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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vnější energetickou politikou Německa se zaměřením na 

německo-ruskou energetickou spolupráci a projekty Nord Stream I a II. Cílem práce je 

hledat rozporuplnosti v německém jednání na příkladu daného projektu, ve kterém se 

prolínají strategické zájmy na straně jedné a hodnoty na straně druhé. Práce proto pracuje 

s konceptem Jakuba Eberleho, který označuje Německo za tzv. „dividual actor“ (v češtině 

jako rozpolcený aktér). Tento koncept umožňuje pracovat se zmíněnými rozporuplnostmi a 

hledá v německé politice znaky „geo-economic power“ (upřednostnění strategických a 

především obchodních zájmů) a naopak také znaky „civilian power“ (spíše hodnotová 

politika). Práce si tak klade za cíl přispět k debatě o rolích německé zahraniční politiky. 

Mimo to je také analyzována německá vnitřní energetická politika, která vytváří 

východiska pro energetickou politiku vnější. Práce je zaměřena především na zemní plyn a 

jeho význam v německém energetickém mixu a také na míru závislosti na jeho dovozu. 

Zvláštní důraz je pak kladen na import této energetické suroviny a již zmíněné přepravní 

trasy – plynovody Nord Stream I a II. Práce si dále klade za cíl přispět také k výzkumu 

německo-ruských vztahů, jimž je věnován značný prostor. Kromě energetické spolupráce 

je analyzován také obecný strategický postoj Německa vůči Rusku (tzv. Russlandpolitik) 

v historickém diskursu od 70. let až do období po ukrajinské krizi, která vztahy významně 

poznamenala. Výsledná analýza projektu Nord Stream je tak zasazena i do tohoto širšího 

rámce vzájemných německo-ruských vztahů. 

 

Abstract 

This Master thesis examines the German foreign energy policy with focus on the German-

Russian energy cooperation and the pipeline projects Nord Stream I and II. It seeks to 

analyze inconsistencies or even contradictions in the German foreign policy regarding the 

Nord Stream project. Both strategic and business interests on one hand and value based 

policy on the other are present and observable. Therefore this paper works with Jakub 

Eberle’s concept of Germany as “dividual actor” which enables us to work with the 

already mentioned inconsistencies. Furthermore, this approach allows us to observe “geo-

economic power” aspects in German actions (favoring strategic and mostly business 



 

 

interests) as well as “civilian power” aspects (value based policy) and eventually to see 

Germany as an actor in the international relations in its complexity. This thesis therefore 

aims to contribute to a broader debate about German actorness and its roles in international 

system. Moreover, German domestic energy policy will be analyzed in order to provide us 

with the basis for German foreign energy policy. The main focus of this paper is on natural 

gas and its importance in the German energy mix as well as on German dependence on its 

imports. The import routes and primarily the pipeline routes Nord Stream I and II are 

introduced. In addition to that this thesis seeks to examine the German-Russian relations 

and contribute to this research examining mainly their energy cooperation. Besides that it 

also analyses German strategic attitude towards Russia (the so called “Russlandpolitik”) in 

a short historical overview starting in the 1970’s and ending after the Ukrainian crisis 

which had a significant impact on their relations. The final analysis of the Nord Stream 

project is set into this broader framework of German-Russian relations. 
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Úvod 

V posledních letech je v německé zahraniční politice stále častěji zaznamenáván 

rozkol mezi hodnotami na jedné straně a zájmy na druhé. Oblast energetiky je jednou 

z oblastí, ve které je tento střet více než zřejmý. Německo se snaží balancovat na této 

hranici mezi uplatňováním vlastních strategických zájmů, které se dotýkají nejen obchodu, 

ale také bezpečnosti (v tomto případě energetické), a na druhou stranu se snaží zachovat si 

tvář civilního aktéra, který se zasazuje o podporu lidských práv a spolupracuje především 

na multilaterální bázi.  

Plynovod Nord Stream je vhodným příkladem tohoto rozkolu v německé 

zahraniční politice. Na jedné straně lze tento případ interpretovat pomocí konceptu „geo-

economic power“, neboť dochází k bilaterální spolupráci mezi Německem a Ruskou 

federací a nejen že se nejedná o společný celoevropský projekt, Nord Stream II již jde 

vyloženě proti cílům EU na pozadí právě probíhajícího rozvoje vnitřního energetického 

trhu EU. Navíc je projekt uskutečňován i přes značné protesty některých členských států, 

z nichž projekt nejhlasitěji kritizují především pobaltské státy a Polsko. Z ekonomického i 

bezpečnostního hlediska znamená pro Německo výstavba plynovodu, tedy přímého 

napojení na hlavního německého dodavatele zemního plynu, uplatnění strategických 

národních zájmů. Doposud se muselo Německo spoléhat na dodávky plynu přes stávající 

plynovody vedoucí přes východoevropské státy, což znamenalo nejen vyšší náklady 

vzhledem k tranzitním poplatkům, ale také zvýšená bezpečnostní rizika. Série plynových 

krizí v důsledku diplomatických roztržek mezi Ruskem a Ukrajinou a Běloruskem tato 

rizika potvrdila.  

Na druhou stranu je ovšem pro německou zahraniční politiku zásadní uplatňování 

určitých norem a hodnot odpovídajících konceptu „civilian power“. Zejména multilaterální 

spolupráce tvoří zásadní prvek německé zahraniční politiky a  pozorovat ji můžeme v 

energetice třeba při podpoře vnitřního energetického trhu EU. Přestože tedy Nord Stream 

II jde proti cílům EU ve vnější energetické strategii, řadí se ale Německo k aktivním 

podporovatelům prohlubování integrace a vytvoření energetické unie, což se ukazuje také 

na kompletní implementaci série liberalizačních balíčků. Německý energetický trh je tak 

daleko otevřenější než v jiných členských státech, kde implementace zdaleka neprobíhá tak 

rychle. U projektu Nord Stream je také velmi častá interpretace německých představitelů, 
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kteří ho považují za příspěvek k celoevropské energetické bezpečnosti. V tomto smyslu 

argument podporuje také další napojení evropských partnerů na NS I a II (příkladem může 

být NEL do západní Evropy a OPAL vedoucí do ČR a dále na jih a východ).  

Cílem mé diplomové práce je tedy představit tyto rozporuplnosti v německé 

zahraniční politice na příkladu projektu Nord Stream a nahlížet na Německo pomocí 

konceptu „dividual actor“ (neboli rozpolcený aktér
1
), který umožňuje s těmito rozpory 

pracovat. Na příkladu NS lze pozorovat aspekty typické pro koncept „geo-economic 

power“ Hanse Kundnaniho a Stephena Szaba i „civilian power“ Hannse Maulla, které 

v rámci analýzy poslouží jako dvě soupeřící sociální logiky, se kterými německá 

zahraniční politika pracuje a snaží se je vzájemně balancovat. Projekt Nord Stream 

poslouží jako nástroj pro práci s konceptem „dividual actor“ a výsledná analýza tedy 

představuje instrumentální případovou studii. Hodnota diplomové práce tak spočívá spíše 

v obecnějším poznání a hledání rolí německé zahraniční politiky (zejména v oblasti vnější 

energetické politiky), než na poznání samotného projektu Nord Stream.
2
 

Cílem mé práce je zodpovězení hned několika otázek v jednotlivých kapitolách. 

V první řadě je cílem vyhodnotit strategický význam zemního plynu v německém 

energetickém mixu v současnosti i s výhledem do budoucna. Autorka v tomto případě 

očekává, že je zemní plyn stěžejní surovinou především s přihlédnutím k současné 

německé energetické politice (tzv. Energiewende). Dále si práce klade otázku, jaký 

význam mají pro Německo plynovody Nord Stream I a II a také Rusko jako dodavatel 

energetických surovin. Historický diskurs německo-ruských energetických vztahů poslouží 

také k zodpovězení otázky, v čem spočívá vzájemná důvěra obou partnerů. Hlavním cílem 

je ovšem hledání rozporuplností v německé vnější energetické politice se zaměřením na 

německo-ruskou energetickou spolupráci a projekt Nord Stream za použití teoretického 

rámce představeného v první kapitole. 

V první kapitole se tedy práce zaměřuje na koncepty německé zahraniční politiky 

a jejich význam, přičemž jsou krátce představeny ty nejznámější. Německu bylo od konce 

druhé světové války přisuzováno již mnoho rolí, pro mou diplomovou práci jsou ale 

klíčové zejména dva z nich. Prvním je koncept civilní mocnosti Hannse Maulla a tím 

                                                 
1
 Přeloženo z původního anglického termínu „dividual“. 

2
 Michal Kořan, „Jednopřípadová studie,“ v Petr Drulák a kol., Jak zkoumat politiku: Kvalitativní 

metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (Praha: Portál, 2008), s. 35 – 38. 
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druhým koncept geo-ekonomické mocnosti, který zpracovali Hans Kundnani a Stephen 

Szabo. Představen je také koncept „dividual actor“ Jakuba Eberleho, který s oběma 

předchozími koncepty také pracuje. 

Ve druhé kapitole je analyzována německá vnitřní energetická politika, jakožto 

jedno z východisek a určujících prvků pro německou vnější energetickou politiku. Jsou 

představeni hlavní aktéři německého energetického sektoru (privátní i státní) a také 

základní energetická koncepce německé vlády. Německo v současné době prochází 

poměrně zásadní transformací energetického sektoru v podobě tzv. Energiewende, což je 

proces podpory obnovitelných zdrojů energie, které by se v Německu měly stát základním 

energetickým zdrojem. S tím také souvisí proces snižování produkce škodlivých emisí, kde 

se ovšem zatím cíle plnit nedaří a důvody lze najít i v rozhodnutí o odstoupení od jaderné 

energetiky (tzv. Atomausstieg) do roku 2022. Tento proces je pro Německo velkou výzvou, 

neboť musí tyto energetické ztráty v krátkodobém až střednědobém časovém horizontu 

nahrazovat fosilními zdroji.  

Samostatná část je poté proto věnována zemnímu plynu, který představuje 

nejčistší z fosilních zdrojů a v německém energetickém mixu hraje klíčovou roli jako 

jakési přemostění, než se bude moci plně spolehnout na OZE. Jsou představeny německé 

možnosti získávání zemního plynu (domácí těžba a import) s hlavním zaměřením právě na 

import. Největším německým dodavatelem je Ruská federace, dále Norsko a Nizozemsko. 

Oba evropské státy ale těžbu utlumují a strategický význam Ruska pro Německo je tedy 

značný. V této části jsou představeny všechny přepravní trasy (plynovody) z Ruska do 

Německa, včetně plynovodu Nord Stream I a II. Cílem kapitoly o německé vnitřní 

energetické politice je tedy představit německou strategii a zjistit, jaký význam má zemní 

plyn v německém energetickém mixu a jak důležitým partnerem je Rusko jako jeho 

dodavatel. Důraz je také kladen na vliv plynovodů NS I a II na německý import a obecně 

jejich vliv na dosavadní přepravní trasy vedoucí z Ruska do Evropy. 

Ve třetí kapitole se práce zaměří na vnější dimenzi německé energetické politiky a 

co je pro ni určující. Jakožto členský stát EU podléhá Německo unijním regulacím. 

V oblasti energetiky dochází zejména v posledních dvaceti letech ke značnému 

prohlubování integrace. Kromě multilaterálního zakotvení je ale pro Německo zásadní 

právě bilaterální spolupráce s Ruskem, která je v této kapitole také představena. Historický 

diskurs je vymezený třemi milníky ve vzájemných vztazích, tím prvním je ostpolitika 
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Willyho Brandta v 70. letech, který zahájil éru energetické spolupráce. Druhým je pak 

německé sjednocení, které znamenalo zintenzivnění dialogu a větší prohloubení 

spolupráce. Tím posledním milníkem je vláda kancléřky Angely Merkelové, během které 

opět došlo k ochlazení vztahů zejména kvůli většímu důrazu německé kancléřky na 

dodržování lidských práv a demokratických principů, kvůli jejichž nedodržování Rusko 

neváhala otevřeně kritizovat. Nejvíce se ale vztahy zhoršily v důsledku ruské agresivní 

zahraniční politiky, především ve spojitosti s ukrajinskou krizí v roce 2014, na což 

Německo reagovalo uvalením ekonomických sankcí. Paradoxně ale právě za vlády 

Merkelové byl dostavený Nord Stream I a vyjednaný Nord Stream II, který by měl být 

otevřen na konci roku 2019.  

V poslední čtvrté kapitole je analyzován projekt NS I a II za pomocí konceptu 

„dividual actor“. Nejprve je představena politická dimenze projektu, kritika a kontroverze, 

které jsou s výstavbou obou plynovodů spojeny. Následně jsou pak analyzovány německé 

kroky a hledány aspekty civilní a geo-ekonomické mocnosti jakožto dvou soupeřících 

sociálních logik a také německá snaha tyto dvě logiky pomocí artikulace vyrovnávat. 

V závěru bude nakonec vyhodnocena finální analýza. 

Vzhledem k aktuálnosti tématu vychází velká část práce z primárních zdrojů, 

autorka pracovala zejména se  zveřejněnými dokumenty na oficiálních stránkách 

německých vládních institucí, především Spolkového ministerstva hospodářství (BMWi)
3
, 

Spolkového ministerstva zahraničních věcí (AA)
4
, spolkové vlády

5
 a spolkové kancléřky

6
. 

Závěrečná analýza německých postojů vychází mimo jiné ze zápisů z plenárních zasedání 

Spolkového sněmu
7
.  Kromě toho bylo nutné pracovat také s online novinovými zdroji, 

velmi nápomocným českým zdrojem byl web oEnergetice.cz
8
, z německých pak především 

Deutschlandfunk
9
. 

V teoretické části práce vychází z prací a článků autorů jednotlivých konceptů 

doplněné o sekundární literaturu. Autorem konceptu „civilian power“ je Hanns W. Maull, 

jehož články byly použity pro vysvětlení daného konceptu, a to nejen jeho první o 

                                                 
3
 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html. 

4
 Auswärtiges Amt: https://www.auswaertiges-amt.de/de/. 

5
 Die Bundesregierung: https://www.bundesregierung.de/breg-de. 

6
 Die Bundeskanzlerin: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de. 

7
 Deutscher Bundestag: https://www.bundestag.de/protokolle. 

8
 OENERGETICE.cz: https://oenergetice.cz/. 

9
 Deutschlandfunk: https://www.deutschlandfunk.de/. 
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Německu a Japonsku jako ideálních prototypech tohoto modelu
10

, ale také například jeho 

novější, které se snaží reflektovat změny mezinárodní politiky a změny v německém 

jednání.
11

 Pro vysvětlení konceptu „geo-economic power“ autorka pracovala s jeho 

hlavními protagonisty, kterými jsou Stephen S. Szabo
12

 a Hans Kundnani
13

. Koncept 

Německa jako „dividual actor“ zpracoval Jakub Eberle
14

, jehož článek je základním 

teoretickým podkladem pro finální analýzu. 

Kapitola o německém energetickém trhu vychází opět z velké části z oficiálních 

vládních webových stránek (zde především BMWi) a dále také agentury přidružené pod 

Spolkové ministerstvo hospodářství. Z těchto autorka pracovala především s institucemi 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
15

, Bundesverband deutscher Energie- 

und Wasserwirtschaft
16

 a Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V.
17

 Velkým 

přínosem byla v této části také publikace Hanse-Wilhelma Schiffera Energiemarkt 

Deutschland
18

, která poskytuje komplexní informace o německém energetickém trhu 

v každoročně aktualizované verzi.  

V části německo-ruských vztahů a politické dimenze projektu NS autorka 

pracovala především se sekundární literaturou. Významným odborníkem na německo-

ruské vztahy je Alexander Rahr
19

, dále práce hojně pracovala s analýzami SWP, kde 

působí Kai-Olaf Lang a zejména Kirsten Westphal
20

, která se zabývá primárně německou 

vnější energetickou politikou a o projektu Nord Stream či německém energetickém sektoru 

vydala již mnoho publikací. 

 

                                                 
10

 Maull W., Hans. „Germany and Japan: The New Civilian Powers.“ Foreign Affairs 91 (1990): 91 – 106. 
11

 Maull, W. Hanns. „Reflective, Hegemonic, Geo-economic, Civilian ...? The Puzzle of German Power.“ 

German Politics 27:4 (2018): 460 – 478. 
12

 Szabo, S. Stephen. Germany, Russia and the Rise of Geo-economics. London: Bloomsbury Academic, 

2015. 
13
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1. Koncepty německé zahraniční politiky  

Německá zahraniční politika se od konce druhé světové války stala zájmem 

akademiků s cílem analyzovat role Německa, které ve své politice přijímá. Na tomto 

základě vzniklo mnoho konceptů německé zahraniční politiky. Ty nám slouží jako 

instrumenty pro pochopení německého jednání v systému mezinárodních vztahů a úzce 

souvisejí s chápáním státní moci, neboť se snaží identifikovat, jaký typ aktéra daný stát 

představuje, případně se k němu přibližuje. Jakákoli „mocnost“
21

 (národní stát jako aktér 

v mezinárodním systému) může svou moc využívat různým způsobem, užívat různé 

instrumenty síly a vlivu na ostatní aktéry. Koncepty představují ideální typy určité 

mocnosti, které jsou aplikovány na národní státy s cílem určit, zda tento koncept naplňují 

či nikoliv. Každý koncept přisuzuje aktérovi určité atributy na základě jeho jednání 

v mezinárodním systému.  

Právě německá zahraniční politika a jeho role v Evropě byla již analyzována 

pomocí různých teoretických přístupů, z nichž se vyvinulo mnoho konceptů, které se snaží 

popsat a vysvětlit německou moc v Evropě a mezinárodním systému jako celku. Rozmach 

nastal nejprve po druhé světové válce při založení západoněmeckého státu, kdy byla hojně 

diskutována německá role v Evropě a jaká by měla být. V roce 1949 se nový německý stát 

veřejně vzdal užití násilí v mezinárodních vztazích a odmítl svou vojenskou minulost. 

Namísto toho se interpretoval jako semisuverénní (s tímto termínem přišel v roce 1987 

Peter J. Katzenstein
22

) a snažil se urovnat vztahy se svými sousedy a dřívějšími nepřáteli. 

V mezinárodní a bezpečnostní politice to bylo reflektováno německým příklonem 

k multilateralismu. V této době bylo zahájeno tzv. Westbindung (napojení na Západ) skrze 

instituce jako NATO a tehdejší Evropské společenství (dnešní EU).
23

 Německo bylo v této 

době chápáno jako ekonomický obr a politický trpaslík, některými teoretiky také nazýváno 

„semi-Gulliver“.
24

 

Konec studené války a německé znovusjednocení v roce 1990 nicméně opět 

znejistili veřejnost a akademiky a panovaly obavy z možného návratu k militarismu a užití 

                                                 
21

 V angličtině užívaný termín „power“, v němčině ve smyslu „Macht“. 
22

 Kniha: Policy and Politics in West Germany: The Growth of a Semisovereign State.  
23

 Nicholas Wright, „No Longer the Elephant Outside the Room: Why the Ukraine Crisis Reflects a Deeper 

Shift Towards German Leadership of European Foreign Policy,“ German Politics 27:4 (2018): s. 480. 
24

 Simon Bulmer a William E. Paterson, „Germany as the EU’s reluctant hegemon? Of economic strength 

and political constraints,“ Journal of European Public Policy 20:10 (2013): s. 1388. 
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hard power. Zejména v této době vzniklo mnoho známých konceptů, z nichž budou 

některé krátce představeny. Pravděpodobně nejznámějším konceptem je „civilní mocnost“ 

od Hannse Maulla, kterému bude věnována samostatná kapitola. Vzhledem k zaměření na 

energetický sektor se ve své práci také hodně zaměřím na koncept „geo-economic power“ 

od Hanse Kundnaniho a Stephena Szaba, který bude rovněž představen důkladněji.  

