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Anotace 

Práce se věnuje hodnocení činnosti a významu Česko-německého fondu budoucnosti 

jakožto jednoho z klíčových činitelů prohlubování a utužování česko-německých vztahů, 

přičemž charakterizuje tuto instituci pomocí konceptů soft power a rekonciliace. Zdroje 

soft power přímo propojuje s jednotlivými aspekty instituce, které její charakter 

spoluutvářejí. Konkrétně se jedná o zdroje zahraniční politiky, kultury a politických 

hodnot, které práce spojuje s prodlužováním činnosti Fondu, Česko-německou 

novinářskou cenou a vyhlašováním tématu roku. Česko-německý fond budoucnosti vznikl 

na základě Česko-německé deklarace a jeho doba činnosti byla původně omezena na 10 

let. Od svého založení v roce 1997 byl však již dvakrát prodloužen. Hlavním cílem práce je 

analyzovat charakter Česko-německého fondu budoucnosti jako ojedinělé organizace 

svého druhu na pozadí vývoje vzájemného česko-německého vztahu. Kromě hlavního 

konceptu soft power pracuje s konceptem rekonciliace, konkrétně se čtyřmi fázemi 

institučního vývoje podle Lily Gardner Feldman: ohraničení, růst, konsolidace a 

přehodnocení. Oba dva koncepty jsou v práci propojeny a blíže zkoumají všechny tři 

hlavní aspekty. Práce se blíže zabývá obdobím od roku 2005, kdy započaly první diskuse o 

prodloužení činnosti Fondu, až po rok 2018, v němž proběhl poslední ročník Česko-

německé novinářské ceny a Fond oslavil 20 let své existence. Vzhledem k bilaterálnosti 

Fondu budoucnosti jsou sledováni oba dva hlavní aktéři – Spolková republika Německo a 

Česká republika.  

Annotation 

The thesis evaluates the work and the meaning of the Czech-German Future Fund as one of 

the key players in the role of deepening and hardening the Czech-German relations. The 

institution is characterized by the concepts of the soft power and of the reconciliation. The 

sources of the soft power are directly connected with the concept of the reconciliation. 

Namely it works with the sources of the foreign policy, the culture and the political values. 

These are connected with the prolongation of the Fund, Czech-German Journalist Prices 

and the announcement of the Topic of the Year. The Czech-German Fund was established 

on the basis of the Czech-German Declaration and its time of existence was initially 

restricted to 10 years. However, since its establishment in the year 1997 its existence has 

been extended twice already. The main aim of the work is to characterize the Czech-



 

 

German Future Fund as a unique organisation of its kind on the background of the 

evolution of the Czech-German relationship. Besides the main concept of the soft power 

the work uses the concept of the reconciliation. Especially the four phases of the institution 

evaluation after the model of Lily Gardner Feldman: circumscription, growth, 

consolidation, revaluation. In the work, the both concepts are connected and examined 

closely with all three main aspects. The works deals more deeply with the period starting in 

the year 2005 when the first discussions of the prolongation began until the year 2018 

when the third year of the Czech-German Journalist Price competition took place and the 

Fund celebrated 20 years of its existence. Because of the bilateral kind of the Future Fund 

the work follows both main parties – the Federal Republic of Germany and the Czech 

Republic. 
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Úvod 

Stín křivd spáchaných během a po druhé světové válce se nesl nad česko-

německými vztahy i po skončení studené války. Minulost vyvěrala na povrch jako 

překážka, která je bránila po pádu železné opony nově formulovat. Až několikaletá jednání 

obou partnerů, a konečně schopnost akceptovat odlišné postoje, vedla ke vzniku Česko-

německé deklarace, důležitého stavebního kamene pro rozkvět vzájemných vztahů obou 

států v následujících letech. A přesně na tomto základu byla založena instituce, která měla 

jednak pomoci v plnění úkolu odškodnění českých obětí nacistického režimu, a jednak 

sloužit jako nadace podporující společné česko-německé projekty v různých oblastech. 

Tento bilaterální projekt, dotovaný německými i českými prostředky, směřoval od svého 

počátku jak do minulosti, kde se snažil zmírnit následky utrpení, křivd a nepochopení, tak 

 i do budoucnosti, zejména podporou výše zmíněných česko-německých projektů. Díky 

řádnému plnění svých úkolů, vhodných podmínek, stejně jako entusiasmu klíčových 

aktérů, funguje tato nadace, jejíž existence byla původně určená jen na 10 let, velmi 

úspěšně dodnes.  

Česko-německý fond budoucnosti1 tak představuje ojedinělou instituci svého 

druhu. Jeho přínos pro česko-německé vztahy je nepopiratelný. Ty si však, stejně jako 

Fond, prošly určitým, někdy i složitým, vývojem. Byť minulostní otázky byly společně 

s Deklarací uzavřeny, jsou mezi oběma partnery stále přítomna témata, ve kterých se 

nedokážou shodnout. Tato neshoda však nutně nemusí přerůst v překážku. Naopak, 

důležitou premisou pro stabilní společné soužití je schopnost své odlišnosti akceptovat a 

konstruktivně spolu jednat.  

Česko-německé vztahy se však neskládají jen z vládních jednání a zahraniční 

politiky. Podstatná je i vzájemná přitažlivost obou států reflektovaná v občanské 

společnosti. Pomocí prezentace své kultury a politických hodnot se oba partneři snaží 

spoluutvářet společné vztahy v souladu se svými představami a politikou. Občanská 

společnost přitom tvoří jádro, na kterém oba partneři mohou svůj vztah dále rozvíjet.  

Bilaterální vztah však musí odpovídat na změněné konstelace a potřeby ve 

společnosti, které se podepisují i na hlavním směřování Česko-německého fondu 

budoucnosti. Během deseti let fungování Sociálního projektu celkově přerozdělil 45 

                                                 
1 V práci jsou používány i zkrácené názvy: Fond budoucnosti, Fond, případně zkratka ČNFB 
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milionů euro obětem nacionálního socialistického násilí. Ukončením Sociálního projektu 

v roce 2007 tak splnil jeden ze svých podstatných úkolů. Nicméně změny v Evropě, 

prohlubující se evropská integrace, stejně jako nová rizika, si žádaly, aby Fond v česko-

německé relaci fungoval dále. Jeho projektová činnost během dvacetileté existence 

umožnila od roku 1998 podporu a realizaci více než 10 000 česko-německých projektů. 

Pomocí projektové oblasti téma roku ČNFB upozorňuje od roku 2011 na aktuální 

společenský problém a sám tak vstupuje do občanské společnosti. V roce 2016 se 

v důsledku mediální krize, částečně způsobené tzv. migrační krizí, rozhodl pro vyhlášení 

Česko-německé novinářské ceny, jejímž hlavním úkolem je vyzdvihnout a vyznamenat 

žurnalistiku, která ojedinělým způsobem odráží česko-německý vztah v Evropě.  

Minulost, zahraniční politika, politické hodnoty, kultura, budoucnost. To vše jsou 

aspekty, které tvoří dnešní Česko-německý fond budoucnosti. Následně práce uvede, jak 

formují jeho charakter. Budou analyzovány jeho hlavní nástroje na pozadí konceptu soft 

power, sledujícího Fond jako agenta v česko-německých vztazích, a konceptu rekonciliace, 

který z jeho podstaty lze jen těžko opomenout. 

Cíl práce 

Předložená práce si klade za cíl charakterizovat Česko-německý fond budoucnosti 

zasazeného do zahraničně-politického kontextu pomocí hlavního konceptu soft power a 

doplňujícího konceptu rekonciliace. Teritoriálně se přitom soustředí na procesy probíhající 

jak v České republice, tak ve Spolkové republice Německo, přičemž se pokouší zachytit 

roli Fondu v hlavní konstelaci česko-německých vztahů. Práce se tak snaží na Fond 

nahlížet nejen z perspektivy přínosu pro vyrovnávání se s minulostí, ale zdůraznit i jeho 

důležitost pro utváření stabilní česko-německé spolupráce v současnosti. Ukončení 

Sociálního projektu, stejně jako změněné mezinárodní podmínky, vedly v průběhu doby k 

vývoji a přehodnocení celé nadace. Práce se tak při své analýze soustřeďuje hlavně na 

období od roku 2005, kdy probíhaly první diskuse o jeho možném prodloužení až po rok 

2018, kdy se konal třetí (a zatím poslední) ročník Česko-německé novinářské ceny. 

Z tohoto cílového vymezení vyplývají i hlavní výzkumné otázky: 

 Jakým způsobem se Česko-německý fond budoucnosti projevuje jako prostředek 

soft power české a německé zahraniční politiky? 

 Jak lze ve zkoumaném konceptu chápat prodlužování a změny rolí i charakteru 
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ČNFB? 

 Jaké nové nástroje Fond ve zkoumaném období zavedl a co znamenají pro 

charakter Fondu?  

 Jaká specifika ČNFB se projevují v kontextu naplňování ideálního modelu 

rekonciliace2?  

Metodologie 

Práce je koncipována jako případová studie. Jedná se tak o „hloubkovou studii 

jedné nebo několika instancí jevu v jeho reálném kontextu, která reflektuje perspektivy 

participantů“3 a zaměřuje se na konkrétní subjekty výzkumu.4 Snaží se o komplexní popis 

událostí týkajících se hlavního předmětu, zabývá se jednotlivými aktéry, přičemž 

výzkumník může být „osobně angažován do případu“5. Cílem případové studie je tedy 

„poskytnout komplexní obrázek“6 o dostatečně jak tematicky, tak časově ohraničeném 

fenoménu, a při tom zkoumá hlavně, jakým způsobem7 ČNFB funguje jako agent 

v bilaterálních vztazích. 

Práce postupuje holistickým způsobem a snaží se o co nejkomplexnější popis 

sledované organizace Česko-německého fondu budoucnosti. Zkoumaný subjekt je 

analyzován za pomoci konceptu soft power. Jako doplňující přístup byl navíc zvolen 

koncept rekonciliace, který se ke zkoumání bilaterální interakce nabízí. Konkrétně se tak 

jedná o disciplinovanou interpretativní studii, která v daném případě zkoumá jedinečnou 

instituci pomocí již existujících teorií.8 V rámci případové studie je též důležité i správné 

zasazení zkoumaného fenoménu do celkového kontextu. Z tohoto důvodu se práce věnuje 

 i hlubšímu představení zahraničně kulturní politiky obou států, jelikož můžeme na ČNFB 

nahlížet jako na jedinečnou zprostředkovatelskou organizaci, která v daném prostředí 

figuruje.  

Díky působení autorky v rámci studijní praxe v dané instituci jí byla poskytnuta 

možnost získání komplexního obrázku o jejích mechanismech a celkovém fungování. 

                                                 
2 práce vychází z konceptu podle Lily Gardner Feldman 
3 Jan Hendl a Jiří Remr, Metody výzkumu a evaluace, 2017, 201. 
4 Hendl a Remr, 201. 
5 Hendl a Remr, 201. 
6 Petr Drulák, Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (Praha: 

Portál, 2008), 33. 
7 Drulák, 33, 37. 
8 Drulák, 34. 
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Proniknutím do vnitřního chodu ČNFB jí tak byl umožněn detailní vhled do konkrétní 

činnosti a pracovních postupů, které stojí za výsledky zkoumané organizace. Práce tak 

kombinuje metody případové studie a etnografického výzkumu, který pracuje se 

současným pozorováním, což umožňuje lepší pochopení daného fenoménu.9 

Aby bylo možné náležitě zhodnotit naplnění tezí a výzkumné otázky, vychází práce 

ze základních kritérií použitých teorií. Samotná operacionalizace případu je pak 

znázorněna ve třech hlavních aspektech nástrojů soft power, které podle konceptu Nyeho 

odpovídají „zahraničním vztahům“, „kultuře“ a „hodnotám“. V případě ČNFB byly proto 

zvoleny otázky desetiletého prodlužování jeho působení, Česko-německé novinářské ceny 

a každoročního vyhlašování Tématu roku. Koncept rekonciliace spíše tento výzkumný 

postup doplňuje a prostřednictvím sledování těchto hlavních zkoumaných hledisek se snaží 

zhodnotit specifika platná pro Česko-německý fond budoucnosti. Co se týče ohraničení 

tématu, práce se zabývá tematickými body, které vyplývají z aplikované teorie. Časově je 

pak ohraničena rokem 1997, kdy byl Fond založen, a rokem 2018, během něhož došlo 

k doposud poslednímu prodloužení jeho existence o dalších 10 let, a kdy se konal třetí 

ročník Česko-německé novinářské ceny.  

Práce přitom vychází ze základní literatury, která hlavní koncepty představuje. Přes 

předem stanovená kritéria bude pak dále zkoumat konkrétní data, která byla získána 

pomocí analýzy primárních zdrojů a sekundární literatury. V rámci těchto zdrojů rovněž 

pracuje s výpověďmi hlavních aktérů. Jedná se tak o individuální výpovědi a oficiální 

prohlášení zástupců ČNFB a exekutivy obou zemí, jelikož sehrávají zásadní roli při 

rozhodování o fungování a směřování dané organizace. Nicméně je zahrnuta i parlamentní 

úroveň, pokud je ČNFB v daných diskusích přímo zmiňován. Práce se přitom opírala o 

studium online archivů daných institucí, o jejich oficiální stránky, stejně tak jako 

o výpovědi ve formě osobních rozhovorů s jednotlivými představiteli Fondu. V rámci 

zkoumání kulturního aspektu byla analyzována i individuální úroveň účastníků Novinářské 

ceny.  

V případě získávání informací od přímých aktérů ČNFB, jakož i od účastníků 

Novinářské ceny, byl zvolen postup standardizovaného otevřeného rozhovoru, přičemž 

jsou otázky předem strukturovány a dotazovaní na ně mohou otevřeně odpovídat.10 

                                                 
9 Hendl a Remr, Metody výzkumu a evaluace, 111–15. 
10 Ibid, 84. 
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Rozhovory mají v tomto případě tu výhodu, že je možné získat relevantní původní data a 

informace, které jsou cílené přímo na téma práce. Autorka si je však vědoma i rizik, které 

z rozhovorů vyplývají.11 Z tohoto důvodu v ní slouží pouze jako ilustrační nástroj 

dokreslující situaci a dobové souvislosti.  

Obsahová analýza pramenů  

Koncepční rámec vychází při zpracování teorie soft power z hlavních děl autora 

Josepha Nyeho, který koncept poprvé na konci 90. let podrobně rozebral. I přesto, že autor 

sleduje především zahraniční politiku USA, je tato myšlenka aplikována nejen na ostatní 

státy, ale i na vybrané organizace12, a tvoří součást idealistické školy mezinárodních 

vztahů. Práce vycházela primárně z děl Bound to lead: the changing nature of American 

power13, Soft power: the means to success in world politics14, The powers to lead15, stejně 

jako z článků Soft power16 a Public diplomacy and Soft power17. 

Pro bližší pochopení zdrojů soft power, konkrétně aspekt kultury, je blíže 

představen i koncept zahraniční kulturní politiky, z něhož vychází i další související 

oblasti, jako kulturní a veřejná diplomacie. Vzhledem k tomu, že se práce kvůli 

bilaterálnosti Fondu zabývá jak Českou republikou, tak Německem, je představena 

zahraniční kulturní politika obou států jednotlivě. Velikým přínosem pro německou část 

byly práce Horsta Harnischfelda18, stejně jako Kurta-Jürgena Maasse19. Co se týče České 

republiky, v této oblasti práce vycházela z děl Jany Peterkové20 a Elišky Tomalové21, které 

                                                 
11 Hendl a Remr, 205. 
12 Například Evropská unie, blíže viz.: Anna Michalski, „The EU as a Soft Power: the Force of Persuasion", 

in The new public diplomacy: soft power in international relations, ed. Jan Melissen, Studies in diplomacy 

and international relations (Basingstoke [UK] ; New York: Palgrave Macmillan, 2005), 124–44. 
13 Joseph S. Nye, Bound to lead: the changing nature of American power (New York: Basic Books, 1990). 
14 Joseph S. Nye, Soft power: the means to success in world politics, 1st ed (New York: Public Affairs, 

2004). 
15 Joseph S. Nye, The Powers to Lead, Paperback ed. (New York Oxford: Oxford University Press, 2010). 
16 Joseph S. Nye, „Soft Power", Foreign Policy, č. 80 (1990): 153–71. 
17 Joseph S. Nye, „Public diplomacy and Soft Power", The ANNALS of the American Academy of Political 

and Social Science, č. 616 (2008): 94–109. 
18 Horst Harnischfelder, „Außwärtige Kulturpolitik", in Handbuch zur deutschen Aussenpolitik, ed. Siegmar 

Schmidt, Gunther Hellmann, a Reinhard Wolf, 1. Aufl (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 

2007), 713–23; Horst Harnischfelder, „Zwischen Gutenberg und Google - Medien", in Kultur und 

Aussenpolitik: Handbuch für Studium und Praxis, ed. Kurt-Jürgen Maass, 2., vollständig überarbeitete und 

erw. Aufl (Baden-Baden: Nomos, 2009), 219–29. 
19 Kurt-Jürgen Maass, ed., Kultur und Aussenpolitik: Handbuch für Studium und Praxis, 2., vollständig 

überarbeitete und erw. Aufl (Baden-Baden: Nomos, 2009). 
20 Jana Peterková, „Veřejná diplomacie malých států a realita České republiky", Mezinárodní vztahy 2008, č. 

2 : 5–24; Peterková. 
21 Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie: francouzská zkušenost (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008). 
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tuto problematiku zevrubně zpracovaly. Na tomto místě nelze opomenout ani přínos 

některých disertačních prací, jako například Petry Baštové22 či Zuzany Lizcové23. 

Práce při své analýze vychází z ideálního modelu rekonciliace podle Lily Gardner 

Feldman, která vztahy mezi Německem a jeho partnery (konkrétně Francií, Polskem, 

Českou republikou a Izraelem) podrobně rozebrala v knize Germany’s foreign policy of 

reconciliation24. Gardner Feldman díky velkému počtu zdrojů a materiálů tak vytvořila 

komplexní dílo, které představuje základní koncepční rámec pro model rekonciliace.  

Pro zachycení historického kontextu bylo pro práci zdrojem dílo Marie Cornelie 

Raue Doppelpunkt hinter der Geschichte25, které se věnuje jednání kolem Česko-německé 

deklarace a konstituci česko-německých vztahů, a Jaroslava Kučery, který ve svém spise 

Mírové uspořádání s Německem: od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci26 

výstižně zpracoval problematiku vztahu obou států po druhé světové válce až do podepsání 

Česko-německé deklarace. Pro detailnější přehled ohledně odškodnění obětí nacistického 

násilí práce čerpala z disertační práce Tomáše Jelínka27, která tuto otázku detailně rozebírá, 

a to nejen v kontextu Česko-německého fondu budoucnosti. K lepší ilustraci vývoje 

Česko-německého fondu budoucnosti práci pomohl přehled Anne Knechtel28, stejně jako 

práce Miroslava Kunštáta.29 

Druhá část, věnující se konkrétní analýze zkoumaných aspektů, vychází především 

z primárních zdrojů. Využity tak byly zprávy, prohlášení a dokumenty jednotlivých 

ministerstev, jakožto i vládních představitelů obou zemí. Důležitý zdroj pro zachycení 

kontextu představovaly i analýzy Ústavu mezinárodních věd, konkrétně kapitoly týkající se 

česko-německých vztahů. V tomto ohledu bylo pro práci velkým přínosem i souborné dílo 

                                                 
22 Petra Baštová, „Třetí pilíř zahraniční politiky? Západoněmecká zahraniční kulturní politika v 60. a 70. 

letech 20. století" (Disertační práce (Ph.D.), Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

mezinárodních studií. Katedra německých a rakouských studií, 2015). 
23 Zuzana Lizcová, „Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století" (Disertační práce (Phd.), 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, Katedra německých a rakouských 

studií., 2010). 
24 Lily Gardner Feldman, Germany’s foreign policy of reconciliation: from enmity to amity (Lanham, Md: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2012). 
25 Maria Cornelia Raue, Doppelpunkt hinter der Geschichte: Die Prager Deutschlandpolitik 1990 - 1997 

(Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2000). 
26 Jaroslav Kučera, Mírové uspořádání s Německem: od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci, 

První vydání (Praha: Dokořán, 2018). 
27 Tomáš Jelínek, Odškodnění českých obětí nacismu - Disertační práce (Praha, 2010). 
28 Anna Knechtel, Česko-německý fond budoucnosti = Der deutsch-tschechische Zukunftsfonds (Praha: 

Česko-německý fond budoucnosti, 2000). 
29 Miroslav Kunštát, „Nová německá vláda a morálně-historická dimenze česko-německých vztahů", 

Mezinárodní vztahy 2007, č. 1: 48–65. 
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prací tematizující jejich vývoj v mezinárodním prostředí: Towards partnership: the third 

decade of Czech-German relations30. V neposlední řadě práce využívala i primární 

dokumenty Fondu, konkrétně oficiální prohlášení, tiskové zprávy, výroční publikace, 

stejně jako přehledy jednotlivých podpořených projektů. 

Pro lepší znázornění a pochopení charakteru Česko-německého fondu budoucnosti 

profitovala práce z řady rozhovorů s klíčovými osobnostmi v procesu vývoje této ojedinělé 

nadace. K hlavním respondentům patřili jak současní ředitelé Fondu budoucnosti – Tomáš 

Jelínek a Petra Ernstberger, tak také bývalí ředitelé Joachim Bruss a Tomáš Kafka. Pro 

analýzu Česko-německé novinářské ceny byl klíčový rozhovor se Siljou Schultheis, 

novinářkou, která od počátku tuto soutěž doprovází a je zodpovědná za práci s veřejností a 

médii. V tomto ohledu práci pomohly i rozhovory menšího formátu pomocí e-mailové 

korespondence s vítězi Česko-německé novinářské ceny všech tří ročníků. Všichni 

respondenti s rozhovory souhlasili a byli srozuměni s možností, že se v části rozhovorů 

v diplomové práci mohou objevit. Hlavní představitelé, se kterými byly prováděny 

rozsáhlejší rozhovory, pro tyto účely podepsali patřičný formulář, který je součástí příloh 

práce.  

Struktura práce  

Práce je strukturovaná do celkem pěti kapitol. V první kapitole je představen 

koncepční rámec, který se skládá z hlavního konceptu soft power a doplňujícího konceptu 

rekonciliace. Pro práci jsou důležité hlavní zdroje soft power, konkrétně zahraniční 

politika, politické hodnoty a kultura. Detailněji přiblížen je i koncept zahraniční kulturní 

politiky. Z ideálního modelu rekonciliace je pro analýzu zásadní aspekt instituce, přesněji 

jednotlivé fáze vývoje institucí na pozadí rekonciliačního procesu. Po tomto koncepčním 

ukotvení následuje historický úvod práce, který představuje hlavní východiska pro vznik a 

konsolidaci Česko-německého fondu budoucnosti. 

Druhá část práce se skládá z vlastního výzkumu předních tří aspektů fungování, 

které jsou provázané s třemi hlavními zdroji soft power.  

Třetí kapitola se zabývá prodlužováním existence a činnosti Fondu. Jsou v ní 

představeny konstelace a podmínky, které prodlužování doprovázely, a jejich vliv na jeho 

vývoj. Ve čtvrté kapitole je představena Česko-německá novinářská cena, která je 

                                                 
30 Břetislav Dančák a Vít Hloušek, ed., Towards Partnership: The Third Decade of Czech-German Relations, 

přel. David Kosina, 1st edition, Monographs Series, vol. 65 (Brno: Masaryk University, 2016). 
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navázaná na zdroj kultury, přičemž se soustřeďuje na všechny tři ročníky od roku 2016 po 

rok 2018. Práce v této kapitole používá i doplňující srovnání s ostatními zeměmi, které se 

díky inspiraci Česko-německé novinářské ceny v zahraničí nabízí. V ostatních kapitolách 

autorka již vzhledem k cílovému zaměření práce, stejně jako omezenosti rozsahu práce, 

s ostatními zeměmi nekomparuje. Pátá kapitola se věnuje tématu roku, přičemž je 

analyzován každý ročník a jeho téma zvlášť, zohledňující míru bilaterálnosti tohoto 

nástroje.  

Všechny kapitoly jsou zároveň provázány s politickým a kulturním diskursem, 

který je pro analýzu nadace zásadní. Na závěr práce zodpovídá hlavní výzkumné otázky, 

hodnotí aplikaci konceptů na danou instituci a shrnuje poznatky o charakteru Česko-

německého fondu budoucnosti jako agenta sui generis.  
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1. Koncepční rámec 

1. 1. Soft power  

Koncept soft power, neboli „měkká síla“, představuje jeden z konceptů, s jehož 

pomocí je často zkoumána zahraniční politika státu, ale i další aktéři, například velké 

nadnárodní organizace.31 Samotný pojem byl poprvé představen americkým politologem 

Josephem Nyem v 90. letech, kdy ho použil v souvislosti s měnícím se mezinárodním 

prostředím po studené válce32 a měnící se politikou USA.33 O pár let později tento koncept 

rozvinul a zahrnul do něj i ostatní státy.34 Dnes patří k etablovaným modelům liberálně-

idealistické školy mezinárodních vztahů.35 

Nye ve svých pracích opakuje tezi, že vzhledem k novým silovým konstelacím po 

ukončení studené války je zapotřebí většího zapojení kapacit soft power státu. Podle něj 

síla a moc státu nespočívá v jeho primárních, ať už ekonomických či vojenských zdrojích, 

ale ve schopnosti změnit chování států. Od 90. let se dle něj stává pro státní politiku 

důležité, aby byla schopná přimět ostatní země dělat to, co působící země chce, čímž se tak 

nejlépe dá mezinárodní prostředí ovlivňovat a kontrolovat.36 V jeho práci je viditelný 

koncept post-strukturalismu. Vnímá moc jako entitu, která není nikým vlastněna, nýbrž 

vždy podléhá trvalé soutěži.37 

Soft power je schopnost státu ovlivnit druhé státy pomocí přitažlivosti. Tato síla 

přitažlivosti stojí na opačné škále než takzvaná „hard power“ neboli „tvrdá síla“, která se 

vyznačuje donucovacími prostředky, nátlakem nebo nabídkou materiální či nemateriální 

výhody. Nye uvádí, že stát v různé míře koncepty soft power a hard power kombinuje.38 

Nejde tak o to, aby se stát své hard power kompletně vzdal, pro funkční politiku je dle něj 

důležité, uznat limity klasické role ekonomických zdrojů a ozbrojených sil a více se otevřít 

                                                 
31 Jako příklad můžeme uvést výzkum zahraniční politiky EU. Blíže viz: Michalski, „The EU as a Soft 

Power: the Force of Persuasion". 
32 Joseph S. Nye, „Soft Power", Foreign Policy, č. 80 (1990): 153–71. 
33 Nye, Bound to lead. 
34 Nye, The Powers to Lead. 
35 Lizcová, „Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století", 38. 
36 Nye, „Soft Power", 155,156. 
37 Mariano Martín Zamorano, „Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the 

Soft Power Theory", Culture Unbound 2016, č. 8 : 167. 
38 Joseph S. Nye, „Public diplomacy and Soft Power", The ANNALS of the American Academy of Political 

and Social Science, č. 616 (2008): 94. 
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jiným možným alternativám.39 Obecně autor definuje sílu jako vztah, jehož odolnost a 

rozsah se může lišit a odvíjet na základě různých kontextů.40 

Nye nicméně také upozorňuje na horší kontrolu mezinárodního prostředí kvůli 

většímu vzrůstu a vlivu ostatních států, stejně jako nových aktérů, jako například 

nevládních organizací (NGO), nových mezivládních organizací či institucí.41 

Koncept soft power je založený na schopnosti ovlivňovat preference ostatních. 

Nicméně je třeba si uvědomit, že se nejedná o stejný vliv, který může mít základ v hard 

power v podobě výhrůžek či podplácení. Soft power je schopnost státu ovlivňovat 

mezinárodní prostředí jednak na základě výše zmíněné přitažlivosti, ale také na základě 

ochoty druhých aktérů se nechat ovlivňovat dobrovolně.42 Zjednodušeně řečeno jde o to 

docílit, aby ostatní chtěli to, co hlavní aktér. Ochota hlavního aktéra naslouchat jak 

hlavnímu partnerskému aktérovi, tak cílovému publiku, tak tvoří jeden z hlavních 

předpokladů pro úspěšnou soft power. Oproti hard power, může stát však pomocí své soft 

power ovlivňovat i oblasti politiky, které by mu byly jinak nepřístupné. Především se to 

týká třetí dimenze světové politiky, ve které dochází k interakci jak státních, tak nestátních 

hráčů, a kde se vyskytují témata spojená s ohrožením klimatu, mezinárodním 

organizovaným zločinem či terorismem.43 

 I přesto, že Nye koncept vyvinul především pro státy jako hlavní aktéry, ve svých 

pozdějších pracích zdůrazňuje i důležitost nových státních i nestátních organizací.44 

Z tohoto důvodu umožňuje i bližší zkoumání Česko-německého fondu. Nicméně ČNFB 

v tomto konceptu figuruje jako přední a zcela ojedinělá instituce a zaujímá v rámci vztahu 

aktér-agent roli „agenta“ v provázaném vztahu mezi oběma hlavními aktéry Spolkovou 

republikou Německo a Českou republikou.  

Jako měkkou sílu můžeme nazvat i sílu inspirační, která je založena na emočních a 

komunikačních schopnostech aktéra, stejně jako na jeho vizi. Záleží tak ve velké míře na 

tom, jak daný aktér zvládá zorganizovat své vztahy s okolím, jak dokáže přesvědčit své 

široké publikum o své vizi a nakolik přitažlivě je schopný působit na své okolí, stejně tak, 

                                                 
39 Nye, „Public diplomacy and Soft Power". 
40 Nye, The Powers to Lead, 27. 
41 Nye, „Soft Power", 162–65. 
42 Nye, Soft power, 6–10. 
43 Lizcová, „Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století", 39. 
44 Nye, Soft power, 92–94. 
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jako nakolik může být s pohledem na cílové publikum efektivní.45 V mezinárodních 

vztazích každý aktér vytváří zdroje soft power na základě svých kulturních hodnot, svých 

vnitřních politických praktik, politických zásad a způsobu, jak jedná v interakci s ostatními 

aktéry.46  

Tímto se dostáváme i k hlavní definici aspektů, pod kterými daná práce bude na 

ČNFB nahlížet. Můžeme definovat tři hlavní zdroje soft power. Zaprvé kulturu, kterou 

aktér vysílá a sdílí, přičemž jde jak o vysokou, tak i o populární kulturu. Má se však jednat 

o zapojení kultury pouze do takové míry, která je pro ostatní atraktivní. Zadruhé to pak 

jsou politické hodnoty, které daný aktér podporuje. A naposledy zahraniční politika, kterou 

sledovaný aktér spoluutváří, přičemž však musí být vnímána jako legitimní, stejně jako mít 

morální autoritu. Efektivita používání každého aspektu však záleží na konkrétním 

kontextu. 47 Tyto tři určující zdrojové aspekty soft power bude práce konkretizovat na 

příkladech činnosti Česko-německého fondu budoucnosti. 

Vliv kultury, kterou aktér vyznává a podporuje, je pro jeho míru atraktivity klíčová. 

Pokud blíže zkoumáme rozdělení kultury na vysokou a populární, můžeme rozlišit její 

různá vymezení. V případě vysoké kultury můžeme najít podporu výměnných studijních či 

vědeckých projektů, podporu literatury a žurnalismu v podobě různých čtení a podpory 

publikací. V hudbě se pak například jedná o pořádání koncertů či podporu spolupráce mezi 

různými autory.48 Předávání cen a ocenění do této oblasti též spadá. Z tohoto důvodu se 

práce později detailněji zaměří na představení Česko-německé novinářské ceny jako 

prostředku kulturního aspektu soft power. 

Politické hodnoty aktéři vyjadřují ve svých činnostech i ve svých výstupech a 

mluvených projevech na veřejnosti. Mohou být mocnými zdroji, které přispějí ke zvýšení 

jejich atraktivity, avšak nestačí je pouze deklarovat. Činnosti, které politické hodnoty 

podporují, jsou zásadní při utváření důvěry u ostatních. Přičemž stejně jako u kulturní 

složky záleží na konkrétním společenském kontextu, které hodnoty jsou pro konkrétní 

publikum přitažlivé.49 V kontextu Česko-německého fondu budoucnosti se práce pro bližší 

zkoumání tohoto aspektu zaměří především na konkrétní oblast podporovaných projektů, a 

                                                 
45 Nye, The Powers to Lead, 83. 
46 Nye, „Public diplomacy and Soft Power", 95. 
47 Nye, Soft power, 12–14. 
48 Ibid, 50–54. 
49 Ibid, 55. 
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to na téma roku, které se snaží kladně ovlivnit a podpořit pozitivní hodnoty ve společnosti, 

stejně tak jako potlačit úkazy, které ohrožují demokratický a právní stát. 

Zahraniční politika aktéra je poslední z hlavních tří zdrojů soft power. Pokud jako 

hlavní aktéry definujeme státy, je možné říci, že všechny sledují v zahraniční politice 

především své domácí zájmy. Rozdíl spočívá v tom, jak aktér své zájmy definuje, stejně 

jako jakými prostředky a nástroji je bude sledovat. Od toho se pak odvíjí samotná míra soft 

power.50 S tímto aspektem souvisí další různá specifika zahraniční politiky. Konkrétně 

zahraniční kulturní politika státu, stejně jako jeho veřejná diplomacie. Aby bylo možné 

v dané práci zkoumat i aspekt zahraniční politiky, bude třeba se na Česko-německý fond 

dívat z úhlu hlavních státních aktérů. Práce se proto později zaměří na prodlužování 

financování Česko-německého fondu, které se odehrávalo na pozadí česko-německých 

vztahů a vyžadovalo vzájemnou shodu obou partnerů. Daná prodlužování, stejně tak jako 

s tím související nová cílová vymezení ČNFB, představují jeden z aspektů zahraniční 

politiky jak České republiky, tak Spolkové republiky Německo, které spadají do konceptu 

soft power. 

Všechny tři aspekty jsou pro koncept soft power stejně důležité. U každého z nich 

závisí na konkrétním kontextu, aby mohly působit co nejvíce efektivně. Nejde tak jen o 

jistý „export“ určitých představ či hodnot. Aby soft power mohla působit efektivně, je též 

důležitou schopností svému cílovému publiku naslouchat a správně ho odhadnout. Jde tedy 

i o míru flexibility, kterou je možné vyvinout, aby soft power měla na publikum správné 

účinky a byla efektivní.51 Pro správné použití prostředků soft power je důležitý vzájemný 

dialog. Taktika soft power tak pomáhá usilovat o moc „s někým“, nikoliv „nad někým“.52 

Jedním z předpokladů úspěšného zprostředkování soft power je zachování důvěryhodnosti 

u publika a v mezinárodním prostředí. 53  

V případě bilaterálního instrumentu, jako je ČNFB, můžeme mimo jiné říct, že se 

oba partneři scházejí v dalších bodech. Například každá strana umožňuje té druhé straně 

uplatňovat svou soft power ve své společnosti a napomáhá tomuto tento vliv posílit, 

protože to je zcela v jejím politickém zájmu. Neboli přitažlivost SRN v ČR patří k zájmu 

české politiky a naopak. 

                                                 
50 Nye, Soft power 62–66. 
51 Ibid, 111. 
52 Ibid, 143. 
53 Martina Topić a Siniša Rodin, ed., Cultural diplomacy and cultural imperialism: European perspective(s) 

(Frankfurt am Main ; New York: Peter Lang, 2012), 17. 
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 Pro to můžeme najít řadu argumentů. Jednak oboustranný zájem na stabilizaci 

vztahů, o kterém svědčí mimo jiné i úzká provázanost v sociální, kulturní, a především 

však v ekonomické oblasti.54 SRN je už kvůli své geografické pozici a historické tradici 

nejaktivnějším aktérem v oblasti střední Evropy. Zájem o udržování pozitivních vztahů má 

ČR z několika důvodů. Jednak z bezpečnostního hlediska je Německo pro Českou 

republiku garantem bezpečnosti. Pokud přihlédneme na konkrétní rámce spolupráce 

NATO a EU, patřila SRN k hlavním podporovatelům členství ČR v obou organizacích. 

V rámci tohoto SRN též působí jako garant teritoriální integrity a dodržování existujících 

hranic.55 V rámci EU můžeme zmínit i aktivní roli Německa v rámci českého předsednictví 

v Radě EU v roce 2009. I přes některé rozdíly v politice ČR a SRN předsednictví působilo 

jako pojítko mezi oběma aktéry.56  

Zásadní pro důležitost blízkého vztahu je i ekonomická spolupráce, která je pro obě 

země významná. Provázanost ČR se SRN v ekonomické oblasti je jedinečná. SRN v tomto 

ohledu představuje ČR nejvýznamnější zemi.57 Pro SRN je pak ČR 10. nejvýznamnějším 

obchodním partnerem.58 Krom toho i nová role SRN jako „nedobrovolného hegemona“59 

v eurozóně rovněž ukotvuje oboustranný zájem na pozitivních vzájemných vztazích. 

Avšak nelze mluvit o tom, že by mezi českou a německou stranou převládal konsensus. 

