiekonzept der Bundesregierung“, 
Berlin. 
14 V širším kontextu je relativní závislost SRN na nosičích energie z Ruska v SRN vnímána, resp. prezentována 
spíše jako vzájemná závislost („interdependence“; tzn. na straně druhé existuje závislost Ruska na příjmech 
z exportu nosičů energie do SRN a německých investicích a know-how /nejen/ v energetickém sektoru Ruska). 
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	●  Transformace kolektivních historických pamětí v ČR a v Německu a jejich nové parametry umožňují nově nastavit i tradiční česko-český, česko-německý a česko-sudetoněmecký dialog. Ten má nadále významnou identitotvornou funkci především pro českou společnost a pro většinou indiferentní, ale stále významnou skupinu německých a rakouských občanů s rodinnou a osobní afinitou k bývalému Československu. Bilance posledních let naznačuje, že může být poněkud uvolněnější („entspannter“, jak se vyjádřil v listopadu 2010 na Pražském hradě německý spolkový prezident Christian Wulff). V konkrétní rovině se to již projevuje především odstraňováním komunikačních blokád v česko-bavorských politických vztazích (viz návštěva bavorského premiéra Horsta Seehofera v ČR v prosinci 2011, resp. politická prohlášení při té příležitosti formulovaná). Tyto významné posuny – jistě nejenom sémantické – mohou potomkům našich bývalých německých spoluobčanů pomoci lépe identifikovat přiměřenou, nezastupitelnou a pokud možno užitečnou roli v česko-německých vztazích.
	● Westbindung sjednoceného Německa sice ještě zůstává mantrou německé zahraniční politiky, jeho obsahy se ale postupně rozostřují. Jeho střízlivá poválečná zdrženlivost se ovšem posunula směrem k „odpovědné rozhodnosti“, minimálně z dnešní aktuální perspektivy (viz německý důrazný přístup při řešení evropské měnové krize v r. 2010). Též vojenská angažovanost v stabilizačních out of area operacích, tak stydlivě a opatrně akceptovaná v 90. letech, se stala samozřejmostí.
	● Evropská unie, a tím spíše její případné budoucí silné jádro (či občas jako varianta diskutovaná „severní“ EU), bude trvale a bezprostředně ovlivňována Německem. Česká republika se 20 let po „pádu železné opony“ vrátila do dlouhodobých koordinátů evropské politiky, kdy Německo výrazně spoluurčovalo a formovalo podobu jejího středu – ve smyslu ordnungspolitische Macht. Východní rozšíření EU tuto pozici bezpochyby posílilo. Děje se tak ovšem ve zcela odlišné politické a hospodářské konstelaci, kdy Německo – nepodlehnuvší šalbám new economy (a to ani ve struktuře svých tradičních, převážně univerzálních bank) nedávných předkrizových let – zůstává (po Číně) exportním velmistrem světa, ovšem s 60% svého vývozu do zemí EU. Tyto koordináty musí nolens volens ČR vážně vnímat, v jejich rámci realisticky formulovat své skutečné zájmy a pokoutně „nešilhat“ – při pochopitelné péči o kvalitu euroatlantického partnerství - po jinak nastavených, iluzorních  spojenectvích/spojencích mimo EU. V této optice o to více vyniká důležitost intenzivního partnerství ve střední Evropě (Visegrád), které může i bilaterálně - z dobrých důvodů - nabývat  kvalit partnerství „strategického“ (s Polskem).