Mimo tyto koncepty se v 90. letech rozmohlo mnoho dalších přístupů. Neorealisté 

předpokládali, že Německo opět povstane a stane se velkou vojenskou mocností. V rámci 

argumentu „normalizace“ Německa a tedy označení jako „normalized power“ tvrdili, že je 

pro státy přirozené (normální) disponovat mocí a jejím užitím a zejména prosazovat vlastní 

národní zájmy. Vzhledem k znovunabytí plné suverenity se nyní od Německa očekávala 

tato normalizace.
25

 

 Tomuto odporovali konstruktivisté spolu s liberálními institucionalisty, kteří 

argumentovali německým zakotvením v multilaterálních organizacích (zejména EU).
26

 Do 

této kategorie se řadí i koncept „civilian power“. Dále například Katzenstein argumentoval, 

že nepozoruje v německé zahraniční politice žádné zásadní změny a použil termínu „tamed 

power“ (v překladu jako umírněná mocnost), ve které vysvětluje, proč se Německo jako 

nejsilnější evropský stát vzdalo užití této moci. Jako zásadní vidí jeho multilaterální 

zakotvenost a evropeizované normy a identitu.
27

  

Typické je také označení Německa jako „reluctant hegemon“ od Bulmera a 

Patersona, která vychází z faktu, že po sjednocení hrálo Německo stále více roli hegemona 

v rámci Evropské unie vzhledem ke své ekonomické síle, aniž by to samo vyhledávalo. 

Naopak se k této nové roli staví váhavě a je spíše nuceno v důsledku krizí zaujímat vůdčí 

roli.
28

 Jiní ovšem tvrdili, že se německá role posunula dál a dochází k utváření a 

ovlivňování institucionální podoby EU, tedy k exportu německých představ a řešení na 

evropskou úroveň. Tzv. „shaping power“ a její institucionální export je nejvíce 

pozorovatelný na podobě monetární unie a Evropské centrální banky.
29

  

                                                 
25

 Hanns W. Maull, Germany’s Uncertain Power: Foreign Policy of the Berlin Republic (New York: 

Palgrave Macmillan, 2006): s. 3. 
26

 Liana Fix, “The Different ‘Shades‘ of German Power: Germany and EU Foreign Policy during the 

Ukraine Conflict,” German Politics 27:4 (2018): s. 499. 
27

 Simon Bulmer a William E. Paterson, „Germany and the European Union: from 'tamed power' to 

normalized power?,“ International Affairs 86:5 (2010): s. 1052 – 1053.  
28

 Bulmer a Paterson, „Germany as the EU’s reluctant hegemon?“ s. 1400 – 1401. 
29

 Bulmer a Paterson, „Germany and the European Union,“ s. 1053. 
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Vzhledem k ekonomické síle Německa vzniklo i několik konceptů pracujících 

právě s tímto mocenským nástrojem. Ekonomická síla je vnímána jako hlavní zdroj 

německé moci a vlivu v mezinárodních vztazích. Kromě „geo-economic power“ se sem 

řadí také „trading state“ neboli „Handelsstaat“ od Richarda Rosecrance.
30

 

Jedním z novějších konceptů je „embedded hegemon“ od Beverly Crawforda, 

který vychází ze zvýšené německé artikulace vlastních zájmů, která je v posledních letech 

pozorovatelná. Toto souvisí také s navýšením kompetencí jednotlivých spolkových zemí, 

které více a více prosazují své zájmy na evropské úrovni. Sebastian Harnisch se 

Siegfriedem Schiederem v této souvislosti označili německou politiku jako „weaker, 

leaner and meaner“ a i další autoři se připojili s obdobnými závěry. Německá politika se 

dle nich začíná de-evropeizovat, nicméně ve chvíli, kdy má učinit rozhodnutí mezi 

sledováním čistě vlastních národních zájmů na straně jedné a zájmů evropských na straně 

druhé, převládne evropský instinkt nad národním.
31

 

V posledních letech se sílícími výzvami na poli mezinárodních vztahů ovšem 

vyvstávají otázky o další proměně německé zahraniční politiky. V této souvislosti se 

nejčastěji hovoří o zahraničních vojenských misích, krizi eurozóny, migrační krizi a také 

krizi na Ukrajině a roli Německa v těchto situacích. Dosavadní koncepty proto čelí náporu 

a jako ideální typy ne vždy odpovídají skutečnému chování německé zahraniční politiky.
32

  

Ve své práci jsem se proto rozhodla na Německo nahlížet pomocí konceptu 

Jakuba Eberleho, který nabízí alternativu k mainstreamovým přístupům při analýze 

německé zahraniční politiky. Dosavadní koncepty při aplikaci na některé případy výstižně 

vysvětlují principy a zájmy Německa jako aktéra, v jiných ovšem selhávají. Důvodem 

tohoto selhání je do určité míry snaha o aplikaci ideálních modelových konceptů na 

reálnou politiku, která bývá nevyzpytatelná. Německá politika se totiž nedrží jednotné linie 

a v mnohých případech není pouze nekonzistentní, ale může si dokonce odporovat.
33

  

Jak ovšem poukazuje Eberle, dosavadní výzkum německé zahraniční politiky 

pracuje s koncepty, které s touto proměnlivostí a odchylkami neumějí dobře pracovat a 

chybně předpokládají její neměnnost. I samotní autoři těchto konceptů odchylky 

                                                 
30

 Maull, Germany’s Uncertain Power, s. 3. 
31

 Bulmer a Paterson, „Germany and the European Union,“ s. 1053 – 1054. 
32

 Fix, “The Different ‘Shades‘ of German Power,” s. 499. 
33

 Jakub Eberle, „Germany as a Dividual Actor: Competing Social Logics and their Political Articulations,“ 

German Politics (2019): s. 4. 
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samozřejmě také zaznamenávají, nepřisuzují jim ovšem větší význam a nadále své přístupy 

preferují.
34

  

Oblast energetiky (obdobně jako ekonomický sektor) představuje velmi specifický 

případ, neboť se jedná o oblast, ve které hraje primární roli soukromý sektor. I přes tuto 

výhradu můžeme pozorovat role v německé zahraniční politice, a zda jsou naplňovány či 

nikoliv. Autorka se proto rozhodla aplikovat koncept dividual actor Jakuba Eberleho na 

německo-ruské energetické vztahy, konkrétně na projekt Nord-Stream. Nejprve budou 

krátce představeny známější koncepty civilní mocnosti Hannse W. Maulla a geo-economic 

power (Kundnani, Szabo) a ukázány nesrovnalosti při aplikaci na daný případ. Posléze se 

zaměřím na koncept dividual actor a zdůvodním jeho relevanci pro tuto práci.  

1.1 Koncept „civilian power“ 

Jedním z nejznámějších konceptů německé zahraniční politiky je civilní mocnost 

(civilian power). Tento koncept je tradičně využíván pro analýzu západoněmecké 

zahraniční politiky mezi lety 1949 až 1990 a poté – již s většími obtížemi – aplikován i na 

politiku sjednoceného Německa. Koncept byl doposud zpracován mnohými autory
35

, tím 

nejvýznamnějším je Hanns W. Maull, jehož interpretace konceptu bude použita i v této 

práci. 

Koncept lze zařadit pod konstruktivismus, který tvrdí, že je politika formována 

pod vlivem kognitivních faktorů (tedy faktorů spojených s poznáním). Znamená to, že 

vnitřní parametry aktérů v mezinárodním systému hrají významnou roli. Mezi tyto 

můžeme zařadit kulturu, historické zkušenosti, převládající ideologii a hodnoty. 

Dohromady tvoří tyto aspekty specifickou zahraničněpolitickou kulturu země. Naopak 

nejsou zohledňovány v realistických či liberálních teoretických konceptech.
36

 V případě 

SRN se jedná zejména o historii dvou světových válek, tato kulturní zkušenost poté vytváří 

rámec pro německou zahraniční politiku a určuje, co je přijatelné a vhodné.  

Teoretický základ konceptu pochází již z 30. let minulého století od německého 

sociologa Norberta Eliase, jehož práce byla později přepracovaná pro teorii mezinárodních 

vztahů. Elias se zabýval evoluční sociologií, konkrétně teorií o vzdělávacím procesu 

                                                 
34

 Eberle, „Germany as a Dividual Actor,“ s. 4. 
35

 Například Sebastian Harnisch, Knut Kirste a Dieter Senghaas. 
36

 Zdeněk Kříž a Jana Urbanovská, Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung: 

Zivilmacht, Handelsstaat der Mittelmacht? (Brno: Masarykova univerzita, 2014), s. 15 – 16. 
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civilizace. Hlavním tématem jeho práce byl výzkum eliminace užití násilí na národní 

úrovni a zavedení státního mocenského monopolu.
37

 Tento sociologický výzkum byl 

posléze aplikován na mezinárodní vztahy. 

Termín „civilní“ poprvé použil politolog François Duchêne na počátku 70. let 

k popisu tehdejšího Evropského společenství a byl následně aplikován Hannsem Maullem 

na Německo a Japonsko v jeho eseji z roku 1990.
38

 Tato práce získala reputaci napříč 

politickými kruhy a stejně tak i v akademické sféře. Sám Maull popularitu termínu 

vysvětluje v širším politickém kontextu tak, že Německo v době po německém 

znovusjednocení hledalo novou zahraničně-politickou identitu, která by zároveň ujišťovala 

evropské partnery v jeho nadále trvajícím příklonu k multilateralismu a evropské 

integraci.
39

 

Maull ve své práci popsal ideální typ civilní mocnosti a Japonsko a Německo 

nazval prototypy tohoto nového typu mocnosti, která přijímá nutnost spolupráce 

v mezinárodních vztazích.
40

 Snahou takové mocnosti by mělo být „civilizovat“ 

mezinárodní politiku na základě daných pravidel a norem (ochrana lidských práv, podpora 

demokracie) a za užití specifických instrumentů (primárně ekonomických a diplomacie).
41

  

Mezi hlavní znaky civilní mocnosti patří odmítnutí mocenské politiky a politiky 

vojenské expanze, jako tomu bylo v německé historii. Dále obecně skepse vůči užití 

vojenské síly, která spočívá ve zdráhání (nikoli kompletním odmítnutí) nasazení 

Bundeswehru v zahraničí v rámci multilaterální spolupráce a striktní odmítnutí užití 

Bundeswehru pro zahraničně-politické účely unilaterálně.
42

 Co se tedy týče instrumentů 

zahraniční a bezpečnostní politiky, využívá zdrojů a institucí kolektivní bezpečnosti. Při 

řešení bezpečnostních otázek je multilaterální spolupráce klíčová a preferují se 

diplomatická řešení a dále různé druhy pozitivní a negativní motivace. Konflikty se tedy 

řeší za pomoci vzájemných jednání a hledání kompromisů.
43

 

                                                 
37

 Kříž a Urbanovská, Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung ..., s. 16 – 17. 
38

 Hans Kundnani, „Germany as Geo-economic Power,“ The Washington Quarterly 34:3 (2011): s. 32 – 33. 
39

 Fix, “The Different ‘Shades‘ of German Power,” s. 500. 
40

 Hanns W. Maull, „Germany and Japan: The New Civilian Powers,“ Foreign Affairs 91 (1990): s. 92 – 

93. 
41

 Fix, “The Different ‘Shades‘ of German Power,” s. 500. 
42

 Hanns W. Maull, „Reflective, Hegemonic, Geo-economic, Civilian ...? The Puzzle of German Power,“ 

German Politics 27:4 (2018): s. 461 – 462. 
43

 Kříž a Urbanovská, Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung ..., s. 16 – 19. 
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Kromě snahy o eliminaci násilí v mezinárodních vztazích je dalším z hlavních cílů 

konceptu dodržování a šíření univerzálních hodnot, mezi které se řadí zejména lidská práva 

a demokracie. Právě prosazování těchto hodnot by mělo být primárním zájmem zahraniční 

politiky.
44

 S tím souvisí také podpora participačních forem rozhodovacího procesu, a to 

nejen na mezinárodní úrovni, ale i uvnitř státu. Typická je podpora sociální rovnosti a 

udržitelného rozvoje.
45

 

K dalším cílům se řadí vytváření nadnárodních institucí a snaha o překonání 

klasického chápání národní suverenity. Mezinárodní pořádek by měl být utvořený na 

základě demokratického konsensu mezi aktéry. Typickým znakem aktéra bývá jeho 

příklon k multilateralismu. Skrze multilaterální vazby a instituce bývá prosazována 

politická strategie státu a národní zájmy. Multilateralismus civilní mocnosti není 

pragmatický, nýbrž principiální. Takovýto aktér se tedy přiklání k multilaterální spolupráci 

z toho důvodu, že to považuje za správné, a nikoliv pouze ve chvílích, kdy se mu to 

zájmově hodí.
46

 Koncept v tomto smyslu pracuje také se systémovou interdependencí 

(vzájemnou závislostí), která zabraňuje aktérům jednat unilaterálně vzhledem k tomu, že 

multilaterálně dosáhnou svých cílů lépe.
47

 

Civilní mocnost tedy odmítá samostatné a autonomní jednání a oproti tomu 

upřednostňuje silný závazek k multilaterálním institucím. Typická je ochota podřídit svou 

politiku normám mezinárodního práva a integrovat se do nadnárodních institucí, v případě 

Německa obzvlášť do Evropské unie (EU), Severoatlantické aliance (NATO), Organizace 

pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Organizace spojených národů (OSN).
48

 

Pomocí konceptu byla německá zahraniční politika dlouhodobě interpretována 

úspěšně. Zejména období po roce 1949 až po německé sjednocení tomuto konceptu 

odpovídá, mnoho autorů ovšem kritizuje užití konceptu na zahraniční politiku Německa po 

roce 1990, především pak období eurokrize mezi lety 2009 – 2013 konceptu neodpovídá. 

Od roku 1990 se podle nich objevilo příliš aspektů, které do konceptu již nezapadají a 

vzbuzují pochybnosti. I samotný autor konceptu Hanns Maull si je vědom zvýšené 

                                                 
44

 Kříž a Urbanovská, Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung ..., s. 16 – 19. 
45

 Sebastian Harnisch, „Change and continuity in post-unification German foreign policy,“ German Politics 

10:1 (2001): s. 37. 
46

 Kříž a Urbanovská, Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung ..., s. 16 – 19. 
47

 Harnisch, „Change and continuity in post-unification German foreign policy,“ s. 37. 
48

 Maull, „Reflective, Hegemonic, Geo-economic, Civilian ...?,“ s. 461 – 462. 
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realizace německých zájmů a ambicí.
49

 Konceptu je tedy obecně vyčítáno, že nezachycuje 

dynamický vývoj německé zahraniční politiky v posledních letech, a proto se hledají nové 

typy analýzy. Kromě toho bývá koncept kritizován za svou příliš násilnou snahu připisovat 

německé politice určité rysy.  

Pochybnosti vzbuzují například vojenská zapojení Německa v zahraničních 

misích, pro účely této práce je ale daleko relevantnější zmínit silné zaměření Německa na 

ekonomické vztahy se státy jako Čína nebo Rusko. Právě význam ekonomických zájmů 

pozorovatelný v německé zahraniční politice zapříčinil vznik dalšího z konceptů, a sice 

geo-economic power.
50

  

1.2 Koncept „geo-economic power“ 

Koncept „geo-economic power“ lze považovat za určitý protipól k civilní 

mocnosti, liší se nejen v pohledu na směřování německé zahraniční politiky ale i v tom, co 

jí určuje. Hlavními protagonisty konceptu jsou Hans Kundnani a Stephen Szabo, kteří se 

více zaměřili na ekonomiku jako hlavní zdroj německé moci.  

Teoreticky spadá tento koncept pod realismus. Realisté už krátce po německém 

znovusjednocení očekávali, že Německo začne opět prosazovat své zájmy a bude se 

takzvaně „normalizovat“, čímž by se vzdálilo od dosavadního multilateralismu a modelu 

civilní mocnosti. Zejména v posledních letech můžeme pozorovat určitý posun v německé 

zahraniční politice, která se již tolik neostýchá definovat vlastní zájmy, jako tomu bylo 

dříve.
51

 

Koncept geo-economic power se podobá konceptu „trading state“ od Richarda 

Rosecrance, který takto označil ty státy, které se specializují v mezinárodním obchodu a 

odmítají tradiční spojení mezi vojenskou mocí a obchodem. Kundnani ovšem ve svém 

prvním článku o Německu jako geo-ekonomické mocnosti odkazuje na Edwarda Luttwaka 

a jeho článek The National Interest z roku 1990.
52

 Luttwak v tomto článku pozoruje 

slábnutí významu vojenské moci ve světě a nahrazování těchto metod obchodními 

(„methods of commerce“). Dále tvrdil, že mezinárodní prostředí bude nadále následovat 

                                                 
49

 Maull, „Reflective, Hegemonic, Geo-economic, Civilian ...?,“ s. 463. 
50

 Mezi další koncepty zaměřené na ekonomické zájmy se řadí „embedded hegemon“ od Beverlyho 

Crawforda nebo „Handelsstaat“ (trading state) od Michaela Staacka. 
51

 Bulmer a Paterson, „Germany and the European Union,“ s. 1052. 
52

 Maull, „Reflective, Hegemonic, Geo-economic, Civilian ...?,“ s. 469 – 470.  
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logiku konfliktu, pouze za užití jiných prostředků. Nazval to posunem od geopolitiky ke 

geo-ekonomice.
53

 Velmi obecně lze shrnout principy geo-economic power tak, že stát 

užívá své ekonomické síly jako svého primárního zdroje moci a vlivu na ostatní státy. 

Druhým hlavním argumentem pak je, že zahraniční politika prosazuje primárně 

ekonomické cíle a upřednostňuje je před univerzálními hodnotami.
54

 

K typickým znakům geo-economic power se tedy řadí dominantní role obchodu, a 

to zejména obchodu orientovaného na export, který má ovlivňovat zahraniční politiku 

státu.
55

 Vztah mezi státem a privátními ekonomickými aktéry je pro koncept zcela zásadní. 

Formy koexistence mezi těmito dvěma aktéry se mohou lišit, někdy může stát „vést“ velké 

firmy dle svých geo-ekonomických cílů a jindy může naopak docházet k manipulaci 

politiků a byrokratického aparátu ze strany ekonomických aktérů. Na německý případ 

použil Luttwak termín „reciprocal manipulation“ (vzájemná manipulace).
56

 Tato 

koexistence je obzvlášť intenzivní mezi státem (především ministerstvo hospodářství) a 

exportéry, kteří tvoří téměř polovinu německého HDP. Tento fakt značí závislost 

německých politiků na exportérech, nicméně na druhou stranu je značná část tohoto 

exportu směřována do zemí jako je Čína a Rusko, ve kterých je obchod řízen a regulován 

státem, a i exportéři jsou tedy značně závislí na německé vládě.
57

 

I tento koncept pracuje s multilateralismem, nicméně odlišně od civilní mocnosti. 

Multilateralismus je žádoucí pouze ve chvíli, kdy vychází z hospodářské spolupráce a 

slouží k maximalizaci zisků a jedná se tedy o pragmatický multilateralismus sloužící 

k dosažení pouze vlastních zájmů.
58

 Kundnani tvrdí, že Německo již nepotřebuje 

multilaterální instituce tak, jako tomu bylo dříve a tato nová svoboda mu umožňuje 

uplatňovat „selektivní multilateralismus“.
59

  

V této souvislosti Kundnani také tvrdí, že po sjednocení už není pro Německo 

nezbytně nutná evropská integrace. Přestože nadále potřebuje členské státy EU jako 

obchodní partnery pro svůj export, pozoruje, že se navyšuje obchodní výměna 

                                                 
53

 Kundnani, „Germany as Geo-economic Power,“ s. 40. 
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 Kundnani, „Germany as Geo-economic Power,“ s. 41. 
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 Tamtéž. 
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 Kříž a Urbanovská, Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung ..., s. 27 – 28. 
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 Kundnani, „Germany as Geo-economic Power,“ s. 35 – 36.  
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s mimoevropskými státy. V tomto kontextu hovoří zejména o Číně a Rusku, se kterými 

navázalo bilaterální „speciální vztahy“. Tento posun vysvětluje i tím, že po evropském 

rozšíření se stává stále náročnější koordinovat s Francií politiku EU a raději se proto 

uchyluje k této bilaterální spolupráci.
60

 

Dále je typické upřednostňování ekonomických zájmů nad neekonomickými, 

jakými jsou například lidská práva nebo podpora demokratizačního procesu.
61

 V tomto 

smyslu pracuje koncept i s interdependencí, tedy vzájemnou závislostí mezi dvěma státy. 

Pokud to aplikujeme na německo-ruský vztah, jedná se o závislost Německa na importu 

energetických surovin a na druhé straně o závislost Ruska na příjmech z tohoto exportu. 