V tomto ohledu představuje česko-německá spolupráce spíše pragmatické partnerství.60  

Koncepce zahraniční politiky ČR tuto strategickou důležitost SRN potvrzuje. SRN 

je dle této koncepce pro ČR důležitou nejen z hlediska ekonomického významu, kdy SRN 

působí jako klíčový partner, ale i z hlediska bezpečnostního, které vzhledem k měnící se 

                                                 
54 Petr Kratochvíl a Zdeněk Sychra, „Czech-German Relations in the Post-Cold War Era : The Best Ever?", 

in Friendship in the Making: Transforming Relations between Germany and the Baltic-Visegrad Countries, 

ed. Vladimír Bilčík, Andris Sprūds, a Latvijas Ārpolitikas Institūts (Riga, 2013), 29. 
55 Vladimír Handl, „German and Central Europe: New Normality and Seeking Extended Common Ground 

for Foreign Policy Action.", in The EU, Germany, Central Europe and Russia: Determinants of the EU’s 

Foreign Policy Towards Russia. Prague, Barbora Veselá, roč. 2011 (Praha: Friedrich Ebert Stiftung), 5, 6. 
56 Kratochvíl a Sychra, „Czech-German Relations in the Post -Cold War Era : The Best Ever?", 37, 38. 
57 S podílem 29,4 % na zahraničním obchodu 
58 Zuzana Lizcová a Hana Rydza, Česko-německé vztahy v číslech (Praha: AMO - Asociace pro mezinárodní 

otázky, 2019), 21. 
59 Simon Bulmer a William E. Paterson, „Germany as the EU’s Reluctant Hegemon? Of Economic Strength 

and Political Constraints", Journal of European Public Policy 20, č. 10 (prosinec 2013): 1387–1405. 
60 Kai-Olaf Lang, „Germany and the Visegrad-Baltic Countries : Cooperation and Partnership in Times  

of Uncertainty", in Friendship in the Making: Transforming Relations between Germany and the Baltic-

Visegrad Countries, ed. Vladimír Bilčík, Andris Sprūds, a Latvijas Ārpolitikas Institūts (Riga, 2013), 21. 
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mezinárodní bezpečnostní situaci roste. V koncepci ČR je i konkrétně zmíněný ČNFB jako 

prostředek pro posílení dialogu mezi oběma zeměmi.61  

Z hlediska SRN je ČR důležitým partnerem jednak z ekonomického hlediska, ale 

rovněž kvůli posílení své zahraničně politické agendy nejen v otázkách evropské 

spolupráce, ale i v ostatních oblastech, jako jsou otázky spojené s problematikou na 

Balkáně, zajištění energetické bezpečnosti a ochrany lidských práv. Stěžejní region 

představuje ČR hlavně pro sousedící spolkové země Sasko a Bavorsko, které mají i své 

vlastní zastoupení v ČR. I v rámci uprchlické krize existuje stabilizační záměr obou 

partnerů na danou problematiku, kde do jisté míry převládají rozdílná stanoviska. To 

podtrhuje například iniciativa ČR zavést strategický dialog, který se snaží najít řešení 

jednotlivých problémů a posílit vzájemnou důvěru obou partnerů. Tato intenzifikace 

vztahů je SRN vnímána velice pozitivně.62 Nutno podotknout, že SRN od počátku svého 

„nového startu“ po druhé světové válce měla strategický zájem na formování evropského 

integračního procesu, který SRN umožňoval a stále umožňuje jak na institucionální, 

politické, ale i normativní rovině působit jako vzor, čímž posiluje svůj bezprostřední vliv 

v daném regionu.63  

Kritiku konceptu soft power rozvinula například autorka Janice Bially Mattern64, 

která atraktivitu chápe jako vztah konstruovaný reprezentační silou – sice nefyzická, ale 

přesto určitá forma síly v podobě nátlaku, která je zprostředkována prostřednictvím 

jazyka.65 Autor však opomíjí skutečnost, že hard power ani soft power se nesnaží o to se 

navzájem zcela nahradit. Podle Nyeho mohou být dané koncepty funkční, jedině pokud 

soft power a hard power budou působit komplementárně.  

 

                                                 
61 „Koncepce zahraniční politiky ČR", Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 13. červenec 2015, 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/analyzy_a_koncepce/koncepce_zahranicni_politiky_cr.html 

(ověřeno: 7. května 2019). 
62 „Tschechische Republik - Beziehungen zu Deutschland", Auswärtiges Amt BRD, 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tschechischerepublik-node/bilateral/210222 

(ověřeno: 7. května 2019). 
63 Simon Bulmer, Charlie Jeffery, a William E. Paterson, Germany’s European diplomacy: shaping the 

regional milieu, Issues in German politics (Manchester, UK ; New York, NY : New York, NY: Manchester 

University Press ; Distributed exclusively in the USA by St. Martin’s Press, 2000). 
64 Janice Bially Mattern, „Why ‘Soft Power’ Isn’t So Soft: Representational Force and the Sociolinguistic 

Construction of Attraction in World Politics", Millennium: Journal of International Studies 33, č. 3 (2005): 

583–612. 
65 Ibid, 583. 



 

17 

 

1. 2. Zahraniční kulturní politika 

Pojem soft power je úzce propojen s kulturou. S tím souvisí, že zahraniční kulturní 

politika, kulturní vztahy a z toho se odvíjející veřejná diplomacie státu, jsou na tento pojem 

úzce navázány.66 Zahraniční kulturní politika (ZKP) spadá pod podstatnou část celkové 

agendy zahraniční politiky a je využívána jako její nástroj nejen v oblasti kulturní, ale 

vědecké, vzdělávací a sociální.67 Pomocí nástrojů ZKP se stát snaží ovlivnit zahraničně-

politické dění a může zvýšit jeho potenciál v rámci bilaterálních a mezinárodních vztahů.68 

 Můžeme nalézt různé druhy instrumentů ZKP, jejichž využívání a chápání se podle 

jednotlivých zemí liší. Každý stát chápe na základě svých odlišných tradic, vnímání role 

národa a společensko-kulturních vztahů svou úlohu v ZKP odlišně.69Jako příklady lze 

uvést stálá zastoupení a struktury v jednotlivých partnerských zemích, mobilitu a setkávání 

jednotlivých osob, nabídku informací, materiální pomoc a zprostředkování jazyka.70  

Dalším pojmem souvisejícím se zahraniční kulturní politikou je veřejná diplomacie, 

jejíž hlavní cílovou skupinou je oproti tradiční diplomacii široká veřejnost. Návaznost 

veřejné diplomacie na koncept soft power definoval už sám Nye, kdy veřejná diplomacie 

slouží jako nástroj, který státům pomáhá k porozumění cílového publika a případného 

přizpůsobení svých politik. Důležitým se tak stává budování dlouhodobých vztahů. Vytváří 

se tím pozitivní prostředí pro vládní politiku.71 Veřejná diplomacie se skládá z denní 

komunikace, strategické komunikace a z budování dlouhodobých vztahů s hlavními 

představiteli. Každá z těchto dimenzí je důležitou složkou pro utváření pozitivního obrazu 

státu.72 Oproti tradiční formě diplomacie je však její hlavní cílovou skupinou široká 

veřejnost.73  

                                                 
66 Jan Melissen, ed., „The new public diplomacy: Between Theory and Practice", in The new public 

diplomacy: soft power in international relations, Studies in diplomacy and international relations 

(Basingstoke [UK] ; New York: Palgrave Macmillan, 2005), 5. 
67 Baštová, „Třetí pilíř zahraniční politiky? Západonemecká zahranicní kulturní politika v 60. a 70. letech 20. 

století", 31. 
68 Harnischfelder, „Außwärtige Kulturpolitik", 713–15. 
69 Baštová, „Třetí pilíř zahraniční politiky? Západonemecká zahranicní kulturní politika v 60. a 70. letech 20. 

století", 33. 
70 Kurt-Jürgen Maass, ed., „Das deutsche Modell – Die Mittlerorganisationen", in Kultur und Aussenpolitik: 

Handbuch für Studium und Praxis, 2., vollständig überarbeitete und erw. Aufl (Baden-Baden: Nomos, 2009), 

30. 
71 Nye, Soft power, 105–7. 
72 Ibid, 106–11. 
73 Lizcová, „Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století", 39. 
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Kulturní diplomacie je dalším pojmem, který bývá v souvislosti se ZKP a veřejnou 

diplomacií často citovaný. Většinou je chápán jako užší definování veřejné diplomacie 

soustřeďující se na její kulturně politický aspekt.74 Její konkrétní podoba se v různých 

státech, stejně jako chápání ZKP, liší, ale hlavní znaky zůstávají neměnné. Hlavním cílem 

především je, aby kulturní složka zahraniční politiky měla pozitivní vliv na vnímání státu a 

jeho politiky zahraničním partnerem.75 Jak intenzivně a do jakých konkrétních kulturně 

zahraničně politických aktivit bude země investovat, se odvíjí od odlišných východisek 

daného státu, přičemž každý stát má svou jedinečnou kulturní tradici, stejně jako svůj 

vlastní postoj státu ke kultuře, kulturnímu životu a jeho organizaci.76 

 Jelikož Česko-německý fond budoucnosti představuje ojedinělou bilaterální 

organizaci, nemůžeme ho přiřadit pouze k jedné státní zahraniční kulturní politice. Byť 

Fond sídlí v České republice, bylo by možné ho zařadit, jak do ZKP SRN, tak také i ČR. I 

přesto, že tento rámec není hlavní pro metodologii dané práce, pro svou provázanost 

konceptu soft power se ZKP a veřejnou diplomacií je zapotřebí oba dva pojmy v národních 

kontextech přiblížit, jelikož ČNFB část výše zmíněných nástrojů ve své politice využívá. 

V případě veřejné diplomacie, která si klade za cíl zvýšit porozumění mezi oběma státy, 

přispívá podpora česko-německých projektů Fondem do velké míry k dosažení tohoto cíle. 

Práce bude blíže zkoumat téma roku, které propojuje cíle veřejné diplomacie, ale i 

vnitrostátních potřeb občanů. Na kulturní diplomacii má také pozitivní dopad podpora 

významných kulturních partnerů a kulturních akcí Fondem. Jako příklad lze uvést jednoho 

ze stálých partnerů Pražský divadelní festival německého jazyka, ale také pořádání soutěže 

Česko-německé novinářské ceny, která si klade za cíl ocenit autory, kteří svými 

žurnalistickými příspěvky přispěli k lepšímu porozumění obou států. Navíc samotné 

pořádání této, ale i dalších kulturních akcí, které Fond zaštiťuje, kladně přispívají k přímé 

výměně mezi českým a německým publikem.  

1.2.1. Spolková republika Německo 

Zahraniční kulturní politika, stejně jako veřejná diplomacie, má v SRN dlouholetou 

tradici.77 Bývalý kancléř Willy Brandt78 ji označil jako „třetí pilíř“ zahraniční politiky. 

                                                 
74 Baštová, „Třetí pilíř zahraniční politiky? Západoněmecká zahraniční kulturní politika v 60. a 70. letech 20. 

století", 34. 
75 Tomalová, Kulturní diplomacie, 25. 
76 Ibid, 28. 
77 Ibid, 30,35. 
78 Kancléř v období 1969-1974 
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Nicméně pro efektivní a úspěšnou zahraniční kulturní politiku je podstatná i politika 

vnitřní. V tomto ohledu představuje důležitý aspekt i schopnost naslouchání a správné 

odhadnutí nejen zahraničního publika, ale i civilní úroveň vlastních občanů. To se netýká 

jen ZKP SRN, ale i ostatních států.79  

Její konkrétní cíle se vzhledem k měnícímu se zahraničnímu prostředí též měnily.80 

V dnešním Německu se práce s kulturou v zahraničí stala důležitou pracovní oblastí 

v občanské společnosti. Soustředí se více na společné učení a vzdělávání, než jen na prosté 

učení se od někoho“.81 Vyznačuje se velkým počtem různých aktérů, což na jedné straně 

vede ke schopnosti zohlednit širokou škálu požadavků, na druhé straně nicméně vyžaduje 

též náročnou koordinaci.82  

ZKP SRN se rozděluje nejen na spolkovou, zemskou a komunální úroveň, ale i 

mezi jednotlivé tzv. „zprostředkovatelské organizace“, politické i nepolitické nadace a 

spolky.83 Na vládní úrovni je kompetence v ZKP rozdělena mezi Spolkové ministerstvo 

zahraničních věcí a Spolkové ministerstvo kultury.84 Pro SRN je podstatné, že si vedení 

jednotlivých institucí, které se na ZKP podílí, zachovávají svou nezávislost. Mimoto, 

důležitý prvek představuje zachování finanční soběstačnosti podílejících se institucí.85 

Zprostředkovatelské organizace jsou jedny z hlavních agentů německé ZKP. Zpravidla se 

jedná o spolky či nadace, které pracují oběma směry. Na jedné straně zprostředkovávají 

informace o zemi původu, na straně druhé však reflektují i kulturu cílové země.86 K 

jedněm z nejznámějších patří síť kulturních zastoupení SRN v podobě Goethe Institutů, 

které po celém světě zprostředkovávají německou kulturu, jazyk a informace o Německu.87 

Zčásti by mohl být ČNFB též viděn jako zprostředkovatelská organizace, jelikož se do 

                                                 
79 Hildegrand Hamm-Brücher, ‘Auswärtige Kulturpolitik Beginnt Zu Hause - Wirtschaftsriese Als 

Kulturzwerg’, Die Zeit, 30. September 1977, https://www.zeit.de/1977/40/wirtschaftsriese-als-

kulturgartenzwerg/komplettansicht (ověřeno: 7. května 2019). 
80 Pro podrobnější díla k vývoji německé ZKP viz například.: Baštová, „Třetí pilíř zahraniční politiky? 

Západoněmecká zahraniční kulturní politika v 60. a 70. letech 20. století", 83, 85. 
81 Wolfgang Schneider a Kulturpolitische Gesellschaft, ed., Auswärtige Kulturpolitik: Dialog als Auftrag - 

Partnerschaft als Prinzip, Edition Umbruch 22 (Essen: Klartext-Verl, 2008), 13,27. 
82 Baštová, „Třetí pilíř zahraniční politiky? Západoněmecká zahraniční kulturní politika v 60. a 70. letech 20. 

století", 79; Harnischfelder, „Außwärtige Kulturpolitik", 718, 719. 
83 Christoph Bertram a Friedrich Däuble, ed., Wem dient der Auswärtige Dienst? Erfahrungen von Politik, 

Wirtschaft, Gesellschaft (Opladen: Leske + Budrich, 2002), 150. 
84 Wiktoria Agnieszka Lajter, Außenkultur im Umbruch: Neue Wege nationaler Tradition (Leipzig: Die 

Universität Leipzig, 2016), 36. 
85 Bertram a Däuble, Wem dient der Auswärtige Dienst?, 150. 
86 Maass, „Das deutsche Modell – Die Mittlerorganisationen", 273. 
87 Tato síť se nyní skládá ze 159 institucí v 98 zemích ‘Goethe Institut - Standorte’, Goethe Institut Online, 

https://www.goethe.de/de/wwt.html (ověřeno: 7. května 2019). 
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velké míry zasazuje o zprostředkovávání informací a kultur SRN. Vzhledem k tomu, že 

stejně působí i ze strany ČR, jej však nelze vidět jako jednoznačnou zprostředkovatelskou 

organizaci zahraniční kulturní politiky. Jednak z důvodu své bilaterálnosti odráží cíle a 

strategie dvou zemí transferu, stejně jako dvou cílových zemích. Rovněž také z důvodu 

odlišnosti české ZKP, která s podobnou sítí zprostředkovatelských organizací nepracuje. 

Na základě těchto skutečností je nutné ČNFB zkoumat jako specifickou organizaci sui 

genereis.  

Hlavní koncepční rámec pro kulturní zahraniční politiku, ze kterého německá vláda 

dodnes vychází, byl vydán v roce 2000 s názvem „Koncepce 2000“. Poprvé od roku 1977 

se tak jednalo o nový koncepční rámec, který měl odpovídat změněnému geopolitickému 

prostředí.88Cílem této koncepce je zaměření se na kvalitu, relevanci a udržitelnost 

podporovaných programů. Poprvé navíc byla zahraniční kulturní politika oficiálně spojena 

se zahraničně-politickými cíli jako zajištění míru, prevence konfliktů, ochrana lidských 

práv, podpora demokracie a budování občanské společnosti.89 Tato koncepce byla dále 

precizovaná a modifikovaná. Poslední zpráva z roku 2016 definuje jako hlavní záměr ZKP 

zlepšení přístupu ke vzdělání a kultuře. Zdůrazňuje, že v období krizí, ve kterém se 

nacházíme, je zvláště zapotřebí dát prostor pro vzájemné porozumění a podporu kreativity, 

a to především tam, kde se klasická forma diplomacie dostává do problémů.90 

1.2.2. Česká republika 

Česká republika patří ke státům, které mají vysokou míru „zranitelnosti“, což se 

projevuje tím, že nemají příliš velký mocenský potenciál a jejich autonomní role jednání je 

často omezená a ony se z tohoto důvodu často ocitají v podřízené roli.91 Část zahraničně 

kulturní diplomacie, konkrétně veřejná diplomacie, pro ně představuje možnost, jak mohou 

své zájmy přes svoji potenciální soft power prosadit. Snaží se proto svým zahraničním 

                                                 
88 Maass, „Das deutsche Modell – Die Mittlerorganisationen", 28. 
89 ‘Auswärtige Kulturpolitik - Konzeption 2000’, Auswärtiges Amt BRD, (Berlin: 2000), 5, 19, 

www.ifa.de/fileadmin/pdf/aa/akbp_zukunft2000.pdf (ověřeno: 7. května 2019). 
90 Výzvy globální migrační krize ukázaly, že hranice mezi zahraniční a vnitřní politikou jsou tenké. Aktéři 

kulturní zahraniční politiky proto museli intenzivněji vykonávat svou práci doma. Blíže viz.: ‘20. Bericht Der 

Bundesregierung Zur Auswärtigen Kultur- Und Bildungspolitik 2016’, Auswärtiges Amt BRD, 27.04.2017, 3, 

18–20, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/kulturdialog/akbp-was-wir-tun/289392 

(ověřeno: 7. května 2019). 
91 Jana Peterková et al., „Zahraničněpolitické strategie malých států v současném mezinárodním prostředí", 

Mezinárodní vztahy 2015, č. 3 : 5,6. 
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partnerům představit v pozitivním světle. Tento pozitivní obraz jim má pomoci překonat 

limity své hard power.92 

Avšak používání veřejné diplomacie, jako jednoho z nástrojů soft power, se 

v České republice nachází ještě ve fázi, kdy se její ZKP vyvíjí. Využívá celou škálu aktivit: 

kulturních center v zahraničí, podpory výměnných pobytů, pořádání kulturních akcí či 

výuky jazyka. Hlavní koncepce zahraniční politiky ČR po roce 1990 vycházela především 

ze schopnosti utvořit pozitivní obraz ČR jako spolehlivého partnera, jak na politické, tak 

na ekonomické úrovni, a posunout se tak od představy postkomunistické země.93  

Oblasti veřejné diplomacie spadají primárně pod Ministerstvo zahraničních věcí, 

ale mimo jiné i pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní 

rozvoj a pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. U MZV můžeme pak najít i konkrétní 

Odbor pro kulturu, komunikaci a prezentaci, který spadá pod Sekci ekonomické spolupráce 

a zahraniční prezentace a je za veřejnou diplomacii zodpovědný.94 Hlavním partnerem 

MZV jsou pak Česká centra. O významnosti kulturních vztahů se SRN svědčí mimo jiné 

skutečnost, že první pobočka Českého centra byla v roce 1993 otevřena v Berlíně.95  

Koncepčně česká zahraniční kulturní politika vychází jednak z Koncepce jednotné 

prezentace České republiky v zahraničí96 z roku 2005 a také z aktuální Koncepce 

Zahraniční politiky ČR97. První dokument si klade za cíl předložit společnou koncepci, 

která by měla zastřešit společnou prezentaci ČR realizovanou v různých oblastech. 

V zahraničí by se tak mělo docílit pozitivního vnímání země, která se byla schopná od roku 

1989 úspěšně transformovat, a akcentovat její pozitivní vývoj a úspěchy.98 Nicméně tuto 

                                                 
92 Jana Peterková, „Veřejná diplomacie malých států a realita České republiky", Mezinárodní vztahy 2008, č. 

2: 5. 
93 Tomalová, Kulturní diplomacie, 39. 
94 Ibid, 40. 
95 Petra Baštová, „Třetí pilíř zahraniční politiky? Západoněmecká zahraniční kulturní politika v 60. a 70. 

letech 20. století" (Disertační práce (Ph.D.), Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

mezinárodních studií. Katedra německých a rakouských studií, 2015), 262; Aktuální počet českých center je 

nyní 24 po celém světě, konkrétně viz.:„Česká centra - O nás", CZECH CENTRES | ČESKÁ CENTRA online, 

http://www.czechcentres.cz/o-nas/ (ověřeno: 7. května 2019). 
96 ‘Koncepce Jednotné Prezentace České Republiky, Usnesení Vlády České Republiky ze dne: 19. ledna 

2005 č. 74’, Vláda České Republiky, 19. leden 2005, 

https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/WebGovRes/5B17AB4B2398A89DC12571B6006F

CB4C?OpenDocument (ověřeno: 7. května 2019). 
97 ‘Koncepce Zahraniční Politiky ČR’, Ministerstvo Zahraničních Věcí ČR, 13.07.2015 - aktualizováno 

4.01.2018, 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/analyzy_a_koncepce/koncepce_zahranicni_politiky_cr.html 

(ověřeno: 7. května 2019). 
98 „Koncepce jednotné prezentace České republiky. 
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koncepci Česká republika v dostatečné míře neuskutečňovala systematicky. Základní 

preference veřejné diplomacie ČR nebyly též pokryty.99 Koncepce zahraniční politiky ČR 

se skládá z pěti cílů, přičemž tři se týkají mezinárodního prostředí (bezpečnost, prosperita, 

udržitelný rozvoj a lidská důstojnost) a dva se soustředí na národní úroveň, kdy se sleduje 

především občanská rovina a podpora dobrého jména ČR.100 

1. 3. Rekonciliace: minulost jako základ společné přítomnosti 

V zahraniční politice tvoří rekonciliace a procesy s ní spojené určující aspekt, s 

jehož pomocí můžeme vztahy mezi zahraničními aktéry blíže zkoumat. V rámci česko-

německých vztahů a jejich hlubšího utváření zejména po roce 1989 se jedná o zcela 

zásadní pojem. Česko-německé vztahy byly v minulosti zatíženy vzájemnými spory a 

nedorozuměním. Tato nevyřešená minulostní problematika představovala po roce 1989 

výzvu pro oba partnery a nadále jejich vztahy ovlivňovala. Díky vzájemné spolupráci obou 

stran mohlo dojít k vyřešení této problematiky, které vztahy mezi nimi mohly posunout na 

daleko lepší úroveň.101  

V rámci procesu rekonciliace vznikla Česko-německé deklarace, která otázky 

spojené s minulostí uzavírá a na jejímž základě Česko-německý fond budoucnosti vznikl. I 

přesto, že se práce soustředí na ČNFB spíše jako na agenta v mezinárodních vztazích a 

analyzuje ho pomocí aspektů soft power, je důležité i provázání s rekonciliačním 

konceptem. Jedině tímto způsobem může být dosažen cíl práce ČNFB analyzovat v plném 

rozsahu, jakožto jedinečného agenta sui generis.  

Různé disciplíny vnímají tento pojem odlišným způsobem. Vzhledem k jeho 

hojnému používání se odlišuje i podle toho, v jakém kontextu, kým a za jakým účelem je 

aplikován.102 Například Louis Kriegsberg tento pojem chápe jako proces, v jehož rámci 

dochází k vzájemnému porozumění a urovnání vztahů mezi dřívějšími znepřátelenými 

osobami či skupinami. Tyto negativní vztahy minulosti by měly být nahrazeny novými 

pozitivními formáty, které budou kladné aspekty ve vztahu dále rozvíjet.103 Rekonciliační 

                                                 
99 Baštová, „Třetí pilíř zahraniční politiky? Západoněmecká zahraniční kulturní politika v 60. a 70. letech 20. 

století", 259. 
100 ‘Koncepce Zahraniční Politiky ČR’, 2015. 
101 Kratochvíl a Sychra, „Czech -German Relations in the Post -Cold War Era : The Best Ever?", 31, 36. 
102 Gardner Feldman, Germany’s foreign policy of reconciliation, 11. 
103 Louis Kriesberg, „Coexistence and the Reconciliation of Communal Conflicts", in The handbook  

of interethnic coexistence, ed. Eugene Weiner (New York: Continuum, 1998), 183,184. 
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proces se přitom soustředí na vytvoření nové spolupráce mezi dvěma nepřáteli, kteří si 

vzájemně způsobili křivdu.104 

Koncept Lily Gardner Feldman, který práce využívá jakožto doplňující koncept, 

rekonciliaci chápe jako proces budování nového vztahu založeného na přátelství, respektu 

a důvěře dvou bývalých nepřátel. Tento proces vede ke vzájemnému politickému sblížení, 

urovnání neshod a mírové spolupráci. Nejde však o to, aby mezi původními nepřáteli 

vznikl vztah zcela harmonický. Odlišnosti obou dvou partnerů jsou ve vztahu přítomny i 

nadále. Nicméně samotná rekonciliace předpokládá, že jsou oba schopni svou jinakost a 

své odlišné postoje vzájemně akceptovat.105 

Koncept Lily Gardner Feldman tento pojem rozebírá z hlediska několikera 

disciplín. Blíže se věnuje jeho perspektivě v politických a historických vědách. Konkrétně 

ve své studii detailně analyzuje zásadní rekonciliační procesy SRN po druhé světové válce 

na základě čtyř sledovaných případů, které pro německou zahraniční politiku tvořily 

důležitý předpoklad pro její ukotvení a základní směřování jak po druhé světové válce, ale 

ve velké míře i po konci studené války a sjednocení Německa. Konkrétně sleduje 

rekonciliační politiku SRN vůči Izraeli, Francii, Polsku a Československu (později České 

republice). Její koncept vychází ze čtyř hlavních proměnných (historie, politické vedení, 

instituce a mezinárodní kontext), pomocí nichž zkoumá jednotlivé případy od počátků 

studené války, přes německé sjednocení až po 11. září 2001.106 

Historie tvoří základní předpoklad pro rekonciliaci mezi dvěma partnery. Pouze 

díky stálé konfrontaci s minulostí a historickým podvědomím může být rekonciliace 

úspěšná. Gardner Feldman přitom rozlišuje mezi třemi hlavními stupni. Zaprvé se jedná o 

minulost jako o stimulační bod. Za druhé uznání křivd. Tyto dvě první fáze jsou důležité, 

když se začínají minulostí poškozené vztahy nově budovat. Třetí aspekt posléze zahrnuje 

aspekt minulosti, který se prolíná do přítomnosti, přičemž je důležité, aby minulost byla ve 

formě vzdělávání či kultury vzpomínání v přítomnosti zachována a přístupna 

společnosti.107 I přesto, že práce sleduje především nové, vlastní aktivity Fondu, můžeme i 

v nich tento historický aspekt najít. Už dle slov ředitelky Fondu Petry Ernstberger lze 

                                                 
104 Ronald J. Fisher, „Social-Psychological Processes in Interactive Conflict Analysis and Reconciliation",  

in The new agenda for peace research, ed. Ho-Won Jeong (Aldershot ; Brookfield, Vt: Ashgate, 1999), 83. 
105 Lily Gardner Feldman, Germany’s foreign policy of reconciliation: from enmity to amity (Lanham, Md: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2012), 17, 23. 
106 Ibid, 12–19. 
107 Ibid, 20. 
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doložit, že společná historie tvoří základ, na kterém může Česko-německý fond 

budoucnosti dále stavět. Hlavní směr Fondu představuje sice společná budoucnost, která je 

však podmíněna vzájemným upomínáním a uvědomováním si minulosti oběma partnery.108 

Politické vedení, jakožto druhá proměnná, představuje v daném konceptu 

podstatnou roli. Díky jeho aktivitám a iniciativám je o potřebě a formě rekonciliace 

s partnerem informována i široká společnost a může být tak dosažena podpora rekonciliace 

na politické, stejně jako společenské úrovni.109 Politické vedení mělo a má do velké míry 

vliv na činnost a další fungování Fondu. Byť je Fond ve svých vlastních aktivitách, co se 

týče obsahové náplně (například stanovování tématu roku, tematických přednášek, či 

pořádání Česko-německé novinářské soutěže) na vládních představitelích nezávislý, je jeho 

existence a výše finančních prostředků podmíněna schopností obou partnerů se vzájemně 

dohodnout. Gardner Feldman poznamenává, že vizionářští společenští aktéři dokážou 

rámec mezinárodního procesu rekonciliace usnadnit, stejně jako inspirovat hlavní politické 

aktéry. Jejich aktivity však často nemusí proniknout do povědomí široké veřejnosti. I 

z tohoto důvodu je jasné politické vedení pro společenskou úroveň důležité.110  

Česko-německý fond budoucnosti konkrétně spadá do této koncepce v rámci 

proměnné „instituce“. Interakce a spolupráce mezi institucionálními subjekty usnadňuje 

vývoj společných zájmů v bilaterálním vztahu. Pomocí bilaterálních vládních institucí 

vzniká tak nový rámec, s jehož pomocí mohou bilaterální aktéři jednat jako rovní 

partneři.111 Koncept rekonciliace podle Gardner Feldman rovinu institucí přitom rozlišuje 

na celkem čtyři hlavní úrovně: ohraničení, růst, konsolidaci a přehodnocení. V rámci první 

úrovně dochází k hlavnímu vymezení rozsahu instituční kooperace. V rámci druhé úrovně 

pak dochází k přesahu tohoto původního vymezení. Jednotlivá omezení jsou vyřešena či 

odstraněna. Během konsolidační úrovně tak už dochází k detailnějšímu propracování či 

rozšiřování daných institucí. V poslední fázi dochází k přehodnocení činnosti institucí na 

základě uplynulé doby, změněných mezinárodních podmínek a nových výzev.112 Práce 

sleduje především druhou, třetí a poslední úroveň institučního vývoje ČNFB, jak je 

chápaná Gardner Feldman. Společenské instituce sehrávají roli v rámci externích i 

                                                 
108 Petra Ernstberger, Interview autorky, 12. prosinec 2018. 
109 Gardner Feldman, Germany’s foreign policy of reconciliation, 20. 
110 Lily Gardner Feldman, „The Principle and Practice of ‚Reconciliation´ in German Foreign Policy: 

Relations with France, Israel, Poland and the Czech Republic", International Affairs (Royal Institute  

of International Affairs 1944-) 75, č. 2 (1999): 336. 
111 Ibid., 336. 
112 Gardner Feldman, Germany’s foreign policy of reconciliation, 21. 
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vnitřních vztahů jedné země a mohou hrát několik rolí. Ve společnosti působí pak 

například jako katalyzátor či jako doplňující instituce hlavního vládního postoje. Při 

úkolech, které by samy vlády nemohly zvládnout, hrají roli prostředníka. Pokud však 

instituce mají odlišný postoj k partnerské zemi než hlavní politická linie, staví se do role 

konkurenta, který do jisté míry může zkomplikovat oficiální postoje hlavních politických 

představitelů.113 

Poslední proměnná, které se koncept Gardner Feldman věnuje, představuje 

mezinárodní kontext daného procesu. V rámci institučního multilaterálního rámce nutně 

probíhá permanentní kontakt mezi oběma partnery. Při snaze utvořit a správně definovat 

společné zájmy dochází tak k solidnějšímu ukotvení vztahů mezi nimi. Konfigurace 

mezinárodního systému a vývoj vztahů mezi třetími partnery jsou pro proces rekonciliace 

též podstatné. Mezinárodní souhra událostí a aktérů posléze vztah obou partnerů buď 

stimuluje, nebo naopak omezuje. 114 Aspekt mezinárodního kontextu je tak do velké míry 

důležitý i v rámci sledování vývoje ČNFB. Míra shody obou dvou partnerů a vůle jejich 

jednání představují jeden z hlavních předpokladů tvorby vzájemných vztahů, které utvářejí 

základní podmínky pro existenci Česko-německého fondu budoucnosti.  

  

                                                 
113 Gardner Feldman, Germany’s foreign policy of reconciliation, 22. 
114 Ibid. 
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2. Založení a vznik Česko-německého fondu budoucnosti 

Česko-německý fond budoucnosti vznikal na pozadí událostí 90. let, kdy česko-

německé vztahy a obzvláště vyrovnání se se společnou česko-německou minulostí 

představovaly velkou výzvu. Je třeba si uvědomit, že bylo v zájmu obou partnerů navázat a 

prohloubit vzájemné vztahy ve všech oblastech a na všech úrovních. Po zlomovém roce 

1989 se jevilo jako daleko snazší navázání ekonomické spolupráce. Hlavní úskalí 

v oboustranných vztazích představovaly rozdílné přístupy a názory na minulost, především 

v oblasti odškodnění sudetských a českých obětí druhé světové války. Mimo to je i třeba 

podotknout, že počínaje rokem 1989 započala ve střední a východní Evropě fáze 

transformačního procesu, která se mimo jiné projevovala proměnou jak mezinárodních, tak 

národních aktérů. Vyrovnání se s minulostí tak probíhalo současně s mezinárodní a 

společenskou proměnou.115  

První diskuse ohledně založení platformy, která se bude věnovat česko-německým 

vztahům, probíhaly již roku 1991, kdy Václav Havel v rámci diskusí ohledně urovnání 

minulostních otázek s tehdejším německým kancléřem Helmutem Kohlem předpokládal 

zřízení nevládního fondu německou stranou, který by měl odškodnit československé oběti 

nacistické perzekuce. Tyto debaty pokračovaly na pozadí uzavření Smlouvy o dobrém 

sousedství a přátelství, a to i po jejím podepsání v roce 1992. Německá strana navrhovala 

založit nikoliv čistě německou, nýbrž společnou nadaci, která by měla odškodnit i 

německou část obyvatelstva, kterého se vyhnání dotklo zvláště krutým způsobem. S tím 

však československá strana nesouhlasila a daleko více upřednostňovala založení nadace, 

financované pouze německou stranou za účelem odškodnit výlučně československé oběti 

perzekuce. Nicméně diskuse nevedly k žádnému konkrétnímu výsledku.116  

Kromě minulostní problematiky probíhaly v roce 1992 i první debaty mezi 

německým a československým ministrem zahraničních věcí Hansem-Dietrichem 

Genscherem a Josefem Zieleniecem o zřízení instituce, která by byla zodpovědná za 

společné financování česko-německých projektů. Tento záměr se však neuskutečnil.117  

                                                 
115 Raue, Doppelpunkt hinter der Geschichte: Die Prager Deutschlandpolitik 1990 - 1997, 10,11,16. 
116 Na tomto místě je vhodné poznamenat, že československá strana tak upřednostňovala řešení dané 

problematiky mezi Polskem a SRN, kdy se odškodnění polských obětí nacistického režimu ujala Nadace 

německo-polského smíření. Blíže viz.: Kučera, Mírové uspořádání s Německem, 247–50. 
117 Lída Rakušanová, „Důvěra na prvním místě. Začátky Česko-německého fondu budoucnosti.",  

in Publikace 20 let | Publikation 20 Jahre, ČNFB/DTZF (Praha, 2018), 7,8. 
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Smlouva o dobrém sousedství i přes to, že byla bez pochyby pro česko-německé 

vztahy důležitá, nevyřešila otázku vyrovnání se s minulostí, která je stále zatěžovala. 

Smlouva řešila hlavně otázku hospodářské spolupráce a představovala základní kámen pro 

hustou hospodářskou a kulturní síť vzájemných česko-německých vztahů. A tak i přesto, 

že tehdejší prezident Havel a ministr zahraničí Dienstbier měli osobní zájem na tom, aby se 

otázka odškodnění českých obětí vyřešila, bylo řešení tohoto problému přesunuto do 

budoucnosti. Avšak s přihlédnutím na tehdejší společenský diskurs a citlivost tématu je 

třeba podotknout, že se jednalo o smlouvu průkopnickou. Tvořila rámcový předpoklad, aby 

se problematika minulosti mohla stát předmětem společenských diskusí.118 Nicméně 

oboustranné vládní diskuse nebyly zdaleka ukončené.  

V roce 1997 vzniklo po dlouhých a složitých jednáních společné klíčové česko-

německé prohlášení. Toto prohlášení s názvem Česko-německá deklarace o vzájemných 

vztazích a jejich budoucím rozvoji představovalo základ, na kterém mohl ČNFB 

vzniknout. Podstatné bylo, že danou deklaraci schvalovaly nejen tehdejší vládní strany 

ODS, KDU-ČSL a ODA, ale i opoziční ČSSD, která dané téma slíbila netematizovat ve 

volbách. Tehdy se její předseda Miloš Zeman zachoval „jako velký evropský státník“119. Je 

však důležité též podotknout, že Deklarace působila v daném časovém kontextu 

společensky kontroverzně a zdvihl se vůči ní odpor v stranách vládních stejně jako 

opozičních, zejména v radikální levici a pravici.120 Na německé straně s deklarací 

nesouhlasila většina poslanců CSU, která byla součástí tehdejšího vládního kabinetu 

Helmuta Kohla (spolu s FDP a CDU). Důvodem pro to byla podpora sudetoněmeckých 

občanů v Bavorsku, kteří tvořili velkou část bavorského obyvatelstva.121 

 Tato Deklarace byla pro další rozvoj česko-německých vztahů klíčová, a i dnes 

představuje pevný základ pro jejich prohlubování. Na tomto místě je důležité zmínit, že se 

jednalo o společné prohlášení české a německé právní strany. Nejedná se tak o 

mezinárodní smlouvu, která by jakkoliv měnila či narušila dosavadní právní vztahy mezi 

                                                 
118 Raue, Doppelpunkt hinter der Geschichte: Die Prager Deutschlandpolitik 1990 - 1997, 106–8. 
119 Rakušanová, „Důvěra na prvním místě. Začátky Česko-německého fondu budoucnosti.", 8. 
120 Zajímavé je, že kupříkladu bývalý premiér Sobotka, který ve svém vládním období Fond stejně jako 

rozvoj česko-německých vztahů podporoval, hlasoval proti schválení Deklarace Parlamentem České 

republiky, „8. schůze - 193. hlasování - Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích", Poslanecká 

sněmovna ČR - online, http://www.psp.cz/eknih/index.htm (ověřeno: 7. května 2019). 
121 Kučera, Mírové uspořádání s Německem, 252. 
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oběma zeměmi.122 Určující pro česko-německé vztahy byla shoda obou stran na formulaci, 

„že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími 

z minulosti“123. 