Surovinová závislost Německa se momentálně nelepší a vzniká tak určité napětí mezi 

politikou založenou na strategických zájmech na straně jedné a politikou založenou na 

hodnotách na straně druhé (tzv. Moralpolitik). Je totiž potřeba zajistit energetickou 

bezpečnost
62

 a to může mít za následek pragmatický přístup vůči zemím bohatým na 

energetické zdroje, což bývají typicky země nedodržující základní lidská práva.
63

  

Kundnani ještě rozlišuje mezi soft a hard geo-economic power, přičemž „soft geo-

economics“ značí prosazování politických cílů pomocí ekonomických prostředků, což se 

projevilo při řešení ukrajinské krize a „hard geo-economics“ značí prosazování 

ekonomických cílů opět za použití ekonomických prostředků, což bylo pozorovatelné 

například při německém řešení krize eurozóny.
64

  

I tento koncept ovšem čelí kritice. Například Hanns Maull koncept kritizuje pro 

jeho chápání moci aktéra, která dle nich pramení pouze z ekonomické síly a je ignorován 

význam diplomacie. Dále považuje za příliš zjednodušující vnímat závislost na ruském 

plynu jako bezpečnostní riziko, které by mohlo vést k ovlivňování německé politiky, neboť 

tuto závislost nepovažuje za tak vysokou. Upozorňuje na vliv mnoha faktorů, které by 

musely být analyzovány, abychom mohly tuto skutečnost potvrdit. A nedostatky konceptu 

vidí i v tom, že ekonomická síla většinou není v rukou vlády, nýbrž soukromých aktérů.
65
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 Kundnani, „Germany as Geo-economic Power,“ s. 36. 
61
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Kritika „civilian power“ a „geo-economic power“ 

Tyto dva koncepty můžeme považovat za jakési protipóly, ani jeden z nich ale 

není úspěšný při snaze komplexně vysvětlit zahraniční politiku Německa. Přestože každý 

z nich v určitých aspektech dokáže jednání Německa vysvětlit, v jiných nikoliv. Oblast 

energetiky a německá zahraniční energetická spolupráce v mnohých aspektech jeví 

známky geo-economic power a v jiných civilian power, ani jeden z nich se proto nejeví 

jako vhodný pro mou práci. 

Eberle se domnívá, že je u těchto konceptů chybný už počáteční předpoklad o 

aktérství a identitě, což následně nevyhnutelně limituje i jejich výstup, který je tímto 

omezen. Právě problematice aktérství a identity se ve svém konceptu hodně věnuje a snaží 

se těmto limitujícím faktorům vyhnout. Problém vidí v koherentním (souvislém) pojetí 

identity, která se dle dosavadních konceptů vyvíjí lineárně v čase a je přitom opomíjena 

proměnlivá až rozporuplná podoba zahraniční politiky.
66

  

Na příkladu civilní mocnosti a následně konceptu geo-economic power ukazuje, 

jak oba přístupy v určitý moment selhávají a nelze je aplikovat na všechny aspekty 

německé zahraniční politiky. Toto selhání je následně jejich autory interpretováno jako 

pouhá odchylka od jinak stabilního konceptu.
67

 Například Hanns Maull i nadále považuje 

civilní mocnost za nejvíce odpovídající koncept k pochopení německé zahraniční politiky. 

Ačkoliv uznává, že byla německá politika mezi lety 2009 – 2013 nezvyklá a konceptu 

neodpovídající, upozorňuje, že v roce 2014 můžeme opět pozorovat jakýsi reset zahraniční 

politiky, který nazývá „civilní mocnost 2.0“.
68

 

Problémem je dle Eberleho v obou případech jejich zaměření pouze na dílčí 

aspekty zahraniční politiky, přestože reálně je tato politika celým komplexem takovýchto 

aspektů. Konkrétněji civilní mocnost se zaměřuje na normy a geo-economic power na 

ekonomické zájmy. Ani jedno ovšem nemůžeme označit za definující znak německé 

zahraniční politiky celkově, přestože každý z těchto aspektů může platit v určitých 

případech.
69

 

                                                 
66
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Prvním chybným předpokladem konceptů civilní mocnosti a geo-economic power 

je dle Eberleho jejich chápání identity aktéra. Upozorňuje na nesrovnalost mezi chápáním 

identity v sociologii a kulturních studiích, kde je vnímána jako mnohonásobná a 

proměnlivá, oproti tomu pracují tyto koncepty s jedinou identitou aktéra, která je navíc 

považována za hnací sílu zahraniční politiky. Úplně je vytěsněna proměnlivá podoba 

politiky a rozhodovacího procesu. V obou případech se vyskytuje jen určité rozpoznání 

vícera potenciálně konfliktních principů německé identity, které ale není dostatečné.
70

  

Druhým chybným předpokladem je poté lineární vnímání historických narativů, a 

tedy očekávání, že je aktérovo chování konzistentní v čase a prostoru. Eberle se 

pozastavuje už nad faktem, že je minulosti věnováno tolik prostoru i přesto, že zájmem 

většiny analytiků je současnost. Tito mají tendenci sahat i poměrně hluboko do historie a 

nahlížet na dějiny německé zahraniční politiky lineárně a na Německo jako aktéra, jehož 

chování se časem vyvinulo skrze poučení z historie. Tato idealizovaná verze historie je 

typická pro oba zmíněné koncepty, které současné dění nehodnotí dle své vlastní logiky, 

nýbrž je určováno, nakolik zapadají do daných historických vzorců a přehlíží se složitost 

sociální reality.
71

  

Z tohoto důvodu se autorka práce rozhodla pracovat s alternativou k těmto 

mainstreamovým konceptům, kterým je „dividual actor“ Jakuba Eberleho. 

1.3 Koncept „dividual actor“ 

Koncept „dividual actor“ s tímto pracuje jinak, a sice nepředpokládá existenci 

jediné identity, nýbrž mnoha identit a dokáže tak pracovat i s možnými rozpory v jednání. 

Tyto rozpory jsou dokonce považovány za nevyhnutelné znaky sociálního života právě 

vzhledem k existenci vícero identit aktéra.  Dále také nepracuje s lineárním historickým 

narativem a překonává tedy předpoklad, že je aktérovo chování konzistentní v čase a 

prostoru.
72

  

Koncept vychází zaprvé ze dvou přístupů, a sice post-strukturalismu a 

pragmatismu. Typické pro oba tyto přístupy je kritika depolitizované povahy výzkumu 

německé zahraniční politiky. Oproti tomu kladou důraz právě na politiku a její 
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nevyzpytatelnou povahu a dále také na význam kontextu, ve kterém se daná situace 

odehrává (institucionální a sociální prostředí). Proměnlivost je očekávána i ve struktuře a 

v pravidlech, dle kterých se také utváří zájmy aktéra. Soustředí se tedy zejména na reálné 

řešení problémů a zkušenosti aktérů v sociálním světě, snaží se vyhnout poměrně rigidním 

hranicím mezi akademickou sférou a aktéry.
73

 Z těchto myšlenek vychází pouze jedna část 

Eberleho konceptu, který se tímto snaží zachytit proměnlivý politický moment 

v rozhodovacím procesu za pomoci artikulace.
74

 

Současně se snaží zachytit také opakující se vzorce chování aktéra, které jsou 

potřebné k pochopení jeho identity, která se utváří na základě pravidelnosti jednání. 

K tomuto dividual actor využívá sociální logiky, jejíž inspiraci Eberle čerpal v diskursivní 

teorii školy v Essexu, konkrétně v přístupu „logics of critical explenation“. Představa o 

aktérství konceptu dividual actor tedy vychází z kombinace sledování opakujících se 

vzorců a pravidelností v jednání a současného zohlednění nepředvídatelných jevů a posléze 

zkoumání vztahu mezi těmito dvěma složkami.
75

 

Sociální logika  

V sociální praxi slouží sociální logika k získání a udržení si určité identity skrze 

opakující se vzorce chování, což se dá aplikovat i na státy v mezinárodním systému, které 

získávají svou identitu opakovaným uplatňováním určitých vzorců ve své zahraniční 

politice. Sociální logika nám tedy umožňuje charakterizovat praktiky v určité sociální 

oblasti (například ekonomickou výměnu) nebo také celý systém praktik (příkladem může 

být thatcherismus, apartheid atd.).
76

  

Problematický je ovšem význam kontextu, neboť žádné dvě situace se 

neodehrávají v kontextu totožném, na což je potřeba brát zřetel. Můžeme ovšem i tak 

pozorovat opakující se prvky jednání typické pro sociální život.
77

 Důležité je také, jak 

interpretují samotní aktéři své role a aktivity v určité sociální logice. Nelze se ale spoléhat 
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jen na interpretaci sebe sama, je potřeba pracovat také s objektivně pozorovatelnými prvky 

jednání.
78

 

V případě přenesení na zahraniční politiku Německa Eberle uvádí příklad 

německého zapojení do vojenských operací, kdy se několikrát v různých kontextech 

musela německá vláda rozhodnout o intervenci, což mělo rozdílné výsledky. Můžeme 

ovšem pozorovat podobnosti ve všech kontextech, jako například zapojení stejných 

institucí (spolková vláda, Spolkový sněm a vojenské vedení), podobné narativy v diskuzích 

(nutnost dodržování mezinárodního práva, snaha být spolehlivým spojencem a příklon 

k multilateralismu, podpora lidských práv) a často také stejné politiky vzhledem k politické 

stabilitě Německa (Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier). Pozorování těchto elementů 

kontinuity, které tvoří určitá pravidla držící praxi pohromadě, můžeme aplikovat na 

jakoukoli část německé zahraniční politiky.
79

 

Sociální logika nám kromě pozorování této kontinuity v zahraniční politice na 

druhou stranu umožňuje pracovat i s rozporuplností v jednání. Pokud budeme pracovat 

s identitou jako s něčím vytvářeným v rámci určité sociální logiky, pak je tato identita 

závislá na kontextu. Právě význam kontextu je stěžejní, pokud se totiž aktér zapojuje do 

rozmanitého množství praktik zahraniční politiky napříč různými kontexty, je zřejmé, že 

tyto nebudou řízeny pomocí stejné sociální logiky, a tedy pomocí totožné identity. Od 

aktéra, který se zapojuje do celého množství různých aktivit v různých kontextech (s 

rozdílnými partnery, zájmy a cíly), nelze očekávat uplatňování stejných vzorců chování a 

stejných pravidel ve všech případech. Právě toto očekávání ovšem spojuje oba zmíněné 

koncepty – civilian power a geo-economic power.
80

  

Namísto tvrzení, že je zahraniční politika řízena danými pravidly jedné určité 

identity a vyvíjí se lineárně v čase, musíme jednání pozorovat a zjistit spíše významy, které 

mu dávají jeho účastníci. Každá praktika zahraniční politiky by tedy měla být posuzována 

na základě těchto významů a nikoliv na základě svého daného charakteru.
81

 Sociální logiky 

jsou chápány jako systémy pravidel, je ale potřeba uvědomit si vztah mez pravidly a 

sociální logikou. Ta není pravidlům podřízena, ale spíše je překonává. Vzhledem 
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k obrovské rozmanitosti, možnostem a množství různých kontextů sociálních praktik je 

nemůžeme rigidně stanovit. Nicméně je stále důležité pozorovat odlišnosti mezi pravidly, 

která praktiky utvářejí, protože nám to umožňuje určit význam a charakter dané sociální 

praktiky.
82

 

Při samotném výzkumu se hledají společné rysy (family resemblances) mezi 

praktikami zahraniční politiky na základě generalizace těchto praktik a jejich přiřazení 

k určité sociální logice. Tyto podobnosti nelze dedukovat, pouze vypozorovat. Eberle zde 

zdůrazňuje význam prozatímního charakteru této generalizace vzhledem k podléhání 

rozdílným kontextům. Tato slabší forma generalizace tak ponechává dostatek prostoru i 

pro nevyzpytatelný politický moment v procesu rozhodování.
83

 

Artikulace  

Artikulace je tou částí zahraniční politiky, kdy dochází k rozhodovacímu procesu. 

Aktér vykonávající artikulaci je nutně situován v určité již existující sociální logice, skrze 

kterou interpretuje danou situaci a identifikuje také pravidla, dle kterých má být vedena 

jeho politika. Na druhou stranu může ovšem aktér i rekonstruovat svou identitu tím, že 

učiní nahodilé rozhodnutí a vybere si mezi soupeřícími sociálními logikami. V artikulaci 

můžeme tedy pozorovat jak tyto nahodilosti, tak uchycení v nějaké již existující sociální 

logice.
84

  

Politický moment v zahraniční politice funguje tak, že dochází k vybírání určitých 

pravidel a identit na úkor jiných, může docházet k jejich přetváření nebo dokonce 

vytlačení. Nedochází tedy k mechanickému užití určitých nezpochybnitelných pravidel, 

která jsou považována za správná a v souladu s existujícími principy. Současně je ale 

zahraniční politika vždy vytvářena i z různých dřívějších elementů ve formě pravidel a 

identit.
85

   

Právě tento moment politického zastoupení v rámci artikulace je něco, co 

koncepty civilní power a geo-economic power zanedbávají a co nám umožňuje vidět věci 

různorodě a pracovat i s novými aspekty v rozhodovacím procesu zahraniční politiky 

Německa. Ve chvíli, kdy tvorbu politiky vnímáme jako kreativní a jako politickou 
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artikulaci určité sociální logiky, pomáhá nám to porozumět protichůdnému chování 

Německa.
86

  

Výhodou Eberleho konceptu je tedy jeho schopnost vypořádat se s nekonzistentní 

německou politikou, která neodpovídá ve všech aspektech pouze jednomu z konceptů 

zmíněných výše. V případě, že budeme na Německo nahlížet jako na tzv. rozpolceného 

aktéra s více identitami, umožňuje nám to teoreticky vysvětlit nekonzistentnost jeho 

počínání.  

Základní principy konceptu dividual actor by se daly shrnout takto: 

 předpoklad existence více identit aktéra 

 nepracuje s lineárním historickým narativem 

 využití sociální logiky pro pozorování pravidelností v chování aktéra 

 klade důraz na význam kontextu 

 zachycení politického momentu v zahraniční politice  

 tvorba politiky vnímána kreativně 

Právě v případě energetiky můžeme vypozorovat nekonzistentní jednání 

Německa. Na jedné straně vidíme příklon k normám a multilateralismu a na straně druhé 

obchod (tedy rozpor mezi hodnotami a zájmy). Toto protínání dvou širokých politických 

spekter s odlišnými cíly se prolíná i do jednání Německa v zahraniční politice. Právě 

z tohoto důvodu se jeví koncept dividual actor jako vhodný pro tento případ. Ve své práci 

se při aplikaci konceptů na konkrétní příklad Nord-Stream nejprve zaměřím na limity 

dosavadních konceptů a posléze se pokusím téma analyzovat za pomoci konceptu dividual 

actor. 

2. Německá vnitřní energetická politika  

Energetika představuje zcela zvláštní část mezinárodní politiky vzhledem k jejímu 

zásadnímu strategickému významu a přesahu do mnoha různých disciplín. Nejedná se 

pouze o výrobu elektřiny či tepla, pojem energetika v sobě zahrnuje i samotnou těžbu 

energetických surovin a s ní spojený přeshraniční obchod a přenosové soustavy. 

Vyjednávání energetických vztahů mezi státy je v dnešních mezinárodních vztazích 
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klíčovou záležitostí. Energetika je základním zdrojem moderní ekonomiky a také bohatství 

pro státy bohaté na energetické suroviny a zároveň představuje významnou finanční zátěž 

pro státy, které jsou na ně chudé.
87

  

Vzhledem k asymetrickému rozložení těchto surovin je jen malá hrstka zemí 

energeticky soběstačných a naprostá většina se musí spoléhat na dovoz energetických 

surovin a tím vzniká vzájemná závislost mezi dodavateli a příjemci. Vlády musejí 

vyjednávat vzájemně výhodné podmínky pro obchod a investice ve snaze, aby obě strany 

v ideálním případě sdílely obdobné zisky i ztráty energetické závislosti. S tímto je ovšem 

spojeno také riziko, že tato závislost bude manipulována k politickým účelům. Právě tento 

aspekt vede k otázkám o národní bezpečnosti a geopolitice, které jsou v některých zemích 

brány závažněji než v jiných.  Zejména od roku 2004 pozorujeme obecný trend zvýšené 

pozornosti vlád v oblasti energetické bezpečnosti, což je spojené s několika 

diplomatickými spory kvůli energetice.
88

 

Německo jako největší ekonomika v rámci Evropské unie má také největší 

spotřebu energie. Vzhledem ke své geografii ovšem nedisponuje dostatečným množstvím 

vlastních zásob energetických surovin, se kterými nicméně počítá ve svém energetickém 

mixu a řadí se tak mezi státy, které jsou na jejich importu závislé obdobně jako zbytek 

Evropy.
89

 

V případě Německa je hlavní důraz kladen primárně na vnitřní dimenzi 

energetické politiky, které je věnováno více prostoru. Základní logika tkví v tom, že na této 

úrovni má spolková vláda větší možnosti vlivu a soustředí se především na zvyšování 

účinnosti, snižování spotřeby energie, rozvoj alternativních zdrojů energie (OZE) a tím se 

snaží snížit závislost na dovozu fosilních zdrojů energie ze zahraničí a tím také zvyšovat 

svou energetickou bezpečnost.
90

 Energetická bezpečnost je v německém případě chápána 

jako jistota dodávek dostatečného množství energií bez přerušení, tedy garance 

nepřetržitého zásobování konečných konzumentů. Nebezpečí vidí spíše v možnosti 

technických nedostatků, které by tyto dodávky mohly narušit, než v externích elementech 
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v rámci geopolitického chápání energetické bezpečnosti. S tímto souvisí také jejich 

chápání vytváření vnitřní energetické unie v rámci EU, které se liší od některých dalších 

evropských států.
91

 

Následující část práce je věnována německé energetické politice, 

přičemž současné trendy ve vnitřní politice významně ovlivňují i politiku vnější. Přestože 

je německý energetický trh plně liberalizovaný a energetické společnosti jsou zodpovědné 

za zajištění dodávek nerostných surovin a energie, má stát nadále určité možnosti vlivu. 

Zajišťuje politický, právní a institucionální rámec a zejména v zahraničněpolitické dimenzi 

hraje roli významnou.
92

 Přestože je tedy energetický sektor plně privátní, německá vláda 

monitoruje například zabezpečení energetických dodávek a vydává strategie k 

podpoře jejich zajištění.  

 Nejprve budou tedy představeny vnitřní aspekty německé energetické politiky 

jakožto východiska pro politiku vnější. Hlavním cílem této části je poskytnout kontext 

v podobě německého energetického trhu a energetické politiky a zjistit, jak významnou roli 

hraje v současné chvíli zemní plyn, přičemž se práce pokusí vyhodnotit i jeho strategický 

význam ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu. Druhým cílem je zjistit 

německou závislost na importu zemního plynu se zaměřením především na Rusko jako 

dodavatele. Tyto poznatky budou následně použity pro shrnutí východisek německé 

zahraniční energetické politiky, které budou sloužit jako základ pro následující analýzu 

německo-ruské spolupráce a projektu Nord Stream. 

2.1 Aktéři, Energiewende a energetický mix 

Vliv na energetickou politiku ve Spolkové republice má spolková vláda, která 

ovšem nevede vyloženě proaktivní politiku a má tedy spíše podpůrný charakter pro 

soukromý sektor. Mezi vládní orgány, které se energetickou politikou zabývají, patří 

zejména Ministerstvo pro hospodářství a energetiku (BMWi), Ministerstvo zahraničních 

věcí (AA), které se stará o zahraničněpolitickou dimenzi a Úřad spolkové kancléřky, která 

má na základě tzv. Richtlinienkompetenz (čl. 65 Základního zákona) rozhodující slovo 
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v zásadních otázkách. V případě ohrožení německých zájmů vláda do energetických 

záležitostí intervenuje, což se ukázalo právě v případě projektu Nord Stream.
93

  

AA zajišťuje společně se zahraničním zastoupením v jednotlivých zemích 

podporu německým ekonomickým aktérům. Poskytuje tak informační síť, jejímž cílem je 

podpora národních hospodářských zájmů.
94

 Klíčovým aktérem je ale zejména BMWi, pod 

které spadá i zvláštní Sekce pro energetiku s 19 odbory. Má tak největší možnosti 

expertízy a je nejaktivnějším aktérem.
95

 BMWi provádí také monitoring zajištění dodávek 

elektřiny a zemního plynu na základě tzv. Energiewirtschaftsgesetz (EnWG, §51 odstavec 

1). Tento zákon tvoří základ německé energetické politiky a jeho poslední novelizace 

proběhla v roce 2017.
96

 Právě jeho šestá část je věnována zajištění bezpečných a 

spolehlivých dodávek energie.
97

 

Energetický sektor jako takový je ovšem kompletně privátní. O tom, že je 

energetika považována za tržní záležitost (a nikoliv strategicky politickou) svědčí i fakt, že 

v Německu nikdy nebylo vytvořeno samostatné ministerstvo pro energetiku jako například 

ve Spojených státech a spadá tak pod BMWi s výjimkou obnovitelných zdrojů energie, 

které spadají pod agendu Spolkového ministerstva životního prostředí (BMU), což bylo 

nově odděleno za kancléřství Gerharda Schrödera (1998 – 2005).
98

 Krátce po sjednocení 

bylo i východoněmecké energetické hospodářství zprivatizováno. Německá energetická 

politika se odvíjí od toho, že považuje soukromé vlastnictví i v případě strategického 

energetického sektoru za daleko efektivnější než státem řízené či státem vlastněné.
99

 Tuto 

logiku ovšem nesdílí mnoho dalších států, bývá naopak zvykem, že si v tomto strategicky 

klíčovém hospodářském sektoru státy ponechávají určitý vliv. V privátním sektoru jsou 

hlavními aktéry energetické koncerny a nadnárodní firmy, které působí na území SRN. 
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Státní sektor ovšem hraje nezanedbatelnou roli a jeho vliv byl zesílen především 

za vlády Gerharda Schrödera. Právě on začal více uvažovat o energetické bezpečnosti a 

nepovažoval za správné, aby zůstávala energetika čistě v rukou soukromých aktérů. Za 

jeho vlády tak došlo k podpoře vytváření energetických gigantů, kteří by byli 

konkurenceschopní v mezinárodním měřítku. O tomto nejlépe svědčí fúze mezi 

společnostmi E.ON a Ruhrgas, která byla nejprve blokována Spolkovým kartelovým 

úřadem, avšak nakonec uskutečněna po zakročení blízkého Schröderova spojence Alfreda 

Hackeda z BMWi. Později Schröder také projevil silný zájem na vybudování plynovodu 

Nord Stream a zajistil německým společnostem místo v tomto projektu.
100

  

V případě zemního plynu se na zásobování podílejí všichni účastníci plynového 

trhu, kteří mají velmi rozmanité role. Řadí se k nim především velkoobchodníci, kteří 

zajišťují dodávky ze zahraničí, dále provozovatelé plynových zásobníků, provozovatelé 

dálkových plynových sítí a koneční prodejci plynu. Všechny dohromady zajišťují jeho 

přísun ke koncovým zákazníkům. Navíc je potřeba tuto infrastrukturu napojit na elektrické 

sítě.
101

 Množství hráčů na plynovém trhu se zvýšilo v souvislosti s liberalizací trhu v rámci 

EU. Do té doby převládala oligopolní struktura dodavatelů, což bylo zapříčiněno zejména 

německou strukturou importu založenou na plynovodech. V případě Ruska se jednalo o 

Gazprom, který i nadále zůstává největším dodavatelem, následuje Norsko (především 

Statoil) a Nizozemsko (především Gasterra).
102

  

Německá energetická politika je v posledních letech ve znamení Energiewende, 

tedy energetické transformace a s tím souvisejícím programem Atomausstieg, který 

představuje odstup od jaderné energie. Od této strategie se následně odvíjí mnoho dalších 

kroků německé energetické politiky. Energiewende sleduje zejména pět hlavních cílů
103

: 

 zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE) při výrobě elektřiny alespoň  na 

 80 % do roku 2050 a podílu OZE na celkové spotřebě energie na 60 % 

 snížení emisí skleníkových plynů o 80 – 95 % oproti roku 1990 
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 odstoupení od jaderné energetiky do roku 2022 

 značné zvýšení energetické účinnosti 

 snížení množství spotřebované energie a zapojení veřejnosti do debat 

Dosavadní vývoj naznačuje, že do roku 2022 bude opravdu odstavena poslední 

jaderná elektrárna a zároveň se zatím daří naplňovat nároky na zvyšování podílu OZE 

v energetickém mixu. Zatímco v roce 2000 byl podíl OZE na výrobě elektřiny jen 6 %, 

v roce 2017 to bylo již 33,3 %
104

, přičemž se plánuje navýšení na 38 % do roku 2020, což 

bude tedy s největší pravděpodobností překonáno. Plány na zvyšující podíl OZE byly 

stanoveny už v Erneubare-Energien-Gesez (EEG) z roku 2000, který byl již několikrát 

novelizován.
105

 Budoucí výhled pro navýšení obnovitelných zdrojů a snížení emisí 

skleníkových plynů je následující
106

: 

Rok 2020 2030 2040 2050 

Podíl OZE na výrobě elektřiny 38 % 50 % 67 % 80 % 

Snížení emisí skleníkových plynů 

oproti 1990 o: 
40 % 55 % 70 % 80 – 95 % 

Podoba energetického mixu v Německu v posledních letech zažívá radikálních 

změn i v souvislosti s odstupem od jaderné energie. Před vládním rozhodnutím o 

urychleném vypnutí jaderných elektráren v roce 2011 jimi bylo ještě v roce 2010 

vyprodukováno 22, 2 % německé spotřeby elektřiny. Toto číslo kleslo v roce 2017 na 11,7 

%. A již v roce 2022 by se mělo dostat na úplnou nulu.
107

 Urychlený odstup od jádra tak 

představuje značný nápor na německý energetický sektor. Jaderné elektrárny se totiž řadí 

k těm zdrojům, které jsou schopné vyprodukovat obrovské množství elektřiny, navíc velmi 

stabilně bez výkyvů, které jsou typické pro OZE závislé na přírodních podmínkách. Tento 

faktor je zcela stěžejní pro průmyslovou produkci, na které je postavená německá 
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ekonomika. Jaderné elektrárny navíc nevypouštějí do ovzduší škodlivé emise a 

nepředstavují tak překážku pro splnění emisních cílů, které si Německo stanovilo.
108

  

Příloha č. 1: Struktura výroby elektřiny v Německu dle jednotlivých zdrojů (2017) 

 

Zdroj: AG Energiebilanzen e.V., dostupné z: https://ag-energiebilanzen.de/21-0-Infografik.html. 

Německo se snaží ztráty z vypínání jaderných elektráren nahrazovat především 

zvýšenou produkcí elektřiny pomocí obnovitelných zdrojů energie. S těmito zdroji se do 

budoucna počítá nejvíce, jejich výstavba tedy nadále pokračuje a v roce 2017 zastávaly 

33,3%
109

 podíl na výrobě elektřiny v Německu. Problémem s OZE je především v jejich 

nestabilnosti a závislosti na počasí a jedná se navíc o řešení, které bude plně funkční ve 

střednědobém až dlouhodobém horizontu. Vzhledem k rychlému odstupu od jádra je ale 

nutné energii nahradit v krátkém časovém horizontu a k tomu Německu momentálně slouží 

zvýšené užití fosilních zdrojů energie. 

 Tyto zdroje jsou pro Německo ale také problematické, a to hned ze dvou důvodů. 

Zaprvé se jedná o suroviny, které Německo samo neprodukuje v dostatečném množství. 

V případě uhlí došlo ke kompletnímu zastavení těžby černého uhlí ke konci roku 2018.
110

 

Hnědé uhlí představuje jediný fosilní zdroj, jehož získání je Německo schopné ze 100 % 
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zajistit ze svých vlastních zásob. Závislost na dovozu je palčivým problémem zejména u 

zemního plynu, ropy a černého uhlí. V případě ropy data z roku 2017 ukazují, že je 

Německo na jejím dovozu závislé z 98 %, u černého uhlí se jedná o 93 % a stejně tak u 

zemního plynu 93 %.
111

 Celková závislost Německa na dovozu energií činila v roce 2017 

70 %. Kromě hnědého uhlí je Německo schopné samo zajistit jen obnovitelné zdroje.
112

 

Příloha č. 2: Závislost na dovozu energetických surovin v Německu v roce 2017 

 

Zdroj: AG Energiebilanzen e.V., dostupné z: https://ag-energiebilanzen.de/21-0-Infografik.html. 

Druhý problém tvoří zátěž fosilních zdrojů energie, kterou představují pro životní 

prostředí. Jejich zvýšeným užíváním Německo ohrožuje splnění podmínek Kjótského 

protokolu platných od roku 2005, ke kterým se zavázalo. Až do roku 2011 bylo Německo 

na dobré cestě dosáhnout cíle snížení o 40 % oproti roku 1990 v roce 2020, od té doby je 

ovšem opět pozorovatelný nárůst v množství emisí.
113

 Časově navýšení emisí koreluje 

s odpojením jaderných elektráren. Německá vláda ovšem trend zvyšování množství emisí 

připisuje zejména dobrému vývoji hospodářství a tedy zvýšenému zatížení průmyslu a dále 
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také neočekávanému značnému nárůstu obyvatelstva.
114

 Odhodlání emise nadále snižovat 

vyjádřila vláda v Klimatickém akčním plánu, v koaliční smlouvě ovšem otevřeně přiznala, 

že se cíle do roku 2020 splnit nepodaří. Do roku 2017 se emise podařilo snížit jen o 27,6 % 

v porovnání s rokem 1990 a očekává se dosažení pouhých 30 % do roku 2020.
115

 

Vzhledem k nové politice Energiewende si tedy bohužel Německo, co se 

energetické bezpečnosti týče, v krátkodobém až střednědobém časovém horizontu příliš 

nepolepšilo. Z energetického mixu je evidentní značné užití surovin, na jejichž dovozu je 

Německo závislé. Toto by mohlo být vyřešeno nahrazením těchto zdrojů energie zdroji 

obnovitelnými. Tento proces je ovšem technologicky i finančně náročný, nemluvě o 

nevyzpytatelnosti přírodních podmínek. V dlouhodobém horizontu je tedy reálné, že se 

Německu podaří osvobodit se od závislosti na dovozu energetických surovin, do té doby 

svou energetickou situaci ale spíše více ohrozilo.
116

  

V souvislosti s navýšením produkce skleníkových plynů se zdá být nanejvýš 

pravděpodobné, že se Německo pokusí čerpat energii ve zvýšeném množství také ze 

zemního plynu, který nepředstavuje takovou ekologickou zátěž. Právě jemu bude věnována 

následující část práce, konkrétně spíše technickým východiskům a jeho importu pro 

následnou politickou analýzu. V následující tabulce jsou vyznačeny hodnoty produkce 

emisí CO2 při výrobě elektřiny dle jednotlivých energetických zdrojů pro ilustraci, jak 

velkou ekologickou zátěž představují. Hodnoty jsou utvořeny na základě dat z roku 

2010.
117

 

Elektrárna dle 

energetického 

zdroje 

Hnědé 

uhlí 

Černé 

uhlí 

Zemní 

plyn 
Fotovoltaika Vodní Jaderná Větrná 

Emise CO2 

v gramech/KWh 
1000 810 377 89 39 27 24 
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2.2 Import zemního plynu a přepravní trasy 

Zemní plyn je v současné době pro Německo stěžejní energetickou surovinou, na 

jejímž dovozu je závislé a s níž ve svém energetickém mixu do budoucna počítá navíc ve 

zvýšené míře. Z fosilních zdrojů energie se totiž jedná o ten „nejčistší“ a jeho spalování je 

tedy nejšetrnější pro životní prostředí. I celosvětově se Německo řadí k největším 

importérům zemního plynu a v Evropě s přehledem vede s podílem 23 % na celkovém 

importu (tedy téměř čtvrtina veškerého dovozu do Evropy).
118

  

Zemní plyn hraje klíčovou roli v procesu Energiewende, kdy se Německo musí 

spoléhat na nestabilní obnovitelné zdroje (už nyní tvoří téměř 38% podíl na výrobě 

elektřiny), s čímž souvisí i možné výpadky elektřiny. Nutnost spoléhat se na přírodní 

podmínky není pro průmyslový stát přijatelné a zásobníky zemního plynu proto i nahrazují 

OZE v případě hrozby black-outu. Kromě toho zásobníky slouží k možnosti reagovat na 

nenadálé stresové situace vzniklé přerušením dodávek plynu od dodavatele či technickými 

problémy. V takové chvíli je možné plyn ze zásobníků použít pro výrobu elektřiny a tím 

podporuje energetickou bezpečnost a zároveň nehrozí obrovské finanční ztráty v 

průmyslu.
119

  

Zemní plyn se  v Německu také tradičně hojně využívá v teplárenství, je ovšem 

zpracovávaný i pro výrobu elektřiny. Jedná se totiž o poměrně flexibilní zdroj, při jehož 

spalování není produkováno takové množství emisí CO2. Většina (44 %) je spotřebována 

domácnostmi nebo službami, průmysl spotřebuje asi 39 % a elektrárny dohromady 

s teplárnami 17 % celkové spotřeby zemního plynu.
120

 V teplárenském sektoru se nejvíce 

tepla spotřebovává při vytápění budov a ohřevu vody a také v průmyslu. Co se elektráren 

týče, jejich množství se v posledních letech zvyšovalo mimo jiné i vzhledem k příznivým 

cenám zemního plynu. Dále se plyn využívá také v automobilovém sektoru, kde se 

podporuje jeho větší využití a počítá se s nárůstem aut na plynový pohon.
121
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Těžba zemního plynu probíhá i v samotném Německu, největší ložiska se 

nacházejí v Dolním Sasku (asi 94 % celkových německých zásob), množství doma 

vytěženého plynu ovšem představuje pouze zhruba 7 % celkové spotřeby zemního plynu a 

je proto nutný import.
122

 Procentuální podíl na celkové spotřebě se bude v budoucnosti 

dále jen snižovat, neboť již od roku 2004 se od domácí produkce upouští. Domácí zásoby 

konvenčního plynu totiž ubývají. U nekonvenčních ložisek zemního plynu se používají 

netradiční způsoby jeho získávání a nestačí u nich tedy plyn jen navrtat. Jejich získávání je 

tudíž finančně náročnější a mnohdy jsou tyto metody také mnohem méně ekologické a 

riskantnější. Typická je metoda frakování (štěpení) u břidlicového plynu.  Německo má 

ložiska břidlicového plynu a v posledních padesáti letech bylo v Německu již provedeno 

na 300 vrtů pomocí této metody a nebyl zaznamenán žádný incident. Nejedná se ovšem o 

metodu příliš podporovanou vzhledem k možným ekologickým rizikům. Obavy jsou 

spojené hlavně s ochranou životního prostředí, přičemž nebezpečí hrozí především pitné 

vodě.
123

 Nelze tak očekávat nějaký výrazný nárůst domácí těžby břidlicového plynu a 

Německo se tak bude muset stále více spoléhat na dovoz. 

Import zemního plynu ze zahraničí v posledních letech roste každoročně o 

jednotky procent. Nejvíce se na získávání plynu ze zahraniční podílí firma Wintershall 

Holding GmbH, což je také největší německý producent ropy a zemního plynu aktivní na 

mezinárodním poli. Wintershall je aktivní ve všech strategických místech v Evropě, Rusku, 

Severní Africe, Jižní Americe, Kaspickém regionu a na Blízkém Východě. Jedná se 

zároveň o největšího producenta zemního plynu v Nizozemsku.
124

   

Dalšími energetickými hráči jsou E.ON a Uniper SE (Uniper se oddělil od E.ONu 

k 1. lednu 2016) a zatímco se E.ON momentálně soustředí primárně na obnovitelné zdroje, 

Uniper je činný v zajištění dodávek energie a zapojuje se do globálního energetického 

obchodu. Je velmi aktivní na ruském energetickém trhu, Uniper Exploration & Production 

působil na největších světových polích zemního plynu (v roce 2017 prodal svůj podíl 

rakouské ÖMV), která se nacházejí v Južno-Russkoje. Dalšími vlastníky pole jsou 
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Gazprom a Wintershall. Nadále však zastává podíl na ruském trhu výroby elektřiny a 

s Gazpromem má i uzavřenou smlouvu o dodávkách plynu do Evropy.
125

  

Obecně je pozorovatelný záměr německých společností udržovat úzké vazby na 

Rusko a především Gazprom. Německé společnosti se dokonce společně se svými ruskými 

protějšky postavily proti institucím EU k ochraně svých korporátních zájmů. Pro příklad 

lze uvést společnost Wingas, která se v roce 2004 objevila na setkání s evropským 

komisařem pro energetiku společně s Gazpromem při projednávání přístupu na evropský 

energetický trh. Německé firmy jsou také aktivní přímo na ruském energetickém trhu, zde 

lze uvést Wintershall, který je aktivní na plynových polích v západní Sibiři. Konkrétně se 

jedná o podíl téměř 25 % v Južno-Ruskoje, což je jedno z největších světových polí 

s kapacitou, která by pokryla německou spotřebu zemního plynu na pět let.
126

  

Zásoby zemního plynu na světě jsou stále dostatečně velké, aby se s ním mohlo 

počítat ještě v několika dalších desítkách let. Asi 80 % veškerých světových zásob se 

nachází na území států OPEC
127

 a SNS
128

 (Společenství nezávislých států). Celosvětová 

poptávka navíc neustále roste vzhledem k poměrně nízkým cenám a stále více populárnímu 

LNG (zkapalněný zemní plyn).
129

  

Vzhledem ke všem zmíněným důvodům je tedy logické, že s plynem jako 

zdrojem energie Německo do budoucna jednoznačně počítá. Kromě privátních aktérů se na 

zajištění energetické bezpečnosti podílí také německá vláda, která si je vědoma závislosti 

na importu a vydává v této souvislosti různé strategie a na celý proces zajištění dodávek 

dohlíží. Vydala proto seznam instrumentů, které mají zajistit spolehlivé dodávky, a tak 

podpořit energetickou bezpečnost. K těmto instrumentům se řadí
130

: 

 diverzifikace zdrojů a dodavatelů 

 stabilní vztahy s dodavateli a tranzitními státy 
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 dlouhodobé smlouvy (doba platnosti bývá 20 let a více) 

 vysoká spolehlivost zásobovací infrastruktury včetně podzemních  

  zásobníků 

 přístup k terminálům LNG (plánuje se první v městě Bransbüttel) 

Největším energetickým partnerem Německa je Ruská federace. V roce 2017 

tvořily dodávky zemního plynu, ropy a černého uhlí z Ruska asi čtvrtinu z celkového 

dovozu energetických surovin. Dalšími německými partnery jsou pak západoevropské 

státy, mezi které patří Norsko, Nizozemsko a Velká Británie. Z Nizozemska je dovážen 

zemní plyn, z Velké Británie ropa a z Norska obojí.
131

 V následující příloze je zachycen 

podíl jednotlivých dodavatelů plynu na jeho celkové německé spotřebě. Německo si samo 

vyprodukuje 7 % své spotřeby, nejvíce pak pochází z Ruska, jehož podíl činí 40 %. 

Příloha č. 3: Podíl německých dodavatelů plynu na jeho celkové spotřebě  

 

Zdroj: „Sichere Energie für Europa,“ Wingas, dostupné z:  https://www.wingas.com/rohstoff-erdgas/woher-

bezieht-europa-erdgas.html. 

Smlouvy se uzavírají mezi dodavateli a podniky činnými na německém plynovém 

trhu. Vzhledem k vyšší rizikovosti a větší náročnosti na přepravu oproti ropě a uhlí se 

smlouvy uzavírají na delší časové období, jak již bylo zmíněno. Vyžaduje se totiž 

vytvoření speciální infrastruktury mezi dodavateli a příjemci.
132

 Nejvýznamnějšími 

smluvní partneři z dodavatelských zemí jsou v současnosti Gazprom, Equinor (dříve 

Statoil) a GasTerra. Na německé straně jsou nejčinnějšími již zmíněný Uniper, dále RWE, 
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VNG a WINGAS, což je Gazpromem stoprocentně vlastněná dceřiná společnost. Smlouvy 

s Gazpromem mají platnost delší než dvacet let a většina z nich tak končí až po roce 

2035.
133

      

Pro zemní plyn jsou zcela zásadní přepravní trasy – tedy dálková potrubí neboli 

plynovody. Potrubí představuje poměrně komplexní systém, zásadní nejen z technického 

hlediska, ale také ekonomického a politického. Přepravní trasy překračují národní hranice a 

zasahují tak do národní suverenity státu. Z tohoto důvodu jsou na jejich výstavbu potřeba 

obrovské investice, vysoké rozpočty a také dlouhodobé plánování. Jak dodavatelé, tak 

příjemci chtějí maximalizovat přímé napojení, neboť to samozřejmě minimalizuje náklady 

příjemce a maximalizuje zisk dodavatele. Tranzitní státy, skrz které potrubí vede, totiž 

požadují vysoké tranzitní poplatky, což pochopitelně zvyšuje náklady a snižuje zisk. Pokud 

navíc někde po cestě dojde k přerušení dodávek, ztrácí peníze všichni aktéři a konzumenti 

svou energii. Volba přepravních tras tedy ovlivňuje národní rozpočty a také bezpečnost 

dodávek příjemců. Právě z tohoto důvodu vyvolávají plány na nové přepravní trasy tolik 

politických diskuzí a konfliktů.
134

 

Německo má poměrně diverzifikované jak dodavatele, tak přepravní trasy. 