V této dohodě byl zformulován i záměr založit bilaterální instituci, která by měla 

podporovat společné česko-německé projekty. Během jednání o Česko-německé deklaraci 

se celá koncepce ČNFB teprve vyvíjela.124 Deklarace zavazovala německou i českou 

stranu zřídit Česko-německý fond s cílem odškodnit oběti nacismu a podporovat projekty 

prospěšné pro česko-německé vztahy a vzájemné porozumění. V Deklaraci je rovněž 

uvedeno, že si je německá strana vědoma svého závazku a odpovědnosti za utrpení obětí 

nacionálněsocialistického režimu, a proto má být zaměření projektů, „u kterých je to 

vhodné, ku prospěchu především obětem nacionálněsocialistického násilí.“125 Z daného 

vyplývá, že hlavní směr a náplň činnosti v počátcích určovala Česko-německá deklarace, 

která i dnes tvoří základní rámec aktivit Fondu.126 Výše prostředků, která byla původně do 

Fondu vložena, činila 140 milionů německých marek za německou a 440 milionů Kč za 

českou stranu.127 Příspěvek z českého rozpočtu byl nižší o částku, kterou Česká republika 

vyplatila již některým českým obětem nacismu v listopadu 1994.128 V mezivládní dohodě 

bylo rovněž stanoveno zřízení Česko-německého diskusního fóra, které mělo být 

financováno hlavně z prostředků, které dostal k dispozici Česko-německý fond 

budoucnosti.129  

I přesto, že k podepsání deklarace došlo již v lednu roku 1997, čímž vznikl i 

předpoklad pro vznik ČNFB, ke konkrétnímu zřízení Fondu došlo až 29. prosince téhož 

roku na základě výměny nót mezi oběma stranami. Fond se měl stát nástrojem, který bude 

                                                 
122 Vláda České republiky a Vláda Spolkové republiky Německo, „Důvodová zpráva pro Parlament České 

republiky", in Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji (Praha, 1997), 6. 
123 Vláda České republiky a Vláda Spolkové republiky Německo, Česko-německá deklarace o vzájemných 

vztazích a jejich budoucím rozvoji (Praha, 1997), IV. 
124 Joachim Bruss, Interview autorky, 14. prosinec 2018. 
125 Vláda České republiky a Vláda Spolkové republiky Německo, Česko-německá deklarace o vzájemných 

vztazích a jejich budoucím rozvoji, VII. 
126 Tomáš Jelínek, Interview autorky, 21. leden 2019. 
127 Konkrétní částka byla vyčíslená v evropské měnové jednotce, přičemž z německé strany měl Fond obdržet 

71 miliónů ECU a z české 13 miliónů ECU. Pro tzv. sociální projekt bylo mimo základní finanční prostředky 

vyčleněno zvlášť 90 miliónů marek. Blíže viz.: Knechtel, Česko-německý fond budoucnosti = Der deutsch-

tschechische Zukunftsfonds, 6. 
128 Tato částka byla vyplacena na základě zákona č. 217/1994 Sb Vláda České republiky a Vláda Spolkové 

republiky Německo, „Důvodová zpráva pro Parlament České republiky", 5. 
129 Vláda České republiky a Vláda Spolkové republiky Německo, Česko-německá deklarace o vzájemných 

vztazích a jejich budoucím rozvoji, VIII. 
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naplňovat základní cíle Česko-německé deklarace.130 Nicméně se tento nadační fond musel 

v prvních letech své existence „sám najít“131, aby mohla být upevněna jeho programová 

agenda, jeho základní priority a pracovní postupy. K hlavním cílům patřilo a dodnes patří 

pozitivní rozvoj česko-německých vztahů, a tak příznivě přispívat k intenzivnější 

spolupráci a integraci v evropském regionu. Důležitým posláním Fondu bylo pak na všech 

úrovních podporovat vzájemné bilaterální porozumění a spolupráci v konkrétní formě 

společných projektů.132  

Fond byl založen jako nadační fond podle právních předpisů ČR s hlavním sídlem 

v Praze na funkční období deseti let. Ve statutu Fondu byly pak stanoveny jeho orgány, 

které pomáhaly v řízení a koordinaci práce, přičemž vždy byly obsazeny paritně. Hlavní 

orgán, který se stará o rozdělení peněz, představuje správní rada, která je jmenována 

českou a německou vládou na období dvou let. Kontrolní činnost pak provádí dozorčí rada. 

Hlavním výkonným orgánem Fondu je sekretariát, který vede aktuální agendu Fondu. 

Sekretariát je řízen jedním německým a jedním českým ředitelem či ředitelkou.133 Pro 

utváření podoby Fondu, stejně jako jeho dalšího vývoje, byla důležitá shoda všech daných 

orgánů. I přes určitou svobodu sekretariátu při vytváření své agendy je jeho rozhodování 

vždy podmíněno souhlasem správní rady, která je jmenována oběma vládami. Podoba 

Fondu je tak do značné míry nepřímo navázaná i na stanovisko německé i české exekutivy.  

Projektová činnost sama o sobě patří k jedné z hlavních činností Fondu. ČNFB 

každoročně podpoří téměř 600 projektů134, které spojují partnery na české a německé 

straně. Je tak podporována společná činnost v různých oblastech. Tyto kategorie 

projektové činnosti se během existence Fondu postupně proměňovaly.135 Nad rámec této 

agendy Fond též podporuje s pomocí stipendijních programů výměnu mezi německými i 

českými studenty. Aktuálně Fond podporuje projekty v následujících oblastech: Mládež a 

školy, Kultura, Diskusní fóra a odborná spolupráce, Publikace, Obnova památek, Sociální 

projekty a podpora menšin a Partnerství obcí a zájmových sdružení. Mimoto Fond 

každoročně vyhlašuje i téma roku, které umožňuje, aby Fond přispěl na výši až 70 % 

                                                 
130 Knechtel, Česko-německý fond budoucnosti = Der deutsch-tschechische Zukunftsfonds, 6. 
131 Bruss, Interview autorky. 
132 Knechtel, Česko-německý fond budoucnosti = Der deutsch-tschechische Zukunftsfonds, 6. 
133 ČNFB/DTZF, „Statut Česko-německého fondu budoucnosti", ČNFB/DTZF oficiální webové stránky, 

http://www.fondbudoucnosti.cz/getFile.aspx?itemID=115 (ověřeno: 7. května 2019). 
134 Pro podrobnější přehled viz. Výroční zprávy ČNFB.  
135 Dnes k hlavním oblastem podpory patří: Mládež a školy, Kultura, Diskusní fóra a odborná spolupráce, 

Publikace, Obnova památek, Sociální projekty, Partnerství obcí a zájmových sdružení.  
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celkových prostředků projektu. Jsou udílena i studentská stipendia, která umožňují 

podporu českých studentů v Německu či německých studentů v České republice. Novou 

podporovanou činností je program „Začínáme!“, který má umožnit novým či obnoveným 

projektům zjednodušený přístup k základním prostředkům pro jejich realizaci.136 Žadatelé 

mají nově od roku 2018 i možnost získat podporu na přípravu projektu. Tato nová forma 

podpory byla Fondem zavedena z důvodu nerealizovaných projektů, které se často 

neuskuteční pouze kvůli tomu, že tyto počáteční prostředky chybí.137  

Rozdělování finančních prostředků žadatelům patří mezi hlavní činnosti Fondu. 

Mládež a školy a Kultura patří tradičně k nejsilněji zastoupeným projektům. Priorita těchto 

dvou oblastí je zcela logická s přihlédnutím k záměru Fondu aktivně a účelně fungovat i 

v budoucnosti. Oblast mládeže jde v ruku v ruce se strategií Fondu směřovat vzájemné 

česko-německé vztahy do budoucna, jelikož právě mládež je oním klíčovým stavebním 

kamenem, který je v rozvoji vzájemných česko-německých vztahů nezbytný. Kultura je 

pak podle nynějšího českého ředitele Tomáše Jelínka podstatná, protože představuje 

jednoduchý a atraktivní prostředek, jak začít či prohloubit kontakt a spolupráci mezi 

německou a českou stranou. Fond například tradičně podporuje Pražský divadelní festival 

německého jazyka, který nejen přibližuje českým divákům německé divadelní soubory, ale 

navíc slouží jako umělecká reflexe současných problémů a událostí v německy mluvících 

zemích.138  

Kromě těchto dvou prioritních témat klade Fond velký důraz na to, aby docházelo 

k setkávání mezi německými a českými občany v různých oblastech. Díky těmto setkáním 

pak může docházet k oboustranné výměně názorů, zkušeností, k návrhům konkrétních 

řešení a vzniku dalších nových projektů podporujících společenský aktivismus. Pro Fond 

jsou i přes dané priority všechny jeho aktivity klíčové. Ať už se jedná o podporu 

konkrétních projektů, stipendijní programy, pořádání bilaterálních setkávání, konferencí a 

kulturních akcí, patří všechny tyto aspekty k jedinečnému mixu aktivit, které jsou pro 

společný česko-německý projekt Fondu budoucnosti zcela zásadní.139 

                                                 
136 „Začínáme!", ČNFB/DTZF oficiální webové stránky, http://www.fondbudoucnosti.cz/co-

podporujeme/zaciname-span-style-color-red-font-weight-bold-novinka-span/ (ověřeno: 7. května 2019). 
137 Klaus Hanisch, „‚Es gibt neue Trennlinien´ Interview mit Tomáš Jelínek", Prager Zeitung online, 6. 

prosinec 2018, http://www.pragerzeitung.cz/index.php/home/gesellschaft/37891-es-gibt-neue-trennlinien 

(Ověřeno: 7. května 2019). 
138 Ibid. 
139 Ernstberger, Interview autorky. 
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Od roku 2011 Fond zavedl online systém, přes který žadatelé mohou ve výše 

zmíněných oblastech zažádat o spolufinancování 50 %140 nebo 70 %141 celkového rozpočtu 

projektu. Instituce se snaží postupovat při zvážení jednotlivých žádostí spravedlivě. 

Zaměstnanci Fondu se starají nejen o zvážení konkrétních prostředků, které Fond 

poskytne, ale navíc poskytují žadatelům rady, aby aspoň část jejich projektu mohla být 

Fondem podpořena. V zásadě Fond oceňuje entusiasmus a pozitivní energii žadatelů, která 

vede k projektům, jež se snaží nejen o prohloubení česko-německých vztahů, ale o rozvoj 

této bilaterální linky. Své bilaterální projekty Fond směřuje především na podporu 

sociálního aktivismu ve společnosti. Důkazem pro to může být řada projektů, ale 

především i téma roku, které si klade mimo jiné za cíl právě negativní společenské úkazy 

tematizovat a včas podchytit.142  

Každá žádost musí projít řádným schvalovacím mechanismem Fondu. Každý 

projektový návrh je proto zpracováván jednou referentkou či referentem Fondu, který pak 

projekt doporučí či nedoporučí ke schválení a navrhne i konkrétní částku finanční podpory. 

Tento návrh posléze musí odsouhlasit paritní vedení Fondu (dnes se zástupcem na české 

straně Tomášem Jelínkem a s německou zástupkyní Petrou Ernstberger). Pokud vedení 

s návrhem souhlasí, postupuje žádost k finální schvalovací instanci Fondu – ke správní 

radě, kde dochází ke konečnému odsouhlasení konkrétní finanční částky, kterou bude 

konkrétní projekt podpořen.143 Fond se tak snaží zamezit jakémukoliv pochybení ze své 

strany. Důležitá není však pouze administrativní korektnost, ale kontakt a komunikace s 

žadateli. Jak Tomáš Jelínek dodává: „Nejde ale o žádný administrativní proces, nýbrž o 

pečlivé promýšlení těchto záměrů a jejich rozvíjení v dialogu s příjemci příspěvku.“144 

Jedním z důležitých projektů Fondu, který funguje od dob jeho založení, je Česko-

německé diskusní fórum. De facto se jedná o vlastní bilaterální instituci, ve které jsou 

zastoupeny přední představitelé z akademického a politického česko-německého světa. 

Setkávání členů probíhá v pravidelných intervalech, ve kterých dochází k vyhodnocení 

česko-německých vztahů.145 Stejně jako Fond si Fórum za více jak 20 let své existence 

prošlo různými fázemi vývoje. Dle Lídy Rakušanové, významné české novinářky a nynější 

                                                 
140 U všech výše zmíněných oblastí vyjma programu „Začínáme!“ a „Téma roku“.  
141 U projektů, které spadají do „Téma roku“ či u projektů v oblasti „Začínáme“, kde je však stanovena částka 

1200 € či 30 000 Kč.  
142 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2011 (Praha, 2012), blíže viz. kapitola "Téma roku". 
143 Hanisch, „‚Es gibt neue Trennlinien´ Interview mit Tomáš Jelínek". 
144 Jelínek, Interview autorky. 
145 Gardner Feldman, Germany’s foreign policy of reconciliation, 233. 
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porotkyně Česko-německé novinářské ceny, mělo Diskusní fórum obtížné začátky. Do jisté 

míry to mohlo souviset i s faktem, že 40tičlenná koordinační rada jmenovaná českou a 

německou vládou působila v rámci začínajícího Fóra poněkud těžkopádně.146 Navíc do 

tohoto projektu šly obě strany s rozdílnými předpoklady, o čemž mimo jiné svědčí 

zastoupení Rady, kdy většinu jeho německé části tvořili politici. Česká strana oproti tomu 

měla pouze dva politické zástupce.147  

První dekádu fungování této platformy lze do jisté míry označit za kritickou.148 

Toho si byli vědomi i samotní členové Diskusního fóra, kteří se snažili nedostatky a 

překážky jeho efektivního fungování identifikovat a vylepšit. Došlo i k základní definici 

hlavního zájmu Fóra soustředit se nejen na otázky, které jsou důležité v rámci česko-

německého kontextu, ale i na otázky představující výzvu pro každý stát jednotlivě. 

S postupem času můžeme pozorovat i větší důraz na evropský a globální rozměr 

vybíraných témat, která jsou zásadní pro příznivý vývoj česko-německých vztahů.149 Po 

více jak dvacetiletém fungování můžeme říci, že se Fórum administrativně i organizačně 

usadilo a spoluutváří základní kámen česko-německého dialogu. Pan ředitel Jelínek Fórum 

vidí i jako klíčovou platformu pro naplnění požadavku z česko-německé deklarace 

nezatěžovat vzájemné česko-německé vztahy právními a politickými otázkami 

z minulosti.150  

 

2. 1. Odškodnění obětí nacistického režimu 

I přesto, že Deklarace obě dvě strany zavazovala společné vztahy nadále 

nezatěžovat křivdami z minulosti, bylo jedním z úkolů Fondu tuto agendu nadále 

zpracovávat. Česko-německý fond budoucnosti byl SRN pověřen odškodnit oběti nacismu 

v České republice.151 Hlavním projektem v tomto ohledu byl tzv. Sociální projekt v plném 

názvu „Projekt humanitární pomoci českým obětem nacionálně socialistického násilí.“ 

Realizace projektu byla uskutečněna ve spolupráci s Federací židovských obcí a Českým 

                                                 
146 Miroslav Kunštát, „Nová německá vláda a morálně-historická dimenze česko-německých vztahů", 

Mezinárodní vztahy 2007, č. 1 : 53. 
147 Rakušanová, „Důvěra na prvním místě. Začátky Česko-německého fondu budoucnosti.", 9. 
148 Jelínek, Interview autorky. 
149 Vladimír Handl, Jennifer Schevardo, a Gereon Schuch, Doporučení pracovní skupiny Reflexe - Rady 

Česko–německého diskusního fóra, shrnutí výsledků (Praha, 2012), 4, 5, 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wyCHmTT4_nQJ:www.diskusniforum.org/getFile.a

spx%3FitemID%3D124+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz (ověřeno: 7. května 2019). 
150 Jelínek, Interview autorky. 
151 Jelínek, Odškodnění českých obětí nacismu - Disertační práce, 17. 
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svazem bojovníků za svobodu, které představovaly hlavní žadatele o odškodění. Na projekt 

bylo vyčleněno 90 milionů marek, které měly být zaregistrovaným obětem vypláceny po 

dobu deseti let. Kromě českých obětí měly nárok na odškodnění rovněž i sudetoněmecké 

oběti nacionálně socialistického násilí, pokud je do té doby SRN již patřičným způsobem 

neodškodnila.152  

Výše částky, kterou oběti obdržely, záležela na druhu a délce perzekuce.153 V roce 

2000 bylo posléze rozhodnuto, že k naplnění tohoto projektu bude napomáhat nadace EVZ 

(Erinnerung, Vergangenheit und Zukunft). ČNFB se stal její partnerskou organizací. 

V květnu téhož roku došlo k vybudování Kanceláře pro oběti nacismu, která vykonávala 

svou agendu odděleně od ostatních dosavadních aktivit ČNFB. K hlavním úkolům Fondu 

patřila mimo zpracování a schvalování konkrétních žádostí i informační kampaň, která 

v rozsáhlém měřítku započala v roce 2000, přičemž se Fond snažil využít veškeré 

informační kanály včetně tisku, rozhlasu i televize. Kromě toho byly na řadě míst 

(především na poštách a ve zdravotních zařízeních) rozmístěny plakáty a informační 

letáčky, jejichž pomocí bylo možné neformálně zažádat o odškodnění. Kampaň byla tak 

rozsáhlá, protože se vycházelo z předpokladu, že ne všechny oběti jsou ve Svazu obětí 

patřičně registrovány, a také z toho důvodu, že Fond chtěl využít veškerých možných 

prostředků, aby bylo provedení projektu úspěšné. Lhůta pro podání žádosti o odškodnění 

trvala do konce roku 2001, kdy se o něj přihlásilo celkem 122 422 osob.154 

O úspěšnosti projektu svědčí mimo jiné vyznamenání členů správní rady Českým 

svazem bojovníků za svobodu řádem „Za věrnost, za záslužnou práci“.155 Podle bývalého 

ředitele Fondu Tomáše Kafky provedení odškodnění obětí představovalo rozhodující úkol, 

který do velké míry přispěl k tomu, že následně došlo k prodloužení činnosti Fondu. ČNFB 

tímto projektem prokázal, že je schopen úspěšně zdolat náročný úkol, který by pro vlády 

obou zemí představoval značné úsilí.156 To potvrzuje i bývalý německý ředitel Fondu 

Joachim Bruss, který tvrdí, že díky tomuto úspěšnému projektu Fond získal dobrou pověst 

                                                 
152 Knechtel, Česko-německý fond budoucnosti = Der deutsch-tschechische Zukunftsfonds, 11. 
153 Přičemž minimální platba byla stanovena na 12 000 Kč – za 4 měsíce věznění, za každý další měsíc 

navýšení o 1000 Kč. Blíže viz.: Jelínek, Odškodnění českých obětí nacismu - Disertační práce, 130. 
154 Jelínek, 211–19. 
155 Knechtel, Česko-německý fond budoucnosti = Der deutsch-tschechische Zukunftsfonds, 11. 
156 Tomáš Kafka, Interview autorky, 18. prosinec 2018. 



 

34 

 

a důvěru ve společnosti, a i v politických kruzích, což tvořilo předpoklad pro jeho další 

existenci.157  

Vyrovnáním těchto materiálních škod Fond úspěšně ukončil svou první etapu 

fungování se zásadním příspěvkem k lepším česko-německým vztahům. Je však třeba 

podotknout, že téma minulosti Fond „doprovází pořád“158 a představuje základ jeho dnešní 

podoby. Nynější německá ředitelka Petra Ernstberger k tomu dodává, že minulost a 

budoucnost od sebe nelze oddělit, a tak i přesto, že Fond směřuje ve svých tématech nyní 

více do budoucnosti, představuje problematika minulosti a její tematizace důležitý 

předpoklad pro úspěšnou orientaci do budoucnosti.159 Tento výrok je opodstatněný tím 

spíš, když se podíváme na výroky některých politických aktérů a reakce ve společnosti. 160 

Z daného vyplývá, že téma minulosti je pořád velice citlivé a jeho společná tematizace by 

měla tvořit základ česko-německé spolupráce. 

  

                                                 
157 Bruss, Interview autorky. 
158 Ibid. 
159 Ernstberger, Interview autorky. 
160 Jako příklad můžeme zmínit poněkud nešťastně formulovaný výrok Angely Merkelové ku přiležitosti 

památky obětí odsunu: Till Janzer, „Streit um Merkel-Aussage zur Vertreibung", Radio Praha, 21. červen 

2018, https://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/streit-um-merkel-aussagen-zu-vertreibung (ověřeno: 7. 

května 2019). 
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3. Prodlužování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti 

Doba fungování Fondu byla deklarací stanovena na 10 let. Po uplynutí 10letého 

období muselo proběhnout mezi německou a českou stranou opětovné schválení 

prostředků, které budou Fondu dány k dispozici, čímž se prodlouží jeho existence. Aby 

k prodloužení mohlo dojít, bylo zapotřebí konsensu německé i české strany. Prodlužování 

činnosti Fondu slouží v rámci konceptu soft power jakožto aspekt zahraniční politiky, 

jelikož nejen dosavadní činnost Fondu, ale především dohoda vládních aktérů v rámci 

svých zahraničních politik představovala důležitý předpoklad pro další konsolidaci 

existence Fondu. Z tohoto důvodu práce blíže přiblíží vývoj prodlužování činnosti ČNFB 

na pozadí česko-německých vztahů. Z hlediska rekonciliace se dá na proces prodlužování 

nahlížet jako na stupeň druhé úrovně instituční roviny, ve které se jednotlivé subjekty po 

počátečním ohraničení rozvíjejí a kdy bývají jednotlivá omezení odstraněna nebo 

vyřešena.161  

Z dnešního hlediska můžeme říci, že česko-německé vztahy charakterizují témata, 

ve kterých oba dva aktéři postupují společně, jako například v rámci bezpečnostní 

spolupráce.162 Dále lze v česko-německých vztazích nalézt oblasti, v kterých oba dva 

partneři zastávají odlišné stanovisko, nicméně jsou schopni tuto rozdílnost akceptovat. 

Příkladem pro to může být minulostní problematika163 či energetika.164 I přesto, že 

převážná většina témat je depolitizována a obě strany se snaží o úzkou spolupráci, existují i 

témata, kdy obě vlády zastávají opačný názor, jako například v případě migrační krize od 

roku 2015.165  

                                                 
161 Gardner Feldman, Germany’s foreign policy of reconciliation, 21. 
162 „Vojenská spolupráce", Velvyslanectví SRN v Praze, https://prag.diplo.de/cz-cs/themen/politik/seite-

militaerpolitische-zusammenarbeit-cz/1153716; Vlastimila Cyprisová, „Intenzivní česko-německá spolupráce 

má konkrétní podobu", Ministerstvo obrany ČR, 18. leden 2017, http://www.acr.army.cz/informacni-

servis/zpravodajstvi/intenzivni-cesko-nemecke-spoluprace-ma-konkretni-podobu-130003/ (ověřeno: 7. 

května 2019). 
163 Petr Fiala a Adéla Kadlecová, „Contemporary Issues in Czech-German Diplomatic Relations", in Towards 

Partnership: The Third Decade of Czech-German Relations, ed. Břetislav Dančák a Vít Hloušek, přel. David 

Kosina, 1st edition, Monographs Series, vol. 65 (Brno: Masaryk University, 2016), 48–52; Břetislav Dančák 

a Michal Skulínek, „From Concern to Cooperation: The Development of Czech-German Relation after 

1993", in Towards Partnership: The Third Decade of Czech-German Relations, ed. Břetislav Dančák a Vít 

Hloušek, přel. David Kosina, 1st edition, Monographs Series, vol. 65 (Brno: Masaryk University, 2016), 33–

37. 
164 Dančák a Skulínek, „From Concern to Cooperation: The Development of Czech-German Relation after 

1993", 38–40; Petra Vejvodová, „Germany as an Issue of Czech Domestic Politics", in Towards Partnership: 

The Third Decade of Czech-German Relations, ed. Břetislav Dančák a Vít Hloušek, přel. David Kosina, 1st 

edition, Monographs Series, vol. 65 (Brno: Masaryk University, 2016), 240, 243. 
165 Fiala a Kadlecová, „Contemporary Issues in Czech-German Diplomatic Relations", 56, 60–68. 



 

36 

 

 Přestože SRN nemá s ČR na oficiální úrovni navázané tzv. „strategické 

partnerství“, můžeme mluvit o intenzivních mezivládních vztazích. K tomu do velké míry 

přispěla nedávná iniciativa založení Česko-německého strategického dialogu. Vzhledem 

k rozsáhlé agendě německého ministerstva zahraničních věcí bude však záviset právě na 

české straně, jak tuto novou platformu dále rozvine.  

Z hlediska otázek minulosti můžeme také mluvit o zlepšení, což souvisí se 

společným posunem této otázky v obou státech. Na druhou stranu předposlední 

prezidentské volby v České republice ukázaly, že se toto téma dá znovu zneužít ve 

volebním boji. Jelikož se dnes mění geopolitické konstelace a vznikají nové výzvy jak pro 

českou, tak německou společnost, je vzájemný dialog obzvláště důležitý. Z daných důvodů 

bylo prodlužování Fondu, stejně tak jako jeho měnící se cílové směřování, pro další 

úspěšné utváření pozitivního česko-německého vztahu důležité. Následně práce uvede, 

jaká byla východiska a konstelace aktérů, jež vytvářely zahraniční politiku státu, která 

následně vedla k prodloužení činnosti ČNFB.  

3. 1. První prodloužení: 2007  

Prodloužení fungování Česko-německého fondu budoucnosti, stejně tak jako jeho 

forma a výše nových prostředků, bylo v prvních letech nového tisíciletí nejednoznačné. 

Nicméně již v roce 2003, kdy se konala konference Česko-německého diskusního fóra, se 

řada politiků vyjádřila k jeho dalšímu fungování pozitivně.166 V této době docházelo i k 

prvním reflexím mezi tehdejšími řediteli Fondu Tomášem Kafkou a Herbertem Wernerem, 

kdy se ukázalo, že s dosavadním hospodařením by si Fond s finančními prostředky 

přiznanými Deklarací vystačil déle, než stanovených deset let. K pozitivnímu vnímání 

Fondu výrazně přispěl projekt odškodnění obětí nacionálně socialistického násilí. Úspěch 

dosavadní činnosti do velké míry přispěl k budoucímu prodloužení existence Fondu již po 

prvních pěti letech jeho fungování.167 Konkrétní podoba a budoucnost Fondu však zdaleka 

nebyla jednoznačná. Jako důkaz lze uvést diskuse na německé parlamentní úrovni z roku 

2005. Ve své odpovědi168 na otázku ohledně úkolů, cílů a perspektivy Česko-německého 

                                                 
166 Frank Sprengler a Anneke Müller, „5. Deutsch-Tschechisches Gesprächsforum", Konrad Adenauer 

Stiftung - Länderberichte, 26. březen 2003, https://www.kas.de/laenderberichte/detail/-/content/5.-deutsch-

tschechisches-gespraechsforum (ověřeno: 7. května 2019). 
167 Kafka, Interview autorky. 
168 Deutscher Bundestag 15. Wahlperiode, 15.Wahlperiode, „Antwort der Bundesregierung - Aufgaben, Ziele 

und Perspektiven des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds", Drucksache15/4827, 15.02.2005, 

https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/15/048/1504827.pdf (ověřeno: 7. května 2019). 
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fondu hodnotila německá vláda dosavadní činnost ČNFB pozitivně. Dle spolkové vlády se 

Deklarace a jí zřízený ČNFB zasloužil o vysokou míru provázanosti vzájemných vztahů. 

Široká škála společných projektů, které Fond podpořil, výrazně přispěla k vzájemnému 

česko-německému poznávání a stala se významným prvkem v česko-německém 

usmiřovacím procesu. K roku 2005 dle spolkové vlády naplnil všechna očekávání a získal 

si široké společenské uznání.169 

V otázce prodloužení činnosti ČNFB německá strana nezaujala jasné stanovisko, 

nýbrž pouze konstatovala, že pokud bude zapotřebí dalších finančních prostředků, bude 

záležet především na ochotě obou parlamentů, zda další finanční prostředky pro ČNFB 

schválí. V případě dalšího schválení vláda neplánovala žádné zvláštní změny v obsazení a 

rozsahu grémií. ČNFB měl nadále sledovat cíl omezení správní činnosti na nutné 

minimum, aby největší část prostředků mohla plynout přímo do financování projektů.170  

Zpráva též zmiňuje důležité změny v geopolitickém uspořádání. V roce 2004 

přistoupilo deset nových zemí včetně České republiky do Evropské unie a svět se stal 

v důsledku globalizace více propletený. Dané dva fenomény hrají na pozadí česko-

německých vztahů důležitou roli. Dle německé vlády to mělo vést k tomu, aby se daná 

témata odrazila i v projektové činnosti ČNFB. Nicméně také již zmíněná problematika, 

spojená s minulostí česko-německých vztahů, vedla k tomu, že se prodloužení činnosti 

Fondu jevilo jako potřebné, jelikož vystupoval jako mimořádná instituce, která pozitivně 

přispívala k postupnému vzájemnému vyrovnání se s minulostí.171  

Německé ministerstvo zahraničí se prvním prodloužením zabývalo detailně. V roce 

2005 byli najati experti, kteří měli prověřit smysluplnost různých modelů dalšího 

fungování a potřebného financování ČNFB. Německá vláda tak očekávala, že by stejná 

finanční kontrola měla proběhnout i na české straně.172 Nicméně vzhledem k tomu, že 

ČNFB představuje subjekt podle českého práva, předpokládá se provádění příslušného 

auditu na české straně, tudíž stejná kontrola jako v německém případě nebyla zapotřebí.173 

Mimoto část CDU/CSU zastávala názor, že je nutné provést určité změny v tematickém 

vymezení projektové činnosti Fondu. Konkrétně požadovala, aby se Fond ve svých 

                                                 
169  Deutscher Bundestag 15. Wahlperiode, 15.Wahlperiode, „Antwort der Bundesregierung - Aufgaben, 

Ziele und Perspektiven des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds". 
170 Ibid. 
171 Kunštát, „Nová německá vláda a morálně-historická dimenze česko-německých vztahů", 52. 
172 Deutscher Bundestag 15. Wahlperiode, 15.Wahlperiode, „Antwort der Bundesregierung - Aufgaben, Ziele 

und Perspektiven des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds". 
173 Kafka, Interview autorky. 
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projektech více zaměřil na sudetoněmeckou problematiku. Podobný názor převládal i 

v bavorské zemské vládě, což lze doložit i na přímé korespondenci mezi tehdejším 

bavorským premiérem Stoiberem a spolkovým ministrem zahraničí Steinmeierem. I přesto 

převládala shoda na dalším prodloužení existence Fondu, a to jak na spolkové, tak i na 

bavorské úrovni. Bavorský kladný přístup k prodloužení činnosti ČNFB lze doložit i na 

projevech hlavních bavorských vládních představitelů na zasedání správní rady Fondu 15. 

prosince 2005. Například bavorská ministryně pro spolkové a evropské záležitosti Emilie 

Müller se k prodloužení stavěla kladně.174 Z dané ilustrace situace vyplývá, že dva roky 

před vypršením časového období, na které byl ČNFB původně stanoven, bylo jeho budoucí 

prodloužení vnímáno pozitivně, nicméně ještě nedošlo k žádné administrativní či finanční 

konkretizaci tohoto cíle. Otázka budoucnosti Fondu byla tak ještě zcela otevřená.175  

Podoba prodloužení byla do velké míry závislá na konkrétní podobě a vývoji česko-

německých vztahů. MZV České republiky ve své Zprávě o zahraniční politice pro rok 

2007176 vyhodnotilo vzájemné vztahy mezi SRN a ČR jako prioritní. Pro pozitivní rozvoj 

vztahů bylo mimo jiné určující i německé předsednictví v Radě EU, a to i přesto, že 

k evropské politice oba dva partneři přistupovali odlišně, především co se týkalo schválení 

Smlouvy o EU (později Lisabonská smlouva), kdy hlavní čeští vládní představitelé Václav 

Klaus i Miroslav Topolánek byli nejprve proti. Nakonec však německé předsednictví 

hlavní představitele ke schválení Smlouvy o EU získalo. Lze tak říci, že dosažená dohoda 

vedla k oboustrannému intenzivnímu dialogu mezi oběma zeměmi především v otázce 

kooperace v rámci evropské politiky.177 To podpořilo i vzájemné kulturní vztahy. Německé 

velvyslanectví v rámci svého předsednictví uspořádalo „Česko-německé kulturní jaro“, 

které ve svém programu nabídlo přes sto akcí ze všech kulturních oblastí s cílem vzájemně 

přiblížit kulturu obou zemí.178 Rok 2007 představoval i první desetileté výročí Česko-

                                                 
174 Kunštát, „Nová německá vláda a morálně-historická dimenze česko-německých vztahů", 52–53. 
175 Bára Procházková, „Zukunft des Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds offen", Radio Praha, 14. červenec 

2005, https://www.radio.cz/de/rubrik/nachrichten/zukunft-des-deutsch-tschechischen-zukunftsfonds-offen 

(ověřeno: 7. května 2019). 
176 „NĚMECKO (Spolková republika Německo)", in Zpráva o zahraniční politice České Republiky: za 

období od ledna 2007 do prosince 2007 (Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR : ÚMV, 2008), 131–35. 
177 Vladimír Handl, „Spolková republika Německo v české zahraniční politice", in Česká zahraniční politika: 

Analýza ÚMV (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009), 137–38. 
178 „Česko-německé kulturní jaro", ARTmagazin, 15. březen 2007, https://artmagazin.eu/cesko-nemecke-

kulturni-jaro/ (ověřeno: 7. května 2019). 
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německé deklarace, což vedlo také ke společným pamětním akcím a ke vzniku nových 

projektů.179  

Z následujících diskusí bylo patrné, že se obě země zasazovaly o to, aby vzájemné 

vztahy byly nadále podporovány a vyvíjely se kupředu. Na začátku roku 2007 proběhlo 

setkání hlavních vládních představitelů180 v Praze. V rámci této krátké návštěvy byla 

otevřena důležitá otázka ústavní smlouvy EU.181 Podstatné bylo, že se oba dva vládní 

představitelé na pozadí jubilea Česko-německé deklarace vyjádřili kladně k vzájemným 

bilaterálním vztahům. Vliv na jejich vývoj na velmi dobrou úroveň měl dle vládních 

představitelů právě i Česko-německý fond budoucnosti, a to i přesto, že otázky spojené s 

prodloužením ČNFB nebyly během této návštěvy tematizovány. Důležitost činnosti Fondu 

byla nicméně podtržena i slovy Miroslava Topolánka, podle kterých spolu s německou 

kancléřkou Angelou Merkelovou hodnotili Fond jako „výborný základ pro česko-německé 

vztahy do budoucna.“182  

Důležité diskuse se týkaly i rozšíření Schengenského prostoru, ke kterému mělo 

dojít na konci roku 2007. Přístup ČR k Schengenu znamenal v rámci česko-německých 

vztahů především významný předpoklad pro užší spolupráci. Na německé straně se však 

začaly objevovat obavy z nárůstu kriminality v pohraničí a znovu byly otevřeny otázky 

minulosti. Premiér Topolánek však při návštěvě v SRN zdůraznil, že je potřeba vzájemným 

bilaterálním vztahům zajistit společnou budoucnost, což dle něj z velké míry naplňoval 

právě Česko-německý fond budoucnosti.183 Daná problematika související s rozšířením 

Schengenského prostoru předznamenala, že bude potřeba Česko-německý fond zachovat 

jako organizaci podporující vzájemné přeshraniční projekty, stejně jako Česko-německé 

diskusní fórum, které tematizuje důležité společenské problémy obou zemí. Na základě 

                                                 
179 Jako příklad je možné uvést výstavu „Ciziten Havel - Václav Havel v proměnách Evropy", která byla 

uspořádaná v Berlíně. Jiří Hošek a Marie Matúšů, „Berlín hostí výstavu Občan Havel", iROZHLAS, 30. 

březen 2007, https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/berlin-hosti-vystavu-obcan-

havel_200703301209_mmatusu (ověřeno: 7. května 2019). 
180 Mezi tehdejším českým premiérem Miroslavem Topolánkem a německou kancléřkou Angelou 

Merkelovou.  
181 Respektive reformy institucí Evropské unie, která vyústila v tzv. Lisabonskou smlouvu. (Otázka „Ústavy 

EU“ byla uzavřena roku 2005 po odmítnutí Francií a Nizozemím) blíže viz.: Ministerstvo zahraničních věcí 

ČR, „Tiskový briefing předsedy vlády Miroslava Topolánka po setkání s kancléřkou Spolkové republiky 

Německo Angelou Merkelovou", in Zahraniční politika České republiky – Dokumenty 2007/1 (Praha, 2007), 

23. 
182 Ibid. 
183 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „Tiskový briefing předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po setkání s 

bavorským státním ministrem vnitra Güntherem Becksteinem", in Zahraniční politika České republiky – 

Dokumenty 2007/9 (Praha, 2007), 24. 
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výše uvedeného je zřetelné, že Fond hrál důležitou roli i pro vládní představitele, kteří ho 

v tomto kontextu viděli jako podstatný nástroj zahraniční politiky.  

Pro definitivní rozhodnutí o prodloužení, stejně jako budoucí podoby Česko-

německého fondu budoucnosti, byla rozhodující návštěva tehdejšího německého ministra 

zahraničních věcí Franka-Waltera Steinmeiera v Praze, během níž byla tato otázka 

projednána.184 Česká i německá strana se dohodly na prodloužení Fondu o dalších deset 

let. V rámci prodloužení měl být stanoven i jeho nový statut. Česká i německá strana se 

shodly na tom, že tento nový statut by měl zakotvit novou orientaci na aktuální otázky, 

přičemž by se měl hlavně zaměřit na výměnu mládeže a přeshraniční spolupráci. Otázky 

spojené s problematikou minulosti a odškodnění by už v budoucnu neměly představovat 

hlavní část činnosti ČNFB.185  

Tuto důležitou změnu lze doložit srovnáním cílového zaměření v daném časovém 

období. Z časového kontextu je patrné, že Česká republika na začátku tisíciletí procházela 

podstatným vývojem s cílem přiblížit se západním evropským státům. Prvním důležitým 

krokem byl rok 2003, kdy proběhlo referendum o přistoupení České republiky k EU, ke 

kterému se čeští občané vyjádřili kladně.186 Dalším podstatným milníkem byl rok 2007, 

kdy Česká republika vstoupila do Schengenského prostoru.187 Tento mezinárodně-politický 

kontext do velké míry formoval i vývoj česko-německých vztahů v této době. Pokud Fond 

chtěl dostát záměru, se kterým byl založen, konkrétně podpory česko-německých vztahů, 

bylo zapotřebí, aby na výzvy tohoto období pružně reagoval a upravil tak podle nich svou 

strategii.  

Z výročních zpráv Fondu je na první pohled patrné, že si byl plně vědom své nové 

role a kladl si za cíl podporu česko-německých vztahů uzpůsobit novým podmínkám. 

Důležitost sociálního projektu pro oběti nacionálně socialistického násilí, který běžel od 

roku 1998, patřil nadále k důležitým projektům, které Fond podporoval. Nicméně již v roce 

2003, kdy došlo ke zmíněnému referendu, si Fond uvědomoval svůj nový úkol podpořit 

evropskou integraci, která by měla probíhat paralelně a měla by být do jisté míry na 

                                                 
184 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „9.11. Ministr zahraničních věcí ČR přijal ministra zahraničí SRN",  

in Zahraniční politika České republiky – Data 2007/11 (Praha, 2007), 27. 
185 „NĚMECKO (Spolková republika Německo)", 132. 
186 Pavel Šaradín, „Referendum o přistoupení k EU a volební podpora politických stran v České republice.", 

Středoevropské politické studie 5, č. 4 (2003), https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4021/5304 

(ověřeno: 7. května 2019). 
187 „Vstup ČR do Schengenu", Euroskop, https://www.euroskop.cz/8750/sekce/vstup-cr-do-schengenu/ 

(ověřeno: 7. května 2019). 
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prohlubování česko-německých vztahů navázána. Měl „plnit svoji úlohu strážce a 

podporovatele česko-německé spolupráce v celoevropském procesu sjednocování“.188 

Poté, co došlo k východnímu rozšíření EU, a Česká republika se stala pevnou součástí 

Evropské unie, bylo možné i reflektovat rostoucí počet žádostí na projekty, které se 

danému rozšíření věnovaly, což odráží i nárůst povědomí společnosti o této problematice a 

vzniklý entusiasmus se tímto tématem zabývat.189 Postupem času si Fond toto téma osvojil 

jako jedno ze svých charakterizujících témat a snaží se vzájemnou česko-německou 

spolupráci i v tomto směru spoluutvářet.190 Tento nový vývoj můžeme vidět v první řadě 

jako reakci na změněné mezinárodní podmínky, které Fond již v prvním roce přístupu ČR 

do EU dle svých výročních zpráv reflektoval. Na straně druhé toto nové směřování Fondu 

odpovídalo i následným požadavkům vládních aktérů, aby se Fond více zaměřil na aktuální 

problematiku. Fond tak do jisté míry sám na důležitý vývoj v rámci EU pro česko-německé 

vztahy reagoval a nepřímo svou podporující aktivitou kladně přispíval k proevropské 

zahraniční politice obou států.  

K jednomu z předpokladů úspěchu většiny zprostředkovatelských organizací patří 

práce s veřejností a vlastní prezentace ve veřejném prostoru.191 Fond v roce přistoupení ČR 

do EU věnoval těmto aspektům větší pozornost. Jedním z důvodů byl záměr svou 

dosavadní činnost a existenci, která se přenesla do druhé poloviny svého vymezeného 

funkčního období, patřičně reflektovat a pak také česko-německé veřejnosti přiblížit 

možnosti spojené s projektovou podporou, kterou Fond už tehdy nabízel v několika 

různých oblastech.192 V roce 2007, kdy došlo k prodloužení Fondu, výroční zpráva 

detailněji zhodnotila jeho dosavadní desetiletou činnost a zavedla některé další kontrolní 

mechanismy. Byl například zavedený roční limit prostředků podporujících projektovou 

činnost. Pro srovnání cílových priorit poslouží i ilustrace finančních částek, které byly na 

jednotlivé oblasti poskytnuty. Z částky 2,75 miliardy Kč, která byla Česko-německému 

Fondu budoucnosti dána k dispozici, bylo vyplaceno 1,5 miliardy obětem nacismu. 

Částkou 850 miliónů bylo podpořeno celkově 4400 projektů. Kancelář pro oběti nacismu, 

která pod ČNFB spadala, pak vyplatila 8 miliard Kč, které jí pro podporu obětí vyplatily 

německé a rakouské firmy. Z nově definovaných cílů ČNFB jasně vyplývá, že si byla 

                                                 
188 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2003 (Praha, 2004), 5. 
189 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2004 (Praha, 2005), 6. 
190 Kafka, Interview autorky, otázka 7. 
191 Maass, „Das deutsche Modell – Die Mittlerorganisationen", 273,274. 
192 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2004, 9. 
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organizace vědoma své role v prohlubování česko-německé spolupráce v různých 

podobách a sférách.193 Nicméně důležitost otázek minulosti v rovině konkrétního 

odškodnění po desetileté činnosti ČNFB dosáhla určité finálnosti. Sociální projekt 

humanitární pomoci pro oběti nacionálně socialistického násilí v roce 2007 přerozdělil 

poslední splátku ze stanoveného rozpočtu.194 Úspěšné ukončení tohoto projektu přitom 

mělo pro následující vymezení Fondu významnou roli a potvrdilo funkčnost této bilaterální 

nadace.195  

Z daného vyplývá, že k prvnímu prodloužení Fondu přispělo několik faktorů 

spojených se zahraniční politikou obou států. Jednak se jednalo o otázky společné 

minulosti v podobě Sociálního projektu, kterého se Fond zhostil úspěšně a potvrdil tím 

svou účelnost ve společnosti, ale i na politické úrovni, což tvořilo jeden z hlavních 

předpokladů pro další prodloužení. Od toho se pak odvíjela potřeba působnosti této nadace 

i v rámci evropské integrace, jak na české, tak i na německé straně, a jisté očekávání 

vládních představitelů, že Fond bude na nové výzvy reagovat. Na druhé straně nesmíme 

opomenout i vůli konkrétních činitelů Fondu tento bilaterální projekt prodloužit, jelikož 

samo prodloužení sice bylo podmíněné vůlí vládních činitelů, nicméně i především role 

tehdejších ředitelů Tomáše Kafky a Herberta Wernera sehrála v tomto procesu zásadní roli. 

Fond se musel ujistit, že má jak v českém, tak německém parlamentu a vládě oporu. Tomáš 

Kafka k tomuto uvádí, že se během svého vedení nesetkal s bezprostřední negativní reakcí 

na prodloužení Fondu196, což jen potvrzuje úspěch a uznání této nadace jakožto zdroje soft 

power vzájemné zahraniční politiky. Úspěšnost Fondu v rámci sociálního projektu jednak 

potvrdila počáteční záměr obou vlád, když se ČNFB konsolidoval. Na druhé straně však 

tento úspěch zajistil této instituci i existenci do budoucnosti. Sociální projekt a odškodnění 

obětí nacionálně socialistického režimu už tak nepředstavovalo jeho hlavní cílový záměr. 

Z hlediska konceptu rekonciliace lze tyto změny chápat jako dovršení druhého stupně 

instituční úrovně, kdy v tomto případě omezení činnosti na dobu 10 let bylo dočasně 

vyřešeno dalším prodloužením a kdy ukončení sociálního projektu vedlo k novému 

přeorientování Fondu.  

 

                                                 
193 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2007 (Praha, 2008), 11. 
194 ČNFB/DTZF, „Sociální projekt", ČNFB/DTZF oficiální webové stránky, 

http://www.fondbudoucnosti.cz/obeti-nacismu/socialni-projekt/ (ověřeno: 7. května 2019). 
195 Kafka, Interview autorky. 
196 Ibid. 
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3. 2. Mezník – 15leté výročí  

Jedním z důležitých mezníků pro reflexi dosavadních česko-německých vztahů 

bylo 15. výročí Česko-německé deklarace v lednu 2012, ke kterému se vyjádřila řada 

česko-německých představitelů. To představovalo i klíčovou roli v rámci reflexe činnosti 

samotného ČNFB, srovnání jeho definice cílů, stejně tak jako diskusí hlavních politických 

představitelů o jeho dalším prodloužení. Ministerstvo zahraničních věcí vydalo k tomuto 

výročí prohlášení, kdy zopakovalo hlavní cíle česko-německé deklarace nezatěžovat 

vztahy otázkami minulosti, nicméně podtrhlo stálou aktuálnost problematiky společné 

minulosti. Z tohoto důvodu byla důležitá existence Česko-německého fondu budoucnosti i 

Česko-německého diskusního fóra jakožto hlavních institucí v podpoře vzájemného 

dialogu a setkávání, což podtrhuje důležitost obou institucí v rámci česko-německých 

vztahů.197  

V roce 2012 slavila své 20leté rovněž i Smlouva o dobrém sousedství a přátelské 

spolupráci z roku 1992. Při příležitosti tohoto výročí byla rovněž kladně vyhodnocena 

činnost ČNFB hlavními představiteli česko-německých vztahů. Podle tehdejšího ministra 

zahraničních věcí Guida Westerwelleho se Fond vyvinul v nepostradatelného aktéra, 

spoluutvářejícího příznivé česko-německé sousedské vztahy. Dle jeho slov by měl být ještě 

více než doposud využíván, aby přispěl k nárůstu zájmu o česko-německé vztahy 

především u mladé generace.198  

Následující rok 2013 byl významný jednak vzhledem k 15letému jubileu ČNFB, 

ale i co se týče významného prohlubování vzájemných bilaterálních vztahů. V rámci 

česko-německých vztahů došlo k personální obměně na obou stranách. Změny ve vedení 

státu byly přijaty oběma stranami příznivě. Co se týče důležitého tématu vyrovnávání se 

s minulostí, byl tento rok klíčový. Nejprve nově zvolený bavorský ministerský předseda 

Horst Seehofer jako první bavorský hlavní představitel oficiálně navštívil Prahu. 

Následovala oficiální návštěva Bavorska tehdejšího českého premiéra Petra Nečase, který 

v bavorském zemském sněmu v rámci své řeči zopakoval hlavní formulace z Česko-

                                                 
197 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „20.1. Prohlášení k 15. výročí podpisu Česko-německé deklarace",  

in Zahraniční politika České republiky – Dokumenty I/III 2012 (Praha, 2007), 146. 
198 Guido Westernwelle, „Rede von Außenminister Guido Westerwelle zum zwanzigsten Jahrestag der 

Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 

Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik, 6. 3. 2012 im Prager Senat", Auswärtiges Amt BRD , 

6. březen 2012, https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/120306-bm-nachbarschaftsvertrag-

prag/249150 (ověřeno: 7. května 2019). 
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německé deklarace a vyjádřil lítost nad osudy sudetských Němců.199 Jednalo se o důležité 

morální gesto, které bylo pro česko-německý a potažmo pro česko-bavorský vztah klíčové. 

Ukázalo se však, že téma odsunu a Benešových dekretů i přesto dokázalo ovlivnit české 

prezidentské volby.200 Zásadní byly též parlamentní volby v Německu. Určující pro další 

fungování ČNFB v tomto ohledu byla koaliční smlouva mezi vládními stranami CDU, 

CSU a SPD. Tato koaliční smlouva se stala první (a zatím poslední) koaliční smlouvou, 

kde byl výslovně potvrzen zájem zajistit ČNFB další fungování i po roce 2017, kdy mělo 

skončit jeho už jednou prodloužené funkční období.201 Tento záměr vlády potvrzuje roli 

ČNFB jako nástroje v německé zahraniční politice vůči České republice. V české koaliční 

smlouvě nové Sobotkovy vlády se sice daná záruka neobjevila, nicméně byl vyjádřen 

záměr prohloubit strategický dialog se SRN202, což do velké míry lze vidět jako potvrzení 

trvající potřeby, aby tato bilaterální instituce podporující vzájemnou spolupráci fungovala i 

nadále. To dokládá i řeč nového premiéra Bohuslava Sobotky, kterou pronesl v politické 

nadaci Friedrich-Ebert-Stiftung v Berlíně na téma „Společně jako silní partneři pro sociální 

Evropu“. V tomto projevu podtrhl, že pro budoucí česko-německé vztahy je prodloužení 

ČNFB důležité, jelikož představuje významný nástroj pro prohlubování vzájemných 

vztahů.203 Stejnou měrou ČNFB v daném roce podpořil i tehdejší německý ministr 

zahraničních věcí Steinmeier, který v rámci české velvyslanecké konference pozitivně 

vyhodnotil budoucí perspektivu další činnosti Fondu, který dle něj hraje důležitou roli 

v česko-německém usmiřovacím procesu a který přiměl česko-německou společnost 

k hlubšímu dialogu.204 Záruka dalšího fungování ČNFB byla pro jeho funkcionáře 

                                                 
199 Petr Nečas, „Projev předsedy vlády před poslanci Bavorského zemského sněmu, 21. února 2013", Vláda 

České republiky, 21. únor 2013, https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/vyznamne-projevy/projev-

predsedy-vlady-pred-poslanci-bavorskeho-zemskeho-snemu--21--unora-2013-103728/ (ověřeno: 7. května 

2019). 
200 Vladimír Handl, „Spolková republika Německo v české zahraniční politice", in Česká zahraniční politika: 

Analýza ÚMV (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013), 108. 
201 „Koalitionsvertrag zwischen CDU. CSU und SPD - 18. Wahlperiode", Bundesregierung online, 27. 

listopad 2013, 165, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-

koalitionsvertrag.html (ověřeno: 7. května 2019). 
202 „Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 - 2017", Vláda 

České republiky, 29. leden 2014, 30, https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-

dokumenty/koalicni_smlouva.pdf (ověřeno: 7. května 2019). 
203 Bohuslav Sobotka, „Společně jako partneři pro sociální Evropu", ČSSD online, 13. březen 2014, 

https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/projev-b-sobotky/ (ověřeno: 7. května 2019). 
204 Frank-Walter Steinmeier, „Rede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier bei der tschechischen 

Botschafterkonferenz", Auswärtiges Amt BRD, 27. srpen 2014, https://www.auswaertiges-

amt.de/de/newsroom/140827-bm-boko-prag/264646 (ověřeno: 7. května 2019). 
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důležitou reflexí, že jejich práce zabývající se usmířením, bližším porozuměním a užší 

spoluprací nachází pozitivní odezvu ve společnosti.205  

To, že ČNFB byl v tehdejší německé koaliční smlouvě výslovně zmíněn, souviselo 

s několika skutečnostmi. V první řadě se jednalo o výše zmíněný kontext česko-

německých vztahů, kdy se ukázalo, jak je důležité nadále objasňovat otázky týkající se 

společné minulosti a aktivně spolupracovat na společných projektech a iniciativách do 

budoucna. Příznivé podmínky pro pozitivně vnímané prodlužování dalšího fungování 

Fondu a uvědomování si jeho podstaty souviselo právě i s jeho 15letým jubileem, které 

otevíralo možnost jeho činnost patřičně reflektovat. Celá řada významných osobností se 

veřejně vyjádřila k činnosti Fondu obdivně, což pouze podtrhlo jeho význam pro česko-

německé vztahy. Jako nejdůležitější příklady můžeme uvést bývalého ministra 

zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, který uvedl, že pozitivní vývoj česko-německých 

vztahů do velké míry souvisí s příznivým posunem v občanské společnosti, který mohl 

proběhnout právě díky činnosti ČNFB. Dle jeho názoru by ČNFB měl posloužit jako 

příklad, jak se s někdy složitou a tíživou minulostí vyrovnávat.206 K dalším významným 

osobnostem, které vyjádřily Fondu svou gratulaci a podtrhly význam jeho fungování do 

budoucnosti, patřil tehdejší prezident zemského sněmu Norbert Lammert, stejně jako 

německý spolkový prezident Roman Herzog.207 Norbert Lammert vyzdvihl především 

dobrou spolupráci na parlamentní úrovni, stejně jako nové společné aktivity v rámci 

občanské společnosti. Podle něj právě díky fungování ČNFB a Česko-německého fóra se 

tyto dvě významné platformy společenské diskuse nejen podporují, ale navíc propojují.208 

Dané výroky rovněž odpovídají fungování Fondu jako agenta zahraniční politiky obou 

států, na kterém bylo závislé i jeho další prodloužení.  

Podstatné pro výslovné uvedení záměru pro budoucí fungování Fondu v tehdejší 

koaliční smlouvě souviselo i se skutečností, že tehdejší náměstek vlády ministerstva pro 

                                                 
205 Martina Schneibergová, „Deutsch-tschechischem Zukunftsfonds wird perspektive über 2017 hinaus 

geöffnet", Radio Praha, 27. listopad 2013, https://www.radio.cz/de/rubrik/nachrichten/deutsch-

tschechischem-zukunftsfonds-wird-perspektive-ueber-2017-hinaus-geoeffnet (ověřeno: 7. května 2019). 
206 „Schwarzenberg feierte Jubiläum des Zukunftsfonds", Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin, 22. 

květen 2013, 

https://www.mzv.cz/berlin/de/pressemitteilungen_reden_texte/pressemitteilungen/minister_schwarzenberg_f

eierte_in_berlin.html (ověřeno: 7. května 2019). 
207 „15 Jahre Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds 15 Jahre gelebte Nachbarschaft", ČNFB/DTZF oficiální 

webové stránky , 14. květen 2013, 

http://www.fondbudoucnosti.cz/15/default.aspx?articleID=3635&languageID=2 (ověřeno: 7. května 2019). 
208 Till Janzer, „Tschechien und Deutschland feiern 15 Jahre Zukunftsfonds und Gesprächsforum", 16. květen 

2013, https://www.radio.cz/de/rubrik/kaleidoskop/tschechien-und-deutschland-feiern15-jahre-zukunftsfonds-

und-gespraechsforum (ověřeno: 7. května 2019). 
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hospodářskou spolupráci a rozvoj Hans-Christian Schmidt působil zároveň i jako předseda 

Rady Česko-německého diskusního fóra a na koaličních jednáních se mohl jakožto člen 

vyjednávacího týmu spolupodílet. Můžeme tedy říct, že dobrá vůle německých politiků, 

která byla podmíněná správným fungováním a účelností Fondu, dokázala pasáž o budoucí 

existenci Fondu prosadit do německé koaliční smlouvy. Na české straně se stejný krok 

nepodařil, byť vůle české strany k prodlužování v té době již byla.209  

Česko-německý fond se snažil 15. výročí patřičně využít. Byla pořádána řada 

setkání a workshopů, které se k tomuto výročí vztahovaly a v jejichž rámci Fond usiloval o 

to, aby se jich účastnila široká občanská veřejnost a došlo tak k výměně zkušeností a 

kontaktů napříč různými oblastmi (politika, kultura, školství, církev, neziskový a sociální 

sektor). V rámci této činnosti rovněž podporoval prezentaci své vlastní činnosti navenek.210 

Na základě výročních zpráv lze též doložit kontinuální nárůst projektových žádostí, 

což na jedné straně potvrzuje jeho funkčnost jakožto prostředku soft power nejen jako 

zahraniční politiky, ale rovněž i politických hodnot a kultury, jejímž se projektová činnost 

Fondu vyznačuje. Na druhé straně je třeba toto navýšení žádostí vidět i v souvislosti s 

nedostatečnou možností alternativního financování, která se se stále trvající ekonomickou 

krizí prohlubovala.211 Česko-německého fondu budoucnosti se tato krize vzhledem k jeho 

stanovení rozpočtu na 10 let a zodpovědnému hospodaření nedotkla, nebyl tudíž nucen ke 

škrtům, které by mohly vést k omezení projektové podpory. 

Nicméně výroční zpráva ku příležitosti 15. výročí nenabízí reflexi konkrétních cílů 

ČNFB. Daleko více se soustředí na prezentaci podpořené projektové činnosti, která kladně 

odráží výsledky činnosti Fondu a utváří tak jeho pozitivní obraz ve společnosti i jeho role 

jakožto doplňující instituce v rámci procesu rekonciliace.212 Každá oblast podpory tak 

sleduje různé cíle odpovídající jejímu zaměření. Celkově lze i tak říci, že ČNFB usiloval o 

podporu spolupráce a výměny ve všech podporovaných oblastech. Minulost též figurovala 

jako jeden z cílů Fondu v podobě podpory historické reflexe vzájemných vztahů, 

seznamování s příběhy pamětníků či předávání zkušeností a kulturních hodnot. Minulost 

tedy představovala důležitý aspekt přítomnosti, stejně jak tomu je ve fázi historie minulosti 

jako přítomnost v konceptu rekonciliace. Role jistého společenského „mecenáše“, který se 

                                                 
209 Bruss, Interview autorky, 6. 
210 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2013 (Praha, 2014), 4. 
211 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2012 (Praha, 2013), 4. 
212 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2013, 4. 
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snaží o zprostředkování mezi politikou a širokou občanskou společností, odpovídá 

cílovému vymezení Fondu podpořit společné hledání možných řešení aktuálních 

společenských problémů213 stejně tak, jako jeho funkci jakožto nástroje soft power. 

 

3. 3. Druhé prodloužení: 2017 

Na základě výše uvedených skutečností byl záměr německé strany Fond prodloužit 

i podruhé víceméně už předem určen v koaliční smlouvě CDU, CSU a SPD. To potvrdil i 

tehdejší ministr zahraničí Frank Walter Steinmeier ve své řeči na české velvyslanecké 

konferenci.214 Trend utvrzování významu a společenské role v česko-německých vztazích 

pokračoval tedy i v roce 2014, o čemž svědčí vzájemné návštěvy ministrů zahraničních 

věcí obou zemí. Při návštěvě tehdejšího ministra zahraničních věcí Zaorálka v Berlíně on i 

jeho německý protějšek Steinmeier potvrdili společnou podporu ČNFB i po roce 2017 a 

ocenili tuto platformu jako „vynikající ukázku praktické česko-německé spolupráce“.215 

Stejný záměr oba dva ministři zopakovali i během Steinmeierovy návštěvy v Praze, kdy 

mimo jiné došlo k důležitému posunu česko-německých vztahů na strategickou úroveň. Je 

však třeba podotknout, že pro německou stranu to platí pouze omezeně. Mezi oběma 

partnery byl sice zaveden tzv. „Strategický dialog“, který ke strategickému partnerství 

přispívá. Nicméně SRN nemá s ČR navázané oficiální strategické partnerství jako s jinými 

státy.216  

V roce 2015 však byly vztahy ohroženy problematikou migrační krize, která do 

jisté míry českou a německou společnost rozdělovala. Naopak jiné mezinárodní problémy, 

jako brexit či ukrajinská krize, českou i německou vládu názorově spíše spojovaly.217 

Krom toho byl rok 2015 významný kvůli zahájení mezivládního Strategického dialogu, 

který měl mj. právě v kritických momentech zprostředkovat cestu ke kompromisnímu 

                                                 
213 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2012, 10–20. 
214 Steinmeier, „Rede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier bei der tschechischen 

Botschafterkonferenz". 
215 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „7. 3. Ministr L. Zaorálek v Berlíně: Krize budeme řešit společně",  

in Zahraniční politika České republiky – Data I-III/2014 (Praha, 2014), 102. 
216 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „27. 8. Ministr L. Zaorálek přijal německého ministra zahraničních 

věcí Franka-Waltera Steinmeiera", in 27. 8. Zahraniční politika České republiky – Data VII-IX/2014 (Praha, 

2014), 111. 
217 Vladimír Handl, „Spolková republika Německo v české zahraniční politice", in Česká zahraniční politika: 

Analýza ÚMV (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015), 87–104. 
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řešení a dát prostor pro oboustrannou výměnu názorů a iniciativ.218 Jedná se o tematizování 

otázek překračujících rámec bilaterálních stejně jako multilaterálních otázek.219 Daná 

platforma může být viděna vedle ČNFB a Česko-německého diskusního fóra jako třetí 

instituční pilíř česko-německých vztahů. Slouží především k výměně názorů a udržování 

dialogu mezi česko-německými představiteli jednotlivých resortů.220  

Před bilaterálním stvrzením prodloužení Fondu a jeho finančního zajištění bylo 

důležité, aby se na stanovené částce a záměru prodloužení shodla každá vláda zvlášť. Na 

německé oficiální úrovni toto proběhlo už s vymezením nové koaliční smlouvy. Na české 

úrovni můžeme najít konkrétní schválenou částku v usnesení vlády v květnu roku 2016. 

Během vládního jednání předložil ministr zahraničí vládě návrh ke schválení finančního 

příspěvku, který měl umožnit další fungování Fondu. Pro období 2018–2027 byl tak 

schválen příspěvek z české strany ve finanční výši 270 milionů Kč.221 V roce 2016 byly již 

patrné dopady migrační krize. Nekonzultování německého postoje s českým partnerem 

vztah do jisté míry ohrozilo. Nicméně česká zahraniční politika v čele s tehdejším 

ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem byla ochotná se stát partnerem 

Německa v posilování evropského společenství, nicméně pouze za předpokladu, že 

německá strana bude ochotna českou stranu o svých postupech informovat a vést s ní 

konstruktivní dialog.222 

Jelikož bylo založení ČNFB iniciováno Česko-německou deklarací 1997, bylo jeho 

prodlužování spojeno i s diskursem kolem jejího výročí. Tehdejší ministr Zaorálek k této 

příležitosti navštívil Berlín, kde se setkal s německým ministrem zahraničí Steinmeierem. 

V rámci jubilea deklarace bylo oběma ministry podepsáno oficiální prohlášení ke 

dvacátému výročí deklarace. Mimo to si oba dva představitelé vyměnili dopisy, ve kterých 

potvrdili záměr prodloužit činnost ČNFB o dalších 10 let. Bylo oficiálně potvrzeno, že 

česká strana podpoří fungování Fondu částkou 270 milionů CZK, zatímco německá strana 

                                                 
218 Handl, „Spolková republika Německo v české zahraniční politice". 
219 Lubomír Zaorálek, „‚Síla Německa a slabost Evropy: překonání paradoxu´ Projev ministra Zaorálka na 

Humboldtově univerzitě v Berlíně", Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 16. červen 2016, 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/clanky_a_projevy_ministru/clanky_a_projevy_ministra_z

aoralka_2016/x2016_06_16_projev_ministra_zaoralka_humboldtova_uni.html (ověřeno: 7. května 2019) 
220 Lubomír Zaorálek a Frank-Walter Steinmeier, „Erklärung anlässlich des 20. Jubiläums der „Deutsch-

Tschechischen Erklärung über die gegenseitigen Beziehungen und deren zukünftige Entwicklung“ vom 21. 

Januar 1997", Auswärtiges Amt BRD, leden 2017, https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/170125-

gemerkl-cze/287356 (ověřeno: 7. května 2019). 
221 Vláda České republiky, USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. května 2016 č. 446 (Praha, 

2016). 
222 Zaorálek, „‚Síla Německa a slabost Evropy: překonání paradoxu´ Projev ministra Zaorálka  

na Humboldtově univerzitě v Berlíně". 
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přispěje obnosem 25 milionů EUR.223 Z daného vyplývá, že ani druhé prodloužení nebylo 

problematické. To mimo jiné potvrzuje i Tomáš Kafka, který byl v českém vyjednávacím 

týmu. Kromě vyjednávání hlavních vládních činitelů bylo prodlužování sice spojeno s 

rozsáhlou úřednickou agendou, ta je nicméně od reálné politiky neodmyslitelná.224 

Ministr Zaorálek poté podtrhl, že pro funkční česko-německé vztahy není důležitá 

jen politická úroveň spolupráce, ale i podpora občanské úrovně a společných občanských 

iniciativ, kterou Fond úspěšně naplňuje.225 Oba ministři ve svém společném prohlášení 

vyhodnotili ČNFB jako pevně ukotvenou součást politicko-společenského diskursu, která 

vytváří a uchovává velkou síť vzájemných vztahů. Z tohoto důvodu její význam pro 

budoucí fungování přesahuje i rámec politických dokumentů obou států.226 Důležitost 

Fondu též podtrhl ve svém projevu u příležitosti 20. výročí Česko-německé deklarace 

německý státní tajemník pro evropské záležitosti Michael Roth a ocenil záměr české i 

německé vlády financování o dalších 10 let znovu prodloužit.227 Dokonce se v této době 

mluvilo i o tom, dát v rámci prodloužení po dvaceti letech závazek i dalšího prodloužení 

po skončení třetí dekády činnosti. Nicméně se od této varianty odstoupilo, jelikož převážil 

názor, že bude „jednodušší jít krok za krokem“.228 

 V souvislosti s tímto výročím se premiér Sobotka spolu s ministrem zahraničí 

Zaorálkem zúčastnili jednání správní rady Česko-německého fondu budoucnosti. Oba 

vládní představitelé kladně zhodnotili rozhodnutí Fond prodloužit, jelikož pozitivně přispěl 

k vyrovnávání se s česko-německou minulostí, stejně jako k budování a prohlubování 

                                                 
223 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „25. 1. Ministr L. Zaorálek uskutečnil pracovní návštěvu v Berlíně  

u příležitosti 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace", in Zahraniční politika České republiky – Data I-

III/2017 (Praha, 2017), 85; Markéta Kachlíková, „Deutsch-tschechische Erklärung Versöhnung mit jeweils 

eigener Vergangenheit", Radio Praha, 26. leden 2017, DEUTSCH-TSCHECHISCHE ERKLÄRUNG: 

https://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/deutsch-tschechische-erklaerung-versoehnung-mit-jeweils-eigener-

vergangenheit (ověřeno: 7. května 2019). 
224 Kafka, Interview autorky. 
225 „Ministr Zaorálek v Berlíně: Deklarace je prostorem pro sebereflexi a cestu do budoucnosti", ČSSD 

online, 25. leden 2017, https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/ministr-zaoralek-v-berline-deklarace-je-

prostorem-pro-sebereflexi-a-cestu-do-budoucnosti/ (ověřeno: 7. května 2019). 
226 Lubomír Zaorálek a Frank-Walter Steinmeier, „Erklärung anlässlich des 20. Jubiläums der „Deutsch-

Tschechischen Erklärung über die gegenseitigen Beziehungen und deren zukünftige Entwicklung“ vom 21. 

Januar 1997", Auswärtiges Amt BRD, leden 2017, https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/170125-

gemerkl-cze/287356 (ověřeno: 7. května 2019). 
227 Michael Roth, „Rede von Europa-Staatsminister Michael Roth beim Festakt zum 20. Jubiläum der 

Deutsch-Tschechischen Erklärung in der Karls-Universität Prag", Auswärtiges Amt BRD, leden 2017, 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/170130-stm-r-20-deu-cze-erklaerung/287498 (ověřeno: 7. 

května 2019). 
228 Kafka, Interview autorky. 
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česko-německých vztahů.229 Mimoto byla správní radou na tomto zasedání schválena 

částka pro budoucí podporu vzájemných projektů a umožnění dalšího trvání ČNFB spolu 

s Česko-německým diskusním fórem.230 

 

3. 4. Shrnutí: Prodlužování činnosti ČNFB  

Česko-německá deklarace obsahovala zavazující záměr založit Česko-německý 

fond budoucnosti jakožto instituci, která má jednak sloužit k přerozdělování prostředků na 

společné česko-německé projekty, a jednak jako instituci, která má odškodnit české oběti 

nacionálněsocialistického násilí. Očekávalo se, že i většina projektů bude zaměřena právě 

ve prospěch této skupiny. Tuto počáteční fázi Fondu a dohody kolem jeho vzniku kolem 

roku 1997 lze označit jako podporu pozitivních bilaterálních vztahů, kterým byla 

nakloněna exekutiva v obou zemích. Založení ČNFB tak v rámci konceptu soft power 

představuje důležité pouto mezi českou a německou vládou, jehož hlavním zdrojem je 

dohoda mezi českou a německou zahraniční politikou.  

Dle slov Jaroslava Kučery představoval Fond „rekonciliační instituci nové 

generace“231. Na financování stejně jako na správě jeho prostředků se podílely obě strany. 

Jeho dvojí hlavní vymezení (podpora společných česko-německých projektů a odškodnění 

obětí nacionálně socialistického násilí) též působilo ojediněle. Z hlediska konceptu 

rekonciliace lze počáteční fázi založení Fondu definovat jako první fázi historie, kdy se 

jedná o fázi, kdy minulost slouží jako její stimulační bod. Jasná definice záměru založit 

Fond jakožto organizaci, jejíž hlavní náplní má být v první řadě odškodnění obětí 

nacionálně socialistického režimu, stejně jako realizace projektů zaměřujících se na tyto 

skupiny, vyznačuje druhou fázi přiznání pocitu křivd z německé strany. Samotná existence 

Fondu posléze spadá do třetí fáze – minulost jako přítomnost, jejíž hlavním záměrem je 

uchování minulosti ať už ve formě vzdělávání, památníků či psaných nebo verbálních 

rozprav na toto téma232, přičemž Fond k tomuto nejen v rámci své projektové činnosti 

přispívá. 

                                                 
229 „Premiér Sobotka se setkal se správní radou Česko-německého fondu budoucnosti", Vláda České 

republiky, 13. červen 2017, https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-sobotka-se-setkal-se-

spravni-radou-cesko-nemeckeho-fondu-budoucnosti-157338/ (ověřeno: 7. května 2019). 
230 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, „15. 6. Česko‐německý fond budoucnosti podpoří další projekty 

spolupráce", in Zahraniční politika České republiky – Data IV-VI/2017 (Praha, 2017), 130. 
231 Kučera, Mírové uspořádání s Německem, 255. 
232 Gardner Feldman, Germany’s foreign policy of reconciliation, 20. 
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Tabulka č. 1: Česko-německý fond budoucnosti v rámci konceptu rekonciliace – 

aspekt - historie 

Historie 

Minulost jako stimulační bod Diskuse v rámci ČN deklarace a 

otevření minulostní problematiky 

 

Uznání pocitu křivdy  Založení ČNFB a diskurs s tím 

spojený, stanovení odškodnění obětí 

nacionálně-socialistického režimu 

Minulost jako přítomnost Samotná činnost ČNFB  

Zdroj: Gardner Feldman, Lily. Germany’s foreign policy of reconciliation: from enmity to 

amity. Lanham, Md: Rowman & Littlefield Publishers, 2012. 

 

Náplň agendy Fondu procházela určitým vývojem. V počátcích hlavním předmětem 

jeho činnosti bylo odškodnění obětí nacistického režimu. Role Fondu v konceptu 

rekonciliace tak odpovídá roli instituce, která doplňuje vládní postupy a jeho existence a 

činnost je ukotvená na základě oficiální smlouvy nebo dohody obou stran reflektující 

chování vlády v minulosti. V rámci oblasti soft power úspěšnost Sociálního projektu 

představovala důležitý aspekt zahraniční politiky obou zemí, na jejímž základě byly 

stanoveny příznivé podmínky pro jeho následné prodloužení v obou sledovaných obdobích 

(2007, 2017).  

Na projektovou činnost Česko-německého fondu budoucnosti můžeme nahlížet 

v rámci obou konceptů. Z hlediska analýzy ČNFB jakožto nástroje soft power je v jeho 

projektové činnosti zdrojem kultura, potažmo zahraniční kulturní politika (pořádání a 

podpora výstav, podpora překladu beletrie, vystoupení umělců, koncerty, divadelní 

představení, …) stejně tak jako politické hodnoty (podpora odborných publikací, 

přednášek, sympózií, workshopů, …).  

V rámci jednotlivých projektů je důležitá i minulostní problematika. Ať už se jedná 

o snahu konstruktivního dialogu tematizující minulost, podpory společné kultury 
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vzpomínání, či o záměr předání zkušeností budoucí generaci učením se z vlastních chyb. 

V tomto ohledu můžeme říci, že Česko-německý fond budoucnosti do velké míry svou 

projektovou činností jedná jako rekonciliační instituce v roli doplňku.  

Důležitý projekt Česko-německého fondu budoucnosti, který má též svůj základ 

v Česko-německé deklaraci, představuje Česko-německé diskusní fórum, přičemž se svým 

způsobem jedná o do jisté míry oddělený orgán s vlastní pracovní agendou. Zástupci 

z německé a české vlády, akademických kruhů, publicistů a kultury v rámci této platformy 

diskutují o důležitých společenských tématech. Tento projekt tak potvrzuje roli ČNFB 

jakožto agenta soft power obou států, přičemž jsou jeho hlavními zdroji na základě 

několikera pracovních skupin jak politické hodnoty, zahraniční politika, ale do určité míry 

i kultura. Společná minulost představovala jeden z hlavních aspektů společných diskusí 

v rámci tohoto fóra. Tato platforma naplňuje v rámci konceptu rekonciliace stejnou roli 

jako Česko-německý fond budoucnosti – roli doplňku a nachází se ve fázi historie, kdy je 

minulost projektována v přítomnosti.  

Cílové zaměření ČNFB za 20 let jeho činnosti prošlo velkým vývojem, který mimo 

jiné souvisel i s organizační strukturou Fondu a jeho projektovou podporou. Po 10 letech 

byl ukončen Sociální projekt, který sloužil k odškodnění obětí nacismu. Od roku 2007 už 

ČNFB též nefungoval jako partnerská nadace pro spolkovou nadaci EVZ. Prohlubující se 

evropská integrace stejně jako změněné mezinárodní prostředí představovaly pro česko-

německou spolupráci řadu nových výzev. Z toho důvodu došlo v cílovém vymezení 

k posunu, který se snaží uzpůsobit aktuálním podmínkám a očekáváním. Další prodloužení 

je tak do jisté míry podmíněné schopností Fondu na dané výzvy reagovat a sladit je 

s požadavky veškerých jeho orgánů, které jsou částečně přímo navázané na exekutivu obou 

států.  

Tabulka č. 2: Úrovně vývoje Česko-německého fondu budoucnosti podle konceptu 

rekonciliace 

Instituce - úrovně 

Ohraničení 1997–2004 ČN deklarace: 

vymezení cílů, kompetencí, 

doby působnosti  

Růst 2005–2007 První úvahy o 
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možném prodloužení, 

ukončení sociálního 

projektu, změna 

v prioritizaci témat  

Konsolidace 2007–2011 Odstranění omezení 

činnosti na 10 let – první 

prodloužení, První ročník 

téma roku  

Přehodnocení  2012–2018 Specializace 

projektové činnosti (téma 

roku jako stálá součást 

projektové činnosti), 

Opakované prodloužení, 

nárůst vlastních projektů 

(např. Česko-německá 

novinářská cena), zvýšená 

míra prezentace ve 

veřejném prostoru (oslavy 

20 let a prezentace 

projektové činnosti 

Fondu), prezentace na 

knižním veletrhu v Lipsku, 

… 

Zdroj: Gardner Feldman, Lily. Germany’s foreign policy of reconciliation: from enmity to 

amity. Lanham, Md: Rowman & Littlefield Publishers, 2012. 

 

 Společná česko-německá minulost a otázky s ní spojené patří nadále k jedněm z 

hlavních cílových zaměření, které Fond podporuje, čímž nadále funguje jakožto instituce 

v třetí fázi historie konceptu rekonciliace přítomnost jako minulost. Nicméně nyní již 

nedochází ke konkrétní finanční podpoře ve formě vyplácení obětem nacionálně 

socialistického režimu, podpora je nyní formována v jednotlivých podpořených projektech, 
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které se otázkám minulosti věnují. Díky činnosti Česko-německého diskusního fóra, jehož 

je Česko-německý fond budoucnosti zastřešující organizací, dostávají dané diskuse 

přidanou hodnotu, jelikož se Fórum snaží vyhovět potřebě otázky minulosti efektivně 

zapojit do současných společenských problémů a výzev. Tíživá česko-německá minulost 

tak umožňuje toto složité téma oboustranně reflektovat, a navíc jeho prostřednictvím 

docílit i nových formátů bilaterální spolupráce.233  

První léta fungování ČNFB, během kterých se ukázalo, že Fond je pro česko-

německé vztahy důležitou institucí, a kdy na pozadí této skutečnosti se začalo uvažovat o 

prvním prodloužením Fondu, spadají do fáze růstu, kdy původní ohraničení instituce jsou 

postupně odstraňována. Následné první prodloužení Fondu a ukončení Sociálního projektu 

ve stejném roce vedlo do jisté míry i ke změně prioritizace jednotlivých aktivit Fondu. Po 

deseti letech jeho existence vznikla potřeba najít nové výzvy, které budou spoluutvářet 

směřování Fondu v novém desetiletí jeho fungování.  