Z Norska je plyn přiváděn do měst Emden a Dormun v Dolním Sasku skrze tři plynovody 

(Norpipe, Europipe I a II), které mají celkovou kapacitu 54 miliard m
3
. Norský plyn 

pokrývá asi 30 % veškerého importovaného plynu a dováží se z vrtné plošiny Ekofisk 

v Severním moři.
135

  

Z Nizozemska je dovážen plyn z pole v Groningenu, na který je Německo 

navázáno na více místech, v Nizozemsku se nicméně plánuje s těžbou plynu nejpozději do 

roku 2030 přestat. Důvody jsou zejména ekologické, v minulosti v oblasti těžby došlo také 

k zemětřesením. Proto se Nizozemsko rozhodlo plyn do budoucna těžit jen pro svoji 
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potřebu.
136

 Proces snižování exportu zemního plynu zahájí Nizozemsko již v roce 2021 a 

do roku 2029 by nemělo již být do Německa odtud dováženo.
137

 

Největším dodavatelem je Rusko, na které je Německo také napojené pomocí 

několika potrubí. Plynovod Jamal-Evropa s kapacitou 33 miliard m
3
, který překonává trasu 

dlouhou 4 200 km a protíná přitom Rusko, Bělorusko a Polsko. Plynovod Jamal má ještě 

druhé potrubí, které je propojené s ukrajinským systémem přepravy Transgas s kapacitou 

asi 120 miliard m
3
. Tento plynovod protíná kromě Ruska a Ukrajiny také Slovensko a 

Českou republiku a končí v bavorském Waidhausu.
138

 Tyto přepravné trasy byly jediné až 

do postavení plynovodu Nord Stream, jemuž bude věnována následující část. 

Naprostá většina ruského plynu transportovaného do západní Evropy proudí právě 

přes Ukrajinu (115 miliard m
3
). Rusko se dlouhodobě snažilo získat nad tímto plynovodem 

kontrolu, což se k jeho frustraci nikdy nepodařilo. V roce 2002 se konalo jednání mezi 

Ruskem (Putin), Německem (Schröder) a Ukrajinou (tehdejší prezident Kutschma), které 

mělo sloužit k modernizaci a rekonstrukci zastaralého ukrajinského potrubí. Když se 

ovšem ukázalo, že Ukrajina neudělí Rusku koncesi na plynovod, rozhodlo se Rusko 

konsorcium opustit.
139

 

U plynovodu Jamal-Evropa se ještě v 90. letech počítalo se zdvojnásobením jeho 

kapacity. Plynovod byl prodloužený až do Německa a první plyn jím proudil v roce 1997, 

k navýšení jeho kapacit už ovšem nedošlo ve chvíli, kdy se objevil plán na výstavbu 

plynovodu vedoucího přes sever Evropy (později Nord Stream). Gazprom už v tu chvíli 

neměl zájem vyjednávat s Běloruskem a Polskem, se kterými se v té době začaly zhoršovat 

vzájemné vztahy. Nový plynovod Nord Stream je tak potřeba vnímat i jako projekt, který 

ubírá politickou a ekonomickou váhu východoevropským tranzitním zemím.
140

  

Je také nutné dodat, že i německé společnosti podílející se na projektu NS (E.ON 

a BASF) také preferovaly vytvoření přímého napojení z Ruska, nebyly totiž ochotné 

přijmout finanční rizika spojená s navyšováním kapacity plynovodu Jamal, kde byly ve hře 
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také poplatky pro tranzitní země, jejichž spotřeba zemního plynu byla navíc poměrně nízká 

a i výhledy do budoucna předpokládaly v tomto ohledu stálost. Namísto toho se tak 

společně s Gazpromem dohodli na sice dražší variantě, ale s přímým napojením v podobě 

plynovodu Nord Stream.
141

   

Příloha č. 4: Plynovody vedoucí z Ruska do Evropy  

 

Zdroj: Marco Siddi, „Russia’s Evolving Gas Relationship with the European Union: Trade Surges despite 

Political Crisis,“ Finnish Institute of International Affairs (2018): s. 4. 

 

Alternativní přepravní trasou jsou lodě v případě užívání zkapalněného plynu 

LNG. U LNG je sice výhoda flexibilní přepravy lodí a tedy možnost spolupráce s mnoha 

novými dodavateli, vyžaduje to ovšem vytvoření zcela nové, technologicky i finančně 

náročné technologie v podobě terminálů. V současnosti Německo terminál zatím nemá, 

považuje to nicméně za vhodné v rámci diverzifikace zdrojů a s jeho výstavbou počítá. 

První by se měl postavit v Bransbüttelu v blízkosti Hamburku.
142

 Díky němu bude 

Německo propojené se světovým trhem LNG, který představuje možnost spolupráce 
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s celou škálou dalších dodavatelských zemí. Mezi pět největších exportérů LNG patřili 

v roce 2017 Katar, Austrálie, Malajsie, Indonésie a USA. Pro Německo v krátkodobém 

hledisku nemůže LNG nahradit plynovody, v dlouhodobém hledisku je to ale reálné.
143

 

V krátkodobém až střednědobém časovém horizontu jsou pro Německo ovšem klíčovou 

infrastrukturou plynovody, jimiž navíc protéká daleko levnější plyn, než je LNG. 

Následující část je věnována projektu Nord Stream I a II, a sice jeho časovému a 

teritoriálnímu vymezení a spíše technickým aspektům, které jsou s oběma projekty 

spojeny. Politická dimenze a kontroverznost celého projektu bude součástí analýzy v druhé 

části práce. 

Plynovod Nord Stream I 

Plynovod Nord Stream představuje přímé napojení Ruska a Německa, konkrétně 

se jedná o propojení ruského plynu z Vyborgu skrze Baltské moře do Lubminu v blízkosti 

Greifswaldu (spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko). Vedle Ruska a Německa 

se nachází také ve výhradní hospodářské zóně
144

 Finska, Švédska a Dánska a kromě toho 

prochází také dánskými výsostnými vodami
145

. Trasa plynovodu nicméně obchází 

teritorium každého z těchto států a díky tomu je projekt zcela bez tranzitních zemí. 

Greifswald je tak jediným místem, kam plyn přitéká přímo bez předchozího protnutí 

tranzitní země. Přesně toto bývá také uváděno jako hlavní záměr pro výstavbu na začátku 

projektu, tedy kompletně se vyhnout tranzitním státům. Plynovod se skládá ze dvou 

potrubních linek každá o celkové délce 1 224 km a má celkovou kapacitu 55 miliard m
3
. 

S postavením druhé větve plynovodu (Nord Stream II) by se zvýšila kapacita na 110 

miliard m
3 

za rok.
146

 Celkové investiční náklady byly vyčísleny na 7,4 miliard euro.
147

 

Životnost plynovodu se odhaduje na nejméně padesát let, plyn by potrubím do Evropy měl 

tedy proudit minimálně do roku 2060 a spíše lze počítat s obdobím delším.
148
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Plyn se potrubím pohybuje rychlostí asi 20 km/h, což u dosavadních přepravních 

tras znamenalo něco přes týden, než se plyn ze sibiřských polí dostal do Německa. 

Plynovod Jamal je dlouhý přes 4000 km, je tedy zřejmé, že skrze plynovod Nord Stream se 

tento čas snižuje.
149

  

Základní kámen pro projekt, jak ho známe dnes, byl položen 8. září 2005 

v Berlíně, kde za přítomnosti ruského prezidenta Vladimíra Putina a německého 

spolkového kancléře Gerharda Schrödera podepsali zástupci zúčastněných společností 

(Gazprom, E.ON Ruhrgas a Wintershall/BASF AG) záměr o výstavbě plynovodu skrz 

Baltské moře. Oproti běžné praxi při výstavbě plynovodů se třetími státy není projekt Nord 

Stream pokryt bilaterální smlouvou mezi Ruskem a Německem, která by garantovala 

zásobení či převzetí plynu a představuje tak zvláštní případ. Nejvyšší politická 

reprezentace sice byla při podpisu přítomna a vyjádřila tak souhlas s jeho výstavbou, 

smlouva jako taková byla ale podepsána jen mezi energetickými společnostmi.
150

  

Původní plány ovšem sahají mnohem dále do historie, až do 90. let, kdy Gazprom 

na pozadí sporů ohledně plynu s Ukrajinou, vytvořil „Joint Venture“ s finským podnikem 

Neste Oy (později Fortum) na výstavbu severního plynovodu (tzv. North Transgas 

Pipeline nebo také Nordeuropäisches Gaspipeline – NEGP). K tomuto projektu v letech 

2000/2001 přistoupili také E.ON Ruhrgas a Wintershall/BASF AG.
151

 Plánovaná trasa se 

oproti dnešní významně lišila, mělo se jednat o propojení ze Štokmanova pole 

(„Schtokman-Gasfeld“) v Barentsově moři skrz Finsko a Švédsko a následně přes Baltské 

moře do Dánska a Německa. Nicméně vzhledem k ruskému rozhodnutí využívat 

Štokmanovo pole raději k výrobě zkapalněného zemního plynu (LNG) a ten následně 

přepravovat tankery (čímž ušetřili za pozemní plynovod přes Finsko), opustilo v roce 2004 

projekt finské Fortum. Od tohoto momentu se následně jednalo už pouze o společný 

německo-ruský projekt, který také významně změnil svou trasu, a sice na přímé spojení 

Ruska s Německem skrze Baltské moře.
152

 

Centrálním zdrojem plynu se stalo plynové pole Južno-Russkoje (Yuzhno 

Russkoye) v západní části Sibiře. K realizaci projektu byla v prosinci 2005 založena rusko-

německá NEGP Company se sídlem ve švýcarském městě Zug. Jejím cílem bylo zhotovení 
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studií o možnostech provedení projektu a k výstavbě severoevropského plynovodu. 

Momentálně je plynovod vlastněn a provozován společností Nord Stream AG, kde je 

Gazprom s 51 % většinovým vlastníkem a dále E.ON AG a BASF AG měli oba 

rovnocenné zastoupení s 24,5 %. Akciová struktura společnosti se ale proměnila a 

v současné době mají obě německé firmy zastoupení jen 15,5 % (dohromady tvoří 31 %), 

neboť do konsorcia vstoupila nizozemská Gasunie s 9 % a francouzská Gaz de 

France/Suez také s 9 %. Většinovým vlastníkem je tedy ruský státem kontrolovaný 

Gazprom. I když byl projekt otevřen dalším investorům, jedná se stejně jako předtím i 

nadále o bilaterální rusko-německý projekt.
153

 

Projekt Nord Stream je tedy německo-ruský energetický projekt, který byl a je 

realizován bez většího zapojení zbytku Evropské unie, a jedná se tedy o klasický bilaterální 

plán mezi členskou zemí EU a třetím státem. Tato absence EU ovšem neznamená, že by o 

projektu na evropské úrovni nebylo diskutováno.
154

 Například ještě v roce 2003 byla 

dokonce Evropská unie připravena projekt i financovat, k čemuž tedy nakonec nedošlo.
155

 

Na plynovod jsou navíc napojené další evropské státy, konkrétně do západní Evropy vede 

z Greifswaldu plynovod NEL („Nordeuropäische Erdgasleitung“) a jižním směrem do 

České republiky plynovod OPAL („Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung“).
156

 V současné 

době je navíc naplánovaná výstavba plynovodu EUGAL („Europäische Gas-

Anbindungsleitung“), který bude probíhat paralelně vedle potrubí OPAL a zdvojnásobí se 

tak kapacity zemního plynu vedoucího do střední a východní Evropy. Jeho výstavba by 

měla být dokončena do konce roku 2019, stejně jako NS II.
157

 

Samotná výstavba NS I byla zahájena v dubnu roku 2010 po kontrole dopadů na 

životní prostředí a měla být dle údajů Nord Stream AG hotová během pouhých třiceti 

měsíců. Od poloviny listopadu roku 2011 už proudil plyn do Evropy první potrubní linkou, 

která byla zhotovena již v červnu 2011, a následně byly v dubnu roku 2012 dokončeny 

práce na druhé potrubní lince, která byla spuštěna v říjnu roku 2012. Toto plynulé 
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uskutečnění projektu od podepsání německo-ruské dohody na podzim roku 2005 je 

pozoruhodné i vzhledem k množství výzev, kterým čelilo.
158

 

Plynovod Nord Stream II 

Plynovod Nord Stream II představuje značně odlišný případ, neboť se významně 

změnily politické a právní okolnosti v EU v porovnání s plánovací fází u NS I. V první 

řadě vyvolala tato druhá větev ještě větší pobouření ostatních členských států EU než NS I, 

zejména kvůli tomu, že se obchod uzavřel na pozadí probíhající politické krize s Ruskem. 

EU (včetně Německa) uvalilo na Rusko ekonomické sankce v důsledku ruské agrese na 

Ukrajině v roce 2014, kdy byl zabrán poloostrov Krym, a následovaly boje na východě 

Ukrajiny. Hned v létě 2015 byla oznámena výstavba Nord Streamu II, což je považováno 

za nesolidární vůči Ukrajině, které se tak snižuje politicko-strategická váha jakožto 

tranzitního státu.
159

  

Kromě tohoto problému se na projekt snesla kritika i z toho důvodu, že se jedná o 

další napojení EU na ruské energetické zdroje a upevnění Gazpromu jako největšího 

evropského dodavatele, což je považováno za nežádoucí z bezpečnostních důvodů. I 

v případě této druhé větve zůstává kritika východoevropských států (především Polska) 

nejsilnější. Německá strana na tyto výtky dlouhodobě argumentuje tím, že se jedná o tržní 

projekt, který zajistí nízké ceny zemního plynu. Plyn by měl být mnohem levnější než 

v případě LNG terminálů, kde je vysoká technologická náročnost a následně také i cena. 

Nově vznesl ostrou kritiku také prezident USA Donald Trump. Podle něj představuje 

plynovod další posílení ruské pozice v Evropě a vysoké přírůstky do ruské státní kasy od 

Německa, zatímco se od Spojených států zároveň očekává ochrana před Ruskem. Nutno 

ale podotknout, že v případě USA hrají roli také ekonomické důvody, neboť jsou velkým 

exportérem LNG a mnohem raději by tak viděli v Německu výstavbu LNG terminálů 

namísto navyšování kapacity NS.
160

 Nord Stream II tak vyvolává značné kontroverze a 

detailní analýzou jeho politické dimenze se bude zabývat druhá část práce. 

Mimo této kritiky čelí projekt dalším problémům zejména z právních důvodů, 

čemuž se NS I stačil vyhnout. Mezitím ovšem došlo k další integraci evropské energetiky a 
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byl schválen třetí liberalizační balíček, u něhož se dlouho nevědělo, zda je platný i na 

offshore projekty (tedy mimo pevninu, a tudíž i na projekt NS II). Německý ministr 

hospodářství Sigmar Gabriel kritizoval zasahování Evropské komise a požadoval, aby byl 

projekt ponechán pod dohledem národních autorit. EU má ovšem v této oblasti nově 

daleko vyšší pravomoce a významně se změnil i její postoj vůči další spolupráce 

s Ruskem, která je nově považována za nežádoucí a jde přímo proti cílům EU.
161

 

Výstavba ale navzdory nepříznivým okolnostem momentálně probíhá a celkem by 

konstrukce NS II měla přijít na osm až deset miliard eur a je výhradně řízena společností 

Nord Stream 2 AG založenou v září 2015 v St. Petěrburku. Původním plánem bylo, že 

polovičním vlastníkem této společnosti bude Gazprom a tu druhou polovinu budou vlastnit 

evropské společnosti. Z evropských společností se na projektu podílí také německé firmy 

Uniper a Wintershall, rakouská OMV, francouzská Engie a anglicko-nizozemská Shell.
162

 

Tyto firmy ovšem nejsou vlastníky, podílí se jen na financování projektu (všechny 

dohromady pokrývají 50 % finančních nákladů). Původní konsorcium se totiž rozpadlo 

v roce 2016 po tlaku polského antimonopolního úřadu a Gazprom je tak v současnosti 

100% vlastníkem.
163

  

Plynovod přes polské území (ani skrze výhradní hospodářskou zónu) sice 

neprochází, některé evropské firmy zapojené v původním konsorciu mají ovšem aktiva 

v Polsku a Gazprom tak potřeboval svolení od polského antimonopolního úřadu 

s prodejem podílu těmto partnerům. Antimonopolní úřad toto svolení neposkytl z toho 

důvodu, že zprovozněním plynovodu by došlo k upevnění dominance Gazpromu na 

evropském trhu s plynem.
164

 Zajímavé je, že byl plynovod zkoumán i německým 

antimonopolním úřadem, který ho ovšem v prosinci roku 2015 schválil.
165

 

Výstavba plynovodu začala již v listopadu 2018 a dokončena by měla být koncem 

tohoto roku (tedy 2019). Plynovod povede z Narvského přístavu z osady Usť-Luga 

v Rusku a staví se jižně od již zprovozněného NS I (staví se paralelně a potrubí budou od 
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sebe vzdáleny asi 150 metrů z bezpečnostních důvodů). Tato druhá větev povede plyn z 

Bovanenkova pole na poloostrově Jamal, odkud již nyní proudí do Evropy zemní plyn 

pozemní cestou (onshore) s roční produkcí okolo 115 miliard m
3
. Stejně jako v případě NS 

I protíná i druhý plynovod výhradní hospodářskou zónu Finska, Švédska a Dánska. 

V případě Dánska navíc znovu prochází i výsostnými vodami při pobřeží ostrova 

Bornholm. Nakonec končí v Německu poblíž města Greifswald, tentokrát ve městě 

Lubmin.
166

 V případě dokončení i této druhé větve plynovodu se pak bude jednat o největší 

přepravní trasu zemního plynu do Evropy. Roční kapacita se vyšplhá na 110 miliard m
3
.
167

 

Příloha č. 5: Plynová pole Bovanenkovo pole a Južno-Ruskoje v Rusku 

 

Zdroj: „Bovanenkovo – Ukhta and Bovanenkovo – Ukhta 2,“ Gazprom, dostupné z: 

http://www.gazprom.com/projects/bovanenkovo-ukhta/. 

 

Jasné je, že již NS I ovlivnil dosavadní transport zemního plynu do Evropy. Jak 

ukazuje následující příloha, zatímco na plynovod Jamal NS I (dostavený 2011/2012) vliv 

neměl, skrze ukrajinskou trasu od výstavby NS I ale proudí do Evropy podstatně méně 

zemního plynu a kapacita plynovodu není zdaleka naplněna. Roční transportní kapacita se 

s dokončením NS II navíc navýší blízko ke kapacitě právě ukrajinské větve, s čímž se dá 

samozřejmě očekávat další pokles jejího využití. 
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Příloha č. 6: Transportní kapacity a export ruského plynu do Evropy (2010 – 2016) 

 

Zdroj: Aurélie Bros, Tatiana Mitrova a Kirsten Westphal, „German-Russian Gas Relations: A Special 

Relationship in Troubled Waters,“ SWP Research Paper 13 (2017): s. 27. 

Navíc v důsledku poslední plynové krize v roce 2009 byly všechny evropské 

plynovody upraveny tak, aby mohly plyn přepravovat oběma směry (do té doby proudil 

pouze z východu na západ). Po spuštění NS I se tento směr ze západu na východ začal 

významně užívat, což jednoznačně ilustruje vliv tohoto projektu na východoevropské 

plynárenství. Po vypuknutí ukrajinské krize v roce 2014 bylo již možné Ukrajinu 

zásobovat plynem ze západu. Přestože směr z východu na západ stále ještě převažuje, trend 

jednoznačně naznačuje, že by se to v blízké budoucnosti mohlo změnit, jak ukazuje i 

následující příloha.
168

  

Příloha č. 7: Proudění zemního plynu do střední a východní Evropy  

 

Zdroj: Kai-Olaf Lang a Kirsten Westphal, „Nord Stream 2 – A Political and Economic Contextualization,“ 

SWP Research Paper 3 (2017): s. 25. 
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3. Německá vnější energetická politika a její východiska 

Z předchozí analýzy je zřejmé, že přestože je energetický sektor plně privátní, 

německá vláda i tak hraje významnou roli. To se projevuje především v zahraniční 

dimenzi, kde spolu se soukromými energetickými firmami vyjednává dohody spolupráce a 

poskytuje asistenci na zahraničních trzích. V posledních letech se také daleko více zabývá 

problematikou energetické bezpečnosti a dohlíží na spolehlivé dodávky energetických 

surovin. Kromě samotného monitoringu také vydává strategie k zajištění této bezpečnosti. 