Tento vývoj dokládá, že se ČNFB po prvním prodloužení nacházel v úrovni 

konsolidace, kdy postupnými kroky docházelo k jeho bližšímu a detailnějšímu 

propracování. Postupně začalo tak vznikat téma roku, v jehož rámci Fond definuje důležitá 

témata pro česko-německé vztahy a s jehož pomocí vstupuje do občanského prostoru. 

První téma roku však bylo zpočátku výrazně motivováno českým ministerstvem 

zahraničních věcí, jak bude blíže konkretizováno v kapitole analyzující téma roku jako 

jeden z nástrojů Fondu. Až postupně se tento záměr stal stálým svébytným projektem 

Fondu.  

Počáteční vývoj tématu roku ke stálé agendě Fondu, stejně jako nárůst dalších 

primárních témat, které si Fond osvojil, jako například společná Evropa a s ní i spojené 

téma společných hranic, svědčí už o detailnějším a širším propracování agendy Fondu, 

která tak představuje fázi konsolidace.  

Po dvaceti letech fungování můžeme pozorovat třetí funkční období Fondu, 

směřující k podpoře česko-německé spolupráce, která se aktivně zasazuje o to, aby 

v Evropě nezačaly vznikat nové hranice.234 Podle bývalého ředitele Joachima Brusse se 

Fond také daleko více zaměřuje na svou prezentaci navenek a na své vlastní projekty.235 

                                                 
233 Jelínek, Interview autorky. 
234 Kafka, Interview autorky. 
235 Bruss, Interview autorky. 
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Nové projekty, cílové priority, stejně tak jako intenzivnější sebeprezentaci na veřejnosti, 

spolu s cílenější prací v projektové činnosti, které si Fond během svého druhého desetiletí 

existence osvojil236, lze z hlediska konceptu rekonciliace vidět jako přechod ČNFB do 

závěrečné instituční úrovně přehodnocení, v jejímž rámci se instituce na základě 

uplynulého času a nových politických výzev zásadně proměňují. Důležité je však 

podotknout, že nové iniciativy Fondu týkající se jeho vlastních projektů237 nebyly založeny 

na konkrétní smlouvě nebo dohodě mezi německou a českou vládní stranou. Iniciativy 

pocházely od hlavních představitelů Fondu. Nicméně vzhledem k úzkému navázání orgánu 

Správní rady na exekutivy obou zemí a na základě výroků hlavních vládních představitelů, 

které podtrhovaly jeho důležitost jakožto prostředku vzájemné zahraniční politiky vůči 

druhému partnerovi a de facto jednoznačnému schválení obou vládních stran i druhého 

prodloužení po dvaceti letech jeho činnosti, lze říci, že tento nový vývoj a směr byl 

hlavními politickými představiteli přijat kladně. Fond i v této své nové činnosti působí jako 

doplňující instituce, ovlivňující oficiální úroveň česko-německých vztahů. 

Představený vývoj existence a prodlužování ilustruje, že se ČNFB prokázal jako 

úspěšný agent v česko-německých vztazích, který je vládními aktéry obou států vnímán 

jako důležitý nástroj v rámci zahraniční politiky vůči svému sousednímu partnerovi. O 

důležitosti tohoto nástroje svědčí mimo jiné konsensus obou stran v rámci schválených 

prodloužení. Desetiletý rozpočet na jedné straně sice svědčí o jisté časové omezenosti a 

působí na další existenci nejistě. Na druhou stranu ho však lze vnímat jako určitou výhodu. 

Kvůli jasně přidělené částce na deset let, která není ohrožená ekonomickými krizemi 

v jednom roce. Pozitivně působí i skutečnost, že se tím také stále udržuje vzájemné napětí 

mezi oběma partnery, které na ně na jedné straně klade nepřímý požadavek reflexe 

vzájemných vztahů, na druhé straně je však zároveň dané napětí spojené s oboustrannou 

důvěrou a vůlí zaručit existenci Fondu i do budoucna.238 

  

                                                 
236 Fiala a Kadlecová, „Contemporary Issues in Czech-German Diplomatic Relations", 49. 
237 Jako například zavedení tématu roku, Česko-německá novinářská cena, větší fokus na prezentaci a práci 

s veřejností.  
238 Kafka, Interview autorky. 
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4. Kultura: Česko-německá novinářská cena 

Jedním z nástrojů, které státy využívají ve svých kulturních vztazích s druhým 

státem, je předávání různých ocenění. Tato ocenění mohou být udílena v jakémkoliv 

relevantním oboru a tvoří součást zahraničně kulturní politiky daného státu, která patří 

k hlavním zdrojům soft power.239 V první řadě se publikum skládá z osob, které nejsou 

v dané oblasti přímo angažované. Další důležitou skupinu pak tvoří protagonisté 

mezinárodních vztahů či jejich zástupci. Mnohdy je s takovým oceněním též spojeno 

vystupování populárních osobností dané země. Samotná událost spojená s předávacím 

aktem přitáhne pozornost veřejnosti. Často v rámci těchto akcí tak vznikne relativně 

různorodé publikum, a to jak národnostně, jazykově, tak oborově. Oběma státům se tak 

nabízí jedinečný prostor pro názorovou výměnu, ale i pro případné navázání nové 

spolupráce a vznik nových projektů.240  

ČNFB v rámci svých vlastních kulturních aktivit od roku 2016 vyhlašuje Česko-

německou novinářskou cenu, kterou do těchto typů ocenění, jak bude následně v práci 

analyzováno, můžeme zařadit. Na Česko-německou novinářskou cenu je tak nahlíženo 

pomocí konceptu soft power, konkrétně jeho zdroje kultury, do které řadíme nástroje 

zahraničně kulturní politiky.241 

4. 1. Dobový kontext – vznik ceny  

Česko-německá novinářská cena byla založena v roce 2016 a první ročník jejího 

udílení proběhl v lednu roku 2017, přičemž se jednalo o společnou iniciativu Česko-

německého fondu, Syndikátu novinářů ČR a Německého novinářského svazu.242 Nejdříve 

se však objevila myšlenka bilaterálního ocenění jako takového. Hlavní cíl, zaměřit se právě 

na oblast žurnalistiky, přišel později.243 

Každý rok je pozváno široké publikum, které se skládá z významných osobností 

z oblasti politiky, školství, vědy a kultury. Kromě toho jsou pokaždé hosty i žadatelé 

projektů daného regionu, kde je cena udílena. Svými projekty podporují česko-německé 

                                                 
239 Maass, „Das deutsche Modell – Die Mittlerorganisationen", 30. 
240 Jana Peterková et al., „Zahraničněpolitické strategie malých států v současném mezinárodním prostředí", 

Mezinárodní vztahy 2015, č. 3 : 15. 
241 Nye, Soft power, 12–14. 
242 ČNFB/DTZF, „Deutsch-tschechischer Journalistenpreis 2016 verliehen", ČNFB/DTZF oficiální webové 

stránky, http://deutsch-tschechischer-journalistenpreis.de/de/home/aktuell/deutsch-tschechischer-

journalistenpreis-2016-verliehen (ověřeno: 7. května 2019). 
243 Bruss, Interview autorky. 
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porozumění a svou účastí na ceně mohou významně přispět k dialogu mezi oběma zeměmi, 

stejně jako podpořit volný prostor otevřený pro nové projekty a inovace. Mimoto na 

udílení ceny navazuje Výroční konference Česko-německého diskusního fóra, která se 

každoročně věnuje vybrané problematice. Její účastníci jsou též hosté slavnostního aktu 

předávání ceny.244 Tento formát byl zvolen z několika důvodů. Jednak proto, že bude mít 

synergický účel. Novináři, kteří se o česko-německé vztahy zajímají, mají tak jedinečnou 

možnost se zároveň zúčastnit i konference, v jejímž rámci se mohou seznámit nejen se 

zajímavými a novými názory, ale rovněž se i osobně setkat s hlavními představiteli česko-

německých vztahů. Navázání obou akcí na dva po sobě jdoucí dny vede tak k promísení 

mezi společností Česko-německého diskusního fóra a samotnými účastníky Česko-

německé novinářské ceny, což dle ohlasů funguje velice dobře. Další výhody samozřejmě 

souvisí i se samotnou administrativní a organizační stránkou agendy. Ve velké míře je 

účast velkého množství hostů podmíněna i termínově, proto se navázání obou akcí na sebe 

jeví jako účelné.245 

Cena se udílí bilaterálně jednou ročně ve třech kategoriích: text, audio a média. 

Novináři či novinářky se mohou přihlásit sami nebo mohou být někým nominováni. Porota 

se skládá vždy z nezávislých zástupců obou zemí, kterými jsou hlavní novinářští odborníci. 

Česko-německá novinářská cena si klade mimo jiné za cíl vyznamenat špičkové reportéry, 

kteří se zabývají tématikou, jež se přímo i nepřímo dotýká česko-německých vztahů. Nejde 

tak pouze o příspěvky, které by samy o sobě tento vztah tematizovaly. Daleko více se 

jedná o to, zprostředkovat sousední zemi věrný a objektivní obraz jejího souseda. Mimoto 

mají být oceněny takové příspěvky, které „mimo rámec běžného zpravodajství osvětlují 

dění a události v jedné či druhé zemi, vzájemné vztahy obou zemí nebo jejich soužití v 

Evropě.“246 

Tento nápad vznikl na pozadí změněných podmínek v žurnalistice obou zemí. 

Mediální situace se v ČR jeví jako problematická. V Německu se mediální prostředí též 

stalo poněkud povrchním. Proto je dle nynější ředitelky ČNFB paní Ernstberger zásadní, 

                                                 
244 ČNFB/DTZF, „STATUT ČESKO-NĚMECKÉ NOVINÁŘSKÉ CENY 2018", ČNFB/DTZF oficiální 

webové stránky, http://www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz/cena/statut/ (ověřeno: 7. května 2019). 
245 Silja Schultheis, Interview autorky, 14. prosinec 2018. 
246 ČNFB/DTZF, „STATUT ČESKO-NĚMECKÉ NOVINÁŘSKÉ CENY 2018". 
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aby se příspěvkům, které jsou obsahově velice důležité a na vysoké žurnalistické úrovni, 

dostalo větší pozornosti od společnosti.247  

Porota tak hodnotí příspěvky, které se věnují jak zásadní problematice, která česko-

německé vztahy ovlivňuje (například téma dálnice a její korupční výstavba bylo hlavním 

tématem multimediálního příspěvku „Miliardengrab Autobahn“248, které v roce 2016 bylo 

oceněno první cenou v kategorii Multimédia) či představení zajímavých osudů, ať už 

známých osobností z historie (v druhém ročníku byl například oceněn reportér Peter Lange 

za svou reportáž o bratrech Mannových249) či pozoruhodných příběhů z běžného života, 

které zajímavou formou obohacují náš každodenní život. (Jako příklad můžeme uvést 

německého novináře Kiliana Kirchgeßnera, jenž svou reportáží líčí německému publiku 

osud ženy, která utekla z každodenního kancelářského života, aby se mohla věnovat své 

vášni vaření marmelád a proslavit se tak ve světě250). Objektivní novinařina vede k větší 

informovanosti obyvatelstva o dané zemi a přispívá tak k lepšímu oboustrannému 

porozumění. Pro lepší přehlednost byla tématům vítězných příspěvků přidělena hlavní 

tematická zaměření: migrační krize, minulost, lidské osudy, pohraničí a společnost.  

Kromě hlavních kategorií je udílena i zvláštní cena „Mileny Jesenské“. Tímto 

zvláštním oceněním jsou ohodnoceny takové příspěvky, které tematizují osobní odvahu, 

multikulturní porozumění, stejně tak jako toleranci mezi Českou republikou a Německem a 

soužití těchto dvou národů v dnešní Evropě. Cena je pojmenována podle významné 

novinářky Mileny Jesenské, která v době německé okupace bojovala za demokratické 

principy a svobodu slova. Její přínos k objektivní a diferencované žurnalistice i přes 

náročné podmínky tehdejší doby vedl pořadatele soutěže k pojmenování ceny podle této 

výjimečné osobnosti.251  

Cena Mileny Jesenské byla v prvním ročníku též udílena bilaterálně jako všechny 

ostatní vítězné kategorie, nicméně od druhého ročníku Česko-německé novinářské ceny je 

v této kategorii vyhlášen pouze jeden vítěz buď české, nebo německé národnosti. 

                                                 
247 Ernstberger, Interview autorky. 
248Arndt Ginzel a Martin Kraushaar, „Milliardengrab Autobahn", MDR-Youtube, 14. listopad 2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=BICNuVKyamY. (ověřeno: 7. května 2019). 
249 Peter Lange, „Wie die Manns Tschechen wurden ‚Prag empfing uns wie Verwandte´", Deutschlandfunk 

Kultur - Zeitfragen, 13. prosinec 2017, https://www.deutschlandfunkkultur.de/wie-die-manns-tschechen-

wurden-prag-empfing-uns-wie.976.de.html?dram:article_id=405969 (ověřeno: 7. května 2019). 
250 Kilian Kirchgeßner, „Königin der Früchte", Reportagen 2016, č. 29 (1. červenec 2016), 

https://reportagen.com/content/k-nigin-der-fr-chte (ověřeno: 7. května 2019). 
251 Tomáš Jelínek, „Milena Jesenská: Retrospektiva - veřejná diskuse", Divadlo na cucky, Olomouc, 13. únor 

2019. 
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Důvodem pro to byla snaha zvýšit hodnotu a prestiž tohoto ocenění.252 Výběrem významné 

osobnosti ze společné česko-německé historie dochází k procesu reflexe minulosti v první 

rovině nejprve u pořadatelů, posléze u oceněných, a nakonec u publika. Princip konceptu 

rekonciliace je tak ukotven i v tomto zvláštním ocenění.  

Od třetího ročníku ČNFB zavedl Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající 

novinářskou činnost. Cílem tohoto ocenění je vyznamenat ty novináře či novinářky, kteří 

se po delší časové období věnovali zpravodajství, jež pravdivě a diferencovanou formou 

informovalo veřejnost o jejich sousední zemi, nebo pokud se nějakým jedinečným 

způsobem zasloužili o společné soužití Čechů a Němců. Oproti ostatním oceněním se o 

tuto cenu nemůže daný novinář či novinářka sama ucházet, ale musí být někým 

nominováni. Toto zvláštní čestné ocenění nemusí být udíleno každoročně; zda v daném 

roce bude či nebude udíleno, záleží na porotě. Jedná se přitom o finančně nedotované 

ocenění.253 

 

4. 2. Bilaterální srovnání 

V evropském kontextu můžeme nalézt další partnerské země Německa, které 

podobnou cenu jako prostředek zahraničně kulturní politiky využívají. Největší podobnost 

s Česko-německou novinářskou cenou můžeme nalézt ve Francii a v Polsku. 

Ve Francii má udílení ceny dlouhou tradici, což souvisí mimo jiné i s intenzivní 

zahraničně kulturní výměnou mezi oběma zeměmi. Cena je udílena od roku 1983. Jejím 

hlavním cílem je ocenit novináře či redakce, které se nějakým výjimečným způsobem 

zasadily o lepší porozumění francouzsko-německých či evropských vztahů. I přes podobné 

vymezení můžeme nalézt několik odlišností od Česko-německé novinářské ceny, což 

mimo jiné souvisí i s rozdílným vymezením zahraničně-kulturní politiky daných zemí. 

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že cena není organizována a vyhlašovaná 

zprostředkovatelskou organizací jako je ČNFB, nýbrž speciálním pro tuto událost 

                                                 
252 Schultheis, Interview autorky. 
253 ČNFB/DTZF, „Sonderauszeichnung für langfristige herausragende journalistische Tätigkeit", 

ČNFB/DTZF oficiální webové stránky, http://www.deutsch-tschechischer-

journalistenpreis.de/de/preis/sonderauszeichnung/sonderauszeichnung-fur-langfristige-herausragende-

journalistische-tatigkeit (ověřeno: 7. května 2019). 
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zřízeným spolkem.254 Kromě toho je francouzsko-německé ocenění udíleno ve víceru 

kategorií (konkrétně: video, audio, text a multimédia.)255  

Německo-polská novinářská cena má rovněž jako francouzsko-německá delší 

tradici než česko-německá. Poprvé byla udělena v roce 1997. Od roku 2008 probíhá toto 

udílení během německo-polských dnů médií, které se též zasazují o lepší vzájemné 

porozumění. Od roku 2013 navíc cena dostala jméno „Tadeusz Mazowiecki“, čímž mělo 

být vyjádřeno zvláštní uznání novinářského angažmá prvního demokraticky zvoleného 

předsedy polské vlády po roce 1989. Cena, podobně jako česko-německá či německo-

francouzská, oceňuje novináře, kteří nezaujatým a otevřeným přístupem poskytují své 

sousední zemi informace. Takové příspěvky pozitivně napomáhají lepší informovanosti 

sousedního publika, k jednoduššímu porozumění a bezproblémovému soužití mezi 

sousedícími zeměmi, ale i v Evropě. Hlavní kategorie odpovídají stejným kategoriím, které 

má i Česko-německá novinářská cena, s tím rozdílem, že Německo-polská cena se udílí 

navíc v kategorii Žurnalismus v pohraničí.256 Podstatným rozdílem je, že daná cena není 

od roku 2002 udílena paritně, ale oceňuje pouze jeden německý či polský příspěvek. 

Kromě toho je organizační jádro ceny odlišné. Je organizována více regionálně mezi třemi 

německými spolkovými zeměmi (Braniborsko, Meklenbursko-Pomořansko, Sasko) a třemi 

polskými vojvodstvími (Dolnoslezské, Lubušské, Pomořské). Na udílení spolupracují i 

čtyři další nadace (Nadace pro německo-polskou spolupráci/Fundacja Współpracy Polsko-

Niemieckiej, ZEIT-Stiftung Ebelin a nadace Robert Bosch).257 Námět ani organizační 

struktura tak nevycházejí z jedné nadace, jako tomu je v česko-německém případě.  

Oproti tomu Česká republika nástroje novinářské ceny s ostatními partnerskými 

zeměmi nevyužívá. Za zmínku stojí jen udílení kategorie Česko-slovenské ceny veřejnosti, 

která je udílena v rámci české Novinářské ceny258 či iniciativa německého velvyslanectví 

v Praze, které vyhlásilo již v roce 2012 novinářskou soutěž za účelem ocenit článek, který 

                                                 
254 „Verein", Deutsch-französischer Journalistenpreis - oficální webové stránky, http://dfjp.eu/wir-ueber-

uns/verein/ (ověřeno: 7. května 2019). 
255 Kromě hlavních kategorií jsou stejně tak jako u Česko-německé novinářské ceny udíleny i další ocenění, 

jako Cena novinářské mládeže či Velká mediální novinářská cena, či zvláštní ocenění jako například zvláštní 

cena Německo-české kulturní rady. Více viz.:„Preisträger nach Kategorien", Deutsch-französischer 

Journalistenpreis - oficální webové stránky, http://dfjp.eu/preistraeger/preistraeger-sparten/ (ověřeno: 7. 

května 2019). 
256 „Idee", Deutsch-Polnische Journalistenpreis - oficiální stránky, http://medientage.org/artikel-

idee,168.html (ověřeno: 7. května 2019). 
257 „Geschichte", Deutsch-Polnische Journalistenpreis - oficiální stránky, http://medientage.org/kategorie-

geschichte,42.html (ověřeno: 7. května 2019). 
258 „ Hlasování o česko-slovenskou cenu veřejnosti", Novinářská soutěž - oficiální webové stránky, 

http://www.novinarskacena.cz/hlasovani-o-cenu-verejnosti/ (ověřeno: 7. května 2019). 
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objektivně informuje o česko-německých vztazích. V tomto roce byl tedy prostředek 

udílení ceny v rámci zahraničně-kulturní politiky použit poprvé a iniciován z německé 

strany. Nicméně se jednalo o ojedinělou událost, která se konala při příležitosti 20. výročí 

Česko-německé smlouvy o dobrém sousedství.259  

Podle hlavní organizátorky Silji Schultheis podobně zaměřené bilaterální ceny 

Německa sloužily do jisté míry jako předlohy pro Česko-německou novinářskou cenu. 

Nicméně bylo pořadatelům také hned jasné, v jakých bodech se chtějí odlišovat. Konkrétně 

je například německo-polská cena do velké míry politicky ukotvená, čemuž se pořadatelé 

česko-německé ceny chtěli vyhnout. U německo-francouzské ceny pak spočívá rozdíl 

v tom, že na něm spolupracuje velký podíl veřejnoprávních médií, což není ten případ u 

Česko-německé novinářské ceny.260 

Dané bilaterální srovnání je důležité jednak pro srovnání mechanismů zahraničně 

kulturní politiky, které využívají i jiné státy, v rámci svých bilaterálních vztahů, jednak i 

z hlediska konceptu rekonciliace. Pokud se blíže zaměříme na země, které tento prostředek 

pro utváření pozitivních vztahů s Německem využívají, jedná se o země, které v minulosti 

s Německem měly též vysoce problematický vztah.  

Německo-francouzská rivalita tvořila jeden ze základních vlastností evropského 

mocenského pořádku novověku. Po druhé světové válce se však mimo jiné i díky jejím 

hlavním představitelům původní nepřátelství vyvinulo v přátelství.261 Dnes je francouzsko-

německý vztah, právě díky schopnosti akceptovat rozdílné postoje svého partnera, důležitý 

pro utváření podoby evropské integrace a spolupráce.  

Polsko patřilo k jedněm z hlavních obětí druhé světové války. V 70. letech, kdy 

tehdejší kancléř Willy Brandt začal se svou Ostpolitik, stál právě zmíněný proces 

rekonciliace s Francií příkladem pro vznik procesu rekonciliace s Polskem. To lze doložit 

na vysoké provázanosti polsko-německých institucí, například německo-polské výměny 

mládeže.262 

                                                 
259 „Výsledky novinářské soutěže: cenu získali Blahoslav Hruška a Martin Komárek", Velvyslanectví SRN v 

Praze, https://prag.diplo.de/cz-cs/themen/politik/seite-pressewettbewerb-ergebnisse-cz/1097870 (ověřeno: 7. 

května 2019). 
260 Schultheis, Interview autorky. 
261 Gardner Feldman, Germany’s foreign policy of reconciliation, 70. 
262 Ibid, 163. 
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4. 3. První ročník: 2016 

Rok 2016 byl velice podstatný v tom, co se týče potřeby objektivní žurnalistiky. 

S uprchlickou krizí bylo velice důležité, jak o ní budou média informovat, jelikož do velké 

míry spoluutvářela vnímání občanů a jejich následné reakce. I převzetí mediálního domu 

MAFRA politikem Andrejem Babišem představovalo pro kvalitní formu zpravodajství 

výzvu.263 To bylo také jedním z důvodů, proč se ČNFB poprvé rozhodl Česko-německou 

novinářskou cenu zavést. Jednalo se přitom o společnou iniciativu ČNFB ve spolupráci 

s novinářskými svazy obou zemí, což odráží jednak pro Fond typickou bilaterálnost, ale i 

jeho důležitou roli ve společnosti, kdy se snaží reagovat na potencionální společenský 

problém. Hlavní motivace tedy nespočívala pouze v zintenzivnění kulturní výměny ve 

společnosti. Kulturní událost ve formě předávání ceny měla na problematickou situaci 

v médiích upozornit a vyznamenat tak příspěvky, které negativním trendům povrchní 

žurnalistiky nepodlehly.  

Vyhlášení novinářské ceny tak můžeme na jedné straně vidět jako součást 

zahraničně kulturní politiky, v intenzivnější míře se však jedná o individuální rozhodnutí 

ČNFB takto vstoupit do mediálního prostoru obou zemí a tím na problematickou mediální 

situaci upozornit. Tato iniciativa se setkala s velkým ohlasem, což vedlo k rozhodnutí, že 

se cena bude vypisovat každoročně. V ročence Fondu tak mimo jiné přibyla nová kapitola, 

která se věnuje vítězům Česko-německé novinářské ceny.264  

Tzv. „uprchlická krize“ se stala následně i hlavním tématem příspěvků z prvního 

ročníku. Tato problematika byla dominantní především u českých příspěvků, což příjemně 

překvapilo pořadatele.265 Tímto směrem orientované příspěvky svědčí o tehdejší vůli 

českých novinářů migrační krizi pojednávat objektivně. Přihlášené české příspěvky se však 

nezabývaly dominantní perspektivou v českých médiích, která se především soustředila na 

to, migrační krizi prezentovat jako bezpečnostní riziko. Čeští novináři se spíš věnovali 

individuálním příběhům a snažili se jít pod povrch konkrétních událostí.266 

 

                                                 
263 Zuzana Lizcová, „Unter Druck - Zur Lage der Presse in Tschechien", Osteuropa 2016, č. 11–12 

: 103–18. 
264 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2016 (Praha, 2017). 
265 Schultheis, Interview autorky. 
266 Ibid. 
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Tabulka č. 3: Tematická zaměření vítězných příspěvků Česko-německé novinářské 

ceny (2016) 

Jméno autora Název příspěvku Kategorie  Téma  Země 

Lucie Suchá Oheň, fotbal, Německo Text  Migrační krize  CZ  

Corinna Anton Die Brücke am Pöhlbach Text  Pohraničí DE 

Dora Kaprálová Alenka v říši divů, aneb má 

cesta za uprchlíky 

Audio  Migrační krize CZ 

Martin Becker/ 

Tabea Soergel 

Kommt ein Dicher in die 

Kneipe. Oder: Das Petr-

Prinzip 

Audio  Lidské osudy  DE  

Vojtěch Berger Cíl: Německo Multimédia Migrační krize CZ  

Arndt Ginzel/ 

Martin 

Kraushaar 

Milliardengrab Autobahn Multimédia Společnost DE 

Dora Kaprálová Lajkujte mě a smrt se vám 

vyhne 

Milena 

Jesenská  

Lidské osudy, 

Migrační krize 

CZ  

Kilian 

Kirchgeßner 

Pfarrer Toufar ist 

verschwunden 

Milena 

Jesenská 

Lidské osudy, 

minulost 

DE 

Zdroj: ČNFB/DTZF. „Vítězové Česko-německé novinářské ceny 2016". 

ČNFB/DTZF oficiální webové stránky, http://www.deutsch-tschechischer-

journalistenpreis.de/vitezove/2016/ (ověřeno: 7. května 2019). 

 

Museli se navíc vyrovnávat s problémem obhájení objektivní zahraniční a 

investigativní žurnalistiky. Dle výpovědi vítězky Magdalény Sodomkové to představovalo 

jeden z hlavních problémů. Redakce odmítaly financovat nákladnější práci redaktorů 

přímo z místa činu. Podstatným přelomem nejenom pro ni samotnou, ale též pro další 

novináře, byla koupě mediálního domu MAFRA tehdejším ministrem financí Andrejem 

Babišem.267 Na základě tohoto převzetí odešlo z redakcí tohoto mediálního domu (jako 

                                                 
267 Lucie Suchá, rozhovor autorky, 31. leden 2019. 
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například Mladá fronta dnes) více než 70 autorů. Nezávislé novinářské projekty, které v té 

době vznikaly, neměly dostatečné zdroje na reportáže ze zahraničí, čímž trpělo relevantní 

objektivní mediální pokrytí problematiky migrační krize, které nebylo schopné si k tomuto 

rozdělujícímu tématu prosadit vlastní dominantní agendu.268 Co se týče mediální situace, 

hodnotí autor Kilian Kirchgeßner německá i česká média kriticky. Mluví o mediální krizi, 

kdy k finančním škrtům skutečně jako první dochází v zahraničních redakcích.269 Autor 

Vojtěch Berger k tomuto dodává, že většina českých médií sledovala především téma 

kriminality migrantů a souhlasí s tvrzením, že v českém mediálním prostoru chyběly 

autentické reportáže této problematiky z místa dění.270  

Migrační krize a rozdílné přístupy k migračním kvótám se nicméně nijak výrazně 

nepodepsaly na veřejném mínění ČR o česko-německých vztazích, přičemž 80 % 

respondentů vztahy vnímalo pozitivně. Důležité pro to bylo i prohloubení Strategického 

dialogu mezi oběma vládami.271 

Kromě této hlavní události, která ovlivnila vstup Fondu do mediálního prostoru 

obou zemí, byla mimo jiné i skutečnost, že došlo k zániku důležitého média objektivní 

žurnalistiky, které se zabývalo česko-německými souvislostmi a zprostředkováním obrazu 

zemí svému partnerovi. Řeč je o německojazyčných novinách Prager Zeitung, které v 

daném období zanikly. Dle bývalé autorky těchto novin a též vítězky této ceny tak česko-

německý mediální prostor přišel o důležité médium, které ve velké míře pomáhalo 

k překonávání jisté povrchnosti, co se týče zpravodajství o České republice.272 Dle ní a 

ostatních novinářů z německého prostředí tkví problém mediálního obrazu České republiku 

v německých médiích, kdy se česká témata vyskytují jenom ve velmi malém měřítku.273  

Navíc atmosféra prvního ročníku se nesla spolu s výročím Česko-německé 

deklarace z 21. ledna 1997. Dvacetileté výročí bylo pro Fond obzvláště významné, jelikož 

byl založen v souvislosti s touto smlouvou.274 Kromě toho i Smlouva o dobrém sousedství 

                                                 
268 Magdaléna Sodomková, rozhovor autorky, 15. únor 2019. 
269 Kilian Kirchgeßner, rozhovor s autorkou, 23. leden 2019. 
270 Vojtěch Berger, rozhovor s autorkou, 11. únor 2019. 
271 Jana Urbanovská, „Spolková republika Německo v české zahraniční politice", in Česká zahraniční 

politika: Analýza ÚMV (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2016), 106,107. 
272 Corinna Anton, rozhovor autorky, 25. leden 2019. 
273 Martin Becker, rozhovor autorky, 28. leden 2019. 
274 „Außenminister Steinmeier trifft seinen tschechischen Amtskollegen Zaorálek", Auswärtiges Amt BRD, 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tschechischerepublik-node/172501-bm-

zaoralek/287364 (ověřeno: 7. května 2019). 
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a přátelství z roku 1992 slavila 25leté výročí.275 Tato jubilea nabízela prostor pro reflexi 

česko-německých vztahů i společné tíživé minulosti, což bylo využíváno i vládními 

představiteli, kdy například tehdejší ministr kultury Herman se jako první český ministr 

účastnil Sudetoněmeckého sjezdu.276 V oblasti překovávání otázek minulosti, stejně tak 

jako česko-německého sbližování, byl v analýze zahraniční politiky Ústavu mezinárodních 

vztahů ČNFB označen jako „klíčová instituce, podporující překonání zátěže minulosti a 

sbližování mezi Čechy a Němci.“277  

V prvním ročníku se předávajícího aktu účastnily významné osobnosti z politické 

sféry, jako například tehdejší český ministr kultury Daniel Herman či německý ministr 

zemědělství Christian Schmidt a český velvyslanec v SRN Tomáš Podivínský. Kromě toho 

se bývalý předseda Senátu Petr Pithart ujal úvodního slova, ve kterém akcentoval 

důležitost této ceny pro česko-německé vztahy, jelikož přispívá k většímu porozumění 

mezi oběma partnery a staví se negativně ke zploštěným předsudkům, které vzájemné 

vztahy spíše ohrožují.278 Účast těchto osobností byla pro první ročník důležitá, jednak 

z důvodu zvýšení atraktivity a relevance u publika, ale také kvůli tomu, že zároveň 

podpořila a dala možnost rozvinout dialog mezi danými elitními představiteli česko-

německých vztahů.  

Můžeme také říci, že i po slavnostním udělení ceny ČNFB nadále spolupracoval 

s vítězi, jakožto s představiteli slušné novinařiny. Rozhodl se o spolupráci s Českým 

centrem v Berlíně, které jako jedno z 22 poboček utváří zahraniční kulturní politiku České 

republiky v zahraničí. Společně v hlavním městě SRN uspořádali s vítězi Česko-německé 

novinářské ceny diskusi, kde jednak byly představeny vítězné příspěvky, ale kde byla také 

témata příspěvků a s nimi související společenská témata rozebrána více dopodrobna.279 

Mimo jiné stavěla do kontextu česko-německého porozumění problematiku uprchlické 

krize, tradičních médií a objektivního zpravodajství. Reflexe témat je důležitá pro výměnu 

                                                 
275 „25 let česko-slovensko-německé smlouvy o dobrém sousedství: společné ministerské prohlášení", 

Velvyslanectví ČR v Berlíně, 27. únor 2017, 

https://www.mzv.cz/berlin/cz/aktuality/x25_let_cesko_slovensko_nemecke_smlouvy_o.html (ověřeno: 7. 

května 2019). 
276 Urbanovská, „Spolková republika Německo v české zahraniční politice", 98. 
277 Urbanovská, 99. 
278 „Fond budoucnosti udělil Česko-německé novinářské ceny", Týden.cz, 29. leden. 2017, 

https://www.tyden.cz/rubriky/media/tisk/fond-budoucnosti-udelil-cesko-nemecke-novinarske-

ceny_415674.html (ověřeno: 7. května 2019). 
279 „Deutsch-tschechischer Journalistenpreis. Gesprächsrunde mit den Autoren von vier ausgezeichneten 

Beiträgen", České centrum Berlín - oficiální webové stránky, 27. únor 2017, 

http://berlin.czechcentres.cz/programm/event-details/deutsch-tschechischer-journalistenpreis/ (ověřeno: 7. 

května 2019). 
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názorů, ale je hlavně prostředkem k nalezení kompromisu a společného řešení.280 Diskuse, 

které na předávání Česko-německé ceny navázaly, lze spíše než do kulturní výměny 

zařadit do kategorie politických hodnot, protože se primárně soustřeďují na reflexi situace, 

kdy jsou demokratické hodnoty v ohrožení s cílem pomocí posílení objektivní žurnalistiky 

tomuto jevu zabránit.  

V prvním ročníku se přihlásilo celkem 90 příspěvků.281 Ocenění bylo i patřičně 

reflektováno v tisku. V první řadě domácí redakce vyznamenaných novinářů dané ocenění 

uveřejnily.282 Rádio Praha v této souvislosti uspořádalo rozhovor s vítězem české kategorie 

Multimédia Vojtěchem Bergerem a vítězkou německé kategorie Text Corinnou Anton, 

stejně tak jako představilo stanovisko ředitele Česko-německého fondu Tomáše Jelínka, 

který celkově hodnotil první ročník ceny uspokojivě. Jako jediný nedostatek vnímal méně 

podaných přihlášek v kategorii německého tisku.283 Z pohledu na mediální echo 

novinářské ceny můžeme mluvit o stejnoměrné reflexi prvního ročníku, jak v německém, 

tak v českém tisku.284 

4. 4. Druhý ročník: 2017 

Mimo výše zmíněná výročí významných bilaterálních smluv, která do jisté míry 

spoluutvářela i atmosféru druhého ročníku Česko-německé novinářské ceny, byl mimo jiné 

tento rok pro ČNFB významným též pro to, že v něm došlo k opětovnému, již druhému 

                                                 
280 „Diskussion mit vier Gewinnern des Deutsch-tschechischen Journalistenpreises im Tschechischen 

Zentrum Berlin", Česko-německá novinářská cena | Deutsch-tschechischer Journalistenpreis, 

http://www.deutsch-tschechischer-journalistenpreis.de/de/home/aktuell/diskussion-mit-vier-gewinnern-des-

deutsch-tschechischen-journalistenpreises-im-tschechischen-zentrum-berlin (ověřeno: 7. května 2019). 
281 ČNFB/DTZF, „Deutsch-tschechischer Journalistenpreis 2016 verliehen". 
282 „Deutsch-tschechischer Journalistenpreis 2016 an Deutschlandfunk-Autor", Deutschlandfunk online, 

aktualizováno 6. březen. 2017,  https://www.deutschlandradio.de/deutsch-tschechischer-journalistenpreis-

2016-an.2174.de.html?dram:article_id=380622; „Deutsch-tschechischer Journalistenpreis für SWR2 

Feature", SWR online, 29. leden 2017, https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/29-deutsch-

tschechischer-journalistenpreis-fuer-swr2-feature/-

/id=10563098/did=18919740/nid=10563098/1vb9dp2/index.html; „MDR-Erfolg beim Deutsch-

tschechischen Journalistenpreis", 30. leden 2017, https://www.mdr.de/heute-im-osten/journalistenpreis-

102.html.; Anna Kottová, „Rok sledoval život uprchlíků v Německu. Reportér Radiožurnálu za to dostal 

novinářskou cenu", Český rozhlas, 30. leden 2017, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rok-sledoval-

zivot-uprchliku-v-nemecku-reporter-radiozurnalu-za-to-dostal-novinarskou-cenu_201701300733_akottova2 

(ověřeno: 7. května 2019). 
283 Till Janzer, „Gegen gängige Vorstellungen – erster deutsch-tschechischer Journalistenpreis 

", Radio Praha, 30. leden 2017, https://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/gegen-gaengige-vorstellungen-

erster-deutsch-tschechischer-journalistenpreis (ověřeno: 7. května 2019). 
284 „Česko-německá novinářská cena 2016 / ohlas v mediích", ČNFB/DTZF oficiální webové stránky, 31. 

leden 2017, http://www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz/uvod/aktuality/cesko-nemecka-novinarska-cena-

2016-ohlas-v-mediich (ověřeno: 7. května 2019). 
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prodloužení jeho existence o dalších 10 let.285 V červnu se navíc uskutečnila návštěva 

nového ministra pro vědu a výzkum Pavla Bělobrádka, který stejně jako jeho předchůdce 

v minulém roce navštívil Sudetoněmecký sjezd, což přispělo k pozitivnímu vnímání česko-

sudetských vztahů a otázek minulosti.286 Tento rok se navíc nesl ve znamení parlamentních 

voleb jak na německé, tak i na české straně. Výhra CDU/CSU byla českými politiky 

vnímána pozitivně.287 Vznětlivé téma migrační krize přitom patřilo k hlavním tématům 

v obou zemích.288 Napříč většinou stran v ČR byl přítomný nesouhlas s uprchlickými 

kvótami.289  

Druhý ročník ceny se tematicky odlišoval od prvního tím, že se věnoval většímu 

rozpětí tematických okruhů. V prvním ročníku jsme víceméně mohli najít hlavní zaměření 

na uprchlickou krizi, avšak ve druhém byly oceněny ve velké míře příspěvky tematizující 

jak společnou česko-německou historii290, tak zprostředkování obrazu obyčejných životů 

sousedního obyvatelstva291. Mimo to byl vyznamenán i příspěvek se sportovní 

tématikou292. Pro druhý ročník novinářské ceny tedy nemůžeme určit jedno nejvýraznější 

téma.293  

 

                                                 
285 „Premiér Sobotka a ministr zahraničí Zaorálek ocenili přínos Fondu budoucnosti pro česko-německé 

vztahy", Generální konzulát v Mnichově, 

https://www.mzv.cz/munich/cz/bilateralni_vztahy/premier_sobotka_a_ministr_zahranici.html (ověřeno: 7. 

května 2019). 
286 „Bělobrádek na sjezdu sudetských Němců: Vyhánění lidí kvůli národnosti se nesmí opakovat", Česká 

televize - online, 4. červen 2017, https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2141001-belobradek-na-sjezdu-

sudetskych-nemcu-vyhaneni-lidi-kvuli-narodnosti-se-nesmi-opakovat (ověřeno: 7. května 2019). 
287 Zuzana Lizcová, „Merkelová zůstává, jede se dál. Německé volební výsledky Čechy nezaskočily", 

Heinrich Böll Stiftung Praha online, 19. říjen 2017, https://cz.boell.org/cs/2017/10/19/merkelova-zustava-

jede-se-dal-nemecke-volebni-vysledky-cechy-nezaskocily (ověřeno: 7. května 2019). 
288 Vera Hanewinkel, „Wie stehen die deutschen Parteien zu den Themen Migration, Integration, Flucht und 

Asyl?", bpb | Bundeszentrale für politische Bildung, 11. září 2017, 

https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/255670/parteien-zu-migration-integration-flucht-

und-asyl; „Bezpečnost a uprchlíci jako žhavé téma předvolební kampaně. Podívejte se, co strany slibují 

voličům", 5. srpen 2017, https://www.info.cz/volby/volby-2017/bezpecnost-a-uprchlici-jako-zhave-tema-

predvolebni-kampane-podivejte-se-co-strany-slibuji-volicum-13916.html (ověřeno: 7. května 2019). 
289 „Široká politická shoda: Praha měla pravdu. Uprchlické kvóty jsou nefunkční", Česká televize - online, 5. 

říjen 2017, https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/volby-2017-programove-postoje-stran/2262949-siroka-

politicka-shoda-praha-mela-pravdu(ověřeno: 7. května 2019). 
290 Lange, „Wie die Manns Tschechen wurden, Prag empfing uns wie Verwandte´"; Veronika Kupková  

a Olga Komarevtseva, „Generation N – Deutschböhme vertriebene und daheimgebliebene Sudetendeutsche", 

youtube.com, 13. leden 2017, https://www.youtube.com/watch?v=vCpADy3pV8E (ověřeno: 7. května 2019). 
291 Kirchgeßner, „Königin der Früchte". 
292 Thomas Purschke a Hans-Jürgen Büsch, „Eine besondere Beziehung", WDR Fernsehen (Magazin: „Sport 

inside"), 2017, https://www.youtube.com/watch?v=AWZtUycfbzo&feature=youtu.be(ověřeno: 7. května 

2019). 
293 Schultheis, Interview autorky. 
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Tabulka č. 4: Tematická zaměření vítězných příspěvků Česko-německé novinářské 

ceny (2017) 

Jméno autora Název příspěvku Kategorie  Téma  Země 

Tomáš Lindner Sultán v Berlíně Text  Migrační 

krize 

CZ 

Kilian Kirchgeßner Königin der Früchte Text  Lidské 

osudy  

DE 

Pavel Polák  Tajemný kořistní fond Audio  Minulost CZ  

Peter Lange „Prag empfing uns wie 

Verwandte.“ Wie Thomas 

und Heinrich Mann zu 

Tschechen wurden 

Audio  Minulost  DE 

Veronika Kupková a 

Olga Komarevtseva 

Generation N – 

Deutschböhme vertriebene 

und daheimgebliebene 

Sudetendeutsche 

Multimédia  Minulost  CZ  

Thomas Purschke, 

Hans-Jürgen Büsch 

Eine besondere Beziehung Multimédia Minulost  DE 

Lâm Duc Hiên, 

Magdalena 

Sodomková und Brit 

Jensen 

Yusra plave o živote Milena 

Jesenská  

Migrační 

krize  

CZ, 

DK, 

VIET 

Zdroj: ČNFB/DTZF. „Vítězové Česko-německé novinářské ceny 2017". ČNFB/DTZF 

oficiální webové stránky, http://www.deutsch-tschechischer-

journalistenpreis.de/vitezove/2017/ (ověřeno: 7. května 2019). 

 

Nicméně, co se týče hlediska mediálního obrazu obou zemí, byla uprchlická krize 

vnímána jako téma, které do určité míry utvářelo pomyslnou mentální propast mezi Čechy 
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a Němci.294 V českých médiích převažovala debata pro a proti, která se téměř vůbec 

nevěnovala skutečným událostem na jihu Evropy.295 Autoři tohoto ročníku také museli 

bojovat s nepříznivou kritickou mediální situací, která do jisté míry souvisela s digitalizací 

tisků, a tím pádem ústupem zisků v tištěných médiích, která měla za následek omezenější 

prostředky pro zahraniční žurnalistiku, což se projevovalo mimo výše zmíněných aspektů 

také v klesajícím působení zahraničních korespondentů. Několik médií v rámci šetření tak 

často spolupracovalo pouze s jedním zahraničním korespondentem, což omezovalo 

diferencovanou žurnalistiku.296  

Minulostní problematika také patřila k jedněm z hlavních témat mezi příspěvky 

novinářské ceny. Dle jedné z autorek, Veroniky Kupkové, bylo zapotřebí o společné těžké 

minulosti pravdivě referovat na základě výpovědí pamětníků, jelikož se dle ní od politiků 

spíše setkáváme se zkresleným obrazem a s částečně prospěchářským chováním, kdy jsou 

otázky minulostních příkoří politizovány a kdy v daných tématech chybí dostatečný 

politický dialog.297 Snahou o pravdivou reflexi minulosti novináři i autoři takto tematicky 

zaměřených příspěvků spoluutváří proces rekonciliace.  

Udílení ceny se poprvé konalo též v Německu, konkrétně v Norimberku v 

Dokumentačním centru areálu říšských sjezdů NSDAP, které bylo ne náhodně vybráno pro 

přímou ukázku fatálních dopadů propagandy a stigmatických předsudků.298 Místo konání 

mělo upomínat na minulostní příkoří bývalého režimu a nepřímo tak poukazovalo, kam 

zabránění svobodného projevu a slova může vést. Výběr místa druhého ročníku je tak 

možné zařadit do konceptu rekonciliace, kdy místo konání na činy minulosti upomíná a 

v rámci kategorie historie minulost jako přítomnost ji přes současné tendence v médiích ve 

společnosti reflektuje. 

Též po udílení druhého ročníku Česko-německé novinářské ceny proběhla s vítězi 

diskuze v berlínském Českém centru.299 Mediální reflexe druhého ročníku se víceméně 

shodovala s ročníkem prvním. Celkem se do soutěže přihlásilo 74 příspěvků, což bylo o 

něco méně než minulý rok. Domácí redakce vítězů úspěch svých novinářů též zveřejnily, 

                                                 
294 Tomáš Lindner, rozhovor s autorkou, 21. leden 2019. 
295 Brit Jensen, rozhovor s autorkou, 28. leden 2019. 
296 Peter Lange, rozhovor s autorkou, 23. leden 2019. 
297 Veronika Kupková, rozhovor s autorkou, 25. leden 2019. 
298 Jelínek, Interview autorky. 
299 „Pódiová diskuse s vítězi Česko-německé novinářské ceny", České centrum Berlín - oficální webové 

stránky, 22. leden 2018, http://berlin.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/cesko-nemecka-novinarska-

cena3/ (ověřeno: 7. května 2019). 
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ať už zmínkou vítězného příspěvku u příspěvku samotného300 či samostatnými články 

tematizujícími předávání. Jelikož jeden z příspěvků301 se zabýval životem čtyř obyvatel 

Chomutovska, jejichž osudy zasáhla válka, mělo ocenění i větší české regionální 

zastoupení než v prvním ročníku.302 Můžeme však pozorovat, že tento ročník byl českým 

tiskem reflektován ve výrazně větší míře.303  

 

4. 5. Třetí ročník: 2018 

Rok 2018 nabízel mnoho změn, především co se týče hlavních představitelů obou 

států. Prezidentem České republiky byl již podruhé zvolen Miloš Zeman. Tentokrát 

volební souboje nebyly poznamenány zpolitizovanou otázkou Benešových dekretů. 

K opětovnému vítězství prezidentovi pogratulovala německá kancléřka a ve svém dopise 

naznačila přání v evropském duchu nadále spolupracovat.304 Na německé straně byla 

jmenována další Velká koalice a do čela vlády byla opětovně zvolená kancléřka Angela 

Merkelová, které k vítězství pogratuloval její český protějšek Andrej Babiš.305 Spolupráce 

mezi oběma zeměmi byla nově formujícími se vládami na obou stranách hodnocena 

pozitivně. Při návštěvě českého premiéra Andreje Babiše v Berlíně byla podtržena i shoda 

                                                 
300 Například: Peter Lange, „„Prag empfing uns wie Verwandte.“ Wie Thomas und Heinrich Mann  

zu Tschechen wurden", Deutschlandradio Kultur (Zeitfragen), 2017, 

ttps://www.deutschlandfunkkultur.de/wie-die-manns-tschechen-wurden-prag-empfing-uns-

wie.976.de.html?dram:article_id=405969(ověřeno: 7. května 2019). 
301 Veronika Kupková a Olga Komarevtseva, „Generation N – Deutschböhme vertriebene  

und daheimgebliebene Sudetendeutsche". 
302 „Česko-německá novinářská cena 2017 putuje i do Kralovic Zdroj", Plzeňský deník, 4. prosinec 2017, 

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/cesko-nemecka-novinarska-cena-2017-putuje-i-do-kralovic-

20171204.html; Kamila Minaříková, „Film Generation „N“ Deutschböhmen o odsunu obdržel cenu", 

Chomutovský deník, 27. listopad 2018, https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/film-generation-n-

deutschbohmen-o-odsunu-obdrzel-cenu-20171127.html; Kamila Minaříková, „Film Generation „N“ 

Deutschböhmen o odsunu obdržel cenu", Teplický deník, 3. prosinec 2018, 

https://teplicky.denik.cz/kultura_region/film-generation-n-deutschbohmen-o-odsunu-obdrzel-cenu-

20171127.html; Kamila Minaříková, „Film Generation „N“ Deutschböhmen o odsunu obdržel cenu", 

Ústecký deník, 3. prosinec 2018, https://ustecky.denik.cz/kultura_region/film-generation-n-deutschbohmen-o-

odsunu-obdrzel-cenu-20171127.html (ověřeno: 7. května 2019). 
303 „Medienecho Deutsch-tschechischer Journalistenpreis 2017", Česko-německá novinářská cena | Deutsch-

tschechischer Journalistenpreis, 30. listopad 2017, http://www.deutsch-tschechischer-

journalistenpreis.de/de/home/aktuell/medienecho-deutsch-tschechischer-journalistenpreis-2017 (ověřeno: 7. 

května 2019). 
304 Angela Merkel, „Bundeskanzlerin Merkel gratuliert dem Präsidenten der Tschechischen Republik,  

Herrn Miloš Zeman", Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 31. leden 2018, 

https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/suche/bundeskanzlerin-merkel-gratuliert-dem-praesidenten-der-

tschechischen-republik-herrn-milo%C5%A1-zeman-744138 (ověřeno: 7. května 2019). 
305 „Gratulace premiéra Babiše kancléřce Merkelové ke znovuzvolení", Vláda České republiky, 14. březen 

2018, https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/gratulace-premiera-babise-kanclerce-merkelove-ke-

znovuzvoleni-163999/ (ověřeno: 7. května 2019). 
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v důležitých bodech řešení migrační krize, nicméně přerozdělování uprchlíků zůstalo 

nadále kritickým tématem.306 Důležitý prostor pro reflexi v česko-německých vztazích 

nabízelo i výročí sta let od založení Československé republiky. Jak německý prezident 

Steinmeier, tak kancléřka Merkelová přijeli vládním představitelům v Praze osobně 

pogratulovat. U příležitosti těchto návštěv byla mimo jiné zdůrazněna významnost Česko-

německého fondu budoucnosti jako bilaterálního nástroje v rámci česko-německé 

spolupráce.307 

Do třetího ročníku se celkově přihlásilo přes devadesát příspěvků.308 Co se týče 

tematického zaměření, je u vítězných příspěvků patrná absolutní převaha minulostní 

tématiky.  

Tabulka č. 5: Tematická zaměření vítězných příspěvků Česko-německé novinářské 

ceny (2018) 

Jméno autora Název příspěvku Kategorie  Téma  Země 

Jan Novotný Demolice paměti. 

Reportáž z města, kde si 

potomci vrahů a obětí 

dodnes nakukují do oken 

Text  Minulost  CZ 

Jaroslav Rudiš Damals, im 

Kartoffelkrieg 

Text Minulost DE 

Martin Knitl  Sudetské děti  Audio Minulost CZ 

Hannah Rau "1968 in der DDR" Audio Minulost DE 

                                                 
306 „Ministerpräsident Babis in Berlin - Gewachsene Freundschaft mit Tschechien", Bundeskanzlerin online, 

5. září 2018, https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/gewachsene-freundschaft-mit-tschechien-

1528532 (ověřeno: 7. května 2019). 
307 „Merkel gratuliert zu 100 Jahren Tschechoslowakei", Radio Praha, 26. říjen 2018, 

https://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/merkel-gratuliert-zu-100-jahren-tschechoslowakei; „Kanzlerin in 

Prag - Ausbau einer gewachsenen Freundschaft", Bundeskanzlerin online, 

https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/suche/ausbau-einer-gewachsenen-freundschaft-1542650; Frank-

Walter Steinmeier, „Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert zum 100-jährigen Jubiläum der 

Staatsgründung", Deutsche Botschaft Prag, 23. říjen 2018, https://prag.diplo.de/cz-de/aktuelles/-/2152582 

(ověřeno: 7. května 2019). 
308 ČNFB/DTZF, „Die Finalisten des Deutsch-tschechischen Journalistenpreises 2018 sind bekannt. 

Tschechisches Fernsehen bleibt hinter den Erwartungen zurück - Pressemitteilung", ČNFB/DTZF oficiální 

webové stránky, 17. září 2018, http://deutsch-tschechischer-journalistenpreis.de/de/home/aktuell/die-

finalisten-des-deutsch-tschechischen-journalistenpreises-2018-sind-bekannt-tschechisches-fernsehen-bleibt-

hinter-den-erwartungen-zuruck (ověřeno: 7. května 2019). 



 

72 

 

Marek Hýža/Tomáš Kusýn  Schatten über Libau Multimédia Minulost DE 

Stephanie Probst / 

Marieluisa Lenglachner / 

Markus Ehrlich / Leonie 

Sanke / Sylvia Tolga, 

Mirjam Wlodawer 

Im Dazwischen daheim Multimédia Minulost DE 

Andrea Mocellin/ Thomas 

Muggenthaler 

Todeszug in die Freiheit Milena 

Jesenská 

Minulost DE 

Zdroj: ČNFB/DTZF. „Vítězové Česko-německé novinářské ceny 2018". ČNFB/DTZF 

oficiální webové stránky, http://www.deutsch-tschechischer-

journalistenpreis.de/vitezove/2018/ (ověřeno: 7. května 2019). 

 

Do velké míry hrály roli 2. světová válka309 a sudetoněmecká problematika310, ale 

v oblasti audia byl vyznamenán i příspěvek zabývající se přelomovým rokem 1968.311 A 

byly přítomné i „podceněné“ aspekty historie, jako například role brambor v česko-

německých vztazích, kterou popsal známý bilaterálně působící autor Jaroslav Rudiš.312 

Tato historická témata dala též prostor pro užší spolupráci mezi redaktory a pamětníky, 

kterou autoři vítězných příspěvků hojně využívali. Navíc v rámci třetího ročníku bylo také 

poprvé uděleno zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost, kterou 

                                                 
309 Andrea Mocellin a Thomas Muggenthaler, „Todeszug in die Freiheit", Das Erste (ARD), 29. leden 2018, 

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW

50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuLzMxYTEzODg3LTY5YTAtNDg1Ni04YzViLWIzZDYwMTE1M2FlMg/ 

(ověřeno: 7. května 2019). 
310 Jan Novotný, „Demolice paměti. Reportáž z města, kde si potomci vrahů a obětí dodnes nakukují  

do oken", Týdeník Euro, 7. srpen 2017, https://www.euro.cz/udalosti/demolice-pameti-reportaz-z-mesta-kde-

si-potomci-vrahu-a-obeti-dodnes-nakukuji-do-oken-1364257; Marek Hýža a Tomáš Kusýn, „Stíny nad 

Libavou", TV Noe - Youtube, 28. říjen 2017, https://www.youtube.com/watch?v=Ahzdry_ltT8; Martin Knitl, 

„Osudy sudetských dětí", Český rozhlas Ostrava, 24. březen 2018, https://plus.rozhlas.cz/osudy-sudetskych-

deti-7575188; Stephanie Probst et al., „Im Dazwischen daheim", 16. leden 2018, 

https://www.youtube.com/watch?v=jqmHlMSqhUc (ověřeno: 7. května 2019). 
311 Hannah Rau, „1968 in der DDR", WDR Audio, 4. červen 2018, 

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-kultur-am-mittag/audio--in-der-ddr---ein-hauch-von-

freiheit-teil--100.html (ověřeno: 7. května 2019). 
312 Jaroslav Rudiš, „Damals, im Kartoffelkrieg", Frankfurter Allgemeine online, 12. únor 2018, 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/die-unterschaetzte-frucht-damals-im-kartoffelkrieg-15443495.html 

(ověřeno: 7. května 2019). 
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obdržel novinář Hand Jörg Schmidt, jenž již 30 let pro německá média sleduje a komentuje 

dění v České republice.313  

Podle vítěze Jana Novotného není přítomnost minulostních témat náhodou, jelikož 

v poslední době vidíme nárůst diferencovaných přístupů, které se snaží o reflexi česko-

německých vztahů. Problematiku společné minulosti stále vidí jako kontroverzní, což také 

„paradoxně pomáhá k její medializaci“314. I dle slov dalšího publicisty Marka Hýži je 

důležité se k minulostní problematice znovu vracet a hledat tak společné způsoby usmíření 

a vzájemného pochopení.315  

Dle vyjádření vítězů tohoto ročníků nabízí Česko-německá novinářská cena 

dostatečný prostor pro podporu zpravodajství o českém partnerovi, která autorům do jisté 

míry chybí.316 Dlouholetý německý korespondent v Praze Hans Jörg Schmidt v rozhovoru 

též podtrhl problematiku mediální scény v Česku, do velké míry negativně ovlivněné 

mediálními oligarchy, kteří dle něj podkopávají základní demokratické principy 

svobodného tisku.317  

Udílení třetího ročníku proběhlo na akademické půdě Univerzity Jana Palackého 

v Olomouci, (druhé nejstarší univerzity v České republice). Úvodního slova se ujal její 

rektor Jaroslav Miller. Ceny se již tradičně zúčastnili i VIP česko-německých vztahů. Jako 

příklad lze uvést Bernda Posselta, mluvčího Sudetoněmecké národnostní skupiny, 

Matthiase Dörra, jednatele za Ackermann Gemeinde či bývalého ministra kultury ČR 

Daniela Hermana. Důležitou symboliku v rámci česko-německého porozumění obdrželo 

předání zvláštní ceny Mileny Jesenské, které bylo předáno pamětníkem a přeživším 

holocaustu Felixem Kolmerem, který je dnes viceprezidentem mezinárodního komité 

v Osvětimi.318  

Fond stejně jako ve druhém ročníku zvolil napojení na Výroční konferenci Česko-

německého diskusního fóra. Krom toho se současně s cenou konala i výstava, tematizující 

právě život novinářky Mileny Jesenské. Tato výstava však nebyla vlastním projektem 

                                                 
313 ČNFB/DTZF, „Deutsch-tschechischer Journalistenpreis 2018 verliehen - Pressemitteilung 10. November 

2018", ČNFB/DTZF oficiální webové stránky, 11. listopad 2018, http://www.deutsch-tschechischer-

journalistenpreis.de/de/home/aktuell/deutsch-tschechischer-journalistenpreis-2018-verliehen (ověřeno: 7. 

května 2019). 
314 Jan Novotný, rozhovor s autorkou, 24. leden 2019. 
315 Marek Hýža, rozhovor s autorkou, 31. leden 2019. 
316 Hannah Rau, rozhovor s autorkou, 5. únor 2019; Thomas Muggenthaler, rozhovor s autorkou, 24. leden 

2019. 
317 Hans-Jörg Schmidt, rozhovor s autorkou, 21. leden 2018. 
318 Ibid. 
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ČNFB, nýbrž se jednalo o dílo, které vzniklo spoluprací KT Památníku Ravensbrück s 

Historickým servisem a Pražským literárním domem. Fond však poskytl finanční a 

organizační pomoc v rámci přípravy této výstavy.319 

Třetí ročník se tak v intenzivní míře nesl ve znamení tématu minulosti. Rozhovory 

s novináři ukázaly, že je společná minulost vnímána jako kontroverzní. Pomocí spolupráce 

s pamětníky se novináři takto snaží přispívat k pravdivému odrazu minulosti, který tak 

reflektuje nejen historické křivdy, ale promítá problematickou minulost do současnosti, což 

pomáhá spoluutvářet česko-německé partnerství a je v souladu s konceptem rekonciliace. 

Tomuto odpovídá i synergetický záměr ČNFB na Novinářskou cenu navázat i konání 

výstavy tematizující život Mileny Jesenské,stejně jako symbolický akt předávání ceny 

Mileny Jesenské pamětníkem a přeživším holocaustu Felixem Kolmerem. 

Co se týče mediálního ohlasu, můžeme potvrdit shodu s předchozími ročníky. 

Oceněné redakce ve velké míře potvrdily prestiž ocenění tím, že vítězné příspěvky, které 

z těchto redakcí pocházely, též patřičně na svých stránkách zveřejnily.320 Velký ohlas 

obdržela reportáž Todeszug in die Freiheit321, která unikátními záběry a výpověďmi 

svědků, které dosud nebyly zveřejněny, pojednávala o hrdinském činu českého 

obyvatelstva, které během transportu v dubnu 1945 osvobozovalo vězně z vlaku322. Tento 

film byl po ocenění několikrát promítán a jeho autoři se účastnili diskusí s německým 

publikem323, což jasně dokazuje, že daná ocenění mají společensko-kulturní přesah a 

pozitivně přispívají k utváření česko-německého dialogu.  

Podíl jednotlivých zemí na mediálním ohlasu byl vesměs vyvážený. Nicméně český 

o něco převažoval. Zajímavé je též konkrétně zmínit veřejnoprávní Českou televizi, která o 

ocenění referovala i přesto, že se sama soutěže se žádným příspěvkem neúčastnila.324 

                                                 
319 Schmidt, rozhovor s autorkou. 
320 „Česko-německou novinářskou cenu získal redaktor zpravodajství Českého rozhlasu v Ostravě Martin 

Knitl", iROZHLAS, 9. prosinec 2018, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesko-nemecka-novinarska-

cena-vitez-cesky-rozhlas-ostrava-redaktor-martin-knitl_1811092103_pla (ověřeno: 7. května 2019). 
321 Detlef Klusak, „Todeszug in die Freiheit Deutsch-tschechischer Journalistenpreis für BR-Produktion", BR 

online, 9. listopad 2018, https://www.br.de/presse/inhalt/pressemitteilungen/deutsch-tschechischer-

journalistenpreis-todeszug-in-die-freiheit-100.html; „Deutsch-Tschechischer Journalistenpreis für die 

Dokumentation »Todeszug in die Freiheit«", KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, 9. listopad 2018, 

https://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/aktuelles/mitteilungen-und-termine/aktuelles-details/deutsch-

tschechischer-journalistenpreis-fuer-die-dokumentation-todeszug-in-die-freiheit/ (ověřeno: 7. května 2019). 
322 Mocellin a Muggenthaler, „Todeszug in die Freiheit". 
323 „,Todeszug´ in die Freiheit", Hersbrucker Zeitung, 27. listopad 2017. 
324„Newsroom ČT24", iVysílání, 11. listopad 2018, od minuty 26:40, 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030967025-newsroom-ct24/218411058170035 (ověřeno: 7. května 

2019). 
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Tradičně proběhla i v Českém centru v Berlíně diskuse s několika účastníky Česko-

německé novinářské ceny.325 

4. 6. Shrnutí: Česko-německá cena jako instrument rozvoje 

kultury 

Po třech ročnících nelze s jistotou říci, že tento kulturní projekt Fondu se stane 

trvalou součástí česko-německé kulturní scény, a bylo by předčasné v tomto směru 

hodnotit jeho přínos. Práce se přesto pokusí nabídnout jeho dosavadní shrnutí jako 

prostředku v kulturní, a především mediální dimenzi vztahů. Většina autorů vnímá Česko-

německou novinářskou cenu jako přínosný nástroj, který vstupuje do mediálního prostoru 

obou zemí. Objevila se v době, kdy se mediální scéna ocitla v ohrožení.326 Nedostatečně i 

jednostranně reflektovaná témata udílením této ceny dostala prostor, kterého by se jim 

jinak nedostalo.327  

Podle slov vítězů je ocenění pro novináře, kteří se aktivně zasazují o diferencované 

zpravodajství, obzvláště v dnešním mediálním prostoru důležité.328 Navíc se tak otevírá 

možnost vstupovat do mediálního prostoru a podporovat česko-německá témata a 

zpravodajství o sousední zemi, což vede k odbourávání tabu ve společnosti, která partnery 

rozdělují.329 Na druhé straně tato cena též podporuje zvýraznění názorů českých novinářů 

na problematiku, která je přítomná v obou zemích, což může přispět ke změněnému 

vnímání visegrádských zemí a jejich stereotypů.330 Avšak je mezi nimi přítomný i 

skepticismus, který například pramení ze skutečnosti, že v roce prvního ročníku udílení 

ceny zároveň také skončily noviny Prager Zeitung, které bezpochyby velkou měrou 

přispívaly k diferencovanému zpravodajství. Podle novinářky Corinny Anton by se Fond 

daleko více mohl zaměřit na podporu lokálních a menších novinářů, kteří nemají takové 

prostředky jako novináři podporovaní velkými redakcemi.331 Dle Kraushaara přínos 

novinářské ceny též není nepodmíněný. Na jedné straně uznává, že pro řadu mladých 

autorů může být jistě motivační, nicméně dále uvádí, že on sám ho tak v rámci své práce 

                                                 
325 „Česko-německá novinářská cena. Rozhovor s oceněnými.", České centrum Berlín - oficální webové 

stránky, 16. leden 2019, http://berlin.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/cesko-nemecka-novinarska-

cena4/ (ověřeno: 7. května 2019). 
326 Sodomková, rozhovor autorky. 
327 Kupková, rozhovor s autorkou. 
328 Rau, rozhovor s autorkou. 
329 Novotný, rozhovor s autorkou. 
330 Berger, rozhovor s autorkou. 
331 Anton, rozhovor autorky. 
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nevnímá.332 Podle autora Respektu Tomáše Lindnera mají taková ocenění pouze smysl, 

pokud jsou udílena dlouhodobě. Jen tak může být náležitě podpořeno a vyzdviženo kvalitní 

zpravodajství a žurnalistika.333 I pražský korespondent Peter Lange upozorňuje na to, že 

bychom význam Ceny neměli přeceňovat, nicméně dodává, že Česko-německá novinářská 

cena a podobná ocenění jsou určitě důležité, co se týče schopnosti přitáhnout pozornost 

publika jak k dané problematice, tak i k instituci, která cenu pořádá.334 Kriticky můžeme 

vidět i to, že ceny sice zajisté do určité míry pomáhají, ale zdaleka nemají takový vliv, aby 

se do soutěže, a tím pádem i prezentace náležitých příspěvků k danému tématu, zapojily 

všechny redakce. Na to správně upozorňuje Hans-Jörg Schmidt, který hodnotí jako 

skandální, že česká veřejnoprávní televize ČT se této soutěže nezúčastnila a rozhodla se 

zůstat stranou.335 

Z mediálního ohlasu lze už nyní vypozorovat několik trendů. Zaprvé je česko-

německá scéna reflektována poněkud více v českém tisku, což souvisí s asymetrickým 

vztahem obou partnerů. Zadruhé, ocenění autoři své vítězství zveřejňují a prezentují ve 

svých redakcích či na sociálních médiích. Můžeme říci, že Česko-německá novinářská 

cena si tím získala určitou „image“ v mediálním prostoru, ale i ve společnosti.336 Přes tuto 

cenu dostává i celková „image“ Fondu přidanou hodnotu a odpovídá roli agenta kultury, 

který se pořádáním této kulturní akce zasazuje o pravdivý mediální česko-německý 

prostor.  

 Analýzou tohoto zdroje kultury v rámci konceptu soft power je zřetelná i 

přítomnost konceptu rekonciliace, a to z několika důvodů. Zaprvé můžeme kulturu obecně 

označit jako důležitou součást procesu rekonciliace, a to i přesto, že u ideálního modelu 

Gardner Feldman výslovně nenajdeme kulturu jako zvláštní kategorii, která by byla 

zkoumána v rámci narovnání vztahů dvou původně znepřátelených aktérů. Nicméně ve 

většině smluv a dohod, které tvoří rámec procesu rekonciliace, kultura tvoří jednu 

z hlavních oblastí, v jejímž rámci probíhá navázání a prohloubení vztahu mezi dvěma 

dřívějšími nepřáteli.337 ČNFB v tomto konceptu hraje roli doplňující instituce. Gardner 

                                                 
332 Kraushaar, rozhovor s autorkou. 
333 Lindner, rozhovor s autorkou. 
334 Lange, rozhovor s autorkou. 
335 Schmidt, rozhovor s autorkou. 
336 Ernstberger, Interview autorky. 
337 Viz následující smlouvy: Česká a Slovenská Federativní republika a Spolková republika Německo, 

Smlouva mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátelské spolupráci (Bonn, 1992); Československá 

socialistická republika a Spolková republika Německo, Smlouva o vzájemných vztazích mezi 
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Feldman je blíže rozděluje do několikero podkategorií podle oblasti, do které spadají, 

přičemž Česko-německý fond budoucnosti představuje svou vlastní kategorii. Kultura patří 

do jedné z těchto podkategorií. Byť Gardner Feldman ČNFB v této oblasti explicitně 

nezmiňuje, jelikož díky své různorodé činnosti přispívá prakticky ke každé z daných 

podkategorií, můžeme říci, že kultura vzhledem k jeho projektové činnosti, stejně 

jako pořádání Česko-německé novinářské ceny, tvoří jeden z hlavních předpokladů, jak 

ČNFB v roli doplňující instituce v konceptu rekonciliace funguje.338 

Zadruhé, tematické zaměření jednotlivých příspěvků a výpovědí jejich autorů 

dokládají potřebu minulostní problematiku na základě její kontroverze reflektovat 

pravdivým způsobem a zabránit politizování či využívání této problematiky v neprospěch 

česko-německých vztahů. Zatřetí, i doplňující skutečnosti, jako například výběr místa 

konání ve druhém ročníku, symbolika předání ceny či synergie s konanou výstavou 

tematizující minulostní problematiku, potvrzují souvislost Česko-německé novinářské ceny 

s konceptem rekonciliace. V neposlední řadě toto dokládá i pojmenování výjimečného 

ocenění podle významné novinářky figurující v hlavní roli v minulosti česko-německých 

vztahů – Mileny Jesenské. A konečně bilaterální srovnání, kdy podobné ocenění využívají 

též dřívější znepřátelené státy, které právě díky intenzivnímu procesu rekonciliace své 

původní nepřátelství přetvořily v přátelství, jež nyní utváří předpoklad pro mírový pořádek 

v Evropě.  

Na závěr je nutno podotknout, že dané ocenění nepředstavuje jedinou vlastní 

aktivitu Fondu v oblasti kultury. Kromě kulturních bilaterálních projektů Fond také do 

velké míry podporuje české i německé překlady, a to jak odborné literatury, tak i beletrie. 

V souvislosti s dvacetiletým výročím Fond rovněž sám zorganizoval výroční akci, která 

nesloužila jenom jako oslava jeho vlastní činnosti, ale měla i vysokou přidanou 

společensko-kulturní hodnotu. Do paměti všech příznivců česko-německých vztahů se tato 

událost vryla pod názvem „Most“, která oslavovala dvacetileté výročí Fondu formou 

prezentace české a německé kultury.339 Mimo jiné i Výroční koncert Collegia Bohemica a 

                                                                                                                                                    
Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa (Praha, 1973); Spolková 

republika Německo a Česká republika, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky 

Německo o kulturní spolupráci (Praha, 1999). 
338 Gardner Feldman, Germany’s foreign policy of reconciliation, 230–34. 
339Markéta Kachlíková, „Brücke in die Zukunft", Radio Praha, 31. květen 2018, 

https://www.radio.cz/de/rubrik/kaleidoskop/bruecke-in-die-tschechisch-deutsche-zukunft; „Brücke 20.0", 

Prager Zeitung online, 30. květen 2018, http://www.pragerzeitung.cz/index.php/prag-er-leben/21604-

bruecke-20-0; „Tisíce lidí přišly na česko-německou slavnost na Mánesově mostě", České noviny, 2. červen 
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operní zpěvačky Dagmar Kožené v září 2018 dokázal svým příznivcům nabídnout nejen 

neobyčejný kulturní zážitek, ale i příležitost pro opětovné navázání dialogu a diskuse.340 

Z uvedeného vyplývá, že kultura, jakožto prostředek pro formování česko-německých 

vztahů, hraje v činnostech Fondu významnou roli, což dokládá přínos Česko-německého 

fondu budoucnosti pro zahraničně-kulturní politiku obou partnerů. Dále z této analýzy však 

rovněž vyplývá, že Česko-německá novinářská cena neslouží pouze jako zdroj kultury soft 

power, nýbrž hraje i důležitou roli jako instrument pro šíření a osvojení politických hodnot. 

To víceméně souvisí jednak se změněnými podmínkami mediálního prostředí, které byly 

ve velké míře patrné ze zpravodajství kolem migrační krize. Jednak se skutečností, že 

žurnalistika obecně působí jako prostředek jednak kultury, a jednak hraje roli i v utváření 

politických hodnot ve společnosti. Dané rovněž potvrzuje záměr ČNFB zaručit synergický 

účel mezi předáváním Česko-německé novinářské ceny a pořádáním Výroční konference 

Česko-německého diskusního fóra.  

  

                                                                                                                                                    
2018, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/tisice-lidi-prisly-na-cesko-nemeckou-slavnost-na-manesove-

moste/1628141; „Sousedská slavnost uzavře až do neděle Mánesův most. Kromě aut odkloní i tramvaje  

a autobusy", iROZHLAS, 1. červen 2018, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/manesuv-most-uzavirka-

cesko-nemecky-fond-budoucnosti-slavnost_1806010936_per (ověřeno: 7. května 2019). 
340 ČNFB/DTZF, „Slavnostní koncert k 20. výročí Fondu s Magdalenou Koženou a souborem Collegium 

1704 provázely nadšené reakce - Tisková zpráva", ČNFB/DTZF oficiální webové stránky, 1. říjen 2018, 

http://www.fondbudoucnosti.cz/aktuality/aktuality/slavnostni-koncert-k-20-vyroci-fondu-s-magdalenou-

kozenou-a-souborem-collegium-1704-provazely-nadsene-reakce (ověřeno: 7. května 2019). 
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5. Téma roku  

Česko-německý fond budoucnosti byl založen jako instituce, jejímž cílem je 

podporovat bilaterální projekty. Jak bylo již zmíněno výše, formy podpory se během let 

proměňovaly, a i dnes vidíme v tomto ohledu vývoj. Vzhledem ke dvacetiletým 

zkušenostem vznikají i nové formy podpory, jejichž potřeba vyplynula z vývoje posledních 

let. Do roku 2011 žadatelé mohli získat maximální 50% podporu pro své projekty, přičemž 

Fond financoval jak menší iniciativy (spolky, jednotlivé partnery, menší školy) či větší, 

nyní už velice populární projekty. Od roku 2011 však došlo k zásadní změně, kdy Fond 

zavedl oblast téma roku, která umožňuje podporu určitého projektu ve výši až 70 %.341  

Tato forma podpory je velice důležitá pro vzájemnou výměnu a probuzení dialogu, 

zabývající se každoročně jiným aktuálním tématem. Následně je tento nástroj ČNFB 

analyzován jako zdroj politických hodnot v konceptu soft power. Výběrem konkrétního 

tématu roku se Fond snaží podchytit určitou problematickou oblast přítomnou v obou 

zemích. Ve velké míře tak pracuje s určitým souborem politických hodnot, které by měly 

být platné pro oba dva partnery.342 Při bližším zkoumání lze jednotlivá Témata roku též 

přiřadit k aspektu kultury. Tato skutečnost je v následné analýze též zohledněna.  