Pro německou zahraniční energetickou politiku jsou určující zejména dva faktory. 

Prvním je nedostatek vlastních zásob energetických surovin, z čehož vyplývá nutnost 

spoléhat se na dodávky, případně podporovat obnovitelné zdroje energie. Druhým 

faktorem je členství v Evropské unii, která usiluje o vytvoření jednotného vnitřního 

energetického trhu, což má značný vliv na jednotlivé národní státy. 

Energetická politika Německa vychází tedy v první řadě z jeho geografických a 

surovinových možností, které byly představeny v předchozích kapitolách. Obdobně jako 

zbytek Evropy je i Německo v tomto směru velmi omezeno a musí se spoléhat na dovoz 

primárních zdrojů energie, případně hledat alternativní technologie a řešení v podobě OZE. 

Co se samotného energetického mixu týče, vzhledem k politice Energiewende prochází 

dramatickými proměnami ve velmi krátké době. Vládní rozhodnutí odstoupit od jaderné 

energetiky do roku 2020 představuje značné výzvy pro německý energetický sektor a 

obavy panují především z možných dopadů na německý průmysl. Výpadek tohoto zdroje 

chce německá vláda v dlouhodobém horizontu nahradit obnovitelnými zdroji energie, které 

by v roce 2050 měly vyrábět až 95 % německé spotřeby elektřiny. Výstavba OZE probíhá 

velmi intenzivně, ale v současné době zatím překračuje hranici pouhých 33 % podílu na 

výrobě elektřiny.  

V krátkodobém až střednědobém časovém horizontu se tak Německo muselo 

uchýlit k většímu využití fosilních zdrojů energie. To jde ovšem zároveň v jistém smyslu 

proti politice Energiewende, která si klade za cíl také snížení produkce skleníkových 

plynů, které jsou těmito zdroji produkovány ve zvýšené míře. Už nyní se tento efekt 

ukazuje a je jasné, že se Německu nepodaří splnit emisní cíle, které si stanovilo. Druhým 

problémem fosilních zdrojů je závislost na jejich dovozu ze zahraničí. Německo má sice i 

vlastní zásoby hnědého i černého uhlí a také zemního plynu, jejich množství ale není tak 
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velké a těžba se zastavuje. V případě černého uhlí byl v tomto roce uzavřen poslední důl, 

těžba hnědého uhlí a zemního plynu se také snižuje. Důvodem jsou samozřejmě také 

ekologické dopady na životní prostředí. 

Z těchto fosilních zdrojů se jeví jako nejvhodnější zemní plyn vzhledem k jeho 

nižší škodlivosti pro životní prostředí. Při jeho spalování nedochází k tak velkému úniku 

skleníkových plynů a vzhledem k palčivému problému s emisemi představuje nejvhodnější 

volbu. Domácí těžba zemního plynu ovšem tvoří pouhých 7 % jeho celkové roční spotřeby 

a Německo je tak plně závislé na jeho importu. Hlavními partnery jsou Norsko, 

Nizozemsko a Rusko, které tvoří největší podíl dodávek zemního plynu. Tento podíl se 

navíc bude pravděpodobně ještě zvyšovat vzhledem k ubývajícím zásobám zemního plynu 

v Norsku a plánům na ukončení exportu zemního plynu v Nizozemsku do roku 2030. 

Rusko přitom disponuje obrovskými zásobami, řadí se celosvětově k těm největším a 

s těžbou rozhodně počítá dlouho do budoucna. Udržet si takto klíčového strategického 

partnera je tak pro Německo zcela zásadní.  

S tímto souvisí také export německého know-how v oblasti obnovitelných zdrojů 

do zbytku Evropské unie. Německo patří k nejaktivnějším členům v oblasti podpory 

ochrany životního prostředí na základě své vlastní zkušenosti s Energiewende. Tato snaha 

o export své politiky je typická v rámci EU, ale i mimo ní v rámci bilaterálních 

energetických partnerství. Německo v této strategii vidí nejen příspěvek k ochraně 

životního prostředí, ale také vytváření prostoru pro export svých technologií, neboť 

v oblasti obnovitelných zdrojů svými znalostmi dominuje.
169

 

Obavy o energetickou bezpečnost se v Německu obdobně jako ve zbytku Evropy 

objevily až v souvislosti s plynovými krizemi a téma se tedy začalo aktivně diskutovat až 

na přelomu let 2005 –2006. V této době můžeme pozorovat renacionalizaci ruské politiky 

v souvislosti s nástupem prezidenta Vladimíra Putina a následující rusko-ukrajinské a 

rusko-běloruské spory o dodávky plynu měly vliv i na ostatní evropské státy. Spolková 

vláda si v této situaci uvědomila svou surovinovou závislost na dovozu a společně 

s energetickými koncerny zpracovala dokumenty zabývající se koncepcí energetické 

bezpečnosti a jejím zabezpečením. V roce 2006 tak byla vydaná Bílá kniha o bezpečnosti 
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Německa a budoucnosti Bundeswehru, kde je tomuto tématu poprvé věnován prostor.
170

 

V tomto dokumentu vidí německá vláda jako řešení závislosti na importu diverzifikaci 

dodavatelů, udržování dobrých vztahů s dodavateli i tranzitními státy, diverzifikaci 

energetického mixu, výstavbu domácích obnovitelných zdrojů a snížení spotřeby 

energie.
171

 I v poslední Bílé knize z roku 2016 považuje jisté dodávky energetických 

surovin za jednu z oblastí národní bezpečnosti.
172

 

3.1 Multilaterální zakotvení v EU 

Dále je pro německou vnější energetickou politiku zásadní především členství 

v Evropské unii, což tuto politiku z velké části ovlivňuje. S postupující evropskou integrací 

dochází totiž i v této oblasti k prohlubování spolupráce. Konkrétně v oblasti plynového 

trhu se změny týkají v první řadě liberalizace, v důsledku které se na trh dostalo daleko 

více hráčů. Ještě do roku 1998 nebylo na plynovém trhu (stejně jako na trhu s elektřinou) 

takové množství aktérů, typické bylo monopolní postavení jedné firmy a až v důsledku 

liberalizace v rámci Evropské unie (směrnice 98/30 EG) se trh kompletně proměnil. 

V reakci na tuto směrnici došlo k novelizaci EnWG v roce 2003, čímž byla zahrnuta i do 

národního práva. Cílem EU je také vytvoření společného vnitřního trhu a propojování 

vnitřních sítí – ať už elektrických v podobě přenosových soustav, tak v případě zemního 

plynu napojování plynovodů – v rámci kterého by měla probíhat volná hospodářská 

soutěž.
173

   

I Evropská unie jako celek začala více uvažovat o vnější energetické politice a 

zvyšování energetické bezpečnosti. Evropská komise v této souvislosti vydává strategie, 

kterými vysílá jasné signály energetickým partnerům mimo EU. Ve strategii z února roku 

2015 si dala Evropská komise za cíl vytvoření stabilní energetické unie s budoucí orientací 

na ochranu klimatu. Ve strategii z února 2017 si klade stejný cíl s větším zaměřením na 

společnou vnější energetickou politiku. V rámci této dimenze usiluje především o posílení 

vztahů s Alžírskem a státy v jižním koridoru (plynovody, které by umožnily transport 
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plynu z oblasti Azerbajdžánu přes Gruzii, Turecko, Řecko a Albánii do Itálie), dále 

podporuje intenzivní spolupráci s Afrikou v rámci podpory afrického energetického 

sektoru a výstavby obnovitelných zdrojů v této oblasti. EU dává signál také Rusku a 

Ukrajině, podporuje modernizaci ukrajinského energetického sektoru a dále probíhají 

bilaterální či trilaterální jednání společně s Ruskem ve snaze zajištění stabilního přísunu 

zemního plynu na Ukrajinu. Energetika hraje zásadní roli i v evropské politice sousedství, 

kde se EU snaží integrovat trhy, podporovat vyšší efektivitu a reformy.
174

 

Na trhu s plynem došlo k vytvoření již dvou evropských směrnic, které jdou ruku 

v ruce s liberalizačními balíčky EU. Stejně jako v ostatních energetických sektorech došlo i 

na trhu s plynem k otevření a podpoře volné soutěže a je nutné rozdělení výroby a přenosu 

zemního plynu (tzv. „vlastnický unbundling“). Zároveň na nátlak Francie byla už v roce 

2008 přijata tzv. „klauzule Gazprom“, která se sice neodkazuje konkrétně na Gazprom, ale 

právě kvůli němu byla vytvořena. Bylo dohodnuto, že společnosti pocházející ze třetích 

států musejí také splňovat pravidla oddělení výroby od distribuce, jinak jim nebude 

umožněno fungovat na volném trhu EU. Členské státy mají dokonce povinnost takovým 

společnostem při nedodržení zamezit přístup na trh.
175

 V souvislosti s liberalizací 

energetického trhu je potřeba říci, že balíčky jednotlivé členské státy implementují různě, 

respektive různou rychlostí. Německo se v tomto ohledu řadí k těm, kteří je již plně 

implementovali do svých struktur a došlo tak ke kompletnímu otevření trhu s plynem.
176

 

Mimo EU ale spolupracuje Německo v energetice multilaterálně i na globální 

úrovni například v Mezinárodní energetické agentuře (IEA), Mezinárodním energetickém 

fóru (IEF) a Mezinárodní agentuře pro obnovitelnou energii (IRENA). Mimo tyto 

organizace je Německo aktivní také na úrovni G7 a G20. Zejména v G7 je téma 

energetické bezpečnosti důležitým tématem, kde bylo pod německým předsednictvím 

v roce 2015 učiněno několik opatření pro zvýšení transparentnosti na trhu s plynem. Od 

roku 2016 jsou jedním z nejdůležitějších témat LNG terminály.
177
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Kromě této multilaterální spolupráce má Německo uzavřené i bilaterální smlouvy 

se strategickými partnery
178

, které se uzavírají buď v podobě bilaterálních smluv, nebo 

společného prohlášení na nejvyšší státní úrovni. Formálně je sice spolupráce stvrzena na 

politické úrovni, prakticky ale probíhá na úrovni pracovních skupin obou států, které se 

skládají z odborníků za účasti podnikatelů a výzkumných pracovníků.
179

 Na konkrétní 

příklad německo-ruského energetického partnerství se zaměří následující kapitola.  

3.2 Německá politika vůči Rusku (tzv. Russlandpolitik)  

Německo je nejdůležitějším ruským partnerem v Evropě, s čímž souvisí také role, 

která je mu často přisuzována, a sice tzv. mediátor-integrátor (mediator-integrator) a to 

především při urovnávání sporů či napětí mezi Ruskem a západem. Především se tato role 

vztahuje na zprostředkování dialogu na jedné straně mezi novými členskými státy NATO a 

EU a Ruskem na druhé straně. Německo musí ve své zahraniční politice současně 

balancovat vstřícnost vůči Rusku, která není vnímána příliš pozitivně na západě 

(především USA a východoevropské státy na přílišnou německo-ruskou náklonnost hledí 

s nedůvěrou). Na druhou stranu však považuje kooperativní Rusko za základ evropské 

bezpečnosti a snaží se tak držet linie ostpolitiky a strategického partnerství.
180

   

Vztah mezi Německem a Ruskem bývá označován také jako speciální partnerství. 

Toto partnerství vzniklo na základě bohaté historické zkušenosti, největšího přiblížení ale 

státy dosáhly po rozpadu bývalého Sovětského svazu. Během prvních let po německém 

sjednocení byla velmi vítána politika posledního sovětského lídra Michaela Gorbačova a 

stejně tak prvního ruského prezidenta Borise Jelcina.
181

 Německo bylo tehdy i dnes 

považováno z ruské strany za přítele a hlavního spojence na západě.  

Právě energetika je jednou z oblastí, ve které se oběma státům daří udržovat 

strategickou spolupráci i na pozadí zhoršené politické situace a je to také jedna z mála 

oblastí, kde Německo – jako všechny ostatní státy – projevuje svůj individuální zájem na 

úkor multilaterálního zakotvení. I v době studené války si prosadilo tento národní zájem, 
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který je německými představiteli považovaný za základ fungování německé produkce a za 

jedno z klíčových zahraničněpolitických témat.
182

 

Německou zahraniční politiku a postoj vůči Rusku utváří v první řadě vláda 

(Ministerstvo zahraničí a Kancléřský úřad). Určitou roli ovšem hraje také Spolkový sněm a 

jednotlivé politické strany, které se v pohledu na Rusko značně liší a prosazují rozdílné 

strategie. Velmi obecně lze postoje rozdělit na dva tábory, z nichž jedni se soustředí na 

demokratické hodnoty a lidská práva a jak jsou v Rusku dodržovány a ten druhý 

upřednostňuje více realistický/ekonomický pohled na Rusko a prosazuje strategické 

partnerství.
183

 Tento rozkol je následně pozorovatelný i v německé zahraniční politice, 

přičemž u tábora zaměřeného na hodnoty vidíme soulad s konceptem civilní mocnosti a u 

druhého naopak s konceptem geo-ekonomické mocnosti. Při vytváření německé 

Russlandpolitik je tedy neustále balancován vztah mezi těmito dvěma zcela opačnými 

postoji, z něhož následně vychází také zahraniční politika. 

K jednotlivým táborům lze přiřadit také politické strany, velkou roli pak tedy 

může hrát, z jaké politické strany pochází jednotliví členové vlády a především pak 

samozřejmě ministr zahraničí a kancléř. Zelení (Bündnis 90/Die Grünen) a část CDU se 

řadí k prvnímu táboru, který se primárně zajímá o dodržování hodnot v Rusku. K nim se 

dále přidává i mnoho nevládních organizací. Oproti tomu SPD se tradičně řadí k táboru 

druhému a spolu s nimi také představitelé německého průmyslu a obchodu.
184

  

SPD má již tradičně k Rusku blíže než CDU, což lze sledovat zpětně až ke Kurtu 

Schumacherovi, prvnímu poválečnému lídrovi SPD. Gerhard Schröder s Frankem-Waltrem 

Steinmeierem tedy zdaleka nejsou prvními sociálními demokraty, kteří prosazují velmi 

těsné vazby s Ruskem. Kurt Schumacher po válce prosazoval více neutrální Německo a 

stál tak proti táboru atlantistů a proti Adenauerově politice „Westbindung“ (příklon 

k západu). Nejznámějším protagonistou navázání vztahů s Ruskem je ovšem Willy Brandt 

se svou „Ostpolitik“ (východní politikou).
185

 

CDU je v otázce Ruska roztříštěná a část sdílí názory sociálních demokratů, ta 

druhá se více přiklání k dodržování liberálních a demokratických hodnot a práv. V tomto 
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ohledu je zajímavá kancléřka Angela Merkelová, která ačkoliv se řadí více k táboru 

hodnotovému, chápe zároveň i realistický pohled a nutnost udržení Ruska jako 

strategického partnera. Za vlády Gerharda Schrödera patřila k největším kritikům jeho 

blízkého vztahu s Ruskem, během svého kancléřství ovšem neustoupila ze smluveného 

projektu Nord Stream a spíše tedy pokračovala ve stávající politice, aniž by přišla 

s konceptem vlastním.
186

 Velká role je přisuzována také lobbingu velkých firem, které 

s Ruskem až do ukrajinské krize každým rokem navyšovaly spolupráci. Například v roce 

2012 se Rusko poprvé stalo důležitějším obchodním partnerem než Polsko. Cílem firem je 

samozřejmě zachování a prohlubování německých vztahů s Ruskem a právě silný lobbing 

mohl zapříčinit také podporu kancléřky Merkelové pro projekty NS I a II (tedy jako spíše 

pragmatické rozhodnutí v německém ekonomickém zájmu).
187

 

3.2.1 Ukotvení energetických vztahů mezi EU a Ruskem 

Ukotvení vzájemných vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií je stěžejní i pro 

samotné Německo, a to zejména s postupující integrací v energetickém sektoru. Přestože se 

tedy práce nezaměřuje na evropskou dimenzi, nemůže ji zcela vynechat. Zásadní pro 

Německo je celoevropský pocit závislosti na ruském zemním plynu, což má následné 

implikace především pro výstavbu plynovodu NS II. 

Rusko bylo vždy státem, který Evropu rozděloval na dva tábory. Zejména „staří“ 

členové EU (Německo a Francie) prosazují konstruktivní partnerství s Ruskem a jsou 

obezřetní vůči dalšímu rozšiřování NATO a EU dále na východ. Oproti tomu nové členské 

státy lobují spíše za novou politiku vůči Rusku, která by spočívala v jeho zadržování 

(„containment“). K nejsilnějším protagonistům tohoto přístupu se řadí Polsko, které bylo 

vůči Rusku vždy velmi obezřetné a skeptické. Tento tábor je dlouhodobě podporován také 

americkými konzervativci, kteří již ztratili naději na možnost modernizace Ruska. 

Německá role je v této konstelaci opět někde uprostřed a snaží se hledat kompromisy mezi 

oběma přístupy. I uvnitř Německa se při tvorbě zahraniční politiky vůči Rusku tvoří 

kompromisy, což bylo nejvíce patrné během kancléřství Angely Merkelové, když byl jejím 

ministrem zahraničí Frank-Walter Steinmeier z SPD. Merkelová se zaměřila především na 

úroveň EU a vždy se snažila vyhýbat označení vztahu s Ruskem jako speciální partnerství, 
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aby nečelila kritice kvůli upřednostňování Ruska nad středo- a východoevropské státy. 

Oproti tomu Steinmeier navštívil státy v bývalém sovětském prostoru a zahájil široký 

dialog s Ruskem, Ukrajinou a dalšími bývalými sovětskými republikami, který se týkal 

především energetické a bezpečnostní politiky.
188

 

O vztahu mezi EU a Ruskem se hovoří jako o vztahu vzájemné závislosti 

(interdependence). Je ovšem polemizováno, nakolik se jedná o závislost vyrovnanou či 

spíše asymetrickou v neprospěch Evropské unie.
189

 Zhruba 40 % importovaného plynu do 

EU pochází právě z Ruska a dále okolo 20 % ropy. A na oplátku to vytváří zhruba 50 % 

ruských rozpočtových příjmů. Dále je také poměrně významným faktorem využití 

západních technologií v ruské energetické politice. Vzájemné vztahy EU a Ruska jsou 

regulovány společnou partnerskou dohodou uzavřenou v roce 1994. V této smlouvě se 

mimo jiné uvádí, že vzájemné energetické vztahy jsou založeny na tržní spolupráci a 

energetické chartě. Energetickou chartu Rusko sice podepsalo, nicméně ji doposud 

neratifikovalo.
190

 Platnost dohody z roku 1994 vypršela v roce 2007 a od té doby se 

automaticky prodlužuje vždy na jeden rok, dokud jedna ze stran od dohody neodstoupí.
191

 

Evropská energetická charta představuje dokument, na jehož realizaci se již v roce 

1991 v Haagu shodlo tehdejší Evropské společenství dohromady s dalšími 45 státy. Touto 

chartou byla mimo jiné zahájena energetická spolupráce mezi státy východní a západní 

Evropy s cílem hospodářského rozvoje států bývalého východního bloku a posílení 

energetické bezpečnosti Evropského společenství. Chartu ratifikovalo kromě Evropského 

společenství dalších dvacet států.
192

 Několik států chartu podepsalo, nicméně později 

neratifikovalo. Mezi těmito je kromě Ruska také Austrálie, Bělorusko, Island a Norsko.
193

  

I přes institucionalizaci vzájemných energetických vztahů zůstalo mezi EU a 

Ruskem mnoho nevyřešených problémů. Jak již naznačuje Energetická charta, není Rusko 

prozatím připravené přijmout ve své energetické politice tržní principy. Mnohem více 
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bazíruje na bilaterálních dohodách s jednotlivými členskými státy EU (příkladem takové 

dohody je právě projekt Nord Stream). A dále i forma vzájemné komunikace je omezena 

na bilaterální dialog na čistě politické úrovni, jen s malým zapojením soukromých či 

státem kontrolovaných energetických podniků.
194

 V tomto ohledu bývají členské státy 

značně kritizovány za samostatnou a nikoliv celoevropskou politiku, tedy za snahu o 

národní zisk a ignorování principu solidarity.
195

 

Je nutné dodat, že ještě v roce 1999 byla snaha EU sjednotit svůj postoj vůči 

Rusku a Evropská rada vydala společnou strategii (EU Common Strategy on Russia). Pro 

Německo byl tento dokument ovšem velkým zklamáním, neboť ve výsledku neposkytl 

žádnou koherentní celoevropskou strategii vůči Rusku. Jednalo se pouze o deklaratorní 

charakter v rámci jednotlivých oddělených agendách unie. Rusko se tak zdá být příliš velké 

pro vytvoření celoevropského postoje, což ve výsledku vedlo Německo k uvažování o 

vzájemných vztazích s Ruskem primárně na bilaterální úrovni.
196

 

Vzhledem k problémům s dodávkami plynu v důsledku narůstajícího napětí mezi 

Ruskem a Ukrajinou byla mezi EU a Ruskem zavedena stálá partnerská rada, která se od 

roku 2005 schází jednou ročně. Na této schůzi se řeší nejnovější energeticko-politický 

vývoj a dále otázky spojené se vzájemnou bilaterální spoluprací. Následně bylo v listopadu 

roku 2009 (po poměrně dramatické odstávce ruského plynu do Evropy) podepsáno 

memorandum o mechanismu včasného varování. Tato dohoda je platná pro ropu, zemní 

plyn a elektřinu a obsahuje přesnou definici okolností, které vedou k aktivaci mechanismu. 