Nad rámec toho je tímto podporováno i bezproblémové česko-německé soužití 

v Evropě. V posledních letech se Fond více zaměřuje na jevy, týkající se celé evropské 

společnosti. O zavedení tématu roku rozhodlo zasedání správní rady v červnu 2011, které i 

v následujících letech schválilo jednotlivá témata roku navržená primárně sekretariátem 

Fondu. Prvních pět projektů získalo tuto formu podpory v prosinci 2011.343 Zavedení 

tématu roku do stálé agendy Fondu spadá do fáze konsolidace v konceptu rekonciliace, 

jelikož se jedná o cílenější podporu rozšířené formy spolupráce.344 

Dopady zavedení dané oblasti podpory byly víceméně kladné. Po zavedení tématu 

roku Fond zaznamenal vyšší počet žadatelů. Bylo pozitivně vnímáno i účastníky 

jubilejního fóra. Fond se tak do jisté míry profiloval jako přímý agent podpory 

společenského aktivismu v česko-německé společnosti, což se ještě více potvrdilo během 

trvající finanční krize roku 2013, kdy řada subjektů musela právě z fondů určených 

                                                 
341 Projekt, který je podpořen formou „téma roku” je přidělen i do “běžné” kategorie forem podpory (škola  

a mládež, kultura, obnova památek, etc.)ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2011, 6. 
342 řeč je například o demokratických hodnotách apod.  
343 Výroční zpráva | Jahresbericht 2011, 6. 
344 Gardner Feldman, Germany’s foreign policy of reconciliation, 21. 
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k podpoře společenských iniciativ ve velké míře škrtat. Finanční krize se však Fondu díky 

předem schváleným finančním prostředkům na 10 let nedotkla. Fond tak ve stejné, a 

dokonce i větší míře, mohl jednotlivým žadatelům poskytnout potřebné finanční 

prostředky. Zvláště během krize proto došlo k navýšení počtu žadatelů, jelikož chyběl 

dostatek alternativ pro financování různých společenských projektů.345 

Stanovení konkrétního zaměření projektů, které tak získají větší podporu, může být 

velice úspěšnou politikou. Záměr je oslovit konkrétní partnery v podobě jednotlivců, 

organizací, společností, spolků, škol apod., které se svými aktivitami snaží oslovit širokou 

veřejnost, potažmo konkrétní cílovou skupinu. Vzhledem k předem dané bilaterálnosti 

ČNFB bylo však vždy důležité, aby dané téma oslovovalo jak českou, tak německou 

společnost. Dochází tak k přímé česko-německé spolupráci mezi organizacemi, které se 

navzájem informují a vzdělávají o svých postupech. Nové kontakty a zkušenosti ostatních 

partnerů mohou vést k účelnějšímu uchopení problematiky, které se tak efektivněji odráží 

v jejich společnosti.346  

Tématem roku může být včas podchycena negativní společenská tendence nebo 

problém, které tak můžou být správně pojmenovány a společensky široce prodiskutovány, 

což přispívá k jejich efektivnímu a trvalému řešení. Fond tak působí jako startovací motor 

určité formy společenského aktivismu. Navíc jsou témata roku též předmětem diskusí i na 

výročních konferencích Česko-německého diskusního fóra, což tento záměr ještě více 

podporuje.347 

Každoročně Česko-německý fond budoucnosti zaznamenává trend nárůstu počtu 

žádostí, což do určité míry souvisí i s podporovanou oblastí tématu roku.348 Dalším 

ovlivňujícím faktorem je i nedostatek alternativních zdrojů financování. Mimoto přispívá i 

fakt, že Fond usiluje o efektivnější propagaci, kterou se snaží každý rok zintenzivnit.349 

Nárůst uchazečů o podporu je pro Fond důležitý z toho důvodu, že poskytuje výběr ze 

širšího spektra žadatelů, což může umožnit zvyšování kvality podpory. Pro bližší analýzu 

                                                 
345 Výroční zpráva | Jahresbericht 2011, 4. 
346 Ibid. 
347 Vladimír Handl, Jennifer Schevardo, a Gereon Schuch, Doporučení pracovní skupiny Reflexe - Rady 

Česko–německého diskusního fóra, shrnutí výsledků (Praha, 2012), 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wyCHmTT4_nQJ:www.diskusniforum.org/getFile.a

spx%3FitemID%3D124+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz (ověřeno: 7. května 2019). 
348 Viz. Statistiky jednotlivých Výročních zpráv 2011-2017. 
349 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2013, 4. 
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dané oblasti práce krátce představí jednotlivá témata roku, jejich politicko-společenský 

kontext a vyhodnotí jejich relevantnost pro koncept rekonciliace. 

 

5. 1. Podpora jazyka (2011, 2012)  

První téma roku se vztahovalo na podporu jazyka, přičemž toto téma bylo 

koncipováno bilaterálně. Na české straně se měl zvýšit zájem o výuku německého jazyka, 

na německé straně pak zájem o výuku jazyka českého. Hlavním podnětem pro podporu 

této tematické oblasti byl však klesající zájem o němčinu v České republice, který byl 

zaznamenán ministerstvem školství. Již v předešlém roce byl tento trend patrný z výsledků 

sociologické studie cizojazyčných dovedností české společnosti, kterou Fond představil. 

Klesající zájem o němčinu byl shledán problematickým, protože právě jazykové 

dovednosti tvoří významný předpoklad pro vzájemné porozumění. Jazyková bariéra vede 

často k pomalejší komunikaci, nedorozumění, a i k prohlubování předsudků. Překonáním 

této bariéry se může posílit porozumění mezi občany.350 Podpořeny měly být tak projekty, 

které vzbuzují zájem o jazyk partnera. Nejednalo se tak o přímou podporu výukových 

programů potažmo jazykových kurzů. Fond daleko více svou podporu směřoval na 

iniciativy, které, ať už vylepšením jazykových pomůcek, či novým přístupem k výuce 

zlepšovaly zájem o jazyk ve společnosti.351 

I přesto, že na oficiální úrovni byl identifikován hlavně problém nedostatku zájmu 

o výuku němčiny, i na německé straně byla potřeba zájem o výuku českého jazyka 

prohloubit, a to hlavně ve spolkové zemi Bavorsko, což souvisí s její geografickou polohou 

a velkou mírou spolupráce s Českou republikou. Podle slov Joachima Brusse bylo právě 

toto bilaterální uchopení velice důležité.352 Na druhou stranu již z odůvodnění tématu roku 

ve výroční zprávě Fondu vyplývá, že motivace ke zvolení této oblasti v první řadě 

pocházela z české strany, což souvisí s asymetrií obou partnerů. Potřeba zlepšení či 

rozšíření zájmu o výuku češtiny byla sice v Německu přítomna – jednalo se ale spíše o 

regionální než o celoněmeckou potřebu.353  

                                                 
350 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2011, 14,15. 
351 Bruss, Interview autorky. 
352 Ibid. 
353 „Tschechisch-Unterricht: Kultusministerium stellt Materialien-Sammlung vor", Bayerisches 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 8. únor 2012, 

https://www.km.bayern.de/lehrer/meldung/1058/tschechisch-unterricht-kultusministerium-stellt-materialien-

sammlung-vor.html (ověřeno: 7. května 2019). 
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K hlavním projektům, které v rámci podpory jazyka byly podpořeny, můžeme 

počítat animaci Koordinačního centra Tandem s názvem „Němčina nekouše“. Tato 

animace se snaží hravou formou účastníkům přiblížit německý jazyk, prohloubit již 

získané vědomosti a kreativním způsobem podpořit zájem žáků o němčinu.354 Ve druhém 

roce následovaly další zajímavé projekty pro podporu jazyka. Za zmínku stojí například 

česko-německá fotbalová škola. Jedná se o jedinečnou iniciativu, která podporuje česko-

německé přátelství mladých fotbalových talentů. Žáci společně trénují a zároveň zlepšují 

své jazykové dovednosti v jazykovém kurzu. Jazykový kurz je koncipován dlouhodobě 

hravou a nenásilnou formou. Každým rokem by mělo být porozumění mezi žáky snazší.355 

Tyto projekty jsou důležitými příklady nejen kvůli tomu, že k podpoře němčiny přispěly 

novým kreativním přístupem, ale také kvůli jejich pokračování i po skončení tématu roku. 

V daném roce probíhaly podobné iniciativy i v rámci ostatních institucí. Jedna z největších 

kampaní byla kampaň „Šprechtíme“, v jejímž rámci spolupracovaly přední instituce nejen 

s hlavními institucemi z Německa, ale též Rakouska. Cílem bylo, podobně jako v rámci 

tématu roku, zvýšit zájem o výuku německého jazyka. Nicméně se v tomto případě 

nejednalo o bilaterální program, který by podporoval oba dva jazyky, ale o kampaň, 

zaměřující se výhradně na německý jazyk.356 Tyto i podobné iniciativy ve své podpoře 

pokračovaly i po roce 2012. Nejenom ony, ale i otevření evropského pracovního trhu do 

jisté míry přispělo k tomu, že zájem o výuku němčiny skutečně začal pomalu stoupat. Od 

školního roku 2014/2015 tak počet žáků učících se německý jazyk opět vzrostl.357 

Podpora jazyka si kladla za cíl větší porozumění mezi českou a německou 

společností. Jazykové schopnosti tvoří jeden z hlavních předpokladů, aby si obě 

společnosti byly schopné rozumět. Nesledují se tím přímo konkrétní politické hodnoty, 

nýbrž toto konkrétní téma působí spíše jako nástroj, jehož podpůrný efekt na konkrétní 

hodnoty (porozumění, zamezení předsudků, schopnost utvoření si vlastního obrázku) lze 

zaznamenat nepřímo. Stejně tak je tomu z hlediska konceptu rekonciliace. Minulost sice 

v cílovém zaměření tématu roku nehrála přímou roli, nicméně jazykové schopnosti de 

facto působí pozitivně na obecnou úroveň porozumění obou partnerů, i co se minulostní 

                                                 
354 „Jazyková animace", Tandem - jazyková animace, http://www.jazykova-animace.info/co-je-jazykova-

animace#content (ověřeno: 7. května 2019). 
355 „FOTBALOVÁ ŠKOLA", Fotbalová škola online, http://www.dtfs.de/index.php?lang=cz&obsah_id=10 

(ověřeno: 7. května 2019). 
356 „O projektu", Šprechtíme, http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/udp/csindex.htm (ověřeno: 7. května 

2019 ). 
357 „Výuka němčiny", Velvyslanectví SRN v Praze, https://prag.diplo.de/cz-cs/themen/06-

KulturundBildung_cz/deutsch-lernen/1342620 (ověřeno: 7. května 2019). 
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problematiky týče. Na této obecné rovině můžeme vidět, že ČNFB doplňuje záměr vlád 

jazykové dovednosti zlepšit.  

Toto téma roku je z hlediska soft power též důležité, co se týče zahraniční kulturní 

politiky obecně. Jazykové dovednosti tvoří pevnou součást kultury. Každý stát sleduje 

svou vlastní jazykovou politiku, která může směřovat jak interně, tak externě.358 První 

téma roku tak sloužilo jako doplňující nástroj německé i české jazykové zahraniční 

politiky, byť česká zahraniční politika cílila spíše jen regionálně. Tato forma jazykové 

politiky je úzce spjatá se zahraniční kulturní politikou státu a spadá tak do obecné roviny 

konceptu soft power.359  

 

5. 2. Výchova k demokracii a prevence xenofobie, 

antisemitismu a rasismu (2013)  

Dané téma bylo Fondem zvoleno, protože v předešlých letech došlo k nárůstu 

rasismu jak v Německu, tak v České republice. ČNFB si byl vědom své odpovědnosti vůči 

obětem nacistického režimu, k jehož hlavním vlastnostem xenofobie, antisemitismus a 

rasismus patřily. Fond tímto tématem roku sledoval především to, aby docházelo ke 

zvyšování míry tolerance ve společnosti a jejímu vzdělávání v této oblasti. Nad rámec toho 

Fond očekával, že tak může docházet k přímému navázání kontaktů mezi českými a 

německými organizacemi, které se tímto tématem zabývají. Takto měla být podpořena 

výměna zkušeností, informací a rozvoj v této oblasti.  

S přihlédnutím na německou politickou scénu a demografický vývoj je vskutku 

možné tento nárůst rasistických a xenofobních nálad ve společnosti zaznamenat. Jelikož 

SRN patří k zemím s velkým počtem migračního obyvatelstva a cizinců, je velice důležité 

proti těmto tendencím bojovat.360 Větší podíl nenávistných postojů neonacistických a 

pravicově extrémních skupin bylo možné zaznamenat už v roce 2011, a to především na 

východě země.361 Statistika spolkového ministerstva vnitra ukazuje nárůst rasismu a 

nenávisti vůči cizincům. Jako znepokojivý se jeví fakt, že mezi lety 2001-2013 je možné 

                                                 
358 Ulrich Ammon, Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt (Berlin: De Gruyter, 2015), 1069. 
359 Ibid. 
360 Například v roce 2012 představoval počet migrantů 10, 7 miliónů. Z toho vyplývá, že každý osmý 

obyvatel SRN byl cizinec. Blíže viz.: Statistisches Bundesamt, Tisková zpráva 18.12.2012 (Wiesbaden, 

2012), 448/12. 
361 ECRI Eurropean Commission against Racism and Intolerance, ECRI-BERICHT ÜBER DEUTSCHLAND, 

(Council of Europe, 2013), 19. 
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sledovat vzestup rasově a xenofobně motivovaných trestných činů.362 Ohroženou 

skupinou, která by mohla podlehnout vlivu proticizineckých propagand některých 

subjektů363, byla do velké míry mládež a dospívající. Prevence proti těmto tendencím byla 

z tohoto důvodu na školách obzvláště důležitá.364 Bylo více než přirozené, že ČNFB už 

kvůli své odpovědnosti vůči nacistickým obětem svým tématem roku cílil i na prevenci 

proti antisemitistickým tendencím, které jsou v SRN součástí ideologie jak většiny 

neonacistických a xenofobních uskupení, tak i islamistických spolků. A to i přesto, že 

trestné zločiny s antisemitským pozadím výrazný nárůst v SRN nezaznamenaly.365 

I v České republice patřila xenofobie k jednomu z řad problémů, kterým musela 

společnost čelit. S tím souvisí například nárůst aktivit na extremistické scéně. Tento vývoj 

je možný v ČR sledovat od roku 2011 spolu s tendencemi pravicově extremistické scény 

získávat větší vliv ve společnosti. Od roku 2011 došlo též ke změně trestné činnosti, a to 

především kvalitativně, kdy se zvýšil počet násilné trestné činnosti.366 Přesto, že tyto údaje 

zůstaly během následujících dvou let stabilní, je třeba zohlednit i to, že ne veškerá trestná 

činnost, která byla rasisticky motivována, byla i skutečně zohledněna v rámci statistik. 

Například klasické výtržnosti během demonstrací pravicových extremistů statistiky 

uváděly „pouze“ jako běžné přestupky bez jejich xenofobního podtextu.367  

Nejvíce znepokojující se jeví přesah těchto rasistických a xenofobních nálad 

pravicově extremistické scény na širokou veřejnost. V některých českých regionech bylo 

zaznamenáno, že se například protiromských demonstrací účastní i občané bez pravicově-

extremistické orientace, kteří tím vyjadřují svou nespokojenost se situací v daných 

                                                 
362 „Bundesministerium des Innern | Straf- und Gewalttaten PMK rechts", bpb | Bundeszentrale für politische 

Bildung, Straf- und Gewalttaten von rechts: Was sagen die offiziellen Statistiken?, 2018, 

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/264178/pmk-statistiken (ověřeno: 7. května 

2019). 
363 Například NPD. Steffan Glaser a Christiane Schneider, „Zielgruppe Jugend: Rechtsextreme im Social 

Web", APuZ - Aus Politik und Zeitgeschichte 2012, č. 18–19: 40–46, 41. 
364 Hans-Gerd Jaschke, „Zur Rolle der Schule bei der Bekämpfung von Rechts-extremismu", APuZ - Aus 

Politik und Zeitgeschichte 2012, č. 18–19: 33–39. 
365 Deutscher Bundestag 17. Wahlperiode, „Antisemitismus in Deutschland – Erscheinungsformen, 

Bedingungen,Präventionsansätze", in Unterrichtungdurch die BundesregierungBericht des unabhängigen 

Expertenkreises Antisemitismus (Berlin, 2011), Drucksache 17/7700. 
366 „ Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2011, 

vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 a koncepce boje proti extremismu pro rok 

2012", Ministerstvo vnitra ČR, 2012, https://www.mvcr.cz/soubor/extremismus-a-eticky-kodex-zprava-o-

extremismu-a-projevech-rasismu-a-xenofobie-na-uzemi-cr-v-roce-2011.aspx (ověřeno: 7. května 2019). 
367 „ Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2012", Ministerstvo vnitra ČR, 2013, 18, 

https://www.mvcr.cz/soubor/zprava2012pspcr-pdf.aspx; „Zpráva o extremismu na území České republiky  

v roce 2013", Ministerstvo vnitra ČR, 2014, 17, https://www.mvcr.cz/soubor/zprava2013-web-pdf.aspx 

(ověřeno: 7. května 2019). 
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regionech.368 Další kritický bod představovala i skutečnost, že nejvýraznější ohlas na 

protestní akce, pořádané českou extrémně pravicovou scénou, má hlavně dospívající 

mládež.369 

Vzhledem k tomu, že lze zaznamenat intenzivní vazby mezi českou a německou 

extrémně pravicovou scénou370 a nálady spojené s antisemitismem, rasismem a xenofobií, 

které představovaly v obou zemích riziko, můžeme mluvit o skutečně bilaterálním tématu 

roku, které se dotýká obou partnerských zemí. Fond tak podpořil některé zajímavé projekty 

zabývající se spoluprací, výměnou zkušeností a hledáním společných postupů. Jako příklad 

lze uvést třístrannou konferenci v Bad Alexandersbad, jejímž hlavním tématem byl právě 

společný postup české, německé a rakouské občanské společnosti proti nárůstu 

pravicového extremismu. Další tematický celek projektů představovala kultura vzpomínání 

a prevence proti předsudkům ve společnosti.371 

Z hlediska konceptu soft power toto téma jasně sleduje podporu konkrétních 

politických hodnot. Nárůst xenofobních trestných činů vedl k tomu, že se ČNFB rozhodlo 

projekty v této oblasti podpořit ve větší míře. I přesto, že zájem o prevenci v této oblasti 

byl přítomný na obou vládních stranách, neexistoval konkrétní společný postup proti 

daným tendencím. Fond tak ve své činnosti postupoval zcela individuálně.  

Téma minulosti se v projektech objevovalo jakožto možné varování a poučení 

z chyb. Narůstající kriminalita v této oblasti spustila varovný signál u hlavních 

představitelů ČNFB. I přesto, že byl Sociální projekt již ukončen, ČNFB v této oblasti 

převzal svůj podíl odpovědnosti. Toto téma roku lze v konceptu rekonciliace vidět 

v nepřímé formě jako reflexi chování vlády i společnosti v minulosti. Z tohoto hlediska 

slouží jako podpora preventivního procesu ve společnosti, aby se chyby minulosti již 

neopakovaly.  

 

                                                 
368 „Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2013", 8. 
369 „Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2012", 15. 
370 „Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2011, 

vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 a koncepce boje proti extremismu pro rok 

2012", 22. 
371 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2013, 8. 
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5. 3. Drogová prevence (2014)  

Téma zaměřené na drogovou prevenci ČNFB zvolil vzhledem k nárůstu prodeje a 

užívání drog v česko-německém pohraničí.372 Tento fenomén představoval jeden 

z hlavních problémů v česko-německých vztazích, ve velké míře pozorovatelný již v roce 

2011, kdy došlo k alarmujícímu navýšení pašování drog z České republiky do Německa. 

Jednalo se při tom nejvíce o pervitin.373 Tento trend pokračoval i v roce 2012, což vrhalo 

negativní světlo na otevření Schengenského prostoru.374 Vláda v čele s ministerstvem 

vnitra si tohoto problému byla vědoma a snažila se aktivně proti němu postupovat.375 

Jelikož hlavní klientelu obchodníků s pervitinem tvořili občané z Německa, bylo velice 

důležité v těchto otázkách postupovat bilaterálně. Vznikla tak česko-německá skupina 

v rámci platformy Hofského dialogu a nová pracovní skupina s názvem Crystal, ve které 

byly zastoupeny jak německá, tak česká policie a celní správa. Její členové se pokoušeli o 

intenzivnější formu spolupráce a vzájemné komunikace.376  

Hlavními postiženými spolkovými zeměmi přitom byly příznačně ke své 

geografické poloze příhraniční regiony, hlavně Bavorsko a Sasko. V Sasku byl například 

od roku 2009 do roku 2014 sledovatelný nárůst přestupků s omamnými látkami, a to až o 

71 %. Jednalo se tak až o trojnásobný nárůst kriminality v oblasti drog. Spolupráce v rámci 

skupiny Crystal představovala jeden z hlavních bodů řešení tohoto problému.377 Obdobné 

alarmující tendence byly přítomné i v Bavorsku, které se též stalo jedním z aktivních členů 

skupiny Crystal. Kromě aktivní a užší policejní spolupráce Bavorsko zdůrazňovalo i rovinu 

protidrogové prevence a nabídku pomoci drogově závislým občanům.378 

                                                 
372 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2014 (Praha, 2015), 5. 
373 Vladimír Handl, „Spolková republika Německo v české zahraniční politice", in Česká zahraniční politika: 

Analýza ÚMV (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011), 120. 
374 Vladimír Handl, „Spolková republika Německo v české zahraniční politice", in Česká zahraniční politika: 

Analýza ÚMV (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012), 94. 
375 „Vznikne pracovní skupina pro boj s drogovou problematikou v pohraničí", Ministerstvo vnitra ČR, 30. 

leden 2013, https://www.mvcr.cz/migrace/docDetail.aspx?docid=21755719&doctype=ART (ověřeno: 7. 

května 2019). 
376 „Vláda bojuje proti drogové kriminalitě v pohraničí", Vláda České republiky, 4. únor 2013, 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-bojuje-proti-drogove-kriminalite-v-pohranici-

103127/ (ověřeno: 7. května 2019). 
377 „Crystal", Freistaat Sachsen, https://www.crystal.sachsen.de/27676.html (ověřeno: 7. května 2019). 
378 „Zunehmender Drogenschmuggel", CSU online, 21. listopad 2012, 

https://www.csu.de/partei/parteiarbeit/arbeitskreise/pol/pol-aktuell/januar-2013/zunehmender-

drogenschmuggel/?pdf; Karin Maag, „Kräfte bündeln und gemeinsam erfolgreich vorgehen Rede  

zu Methamphetaminen", CDU/CSU Bayern online , 27. červen 2013, 

https://www.cducsu.de/themen/gesundheit/kraefte-buendeln-und-gemeinsam-erfolgreich-vorgehen (ověřeno: 

7. května 2019). 
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Fond tak do jisté míry představoval potřebnou společenskou platformu, která se nad 

rámec Hofského dialogu daným problémem zabývala více i po jeho společenské stránce. 

Jako obzvláště nebezpečné se přitom nejevilo pouhé užívání drog, ale i možné posílení 

negativního obrazu pohraničního regionu. Dle ředitele Tomáše Jelínka nešlo o to, pokusit 

se nabídnout okamžité řešení krizové situace, nýbrž o to, oběma stranám poskytnout 

možnost strukturovaného dialogu, v jehož rámci mohou možná řešení drogové 

problematiky vznikat.379 Šlo tedy o celkové zvýšení pozornosti drogové problematice jak 

v německém, tak v českém prostředí.380 Vyhlášení tohoto tématu roku bylo i velice 

důležité k posílení regionální spolupráce. Ze zajímavých příkladů takového projektu lze 

jmenovat společný projekt euro-regionu Bavorský les a Šumava „Drogy? Děkuji, nechci!". 

Jednalo se o informační den cílící především na drogovou prevenci, v jehož rámci byly 

představeny nové metody v této oblasti. Jako úspěch lze vidět trvalou spolupráci, která 

mezi hlavními aktéry v obou zemích vznikla.381 Toto téma roku patří už kvůli své 

příhraniční regionální povaze k výrazným bilaterálním tématům, jejichž problematiku lze 

řešit jenom na základě dialogu obou aktérů. Na druhou stranu je fokus na české i německé 

straně zaměřen především na příhraniční oblast. Avšak protidrogová prevence je prospěšná 

i z hlediska celostátní perspektivy.  

Téma drogové prevence lze na základě výše uvedeného označit jako zdroj 

politických hodnot, konkrétně udržení bezpečnosti ve společnosti. Z širšího hlediska ho lze 

též přiřadit k aspektu zahraniční politiky, jelikož se protagonisté domlouvají na společné 

kooperaci zamezující konkrétní kriminální živel. Pomocí této volby tématu figuruje ČNFB 

jako agent, který podporuje oficiální záměr obou aktérů proti tomuto negativnímu úkazu 

postupovat společnými silami. Kromě obecné úrovně, kdy podpora spolupráce v dané 

oblasti pozitivně spoluutváří vzájemné vztahy, dané téma v konceptu rekonciliace nehraje 

přímou roli.  

 

                                                 
379 „Studio ČT24 - živý vstup Tomáš Jelínek", Česká televize - online, 24. červen 2013, 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/213411058270624/(ověřeno: 7. května 

2019). 
380 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2014, 5. 
381 Ibid. 
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5. 4. Hranice spojuje (2015) 

Česko-německé pohraničí představuje nejen z historického hlediska problematický 

region. I v dnešní době je oblast příhraničí kritická jak z hlediska bilaterálních vztahů, tak z 

hlediska politiky ministerstev vnitra ČR i SRN. Pohraniční regiony patří v ČR zpravidla 

k územím s nižší úrovní kvality života.382 V Německu sice situace, co se týče kvality 

života, není z hlediska regionálního srovnání zdaleka nejhorší383, avšak problémy 

s kriminalitou, demografickým růstem či udržitelným životním prostředím představují 

problémy i v příhraničních regionech s Českou republikou. Nejen kvůli drogové 

kriminalitě, ale i kvůli dalším možným trestným činům spojeným s pašováním ilegálního 

zboží obecně. K jedněm z dalších problémů patřily v minulosti ve velké míře i krádeže aut 

a jejich převoz přes německo-české hranice. Z tohoto důvodu například od března roku 

2013 fungovala česko-saská skupina, která se zabývala nejen již zmíněným pašováním 

drog, ale aktivně též zasahovala proti krádežím aut.384 Problematicky se však jevily i další 

oblasti, jako například ohrožené životní prostředí, nevýrazný inovativní vývoj ekonomiky 

v pohraničí, a i podstatné rozdíly mezi českým a německým pohraničím, co se správní 

organizace či dopravní infrastruktury týče, což příliš pozitivně nepřispívalo ke společnému 

rozvoji. V česko-bavorském pohraničí představoval problém i demografický vývoj, který 

vedl k nedostatku kvalifikované pracovní síly.385 

Avšak téma roku nemělo poukázat primárně na tyto negativní jevy, ČNFB své téma 

směřoval spíše na obyvatelstvo v pohraničí, jelikož jejich život (nejen kvůli výše 

zmíněným aspektům) nebyl jednoduchý. Na obecnější rovině téma roku bylo otevřené 

všem, kteří pomocí inovativních projektů chtěli podpořit vazby mezi Čechy a Němci 

v pohraničí. Do jisté míry se svou iniciativou kromě upozornění na výše zmíněné problémy 

snažil poukázat i na pozitivní aspekty příhraničních regionů, jako například nárůst počtu 

osob, které za prací dojíždějí do druhé země, což do velké míry zvyšuje propojení českých 

a německých příhraničních regionů. To pak posléze vyvolává potřebu tuto oblast dále 

                                                 
382 „Mapa regiónů ČR - kvalita života", Obce v datech, https://www.obcevdatech.cz/mapa (ověřeno: 7. 

května 2019). 
383 Prognos AG a ZDF, „Die große Deutschlandstudie: Wo lebt sich am besten?", Deutschlandstudie, 

https://deutschland-studie.zdf.de/district/11000 (ověřeno: 7. května 2019). 
384 Handl, „Spolková republika Německo v české zahraniční politice", 2012, 94. 
385 Bavorské státní ministerstvo financí, regionálního rozvoje a vlasti a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 

Rozvojová studie pro česko-bavorské pohraničí (Mnichov: Grontmij GmbH, 2015), 8. 
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rozvíjet. Krom toho ČNFB tak mohl navázat již na existující přeshraniční projekty a 

iniciativy, které se od devadesátých let na daných územích začaly vyvíjet.386  

Toto téma roku tematizovalo nejen dlouhodobé problémy v příhraničních 

regionech, ale též odráželo aktuální stav ve společnosti, který Fond nemohl v zimě roku 

2014 při vyhlášení tohoto tématu předpokládat. V roce 2015 vypukla takzvaná uprchlická 

krize, která pro příhraniční oblasti představovala obtížný úkol. Význam hranic, ať už těch 

geografických či mentálních, dostal novou podobu. Tato krize razantně rozdělila česko-

německou společnost nebývalým způsobem a vzájemné vztahy prudce ochladly.387 To do 

jisté míry ukázalo, že mentální bariéry mezi českou a německou společností nejsou zdaleka 

překonány. Fond se tak snažil podnítit dialog mezi společností na obou stranách hranice.388  

Konkrétní podpořené projekty se lišily ve svém provedení, ale záměr příhraničního 

rozvoje a sblížení byl stejný. Jako jeden ze zajímavých projektů lze například zmínit work 

camp v Krušných horách, kde hlavním tématem byla ochrana životního prostředí a péče o 

krajinu. V rámci tohoto projektu byl též uspořádán letní koncert, který navštívili nadšenci 

z obou zemí.389  

Dané téma roku hrálo v konceptu soft power roli jednak v aspektech politických 

hodnot, ale též i v aspektu zahraniční politiky. Projekty, tematizující význam hranic 

z hlediska rozdělování společnosti, bojující proti předsudkům ve společnosti, je možné 

zařadit jako zdroj politických hodnot. Projekty zacílené na konkrétní politická témata 

v pohraničních regionech, jako je ochrana životního prostředí či zlepšení kvality života 

obyvatelstva v příhraničních oblastech, spadají spíše do zdrojové oblasti zahraniční 

politiky, přičemž působí i mimo tento koncept v rámci spolupráce mezi ostatními vládními 

resorty (ministerstvo ochrany životního prostředí, ministerstvo vnitra, ministerstvo dopravy 

atd.). Obecnější cíl tématu roku, zlepšení příhraniční spolupráce mezi Čechy a Němci, je 

rovněž možné zařadit do aspektu zahraniční politiky.  

I přesto, že se ČNFB zaměřil spíše na aktuální spolupráci v příhraničních 

regionech, byl si vědom, jakou kritickou roli oblast příhraničí sehrála v minulosti česko-

německých vztahů. Podpořeny byly i projekty tematizující tuto úroveň vztahů. Jednalo se 

                                                 
386 Ibid. 
387 Handl, „Spolková republika Německo v české zahraniční politice", 2015, 87. 
388 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2015 (Praha, 2016), 6. 
389 ČNFB/DTZF, 10. 
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však o minimální podíl.390 Z tohoto důvodu koncept rekonciliace v daném tématu hraje 

pouze omezenou roli.  

5. 5. Aktivní občanství (2016)  

Tématem roku 2016 Fond již vědomě reagoval na výše zmíněnou migrační krizi, 

která do velké míry rozdělovala nejen česko-německou, ale celkově i evropskou 

společnost. Mimo svého hlavního názvu „Aktivní občanství“ byl k němu zvolen výstižný 

podtitul „Tváří v tvář výzvám 21. století“, jelikož daná krize výzvu jak pro česko-německé 

vztahy, ale i pro demokratickou společnost jako takovou, do velké míry představovala. 

Obě strany si byly vědomy toho, že zároveň mohla působit jako překážka v česko-

německých vztazích, jež by mohla spolupráci mezi oběma zeměmi oslabit. Z toho důvodu 

se obě strany snažily v této oblasti aktivně vyjednávat. Jako příklad můžeme uvést založení 

nové platformy Česko-německého strategického dialogu v červenci 2015. Uprchlická krize 

tak v rámci česko-německých vztahů představovala jedno z politizovaných témat. Největší 

konfliktní bod proto představovala především otázka přerozdělovacích kvót v rámci EU, 

proti které se nejvýrazněji stavěl prezident České republiky Miloš Zeman. Česká 

zahraniční politika nejen kvůli svému odlišnému postoji k této otázce, ale daleko spíše 

kvůli nejednotné společné reprezentaci, ať už mezi prezidentem a vládou, či mezi 

jednotlivými členy vlády, představovala sama o sobě překážku ve vzájemných vztazích.391 

Projekty ČNFB ale daleko více než na hlavní politickou rovinu směřovaly 

k samotným občanům. Migrační krize do velké míry ukázala, že je zapotřebí jednak posílit 

toleranci občanů, ale též se zaměřit na jejich lepší informovanost v této oblasti, neboť 

nedostatečné či falešné informace posilují pocit nejistoty a strachu z imigrantů. 

Podporované projekty se tak měly proto zaměřit na otázky migrace a integrace, a to i 

v širším společenském a evropském kontextu.392 S daným tematickým zaměřením v daném 

roce souvisí i první ročník Česko-německé novinářské ceny, která odrážela intenzivní 

přítomnost daného tématu v médiích.393  

Důležité projekty zastoupené v tématu roku představovaly iniciativy škol a 

vzdělávacích zařízení. Například Základní škola Rychnov nad Kněžnou a Základní škola 

                                                 
390 Jednalo se o celkem 4 projekty (z celkově podpořených 36 projektů v rámci tématu roku), které byly 

podpořeny v rámci tématu roku a přímo společnou minulost v pohraničí tematizovaly. Blíže viz.: 

ČNFB/DTZF, Příloha výroční zprávy | Anlage zum Jahresbericht 2015 (Praha, 2016). 
391 Urbanovská, „Spolková republika Německo v české zahraniční politice", 83, 87, 107. 
392 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2016, 2017, 8. 
393 Schultheis, Interview autorky. 
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Magdeburk spolu společně zorganizovaly dvě společná setkání, v jejichž rámci se zabývaly 

samotnými příčinami migrace a následně společně navštívily zařízení pro uprchlíky. 

Důležitý projekt uspořádal též Institut aktivního občanství a nadace Heinrich Böll Stiftung. 

Konkrétně se jednalo o pořádání studijních cest do Německa pro politiky, novináře a 

zástupce nevládních organizací z České republiky. Tyto cesty měly primárně za cíl, aby si 

čeští zástupci vyměnili své zkušenosti se svými německými protějšky, co se uprchlické 

problematiky týče, stejně tak jako prodiskutovali vzájemné přístupy a řešení.394 Zajímavý 

projekt, spojující problematiku migrační krize současnosti se zkušenostmi z minulosti, 

představil spolek Antikomplex společně s německým partnerem RomaTrial e.V. s názvem 

„Společně, a přesto cizí?“. Žáci gymnázií se během několikadenních workshopů zabývali 

východisky a dopady migrace. Měli rovněž možnost se účastnit i rozhovorů 

s pamětníky.395  

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že migrační krize představovala výzvu pro 

zachování politických hodnot v obou společnostech. Česko-německý fond budoucnosti na 

danou krizi, která byla patrná i v česko-německých vztazích, odpověděl právě vyhlášením 

daného tématu roku, s cílem politické hodnoty ve společnosti podpořit a bojovat proti 

úkazům, které by je mohly naopak ohrozit. Znovu je zde přítomna dimenze, která tento 

aspekt přesahuje, kdy se ČNFB kromě podpory politických hodnot, snaží i o posílení 

spojení česko-německé společnosti, která bude proti negativním jevům bojovat společně. 

Minulostní problematika se v daném okruhu tématu roku též objevovala. Přítomnost 

konceptu rekonciliace lze doložit na paralelách, které se v tématech projektu vyskytovaly. 

Česko-německé vztahy jsou naplněny trajektorií migrací a emigrací obou národů. 

V minulosti se musela česko-německá společnost též, podobně jako během migrační krize, 

vypořádat s předsudky, které ji rozdělovaly. Řada projektů tak kromě tematizování 

migrační krize roli aktivního občanství propojila s příklady z minulosti. Z celkem 46 

projektů však tuto souvislost s minulostním aspektem konkrétně tematizovalo pouze 6 

projektů.396  

 

                                                 
394 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2016 (Praha, 2017), 8. 
395 „Česko-německý fond budoucnosti schválil podporu 102 projektových iniciativ- Tisková zpráva", 

ČNFB/DTZF oficiální webové stránky, 14. září 2016, www.fondbudoucnosti.cz/getFile.aspx?itemID=3193 

(ověřeno: 7. května 2019). 
396 ČNFB/DTZF, Příloha k výroční zprávě | Anlage zum Jahresbericht 2016 (Praha, 2017). 
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5. 6. Podpora mediální kompetence (2017) 

 Migrační krize do velké míry představovala výzvu pro českou i německou 

společnost, a to v mnoha směrech. Jedním z nich byla média. Z jedné strany jejich 

schopnost o realitě objektivně referovat, a z druhé strany kompetence čtenářů s danými 

informacemi kriticky zacházet. Rozhovory novinářů skutečně potvrzují, že objektivní 

žurnalistika v obou zemích v této době chyběla. Redakce byly nuceny šetřit a nejvíce se 

tyto finanční škrty projevily právě na zahraniční žurnalistice. Rušila se místa zahraničních 

korespondentů nebo se místa slučovala. Chyběl tak diferencovaný mediální přístup, který 

je jak pro zahraniční žurnalistiku, ale i pro média obecně důležitý. Jednotvárné 

zpravodajství, které své informace přejímá z druhé ruky, nenabízí svému publiku 

dostatečný prostor pro rozvoj kritického myšlení. V České republice zahraniční reportéři 

psali o migrační krizi z domova, místo toho, aby byli vysíláni přímo do zahraničí a mohli 

se o událostech přesvědčit na vlastní oči. Do velké míry tak chyběly autentické reportáže 

z reálného života uprchlíků a o skutečném stavu migrační krize.397  

Do velké míry se s migrační krizí vyostřila i rétorika některých politiků a novinářů, 

kteří se až agresivním způsobem snažili prosadit své názory ve společnosti, často 

nepodložené dostatečně silnými či racionálními argumenty.398 Převzetí mediálního domu 

MAFRA tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem též příliš k objektivně psané 

zahraniční žurnalistice nepřispělo. Zahraniční redakce Mladé fronty a Lidových novin se 

poté do značné míry též omezily na zpravodajství z převzatých zpráv.399 

Obdobné tendence byly však též pozorovatelné v Německu, kde rovněž chyběla 

objektivní novinářská práce, snažící se více vysvětlit fakta, týkající se odlišných postojů 

východních zemí včetně České republiky.400 V Německu rovněž chyběli zahraniční 

korespondenti, kteří by psali o ČR přímo z místa.401 Chybějící analýza událostí a 

názorových postojů České republiky vedla do velké míry ke zkreslení obrazu reality.402 

                                                 
397 Berger, rozhovor s autorkou. 
398 Dora Kaprálová, rozhovor autorky, 25. leden 2019. 
399 Sodomková, rozhovor autorky. 
400 Berger, rozhovor s autorkou; Muggenthaler, rozhovor s autorkou; Hans-Jörg Büsch, rozhovor s autorkou, 

15. únor 2018. 
401 Lange, rozhovor s autorkou. 
402 Lindner, rozhovor s autorkou. 
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Nedostatek prostředků v mediích tak často ohrožoval objektivní žurnalistiku a i 

individuální přístup novinářů k informacím.403 

V takovémto prostředí bylo pro každého občana složité si vybrat pravdivé 

informace a přistupovat k nim kriticky. Tím spíše, pokud přihlédneme na názorovou 

agresivitu a úmyslné šíření dezinformací. Migrační krize patřila k jednomu z nejvíce 

přítomných témat v mediích, jelikož však do jisté míry mediální schopnost, objektivně a 

analyticky k tomuto tématu přistoupit, chyběla, trpěla tak i ve velké míře informovanost 

občanů. S tímto souvisí i parlamentní volby, které se v témže roce konaly v obou zemích a 

v jejichž rámci migrační krize patřila k nejvýrazněji zastoupeným tématům jak v ČR, tak 

v SRN.404 V České republice byl napříč hlavními politickými stranami přítomný nesouhlas 

s uprchlickými kvótami.405 I přesto bylo však vítězství CDU/CSU, které naopak řešení 

přerozdělovacích kvót v rámci EU podporovaly, vnímáno pozitivně.406 

Výše zmíněná mediální krize a současně velký vliv na utváření názorů veřejnosti 

byly hlavními důvody k tomu, proč se Fond rozhodl takzvanou „mediální kompetenci“ 

občanů podpořit tím, že ji vyhlásil svým tématem roku pro rok 2017. Cílem bylo podpořit 

takové projekty, které se zabývaly mediální reflexí a kritickým myšlením či tím, jakou roli 

mají média v ČR či SRN. Česko-německé projekty tak měly svým účastníkům osvětlit 

dopady jejich chování ve veřejném prostoru407 či jim zprostředkovat, jakou formou je 

možné média používat aktivně a smysluplně.408 Jelikož můžeme najít značné potíže, co se 

týče kompetentního zahraničního zpravodajství a mediální situace obecně, můžeme označit 

bilaterálnost tohoto tématu za platnou.  

Většina projektů podpořená v rámci tématu roku se dotýkala mládeže. Jednalo se o 

projekty, které měly nové generaci osvětlit fungování médií a umožnit jim svojit si 

                                                 
403 Kirchgeßner, rozhovor s autorkou. 
404 Vera Hanewinkel, „Wie stehen die deutschen Parteien zu den Themen Migration, Integration, Flucht und 

Asyl?", bpb | Bundeszentrale für politische Bildung, 11. září 2017, 

https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/255670/parteien-zu-migration-integration-flucht-

und-asyl; „Bezpečnost a uprchlíci jako žhavé téma předvolební kampaně. Podívejte se, co strany slibují 

voličům", 5. srpen 2017, https://www.info.cz/volby/volby-2017/bezpecnost-a-uprchlici-jako-zhave-tema-

predvolebni-kampane-podivejte-se-co-strany-slibuji-volicum-13916.html(ověřeno: 7. května 2019). 
405 „Široká politická shoda: Praha měla pravdu. Uprchlické kvóty jsou nefunkční", Česká televize - online, 5. 

říjen 2017, https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/volby-2017-programove-postoje-stran/2262949-siroka-

politicka-shoda-praha-mela-pravdu (ověřeno: 7. května 2019). 
406 Zuzana Lizcová, „Merkelová zůstává, jede se dál. Německé volební výsledky Čechy nezaskočily", 

Heinrich Böll Stiftung Praha online, 19. říjen 2017, https://cz.boell.org/cs/2017/10/19/merkelova-zustava-

jede-se-dal-nemecke-volebni-vysledky-cechy-nezaskocily (ověřeno: 7. května 2019). 
407 I na internetu. Například v rámci diskusních fór, sociálních sítích apod. 
408 ČNFB/DTZF, Výroční zpráva | Jahresbericht 2017 (Praha, 2018), 10. 



 

94 

 

základní kompetence, aby se mohli se v mediální situaci lépe orientovat a naučit se, jak 

s médií a zprávami zacházet. Školy toto téma uvítaly, protože se jim tak nabízela možnost 

věnovat se této problematice, která je v dnešním vzdělávání obzvláště důležitá a nedostává 

se jí v učebních plánech dostatečného prostoru. V rámci několika projektů bylo dané téma i 

dramaturgicky zpracováno. Jako například v rámci spolupráce Základní školy Aloisina 

výšina v Liberci a střední školy Am Burgteich v Žitavě. K dalším zajímavým příkladům 

patří letní akademie, která byla pořádaná Evropskou Akademií Berlín a neziskovou 

organizací KURO Hradec Králové a byla otevřená nejen českým a německým, ale i 

polským studentům. V jejím rámci se studenti zabývali svobodným projevem ve 

společnosti, způsobem utváření mediálního obrazu v Evropě a možnostmi, stejně jako 

možnými nástrahami médií. Studenti měli v rámci této letní školy možnost diskutovat 

s odborníky, jako například s Olgou Chládkovou z bruselského ARD či s ředitelem 

Českého centra v Berlíně Tomášem Sachrem.409  

Podpořeny byly rovněž i projekty, které se zabývaly aspektem minulosti. Například 

v rámci projektu „Naučte se historii - mediální projekt na chybějících místech v bavorsko-

české hraniční oblasti“ jeho účastníci vytvořili mediální průvodce již skoro zapomenutých 

míst pomocí rešerše a rozhovorů s pamětníky. Kromě podpory jednotlivých projektů Fond 

též uspořádal diskusi, která se tomuto tématu věnovala a v jejímž rámci vystoupili důležité 

osobnosti z oblasti médií.410 

Z hlediska konceptu soft power zaměření daného tématu roku sledovalo především 

politické hodnoty spadající do hlavních demokratických principů, jako je svoboda slova či 

nárok na pravdivé informace. Fond se tak zaměřil na fenomén, který měl přímý vliv na 

další politické hodnoty, jakožto zachování právní rovnosti, a který měl vliv na přítomnost 

předsudků ve společnosti. Stejně jako v rámci předešlého tématu roku byly podpořeny 

rovněž projekty, které tematizovaly minulost. Jednalo se například o dějepisné workshopy, 

které účastníkům umožnily se blíže seznámit se společnou minulostí. Přímo takovýto 

záměr představilo však pouze 5 projektů z celkově 32.411 

                                                 
409 ČNFB/DTZF, 10. 
410 Strahinja Bućan, „‚Kritisch mit Medien umgehen´ Deutsch-tschechischer Zukunftsfonds präsentiert 

Jahresthema", Radio Praha, 4. leden 2017, https://www.radio.cz/de/rubrik/schauplatz/kritisch-mit-medien-

umgehen-deutsch-tschechischer-zukunftsfonds-praesentiert-jahresthema; „Debatte: Medien machen 

Meinung. Zum Umgang mit Medienangeboten im digitalen Zeitalter", ČNFB - oficiální stránky, 9. prosinec 

2016, http://www.fondbudoucnosti.cz/de/aktuell/aktuell/debatte-medien-machen-meinung-zum-umgang-mit-

medienangeboten-im-digitalen-zeitalter (ověřeno: 7. května 2019). 
411 ČNFB/DTZF, Příloha k výroční zprávě | Anlage zum Jahresbericht 2016. 
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5. 7. Česko-německé reflexe (2018) 

Rok 2017 se nesl ve znamení česko-německých výročí. Jednak 25letého výročí 

Smlouvy o dobrém sousedství a přátelství, ale především 20letého výročí Česko-německé 

deklarace, na jejímž základě byl Česko-německý fond budoucnosti založen. V roce 2018 

pak následovalo samotné 20leté jubileum Fondu. Daná výročí do velké míry dávala velký 

prostor pro reflexi česko-německých vztahů. Z tohoto důvodu Česko-německý fond 

budoucnosti vyhlásil téma roku, které mělo na jedné straně dosavadní česko-německé 

vztahy na pozadí těchto výročí reflektovat, na druhé straně však i vyhodnotit roli těchto 

vztahů do budoucna. Fond se v rámci svého 20letého jubilea tak nesnažil o pouhé shrnutí 

své dosavadní činnosti, ale zároveň tematizovat i obecnější úroveň česko-německých 

vztahů. Tak byly podpořeny hlavně projekty, jejichž hlavním cílem byla jednak již 

zmíněná reflexe česko-německých vztahů s pohledem do budoucnosti, tematizace 

společného soužití v Evropě nebo inovativní projekty zaměřující se na česko-německé 

vztahy.412  

Tímto tématem Fond odrážel své dosavadní zaměření. Společná minulost a 

budoucnost dle nynější ředitelky Petry Ernstberger do velké míry představuje základ, na 

kterém Česko-německý fond budoucnosti stojí.413 Dále dodává, že toto téma roku bylo pro 

rok 2018 zvoleno mimo jiné i proto, aby bylo možné dosavadní práci Fondu zhodnotit. 

Především co se týče překonávání překážek ze společné tíživé česko-německé minulosti.414 

Vzhledem ke kontextu čistě česko-německých vztahů, jejich společné minulosti a 

směřování do společné budoucnosti, můžeme toto téma označit za čistě bilaterální.  

V konceptu soft power je toto téma též důležité z hlediska podpory politických 

hodnot na pozadí vzájemných česko-německých vztahů. Přímou roli tu hraje i v intenzivní 

míře aspekt zahraniční politiky, jelikož se sleduje vývoj, dosavadní stav a budoucnost 

česko-německých vztahů. Přímo se tak díky jednotlivým projektům podporuje česko-

německá spolupráce.  

                                                 
412„Téma roku 2018", ČNFB - oficiální stránky, 1. prosinec 2017, http://www.fondbudoucnosti.cz/co-

podporujeme/tema-roku/2018/ (ověřeno: 7. května 2019). 
413 Ernstberger, Interview autorky. 
414 Ibid. 
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Jelikož toto téma roku v intenzivní míře reflektuje i negativní úkazy česko-německé 

minulosti a postupy české i německé vlády v minulosti, můžeme jej do konceptu 

rekonciliace jednoznačně zařadit.415  

Nad rámec tématu roku se však Fond v daném roce intenzivněji věnoval i česko-

německým literárním projektům. Přesněji řečeno, se svou mimořádnou výzvou se snažil o 

podporu německých překladů české literatury a podporu německé bohemistiky. Žadatelé 

mohli v rámci této formy podpory též získat až 70 % z nákladů na daný projekt či na 

studium. Tato mimořádná podpora vznikla na základě konání Lipského knižního veletrhu 

v roce 2019, kdy Česká republika představovala hlavní hostující zemi.416 

5. 8. Shrnutí: téma roku jako nástroj dimenze politických 

hodnot 

Téma roku můžeme vidět jako jednu z hlavních aktivit Česko-německého fondu 

budoucnosti, která ho do značné míry jako agenta v konceptu soft power v česko-

německých vztazích charakterizuje, a to z několika důvodů.  

Na jedné straně odráží volba tématu roku, v jehož rámci se Fond intenzivně zabývá 

určitým společenským problémem, schopnost naslouchat potřebám české i německé 

společnosti. Naslouchání při tom patří k jedné z hlavních charakteristik v konceptu soft 

power. Aktér může svou soft power využít, pokud správně pochopí charakter svého 

cílového publika.417 Na rovině agent-aktér ČNFB působí jako agent, přes něhož mohou 

oba dva hlavní aktéři (SRN a ČR) lépe pochopit potřeby zahraničního publika. Slouží též 

jako prostředek pro reflexi česko-německých vztahů a pomáhá při identifikaci společných 

problémů a překážek. Aktivita ČNFB je na této rovině oběma aktéry podporována a vítána.  

ČNFB se snaží svou volbou konkrétních tematických celků v rámci svých 

kompetencí aktivně jednat proti vysledovaným společenským problémům a podpořit tak 

zachování a prohloubení určitých politických, ale i základních demokratických hodnot ve 

společnosti. Hlavním motivem zavedení tématu roku nebyl nárůst více česko-německých 

projektů obecně. Daleko spíše se jednalo o cílený záměr Fondu reagovat na aktuální jevy 

                                                 
415 „Seznam aktuálně schválených projektů", ČNFB/DTZF oficiální webové stránky, 19. září 2018, 

http://www.fondbudoucnosti.cz/aktuality/schvalene-projekty/ (ověřeno: 7. května 2019).  
416 „Knihy těch druhých. Mimořádná výzva Česko-německého fondu budoucnosti k posílení česko-německé 

literární výměny.", Ahoj Leipzig 2019 - oficílní stránky reprezentace ČR na Lipském knižním veletrhu, 

http://ahojleipzig2019.de/cs/knihy-tech-druhych-mimoradna-vyzva-cesko-nemeckeho-fondu-budoucnosti-k-

posileni-cesko-nemecke (ověřeno: 7. května 2019). 
417 Nye, Soft power. 
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ve společnosti a dát občanům na české i německé straně prostor se danými problémy 

zabývat v intenzivnější míře.  

Na druhé straně, po zavedení nové oblasti podpory, skutečně vznikl větší počet 

žadatelů, který se každoročně rozrůstá.418 Utváří se tak stálý okruh lidí, který jednak 

zůstává informován o aktualitách Fondu, jednak je i Fondem podněcován k novým 

iniciativám. Česko-německý fond budoucnosti organizuje různá kontaktní setkání, na 

kterých se žadatelé schází, probíhají diskuse k aktuálním tématům a příležitostem419, což 

otevírá prostor pro navázání kontaktů a vznik nových projektů v rámci česko-německé 

spolupráce.  

Téma roku však často podchycuje větší rozměr, než jsou česko-německé vztahy a 

společné soužití Čechů a Němců. Některá témata původně čistě bilaterální zaměření Fondu 

přesahují a mají i širší evropskou dimenzi. Díky finančním prostředkům, které mu dává 

česká a německá vláda k dispozici, může Fond samozřejmě podpořit pouze takové 

projekty, na kterých se podílí oba partneři.420 To samozřejmě vyplývá už z bilaterálního 

vymezení Česko-německého fondu budoucnosti ukotveného v jeho stanovách. Kromě 

tohoto pravidla je však Fond ve svém výběru svébytným agentem česko-německých 

vztahů, který je v tomto aspektu na české i německé vládě nezávislý.  

Co se týče konceptu rekonciliace, můžeme tuto cílenější projektovou činnost vidět 

jako poslední stupně konsolidace a přehodnocení v jeho institučním vývoji. První ročník 

tématu roku byl do velké míry podnícen potřebou české vlády podpořit výuku německého 

jazyka, na jejímž pozadí se první ročník vyvinul. Další témata roku též do určité míry 

odrážela problémy, které byly pro vlády obou států vysoce relevantní. Výběr tématu však 

nebyl vždy navázán na spolupráci s konkrétními opatřeními vlády. Fond tak 

v následujících letech výběrem tématu roku sám vstupoval do občansko-politického 

prostoru, byť byl výběr nepřímo podmíněn souhlasem vládních zástupců, ztělesněný ve 

členech správní rady. Tento vývoj odpovídá posledními stupni institučního vývoje 

přehodnocení, kdy se charakter institucí v důsledku společensko-politických změn 

proměňuje. 

                                                 
418 Viz. Srovnání každoročního nárůstu ve Výročních zprávách ČNFB.  
419 Například již zmíněný knižní veletrh v Lipsku. Blíže viz.: „Česko-německé projekty jednoduše: inspirace, 

kontakty, finanční podpora", ČNFB/DTZF oficiální webové stránky, 

http://www.fondbudoucnosti.cz/leipzig/cesko-nemecke-projekty-jednoduse-inspirace-kontakty-financni-

podpora/ (ověřeno: 7. května 2019). 
420 Bruss, Interview autorky. 
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Na druhou stranu, konkrétní témata roku nelze vždy na základě jednotlivých 

cílových zaměření do konceptu rekonciliace zařadit. Byť některé ročníky nepřímo do 

konceptu rekonciliace spadají, protože splňují obecný cíl zlepšení vztahu s bývalým 

nepřítelem, nepatří reflexe minulosti k jejich primárnímu zaměření. I z hlediska 

konkrétních projektů, podpořených v rámci tématu roku, není aspekt minulosti vždy 

přítomný. Nicméně v menším podílu projektů je minulost využívána pro detailnější a 

funkční uchopení přítomného tématu. Pomocí upozornění na chyby z minulosti se má 

dnešní společnost poučit a aplikovat daná poučení na uchopení problematiky přítomnosti. 

Koncept rekonciliace se tak ve vybraných projektech objevuje v úrovni historie minulost 

jako přítomnost.  
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Závěr 

Daná diplomová práce se věnuje analýze charakteru Česko-německého fondu 

budoucnosti jako jednoho z klíčových činitelů v česko-německých vztazích. Jelikož 

Česko-německý fond budoucnosti od svého založení prošel řadou změn, které utvářely 

jeho charakter, snažila se práce tyto změny zachytit a zanalyzovat. K analýze byl využit 

kombinovaný přístup konceptů soft power a rekonciliace. Synergie těchto dvou konceptů 

umožnila zohlednění role Fondu budoucnosti v česko-německých vztazích jako 

podstatného agenta, který spoluutváří soft power obou států, jež společně formuje česko-

německé vztahy. Z tohoto důvodu byla práce propojena i s kontextem česko-německých 

vztahů, ve kterém z perspektivy agent-aktér ČNFB tvoří spojovacího agenta mezi dvěma 

hlavními aktéry Českou republikou a SRN.  

Hlavní zdroje soft power, které stát využívá, jsou zahraniční politika, kultura a 

politické hodnoty. Tyto zdroje byly propojeny s jednotlivými aspekty Fondu, které jeho 

nynější podobu do velké míry charakterizují. Zaprvé se jedná o aspekt prodlužování. 

Existence Česko-německého fondu budoucnosti byla původně určena pouze na 10 let, 

nicméně v roce 2007 a následně pak i v roce 2017 byl Fond o dalších deset let prodloužen. 

Prodloužení je závislé na konstelaci hlavních aktérů v česko-německých vztazích. Z toho 

důvodu byla v analýze zohledněna nejen jednání hlavních představitelů mezi sebou, ale i 

celkový kontext česko-německých vztahů, který je pro analýzu zásadní. Změněné 

podmínky v mezinárodních vztazích, jako rozšíření EU, finanční a migrační krize, na 

instituci kladly nepřímé požadavky, aby se těmto skutečnostem přizpůsobila. Výroky 

hlavních vládních představitelů dokazují, že i v krizových obdobích byl význam instituce 

oběma stranami pro přinos v česko-německých vztazích oceňován. Odstranění původního 

ohraničení činnosti na 10 let a následného přehodnocení a zavedení nových aktivit vedlo 

k celkovému posunu instituce a většímu otevření se veřejnosti, kdy Fond budoucnosti se 

svým základním posláním obou vlád, pozitivně přispívat k česko-německým vztahům, 

aktivně vstupuje do veřejného prostoru.  

Zadruhé je kultura jako zdroj soft power v analýze reprezentována Česko-

německou novinářskou cenou, zavedená Česko-německým fondem budoucnosti na pozadí 

kritické situace médií v roce 2016, která se projevila především v důsledku migrační krize. 

Tehdy v mediálním prostředí chyběly autentické reportáže, které by zachytily dění 

v sousední zemi nad rámec běžného zpravodajství. Česko-německá cena tak oceňuje 



 

100 

 

takové příspěvky, které se snaží zachytit obrázek sousední země diferencovaným 

způsobem, a přispívají k lepšímu porozumění mezi občanskými společnostmi v obou 

zemích.  

Jako třetí aspekt bylo vybráno téma roku vyhlašované každým rokem, které 

představuje svou vlastní kategorii v projektové činnosti Fondu, a věnuje se obzvláště 

problematickým tématům v obou zemích. Snaží se tak aktivně vstoupit do občanské 

společnosti a tímto povzbudit občanský aktivismus. Práce sleduje společenský kontext 

jednotlivých ročníků, stejně jako jednotlivé příklady projektů, přičemž každé téma bylo 

vyhodnoceno jako bilaterální. Nicméně vzhledem ke geografické poloze řada témat byla 

důležitá především pro vztah České republiky a příhraničních spolkových zemí. Z analýzy 

vyplynulo, že tento prostředek můžeme do zdroje podpory politických hodnot v soft power 

rovněž zařadit. Nad rámec toho je však možné zaznamenat i přesah tohoto nástroje, kdy je 

cílem podpora politických hodnot v česko-německé společnosti obecně. Spíše než o 

sledování každé společnosti zvlášť, se tak jedná o zaměření na konkrétní spolupracující 

celek obou společností. 

Práce tyto aspekty činností Fondu budoucnosti nad rámec konceptu soft power 

propojila i s konceptem rekonciliace, který by vzhledem k charakteru této instituce bylo 

těžké opomenout. Analýza přitom vycházela z ideálního modelu rekonciliace podle Lily 

Gardner Feldman, která chápe rekonciliační proces jako usmíření dvou původně 

znepřátelených aktérů. Koncept vychází z hlavních charakteristických znaků: politické 

vedení, historie a instituce.421 Vzhledem k záměru práce analyzovat specifika Česko-

německého fondu budoucnosti v daném konceptu, zkoumala především rovinu historie, 

stejně jako fáze vývoje instituce v rekonciliačním procesu. 

První diskuse ohledně tohoto ujednání tak představují v konceptu Gardner Feldman 

minulost jako stimulační bod, kdy je problematika minulosti otevřena. Samotné založení 

Česko-německého fondu budoucnosti a s tím spojený diskurs, konstituce jeho činnosti a 

stanovení Sociálního projektu, v jehož rámci měly být odškodněny oběti nacionálně-

socialistického násilí, pak spadá do fáze uznání pocitu křivdy. Dané fáze vyžadovaly 

konstruktivní dialog mezi oběma partnery, stejně jako přijmutí odpovědnosti za chyby 

z minulosti.  

                                                 
421 Gardner Feldman, Germany’s foreign policy of reconciliation. 
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Samotná činnost Fondu pak představuje fázi minulost jako přítomnost. Pro ni je 

důležité, aby minulost byla v přítomnosti zachována pomocí různých forem, což Česko-

německý fond budoucnosti v rámci svých činností podporuje. Jednak se jedná o samotnou 

projektovou činnost Fondu, a rovněž tak o jednotlivé aspekty, které práce podrobněji 

analyzovala. V rámci propojení obou teorií byly tudíž tři hlavní aspekty prodlužování, 

Česko-německá novinářská cena, jakož i téma roku přímo propojeny s konceptem 

rekonciliace. Práce tím sledovala jejich míru minulostní problematiky, která odpovídá 

třetímu stupni historie minulost jako přítomnost. Stejně tak se snažila dané aktivity Fondu 

zařadit do jednotlivých fází vývoje institucí v konceptu rekonciliace. Proto bylo důležité, 

aby práce pracovala rovněž i s historickým kontextem vývoje Česko-německého fondu 

budoucnosti. Z hlediska instituce hraje Fond v rámci rekonciliačního procesu roli doplňku, 

kdy se svou činností připojuje k jednání vlád.  

První fáze ohraničení probíhala od roku 1997, kdy byla podepsána Česko-německá 

deklarace, která tvořila základní rámec pro konstituci Česko-německého fondu 

budoucnosti, jehož existence byla omezena na 10 let. V jejím rámci došlo k základnímu 

vymezení cílů, kompetencí a doby působnosti. Důležité proto nebylo jen určení podpory 

jednotlivých česko-německých projektů, ale zejména přerozdělení prostředků obětem 

nacionálně-sociálního násilí. Podle Deklarace měla i projektová činnost být přínosná právě 

pro tuto skupinu.  

Druhá fáze představovala samotný růst instituce, kdy od roku 2005 probíhaly první 

diskuse o jejím možném prodloužení. Stejně jako dovršení Sociálního projektu, v jehož 

rámci byla přerozdělená poslední částka obětem nacionálně-socialistického násilí. Od roku 

2007, kdy byl Fond poprvé prodloužen a jeho prvotní omezení činnosti na 10 let bylo 

odstraněno, započala fáze konsolidace. Na základě rostoucí evropské integrace proběhla i 

změna v upřednostňování jednotlivých témat a v jeho směřování. Díky tomu se Fond 

daleko více vyvíjel jako instituce podporující česko-německé vztahy v evropském 

kontextu. Od roku 2011 zcela v souladu s rolí doplňující instituce proběhl první ročník 

tématu roku ve shodě se záměrem vlády ČR i zájmem regionů SRN podpořit německý a 

český jazyk.  

Toto téma roku se stalo stálou agendou Fondu a představuje dnes trvalou součást 

projektové činnosti. Od roku 2012 můžeme tak pozorovat, jak Fond svými novými 

aktivitami opakovaně vstupuje do občanského prostoru. Nejen téma roku, ale i další vlastní 
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aktivity Fondu, jako Česko-německá novinářská cena, stejně jako jeho zvýšená prezentace 

ve veřejném prostoru, znázorňují fázi přehodnocení, kdy je činnost instituce rozšířena a její 

role na pozadí uplynulého času a změn ve společnosti nově definována. Rovněž je do ní 

možné přiřadit i druhé prodloužení Fondu, přičemž se už primárně nejedná o odstranění 

ohraničení, nýbrž o možnost reflexe činnosti a významu této instituce pro česko-německé 

vztahy. Prodlužování tak oba dva partnery drží v určitém napětí, které je však spojeno 

s ochotou obou stran své vztahy dále rozvíjet. 

V kapitole, věnující se Česko-německé novinářské ceně, dospěla analýza k závěru, 

že minulost je i pro reflexi a znázornění česko-německých vztahů stále důležitá. Minulost a 

rekonciliační proces je tak něčím, co není konečné, naopak stále tento vztah naplňuje. Byť 

tři ročníky soutěže nenabízí dostatečný prostor daný nástroj a jeho přínos účelně zhodnotit, 

práce pro lepší ilustraci nabídla rozdělení jednotlivých příspěvků podle jejich tématiky. 

Minulostní problematika se objevovala ve velké části z nich, přičemž je pozoruhodné, že 

poslední ročník tvořil většinu těchto příspěvků. Díky podpoře žurnalistiky, která se 

vymezuje vůči předsudkům, je možné tento minulostní aspekt v přítomnosti stále 

zachovávat, což napomáhá k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.  

Jednotlivá témata roku ukázala, že je pro ně minulostní problematika důležitá, byť 

nepředstavuje jejich primární záběr. Některá se nabízí pro reflexi minulosti méně, některá 

více. V intenzivní míře tak minulostní problematika hrála roli především v tématu Česko-

německé reflexe v roce 2018. Zpravidla bylo každoročně tématem roku podpořeno 30-40 

projektů. Minulostní problematika kromě uvedeného ročníku hrála hlavní roli u zhruba 15 

% z nich. Nicméně na obecné úrovni můžeme téma roku vidět jako nepřímý nástroj, který 

se snaží zlepšit vztah s bývalým nepřítelem, tudíž odpovídá roli Česko-německého fondu 

budoucnosti jakožto doplňující instituce v česko-německém rekonciliačním procesu. 

Na základě daných skutečnosti je zřetelný charakter Česko-německého fondu 

budoucnosti jako agenta sui generis, který svou činností kladně přispívá k formování 

česko-německých vztahů a je důležitou institucí z hlediska rekonciliačního procesu. Pokud 

se podíváme na obdobné organizace a aktivity ostatních fondů, Česko-německý fond 

budoucnosti v tomto srovnání vyniká. Například oproti Polsko-německému fondu smíření, 

který byl v roce 1991, je ČNFB financován českou i německou vládou. Jeho hlavní naplní 

kromě projektů, zabývajících se oběťmi nacionálně socialistického režimu, byla od 

počátku podpora projektové činnosti, která nad rámec této problematiky oba partnery 
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spojuje napříč několika oblastmi. Oproti tomu polský fond se zabývá výhradně touto 

tematikou.422 Kromě toho Česko-německý fond budoucnosti každoročně připravuje i 

novinářskou cenu pouze „ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR a Německým svazem 

novinářů“423, která je v Polsku pořádána čtyřmi nadacemi současně (Nadace pro německo-

polskou spolupráci/ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ZEIT-Stiftung Ebelin a 

nadace Robert Bosch).424 

Charakter Fondu budoucnosti jako instituce jediné svého druhu dokládá i 

výjimečný vztah mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, kdy ČR 

obdobnou instituci s jinou partnerskou zemí nevytvořila, byť by se potřeba v rámci 

rekonciliačního procesu, stejně jako podpory vzájemných vztahů, nabízela se 

sousedním Rakouskem. I přesto, že česko-rakouský vztah není předmětem této práce, pro 

bilaterální srovnání a pro znázornění charakteru Fondu budoucnosti jakožto agenta sui 

generis je potřeba zmínit, že Česko-rakouský fond budoucnosti nebyl zatím mezi českou a 

rakouskou vládou konstituován, byť se rakouská vláda na platbách odškodnění českých 

obětí nacionálního socialismu podílela. Rakousko však pro tento účel využilo již existující 

instituci Česko-německého fondu budoucnosti, která spolu s nadací EVZ přerozdělila 

platby v rámci Sociálního projektu.425 Od roku 2016 sice vznikl nový formát spolupráce 

mezi Českou republikou a Rakouskem – Česko-rakouské diskusní fórum, na které můžeme 

v menší míře nahlížet jako na obdobu Česko-německého diskusního fóra, jež spadá pod 

Česko-německý fond budoucnosti. Nicméně jeho záběr činnosti není zdaleka tak rozsáhlý, 

jako v případě zmíněného Česko-německého diskusního fóra. 426 

Česko-německý fond budoucnosti jako agent sui generis hraje podstatnou roli při 

zajišťování vysoké úrovně česko-německého vztahu, což potvrzuje jednak jeho přínos pro 

rekonciliační proces od dob jeho založení až po dnešek. Jednak jej charakterizuje pronikání 

do občanského prostoru v roli určitého „mecenáše“ podporujícího společenské formy 

aktivismu a slouží tak jako nástroj soft power obou států. Zároveň tak Fond reaguje i na 

                                                 
422 „Über uns", Stiftung der Polnisch-Deutschen Aussöhnung - Webseite, 

http://www.fpnp.pl/fundacja/ofpnp_de.php (ověřeno: 7. května 2019). 
423 „pořadatelé", Česko-německá novinářská cena | Deutsch-tschechischer Journalistenpreis, 

http://www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz/cena/poradatele/ (ověřeno: 7. května 2019). 
424 „Geschichte", Deutsch-Polnische Journalistenpreis - oficiální stránky, http://medientage.org/kategorie-

geschichte,42.html (ověřeno: 7. května 2019). 
425 Jelínek, Odškodnění českých obětí nacismu - Disertační práce, 196. 
426 „Tschechisch-Österreichisches Dialogforum", Botschaft der Tschechischen Republik in Wien, 20. listopad 

2018, 

https://www.mzv.cz/vienna/de/nachrichten_und_ereignisse/tschechisch_osterreichisches_dialogforum.html 

(ověřeno: 7. května 2019). 
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samotnou skutečnost, že se jeho další existence odvíjí právě od jeho vlastních aktivit a 

viditelnosti ve společnosti s tím spojené. K této viditelnosti nepřispívá pouze podpora 

projektové činnosti, ke které byl vládami určen, ale do velké míry i schopnost reagovat na 

aktuální výzvy a podmínky a přizpůsobovat se tak daným očekáváním obou hlavních 

aktérů.  

V rámci stále se prohlubující evropské integrace a témat, na které se musíme dívat 

z globální perspektivy, je možné na Česko-německý fond budoucnosti také nahlížet jako 

na instrument, jehož prostřednictvím česká i německá strana podporují sdílené hodnoty 

založené na konceptu soft power. Tím je posilováno jak jejich postavení jako 

individuálních států, tak jako tandemu a obecně celého regionu. Můžeme tak ČNFB vnímat 

jako nástroj, který nepůsobí čistě bilaterálně na ose česko-německých vztahů, nýbrž jako 

organizaci, která přispívá k pozitivnímu vnímání celého regionu „Mitteleuropy“.  

Za rok 2018 můžeme najít četné příklady, kdy hlavní vládní činitelé ve svých 

veřejných projevech podtrhují důležitost fungování Fondu, jelikož tato instituce ve velké 

míře přispívá k pozitivnímu formování česko-německých vztahů. Jako příklad můžeme za 

česku stranu uvést předsedu vlády Andreje Babiše, který v rámci své osobní gratulace 

současné německé kancléřce Angele Merkelové ke znovuzvolení zmínil ČNFB jako jeden 

z důležitých nástrojů pro vzájemné pozitivní prohlubování česko-německých vztahů.427 

Stejně tak důležitost existence ČNFB ocenila v rámci gratulací při příležitosti oslav 

stoletého výročí založení samostatného Československa také německá kancléřka.428 

Význam ČNFB pro česko-německé porozumění a vývoj budoucích česko-německých 

vztahů podtrhl ve svém dopise českému prezidentu Zemanovi v neposlední řadě i současný 

spolkový prezident Frank Walter Steinmeier.429 Z výše uvedeného vyplývá, že otázka 

možného prodloužení Česko-německého fondu budoucnosti se jeví po roce 2027 příznivě. 

Stále přítomné ohraničení jeho existence vzhledem k opětovnému prodloužení a 

díky vůli aktérů nepředstavuje v současnosti pro činnost Fondu překážku. Byť se Fond 

                                                 
427 „Gratulace premiéra Babiše kancléřce Merkelové ke znovuzvolení", Vláda České republiky, 14. březen 

2018, https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/gratulace-premiera-babise-kanclerce-merkelove-ke-

znovuzvoleni-163999/ (ověřeno: 7. května 2019). 
428 „Merkel gratuliert zu 100 Jahren Tschechoslowakei", Radio Praha, 26. říjen 2018, 

https://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/merkel-gratuliert-zu-100-jahren-tschechoslowakei (ověřeno:  

7. května 2019). 
429 Frank-Walter Steinmeier, „Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert zum 100-jährigen 

Jubiläum der Staatsgründung", Deutsche Botschaft Prag, 23. říjen 2018, https://prag.diplo.de/cz-

de/aktuelles/-/2152582 (ověřeno: 7. května 2019). 
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aktivně snaží porozumění mezi oběma partnery zlepšit, bude v budoucnu důležité, aby si 

oba uvědomovali význam konstruktivního dialogu, neopomíjeli prodiskutovat důležitá 

rozhodnutí se svým partnerem, stejně tak jako se vyrovnali s tím, že v rámci bilaterálních 

vztahů kromě řady pozitivních stránek přetrvávají i neshody. Podstatným úkolem všech 

činitelů česko-německých vztahů však není tyto neshody odstranit, nýbrž zaručit, aby se 

oba partneři byli schopni i přes jednotlivé rozdílnosti tolerovat a respektovat. Jedině tak 

bude možné potenciál česko-německých vztahů v budoucnosti plně využít. Vzhledem 

k dosavadnímu příspěvku Fondu budoucnosti pro zlepšení česko-německého porozumění 

se dá očekávat, že tato svým způsobem jedinečná nadace bude oběma partnerům v tomto 

záměru stát po boku i nadále.  
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Summary 

This thesis characterized the Czech-German Future Fund as one of the key factors 

in the Czech-German relation. The institution has developed throughout the time of its 

twenty years of existence. The work tried to depict and to analyse those changes. It works 

with a combination of two theories: the soft power as well as the reconciliation theory. This 

synergetic approach made it possible to analyse this institution as an important agent in the 

Czech-German relations which forms their soft power.  

In order to answer the question how this Czech-German Fund is acting as an agent 

in the Czech-German relations, the activities of the institution were directly linked with the 

concrete sources of the soft power which are: the foreign policy, the culture and political 

values. In order to analyse the aspect of the foreign policy the work examined the 

prolongation of the Fund which included the discussions on the governmental level, 

interviews as well as empirical context. For the source of the culture the work deals with 

three years of the Czech-German Journalist Price. The recently constituted area of support 

– the Topic of the Year - was used as the source of political values.  

The work deals also with the question how the prolongation of the Future fund can 

be understood in the both concepts, as well as its changing role and character. The work 

proved that the prolongation was crucial in order to understand the institution as an agent 

in the soft power of both states. The relationship between the both partners plays a key role 

in the existence and further prolongation of the Fund. The main players put also their 

demands on the institution. The Fund had to react to changes in the international arena. For 

example, with the entry of the Czech Republic in the EU a more European approach started 

to take place. The new character of the relationship focused more on the cooperation 

within Europe and the future and thus revised also the character of the institution.  

More precisely it was shown how those changes can be seen in the concept of 

reconciliation. The institution progressed from the stage of circumscription of both players 

who constituted the Fund initially for 10 years until the stage of revaluation when the 

institution introduced new activities.  

The thesis described these new tools and analysed their meaning for the character 

of the Czech-German Future Fund. One of them was the Czech-German Journalist Price. 

With this competition the institution enters directly in the media arena which can be in 

both contexts evaluated as critical. Through this price the Fund's aim is to honour those 
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journalists who positively contribute to a broad and diverse picture of both states in the 

media picture of their neighbours. According to the context as well as to the interviews 

with the journalists it shows that this price plays an important role in order to alert the 

media and society to the critical situation nowadays when the most media are rather 

focusing on superficial reports instead of a work which would go under the surface of the 

problems.  

As the second new tool characterised is the area of support – the Topic of the Year. 

With this specified support the Fund focuses on one critical topic present in the society. It 

should support Czech-German projects dealing with such a problem. The aim is to alert the 

society that this problem is present, provoke a discussion and activities in this area. The 

thesis examined all topics introduced by the Fund. It was shown that they meet the 

requirements of the bilateral character of the Fund. This tool can be also considered as an 

important one for entering into society and plays an important role in forming the Czech-

German relations. Through this agent both actors agree on an important topic which they 

have to work on in order to improve their relationship. Moreover, this prioritization of 

support is an important tool for the civil society as a whole on which both participants 

work together.  

In order to answer the last question – which specifics can be examined when we 

look on the institution with the ideal reconciliation model of Gardner Feldman - the thesis 

examined all the three analysed aspects (prolongation, Czech-German Journalist Price as 

well as the Topic of the Year) also by applying this theory. The prolongation takes part in 

the step of growing and consolidation of the institution. The first debates regarding the 

prolongation are seen as the growing stage and the first prolongation of the consolidation 

when the initial restriction for 10 years was removed.  

Especially important is the last stage of revaluation when the specialization of the 

project support took place. In this stage the Topic of the Year as well as the Czech-German 

Journalist Price were introduced and the Fund was prolonged for the second time with 

positive prospects to its future existence.  

Through the changed international and bilateral relations, the main course of the 

Fund is directed more towards the future by still remembering the importance of the past 

which is the basis of the cooperation between both countries. Even though the Fund tries to 

contribute actively to the positive Czech-German relations it is important that both parties 
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are aware of the importance of a constructive dialog, discussion on important topics as well 

as to realize that in spite of many positive aspects of cooperation there are still certain 

differences. It is important to accept this reality. The Czech-German Future Fund as an 

agent in the Czech-German relations tries to work in this sense and to improve the 

cooperation between the both partners.  
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Seznam zkratek 
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ČT – Česká televize  
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