Obě strany se zavázaly k tomu, že každé další případné ohrožení dodávek budou včasně 

hlásit druhé straně a dále také komunikovat odhad situace. Jako následující kroky definuje 

toto ujednání vzájemné konzultace a vypracování společného řešení.
197

 

V případě EU je nutné si uvědomit, že kromě Německa nemá s Ruskem žádný 

jiný členský stát vybudované tak dobré vztahy založené na vzájemné důvěře. Je 

samozřejmě nutné zmínit, že v souvislosti s ukrajinskou krizí byla důvěra značně 

poškozena, nadále je ale zcela patrná, což ostatně dokazuje i podpora budování projektu 

Nord Stream II. Energetická bezpečnost a závislost na Rusku je ovšem vnímána daleko 
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více negativně ve zbytku EU a řešení těchto problémů bylo hledáno již od roku 2006 (po 

první plynové krizi). V tomto roce byla vydána Zelená kniha, která upozorňovala na 

politická a ekonomická nebezpečí spojená s vysokým podílem ruského plynu v evropském 

energetickém mixu. Obdobně strategie z května roku 2014 (EU Energy Security Strategy) 

znovu upozorňuje na tentýž problém a také na problém Ukrajiny jako tranzitního státu.
198

  

V této strategii se EU odvolává na plynové krize z let 2006 a 2009, a přestože již 

došlo k velkému pokroku oproti roku 2006 (propojení infrastruktur mezi členskými státy a 

diverzifikace), EU je dle této zprávy z roku 2014 nadále zranitelná vůči externím šokům. 

Považuje tak za zcela nutné snížit závislost na importu energetických zdrojů (EU dováží 53 

% veškeré energie, kterou spotřebovává a u zemního plynu činí závislost dokonce 66 %). 

Zpráva dále uvádí, že je rizikům vystaven každý členský stát, daleko nižší je ale zajištění 

energetické bezpečnosti u východoevropských států a Pobaltí, kde se zatím nepodařilo 

dostatečné propojení těchto regionů se zbytkem Evropy.
199

  

Strategie dále uvádí několik hlavních kroků ke zvýšení energetické bezpečnosti, 

ze kterých je patrná obava z možnosti přerušení ruských dodávek plynu do Evropy. 

Doporučovala navýšit zásobní kapacity pro přečkání případného výpadku v zimním období 

2014/2015 v souvislosti s ukrajinskou krizí. Dále tato strategie vyzdvihuje princip 

solidarity mezi členskými státy, který je klíčový pro dobré fungování společného 

energetického trhu. Jako problém jsou viděny právě takové bilaterální spolupráce, jakou je 

projekt Nord Stream II. Zajímavé jsou politické záměry EU v podobě diverzifikace 

externích zdrojů a také snaha o lepší koordinaci celoevropské vnější energetické politiky. 

V rámci diverzifikace strategie hovoří zejména o intenzivní podpoře budování LNG 

terminálů, při koordinaci vnější politiky je kritizováno samostatné jednání členských států, 

které ohrožuje celou EU a její vyjednávací pozici. Za obzvláště palčivý problém je označen 

právě sektor zemního plynu.
200

  

Z tohoto je patrný rozdíl mezi chápáním energetické bezpečnosti na úrovni EU a 

v Německu. Zatímco EU ve svých strategických dokumentech nechce nadále posilovat 

spolupráci s Ruskem, které by mohlo zneužít evropské závislosti na jeho dodávkách a 
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zneužít tak energetiku jako mocenský instrument, tuto obavu Německo nesdílí a rizika 

výpadku dodávek spojuje buď s technickými problémy, nebo s tranzitními státy. Rusku 

jako dodavateli tedy důvěřuje, obává se ale vztahů mezi ním a tranzitními státy a nechce na 

nich být závislé.
201

 

Obecně byly problémem vzájemného vztahu EU s Ruskem vždy rozdílné hodnoty 

a zájmy. EU je na sdílených společných hodnotách postavena, což si Rusko neuvědomilo 

ihned. V rámci snahy integrovat se do společenství více začal být tento zásadní rozdíl stále 

více vidět. Rusko bylo sice na cestě od centrálně plánovaného hospodářství a 

nedemokratického režimu k tržní demokracii, nebylo ale schopné přijmout evropské 

liberální hodnoty. Právě vzhledem k tomuto rozdílu se posléze jen více a více zvyšovala 

ruská frustrace z EU a naopak.
202

 Rozdíl je evidentní už v odlišné zahraničněpolitické 

kultuře. Zatímco Rusko nedůvěřuje multilaterálnímu uspořádání a zahraniční politiku 

vnímá optikou realismu, Evropská unie včetně Německa představuje pravý opak.
203

  

Toto je zcela zásadní i pro Německo, které je na ruských dodávkách zemního 

plynu také závislé. Oproti EU ovšem nesdílí tak silné obavy z Ruska, energetická 

spolupráce s ním měla pro Německo zásadní význam už během studené války. Státy si 

vybudovaly velmi specifický vztah, který je založený na německé roli jakožto hlavního 

spojence v Evropě. Dále je Rusko důležité především jako obchodní partner. Vzájemná 

obchodní výměna je založena zejména na dovozu energetických surovin z Ruska a velkém 

ruském trhu pro německý export. Mimo to je vzájemný vztah založen na důvěře, kdy ani 

jeden z partnerů toho druhého nepovažuje za hrozbu. Německo jako neatomový stát 

nepředstavuje z ruského pohledu rivala a zároveň ani Německo se neobává potenciálu 

ruské politiky, naopak považuje kooperativní Rusko za nutný prvek stability a bezpečnosti 

Evropy.
204

  

Důležité je také zmínit, že je německo-ruský vztah považovaný za jeden z faktorů, 

které určují evropskou politiku a bezpečnost. Význam partnerství se na úrovni EU nejlépe 

ukázal v roce 2014, kdy měla Angela Merkelová hlavní roli při mírových jednáních 
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následujících po krizi na Ukrajině, která vedla k podepsání Minských dohod.
205

 Pro lepší 

porozumění německo-ruského vztahu následuje krátký historický diskurs vzájemné 

spolupráce s počátkem v 70. letech. 

3.2.2 Vývoj německo-ruských vztahů 

Vzájemné vztahy by se daly vymezit třemi milníky, dle nichž je tato kapitola také 

strukturována. Vzájemné sbližování lze pozorovat v 70. letech minulého století za 

kancléřství Willyho Brandta. Tzv. Ostpolitik předznamenala sbližování se státy 

východního bloku včetně Ruska (tehdejšího Sovětského svazu). Druhým milníkem je 

německé znovusjednocení, které se odehrávalo na pozadí pádu železné opony a 

představovalo éru ještě intenzivnějšího sbližování. Určitý zvrat můžeme pozorovat 

s příchodem prezidenta Vladimíra Putina, který opět nacionalizoval ruskou politiku a 

zahraniční směřování. Jako problém se to ukázalo především s nástupem Angely 

Merkelové na post spolkové kancléřky, a proto můžeme začátek její vlády považovat za 

třetí milník. Jednotlivá období (společně s německou strategií Německa vůči Rusku 

v daném období) budou představena v následující části. Kromě obecných strategií se 

kapitola zaměří také na vzájemné energetické vztahy v daném období. 

Ostpolitik Willyho Brandta (1969 – 1989) 

Prvním milníkem ve vzájemných německo-ruských vztazích je východní politika 

kancléře Willyho Brandta v 70. letech. V tomto období započala politika vzájemného 

sbližování se státy východního bloku za pomocí tzv. Ostverträge, tedy smlouvami 

s východními státy. Tato politika západního Německa se nesla v duchu „Wandel durch 

Annäherung“ (proměna skrze sblížení). Éra této diplomacie byla zahájena proslovem 

Brandtova poradce Egona Bahra v Tutzingu, kde se poprvé hovořilo o této strategii.
206

  

Úplné počátky tohoto nového směřování německé zahraniční politiky můžeme 

pozorovat už na konci roku 1966. Tehdejší velká koalice CDU a SPD pod kancléřem 

Kurtem Georgem Kiesingerem sice nadále neuznávala Německou demokratickou 

republiku (NDR), současně už ale začala s aktivní východní politikou. Tzv. Hallsteinova 

doktrína byla stále platná, nicméně se postupnými kroky začalo pracovat na jejím 
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ukončení. Už na začátku roku 1969 fungoval německo-sovětský dialog s cílem uvolnění 

vzájemných vztahů a hlavním zájmem obou stran bylo zřeknutí se užití síly.
207

 V říjnu 

roku 1969 se poté do čela německé vlády poprvé dostala SPD a utvořila koalici s FDP. 

Německým kancléřem se stal Willy Brandt a tento mocenský obrat značil také obrat 

v zahraniční politice v podobě otevření se na východ, podpory dialogu se státy východního 

bloku a posílení vzájemné spolupráce. To vše mělo podpořit mír v Evropě a také otevřít 

možnost pro budoucí sjednocení Německa.
208

 

Hlavním poradcem Brandta byl Egon Bahr. Tzv. Bahr-Papier se stal základem 

pro další jednání s východním blokem a také pro smlouvy, které byly v následujících 

několika letech vyjednány. Moskevská smlouva byla podepsána 12. srpna 1970 za účasti 

Willyho Brandta a Waltera Scheela na německé straně a Alekseje Kossygina s Andrejem 

Gromykem na straně ruské. Platnost smlouvy nebyla časově omezená a znamenala uznání 

západních hranic NDR, a tedy potvrzení dosavadních hranic a uznání ruské hegemonie ve 

východní Evropě.
209

   

Ohledně Brandtovy strategie ostpolitik panuje v dnešním Německu shoda v tom, 

že je považována za základní podmínku úspěšného procesu znovusjednocení v roce 1990. 

V případě že by se Německo nezačalo v 70. letech svým východním sousedům otvírat a 

navazovat úzkou ekonomickou spolupráci, pravděpodobně by se nepodařilo přesvědčit 

Sovětský svaz, aby německé sjednocení povolil a umožnil ho v takovém mírovém duchu. 

S tímto tedy souvisí jakési dědictví a přesvědčení, že jedině kooperace s problematickými 

státy (a tedy nikoli konfrontace) může vést k pozitivním výsledkům.
210

  

Přestože ostpolitika vzbudila v USA jisté obavy ze sbližování se SSSR, panovala 

v té době mezi Německem a USA shoda na tom, že je potřeba zmírnit napětí s východním 

blokem a ostpolitika tak byla zahájena v době tzv. politiky détente a tedy celkové snahy o 

uvolnění vztahů mezi oběma bloky. Obecně byla až do německého sjednocení patrná snaha 

Německa koordinovat svou politiku vůči SSSR s USA, minimálně nejít vyloženě v rozporu 

s ní. Když došlo za vlády prezidenta Ronalda Reagana k opětovnému přitvrzení politiky, 
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Německo tento trend částečně následovalo, na druhou stranu ale v kooperaci nadále 

pokračovalo a styky udržovalo, nikoliv už ale tak otevřeně vlídné.
211

 

Základem vzájemných vztahů byl od počátku obchod a energetická spolupráce. 

Ještě před podepsáním Moskevské smlouvy byla ekonomická spolupráce jednou z prvních 

oblastí, ve které se podařilo SRN uzavřít se Sovětským svazem dohodu. 1. února 1970 

začala platit dohoda o zemním plynu „Erdgas-Röhren-Geschäft“, jehož podstatou byla 

výroba potrubí pro přepravu zemního plynu německými firmami, které měly sloužit 

k propojení sibiřských těžebních polí se západní a střední Evropou. Moskva přislíbila na 

oplátku dodávat zemní plyn do západního Německa po dobu dvaceti let. Sedmnáct 

německých bank poskytlo úvěry, které byly z poloviny ručeny státem.
212

    

Tyto dohody „Erdgas-Röhren-Geschäft“ byly posléze velmi časté a staly se 

v podstatě základem německo-ruské spolupráce v době studené války. Spolupráce byla 

totiž oboustranně výhodná, neboť surovinově chudému západnímu Německu zajišťovala 

dodávky plynu na oplátku za výstavbu přepravních tras, které si SSSR nemohl finančně 

dovolit a ani technologie neměl tak vyspělé. Přestože se ukázaly limity vzájemné 

spolupráce vzhledem k rozdílným postojům ohledně lidských práv a obecně kompletně 

odlišným systémům, ekonomické spolupráci to neuškodilo. Další dohoda o rozvoji 

hospodářské, průmyslové a technické spolupráci tak byla podepsána při návštěvě Leonida 

Brežněva v SRN v květnu roku 1973 a v následujícím roce pak již druhá smlouva o 

výstavbě plynovodního potrubí.
213

 

Spolupráce na tomto základě pokračovala i za kancléřství Helmuta Schmidta 

(1974 – 1982). Hned při jeho první návštěvě Moskvy bylo v říjnu roku 1974 podepsáno 

několik obchodních smluv, mimo jiné také už třetí „Erdgas-Röhren-Abkommen“. Tato 

dohoda ujednávala dodávky asi 60 miliard m
3
 zemního plynu ze SSSR do SRN v časovém 

období od roku 1978 do roku 2000. Za tyto dodávky poskytla SRN na oplátku 

velkokapacitní potrubí a výbavu pro sovětský plynový průmysl. Pro SSSR se tak z 

Německa stal nejdůležitější západní obchodní partner, což se znovu ukázalo při 

Brežněvově návštěvě v Bonnu roku 1978, kdy byla opět podepsána obchodní dohoda 
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s platností na 25 let. V roce 1978 představoval podíl exportu do Německa 4,7 % celkového 

sovětského exportu, což je například mnohem více oproti Finsku, kde podíl činil jen  

3,1 %.
214

  

Vzájemná hospodářská spolupráce měla vždy ale také politický význam. 

Umožnila totiž vytvářet důvěru i v době, kdy se politika uvolňování vztahů mezi západem 

a východem začala dostávat do krize v druhé polovině 70. let. Spojené státy tlačily na SRN 

zejména po sovětské invazi do Afghánistánu s cílem, aby podpořily sankce vůči SSSR. 

Německá vláda, která měla naplánovanou již další dohodu o zemním plynu, se této 

hospodářské spolupráce ovšem vzdát nechtěla. I přes výhrady amerického prezidenta 

Ronalda Reagana, kterému vadila zejména zvyšující se závislost na dovozu zemního plynu 

ze SSSR do západní Evropy a také podpora ruské ekonomiky jako takové, nebyla 

sovětsko-německá spolupráce poškozena. Stejný postoj zastával i následující německý 

kancléř Helmut Kohl (CDU, ve funkci 1982 – 1998) a obchodní spolupráce mezi oběma 

státy tak pokračovala až do konce studené války bez větších problémů.
215

 

Vztahy po německém sjednocení (1990 – 2005) 

Druhým milníkem vzájemných vztahů bylo německé sjednocení, v této době 

panovala nová naděje na možnost transformace východu a německo-ruské vztahy dosáhly 

výrazného zlepšení. Započalo období budování vzájemné důvěry, během kterého Německo 

doufalo v demokratizaci Ruska a jeho „pozápadnění“. Byla uzavřena Dohoda o partnerství 

a kooperaci a započata intenzivní hospodářská spolupráce mezi oběma zeměmi. Zejména 

za kancléřství Gerharda Schrödera (1998 – 2005) bylo možné pozorovat model „Russia-

first policy“.
216

 

Už v této době se objevila i poměrně silná část německých intelektuálů, kteří byli 

vůči Rusku značně skeptičtí. Přestože byly krátce po sjednocení ekonomické a politické 

vztahy historicky pravděpodobně nejlepší, nadále bylo potřeba vypořádat se s mnoha 

problémy, jako například energetickou interdependencí, neslučitelnými hodnotami a také 

rozdílnou představou o budoucnosti bývalých sovětských republik. Německo tak vždycky 

muselo najít určitou rovnováhu ve své politice vůči Rusku. Na jednu stranu se snažilo o 
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podporu vzájemného obchodu a ekonomických vazeb, ale zároveň o podporu liberálních 

reforem uvnitř Ruska a také růst ve státech pod dřívějším sovětským vlivem.
217

  

V roce 1990 podpořil Michael Gorbačov sjednocení Německa na oplátku za 

značnou finanční a hospodářskou pomoc. Jednalo se dohromady o zhruba 220 milionů 

německých marek (potravinová pomoc) a také byla podepsána dohoda o ruském exportu 

do SRN ve výši dalších dvou miliard marek.
218

 Hned po sjednocení tak byla vzájemná 

spolupráce opět postavena zejména na hospodářské výměně. Rusko v této době již 

považovalo Německo za svého stoupence a přítele na západě. Oproti ruskému vztahu 

s USA byl rozdíl zejména v tom, že Německo (jako stát bez atomových zbraní) 

nepovažoval za svého geopolitického rivala. Německo zase rádo přijalo tuto roli stoupence 

na západě, ujalo se zároveň role prosazování evropských zájmů ve vztahu s Ruskem a stalo 

se také prostředníkem mezi Ruskem a Spojenými státy.
219

  

Helmut Kohl převzal po Willy Brandtovi model ostpolitiky a jeho úkolem bylo 

vypořádat se s rolí Ruska v budoucí Evropě. Německá politika vůči Rusku byla tedy 

zaměřena především na jeho začlenění do širších evropských struktur. Ohledně vstupu 

bývalých sovětských republik do NATO byl Kohl vždy spíše vlažný, neboť se obával 

ruské reakce. Namísto toho se vždy snažil zprostředkovat dobré vzájemné vztahy mezi 

Ruskem a západní Evropou. Společně s Francií se zasadili o pořádání pravidelných 

německo-francouzsko-ruských summitů od roku 1997 s cílem vytvořit strategickou 

ekonomickou a bezpečnostní spolupráci s Evropou a také ujistit Rusko, že není vyloučeno 

z rozhodovacích procesů v rámci Evropy, přestože není členem EU ani NATO.
220

 

Kancléři Kohlovi se navíc podařilo vybudovat přátelský vztah a vzájemnou 

důvěru s Michaelem Gorbačovem i jeho následovníkem Borisem Jelcinem. Kromě 

evropské spolupráce se Kohl zasadil i o zapojení Ruska do G-7 (od roku 1998 G-8) a snažil 

se také zlepšit vztahy mezi NATO a Ruskem. Nicméně například rozšíření NATO o 

Polsko, Maďarsko a ČR v roce 1999 bylo Jelcinem kritizováno.
221
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Za vlády Gerharda Schrödera (SPD, ve funkci 1998 – 2005) byl pozorovatelný 

větší rozchod Německa od EU a NATO kvůli své ruské politice. Jedno z vysvětlení tohoto 

trendu je, že tradiční Westbindung se po sjednocení z německé politiky stále více 

vytrácelo, neboť už nebylo strategickou nutností jako v době studené války. Po sjednocení 

začal být také daleko významnější export do států, které nebyly součástí politického 

západu, a pro Německo začalo být stále běžnější prosazovat národní ekonomické zájmy. 

V této době byla tedy posílena obchodní spolupráce s Ruskem a modelem byl tzv. „Wandel 

durch Handel“.
222

 Německo patří tradičněji ke smířlivějším státům vůči Rusku, což bylo 

ale nejpatrnější právě během kancléřství Schrödera, který prosazoval strategii obchodní 

spolupráce za současného přijmutí autoritativních rysů ruské politiky.
223

  

I strategie USA a Německa vůči Rusku se začaly značně lišit. Zatímco Německo 

pokračovalo v úzké spolupráci, americká politika zůstávala vůči Rusku nadále velmi 

skeptická. V roce 2003 došlo poprvé k upřednostnění spolupráce s Ruskem namísto se 

Spojenými státy, konkrétně ohledně války v Iráku, která pro USA představovala zásadní 

národní zájem.
224

 

Vzájemné vztahy s Ruskem se pokusil Schröder také institucionalizovat pomocí 

Petěrburského dialogu založeného v roce 2001. Původní záměr byl vytvořit nevládní 

komponent vzájemné spolupráce, kde by se potkávali zástupci nevládních organizací a 

obchodu společně s vládními představiteli s cílem sblížení nejen vlád, ale obou 

společností.
225

 Tento záměr se ovšem ukázal jako přehnaně optimistický a z formátu se 

vytratila složka civilní společnosti, neboť jeho účastníky volí ruská vláda.
226

 

Za vlády Gerharda Schrödera je také pozorovatelný posun v chápání energetické 

bezpečnosti. Zatímco dosavadní myšlení o energetice spočívalo především na liberálních 

tržních hodnotách, Schröder ve svém přístupu začal více uvažovat o státním zapojení do 

sektoru. Nepovažoval za správné, aby byla tak citlivá záležitost ponechána čistě v rukou 

privátních aktérů.
227

 Toto souvisí také s vnímáním energetické bezpečnosti v Německu, 

které do této doby nebyla věnována větší pozornost. Čistě tržně chápaná energetika 
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bezpečnostní otázky nevzbuzovala. Schröder začal tento trend obměňovat a nedlouho poté 

došlo také k sérii plynových krizí, které debatu o energetické bezpečnosti v Německu 

definitivně ustálily během vlády kancléřky Merkelové. 

Za Schröderovy vlády došlo k již zmíněné podpoře vytvoření energetických 

gigantů, což se podařilo fúzí společností E.ON a Ruhrgas. Cílem bylo vytvořit společnosti 

konkurenceschopné i na mezinárodní úrovni.
228

 V této době tak pozorujeme začínající 

rozkol v německé energetické politice, kde je na jednu stranu podporována pokračující 

integrace v rámci vytváření energetické unie EU v kontextu evropské strategie energetické 

bezpečnosti a na straně druhé je současně podporována i samostatná strategie energetické 

bezpečnosti mimo evropský rámec v podobě projektu Nord Stream.
229

  

Především díky aktivní politice Gerharda Schrödera se ještě velmi těsně před 

koncem jeho vládního období v roce 2005 podařilo vyjednat výstavbu plynovodu 

v Baltském moři spojující Rusko s Německem. Obecně za vlády kancléře Schrödera byly 

vzájemné vztahy s Ruskem velmi dobré, podpořené přátelským osobním vztahem mezi 

oběma lídry.
230

 Schröder udělal ze vztahů s Ruskem osobní záležitost kancléře (tzv. 

Chefsache) a netajil se svým příklonem k Rusku, což vyvolalo značné pochyby u 

evropských partnerů. Není náhodou, že momentálně působí jako předseda výboru 

akcionářů konsorcia Nord Stream AG. Tuto konstelaci následně zdědila i kancléřka 

Merkelová, která se snažila nedůvěru v Německo zejména ze strany nových členských 

států EU a NATO opět snížit.
231

  

Vztahy za vlády Angely Merkelové 

Třetí milník by se dal vymezit počátkem kancléřství Angely Merkelové, za jejíž 

vlády došlo k opětovnému zhoršení vzájemných vztahů s Ruskem. Za vlády kancléřky 

Merkelové můžeme ještě intenzivněji pozorovat vytvoření dvou táborů s rozdílným 

pohledem na vývoj vzájemných německo-ruských vztahů, které se vytvořily s ohledem na 

zvýšení ruské agrese. Prvním táborem byli zastánci ostpolitiky, ke kterým tradičně patří 

strana SPD. Jejím hlavním představitelem byl ministr zahraničních věcí za vlády Angely 

Merkelové Frank-Walter Steinmeier (ve funkci 2005 – 2009 a 2013 – 2017). Tento tábor 
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byl přesvědčený, že je zapotřebí zapojovat Rusko a bývalé sovětské republiky obdobně 

jako to činil kancléř Brandt. Chtěli tedy pokračovat v politice bývalého kancléře 

Schrödera, nadále udržovat a ještě více prohlubovat vzájemné energetické vztahy. Naopak 

se ostře stavěli proti polským návrhům na vytvoření západní energetické aliance a také 

jejich představě o zadržování („containment“) Ruska podobně jako v době studené 

války.
232

  

Steinmeier si byl dobře vědom demokratických deficitů v Rusku, které také sám 

kritizoval. Na druhou stranu ale chápal obrovský význam vzájemného partnerství. Působil 

již v Schröderově vládě v čele jeho administrativy a sdílel jeho sympatie pro vytvoření 

strategického partnerství s Ruskem (nejen s Německem, ale i s celou EU). V případě 

selhání se obával ruského spojenectví s Čínou, které by mohlo být namířené proti Evropě. 

Ministerstvo zahraničí pod Steinmeierem tedy prosazovalo vůči Rusku třístupňový přístup. 

V první řadě se jednalo o energetickou a ekonomickou spolupráci (usiloval například o 

vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a post-sovětským prostorem), dále pak 

demokratický transfer (tedy snaha o přesun demokratických hodnot a principů do Ruska) a 

pokusit se najít řešení pro zamrzlé problémy týkající se Abcházie a Jižní Osetie.
233

  

Proti tomuto táboru podporujícímu model ospolitiky stála více skeptická 

kancléřka Merkelová, která se daleko více upínala na západ a vůči Rusku byla spíše 

pragmatická. Na jednu stranu zcela chápala a dodnes chápe význam vzájemné ekonomické 

spolupráce (především energetické záležitosti) a obrovský potenciál ruského trhu pro 

německý export, na druhou stranu se ale nemůže zbavit skepse vůči Rusku. Merkelová 

vyrůstala v bývalé NDR, což mohlo zapříčinit její zvýšenou opatrnost a větší kritiku 

nedodržování lidských práv a demokratických hodnot. Vůči Rusku tak prosazuje spíše 

pragmatickou politiku, během její vlády se již nedalo praktikovat ani tzv. male-bonding 

jako za vlád Helmuta Kohla a Gerharda Schrödera, kteří měli oba s ruskými lídry přátelské 

vztahy.
234

 

V roce 2007 navrhl tehdejší ministr zahraničí Walter Steinmeier nový postup vůči 

Rusku v podobě „Wandel durch Verflechtung“ (sblížení skrze propojení – ve smyslu 

ekonomické provázanosti). „Wandel durch Verflechtung“ bylo snahou ukotvit Rusko 
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v multilaterálním rámci založeném na daných pravidlech. Mělo se jednat o zakotvení 

v hospodářském sektoru, obchodu a investicích založeném na liberálních principech a 

snaha o otevření Ruska a rovnocennou možnost přístupu na trh. Bohužel se z této strategie 

příliš prosadit nepodařilo. Steinmeier se obzvlášť zasazoval o to, aby Rusko ratifikovalo 

Energetickou chartu včetně tranzitního protokolu, který by v podstatě otevřel ruské 

plynovody dalším potenciálním dodavatelům. Charta by zároveň umožnila jeho modelu 

„Wandel durch Verflechtung“ pracovat na solidním tržně orientovaném základu a měla tak 

šanci na úspěch. Smlouvu však Rusko doposud neratifikovalo.
235

 

Očekávaná ruská transformace se tedy nepodařila a ruská politika se naopak za 

vlády prezidenta Vladimíra Putina opět nacionalizovala a iniciovala i několik konfliktů na 

hranicích Evropy. V tomto období tak bylo německo-ruské partnerství a stejně tak vztahy 

Ruska s EU jako celkem vystaveno značným výzvám. Za začátek zhoršení vzájemných 

vztahů lze považovat rok 2006, kdy začalo Rusko využívat export zemního plynu jako 

politický nástroj tak, že zvyšovalo své ceny nebo dokonce kompletně zastavilo jeho 

dodávky do svých sousedních zemí. Toto způsobilo i obrat v myšlení o energetické 

bezpečnosti v Německu. V roce 2006 se jednalo o spor mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy se 

státy nemohly dohodnout na cenách za zemní plyn a přepravní poplatky pro Ukrajinu, 

proto se Gazprom rozhodl od 1. ledna kompletně zastavit export na Ukrajinu. Přestože 

Gazprom nadále skrze plynovody posílal zemní plyn určený pro evropské státy, mnoho 

z nich pocítilo nedostatek zemního plynu. Evropští lídři se tak okamžitě zasazovali o 

vyřešení sporu. V médiích bylo očerňováno především Rusko, od čehož se němečtí 

představitelé spíše distancovali a snažili se nepřiklánět ani na jednu stranu.
236

 

Přestože se spor mezi Ruskem a Ukrajinou velmi rychle urovnal a plynovody opět 

fungovaly standardně, dalo Rusko hned v následujícím roce opět důvody k obavám o 

bezpečnost dodávek energetických surovin. V roce 2007 totiž následoval velmi podobný 

spor s Běloruskem, kdy opět došlo k přerušení exportu (tentokrát ropy), což ve výsledku 

znamenalo snížení dodávek ropy v Německu až o 20 %. V roce 2009 následovalo další 

přerušení dodávek, tentokrát opět kvůli ukrajinsko-ruskému konfliktu ohledně zemního 
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plynu, což definitivně potvrdilo evropské obavy.
237

 V této době také Rusko odmítlo 

ratifikovat Energetickou chartu, která by znamenala mezinárodní kontrolu pro ruské 

plynovody, což považovalo za příliš velký zásah do národní suverenity. Rusko je tak 

nadále členem Charty, ale smlouva pro něj není platná, navíc se rozhodlo zpřísnit 

podmínky pro zahraniční firmy na domácím energetickém trhu.
238

 

V návaznosti na tyto události a ochlazení vzájemných vztahů přišel v roce 2008 

Steinmeier s novou strategií v podobě „modernizačního partnerství“ 

(Modernisierungspartnerschaft). Jeho vize byla taková, že v důsledku zintenzivnění 

vzájemné ekonomické spolupráce dojde ke změnám ve vnitřní ruské politice a také ke 

sblížení s EU. Spatřoval v tom výhody nejen pro ekonomické zájmy Německa, ale také 

možnost zlepšení právního státu v Rusku. Tento model modernizačního partnerství se 

uchytil také na úrovni EU v roce 2010 se stejnými cíly. Spolupráce probíhala především 

přes WTO (Světová obchodní organizace).
239

 Do ní Rusko vstoupilo v roce 2012 a 

německá strana v tomto viděla pozitivní posun.
240

 

Po plynových krizích začali zároveň němečtí političtí představitelé věnovat vyšší 

pozornost energetické bezpečnosti a došlo k sérii vnitřních i vnějších politických opatření. 

Poprvé se tak stalo, že se energetika přestala považovat za čistě tržní záležitost a došlo ke 

konkrétním politickým krokům. Energetický sektor sice nadále zůstal kompletně privátní, 

sektor státní ovšem začal daleko více monitorovat zajištění bezpečných dodávek. Asi 

největší proměnou prošlo ministerstvo zahraničí (AA), které se za ministra Steinmeiera 

začalo daleko více zapojovat v otázkách energetiky. Tento trend nebyl před kancléřstvím 

Angely Merkelové pozorovatelný. AA dalo jednoznačně najevo svůj zájem a převzalo také 

odpovědnost za zvyšování německé energetické bezpečnosti.
241

 

Steinmeierovým cílem bylo podporovat energetickou bezpečnost skrze intenzivní 

dialog mezi dodavateli, příjemci a tranzitními státy. V tomto ohledu také podporoval silnou 

spolupráci v rámci EU a vytvoření společného dialogu s dodavateli a tranzitními státy 
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k vybudování vzájemného pochopení a důvěry. Dalším německým cílem bylo také pomoci 

Rusku zlepšit vlastní energetickou účinnost, čímž by se významně snížila ruská domácí 

spotřeba zemního plynu a byl tak umožněn jeho export ve větším měřítku.
242

 

Vztahy se ovšem nadále zhoršovaly a ochlazovaly pod novou koalicí CDU/CSU a 

FDP s Guidem Westerwellem jako ministrem zahraničí (2009 – 2013), který Rusku 

nevěnoval zdaleka takovou pozornost jako jeho předchůdce. Ani pro Merkelovou nebylo 

Rusko prioritou a z německé zahraniční politiky vůči Rusku se tak vytrácel smířlivý tón. 

Kancléřka Merkelová totiž neváhala kritizovat nedemokratický vývoj v Rusku.
243

 Stala se 

dokonce prvním lídrem, který kritizoval Vladimíra Putina osobně.
244

 

Tato kritika následovala zejména v roce 2011 v důsledku ruských parlamentních a 

prezidentských voleb v zimě 2011/2012. Nesrovnalosti v těchto volbách a represivní 

reakce autorit ukázaly, že se skrze intenzivní ekonomickou spolupráci nepodařilo 

dosáhnout modernizace uvnitř Ruska. Rok 2012 byl posléze zlomovým, neboť se v Rusku 

uchytila nacionální a silně konzervativní rétorika vládních představitelů a bylo přijato hned 

několik autoritářských opatření, která byla v rozporu s liberálními hodnotami západu. Byla 

například omezena práva LGBT komunitě a nevládní organizace, které dostávaly finanční 

prostředky ze zahraničí, byly označené za zahraniční agenty.
245

 Toto se dotklo i samotného 

Německa, protože se jednalo i o instituce Konrad Adenauer Stiftung a Friedrich Ebert 

Stiftung, kde také proběhla razie.
246

 

Na nejnižším bodě se ale vzájemné vztahy ocitly v dubnu 2014 po ruské agresi na 

Ukrajině. Došlo k anexi Krymu a následné vojenské podpoře separatistů na východě 

Ukrajiny. Co se týče problémů s dodávkami plynu na Ukrajinu, nebyly paradoxně tak 

palčivé jako při krizi v roce 2009. Po této krizi totiž došlo k již zmíněné úpravě plynovodů 

tak, aby plyn mohl proudit oběma směry a po dostavbě NS I v roce 2012 začal na Ukrajinu 

v daleko větší míře proudit plyn ze západu. Závislost Ukrajiny na přímém ruském napojení 

se tak ze 70 % v roce 2008 snížila na 34 % v roce 2014.
247
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V této chvíli čelilo Německo silnému tlaku ze strany EU i Spojených států. USA i 

evropské státy podporovaly tvrdý postup vůči Rusku a zároveň ho vyžadovaly i od 

Německa. Takový krok byl sice v rozporu s dosavadní strategií ostpolitiky Německa, 

kterou vedl Steinmeier (znovu ministrem zahraničí ve vládě 2013 – 2017), nicméně právě 

pod tíhou těchto okolností se německá vláda rozhodla podpořit ekonomické sankce vůči 

Rusku a přijala ztráty, které to znamenalo pro domácí ekonomiku. Ze začátku se sice 

Merkelová se Steinmeierem snažili krizi zažehnat pomocí dialogu, ten ovšem selhal a 

odhodlali se proto k uvalení sankcí. Toto bylo důležitým krokem k ujištění evropských 

partnerů, neboť Německo jako nejdůležitější obchodní partner Ruska v Evropě jednalo 

v souladu s transatlantickou a evropskou zahraniční politikou. Německo se ovšem odmítlo 

účastnit dalších protiruských akcí, například odmítlo zaslat zbraně na Ukrajinu, což bylo 

v nesouladu nejen s jejich mírnějším postojem vůči Rusku, ale také to kolidovalo 

s modelem civilní mocnosti.
248

 

Souhlas s uvalením sankcí vyjádřila naprostá většina německé společnosti, 

politické reprezentace i zástupců průmyslu, které tyto kroky obchodně poškozovaly 

nejvíce. Po počátečním váhání souhlasili i hlavní představitelé německého průmyslu a 

obchodu, pro příklad lze uvést Markuse Kerbera, který stanul v čele Svazu německého 

průmyslu (BDI). Ten oznámil, že německý průmysl sankce (byť „s těžkým srdcem“) také 

podpoří.
249

 Zastánci ostpolitiky uvnitř Německa ovšem vládní rozhodnutí o uvalení sankcí 

velmi kritizovali. V důsledku uvalení sankcí velmi poklesl vzájemný obchod, konkrétně 

v roce 2012 se vyšplhal totální obchod s Ruskem na 80 miliard dolarů, v roce 2016 toto 

číslo kleslo na 40 miliard dolarů (tedy o polovinu).
250

 

Kancléřka Merkelová ruskou agresi velmi tvrdě kritizovala, zároveň ji ale 

prezident Putin ujistil o svém zájmu pokračovat ve spolupráci se západem. Ve výsledku tak 

byla ruská zahraniční politika navenek oficiálně kritizována, němečtí představitelé si ale 

mezitím nadále udržovali komunikaci s Kremlem a nakonec se jim podařilo vyjednat 

řešení krize (v podobě Minských dohod). I přes veškeré překážky tak nakonec ostpolitika 

nadále zůstávala přítomna v německé zahraniční politice a sehrála významnou roli.
251
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Spolupráce s východem tedy nadále pokračovala a za léta spolupráce se podařilo 

vybudovat takovou důvěru mezi oběma partnery, že i v době zhoršení vztahů mohly na této 

důvěře stavět a Německo se stalo zprostředkovatelem mezi Ruskem a EU v době 

ukrajinské krize. Nicméně právě zejména ukrajinská krize vyvolala ještě větší pochybnosti 

o správnosti prosazování ostpolitiky a spolupráce s Ruskem. V této souvislosti také vznikl 

koncept „geo-economic power“. Důležitým závěrem je, že přestože pozorujeme ochlazení 

vzájemných německo-ruských vztahů a neshodu především v oblasti lidských práv a 

demokratických hodnot, nadále je evidentní příklon k ostpolitice. Německo se Ruska jako 

svého partnera nevzdalo ani po krizi na Ukrajině a nadále funguje jako zprostředkovatel 

mezi Ruskem a západem. Ekonomické vazby byly poškozeny sankcemi uvalenými v roce 

2014, energetická spolupráce jimi ale ovlivněna nebyla, dokonce došlo k dalšímu 

prohloubení vzájemné energetické spolupráce, a to i přes odpor evropských partnerů 

Německa.
252

 

Sankce uvalené na Rusko jsou dobrou ukázkou toho, že se kancléřka Merkelová 

obává reakce zbytku EU ve chvíli, kdy by podnikala příliš vřelou Russlandpolitik. 

Především se vždy obávala (zcela oprávněně) vzniku možného napětí s USA a Polskem a 

byla si vědoma toho, že příliš ambiciózní politika v této oblasti by vyvolala nepotřebné 

napětí. Její politika se tak odehrávala vždy bez většího zapojení Ruska, ale zároveň ho 

nikdy vyloženě neignorovala, opět především vzhledem k energetické závislosti na něm.
253

 

Ve své zahraniční politice také dává daleko větší důraz na lidská práva oproti svému 

předchůdci a neváhá tak ruskou politiku otevřeně kritizovat. 

V současné době jsou vztahy poškozeny ruským počínáním ve východní Evropě, 

obě strany se ovšem snaží zachovat velmi stabilní vzájemnou spolupráci, což se doposud 

daří. I přes uvalené sankce nadále probíhá spolupráce a intenzivní dialog a obě strany se 

také shodly na tom, že se budou věnovat zejména praktickým aspektům spolupráce bez 

zapojení emocí.
254

 Toto můžeme chápat jako shodu na vzájemné neshodě, při níž jsou si 

ale obě strany dobře vědomy strategického zájmu na vzájemné spolupráci a uchylují se tak 
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(minimálně prozatím) k pragmatickým vztahům. V poslední koaliční smlouvě z roku 2017 

je věnovaná pasáž Rusku, kde se vládní strany shodují na tom, že dobré vztahy s Ruskem 

mají zásadní význam a je potřeba podporovat úzkou spolupráci v zájmu zachování 

stability. Současnou ruskou politiku vnímají negativně a jako narušení evropského 

mírového pořádku, což vyžaduje zvýšenou pozornost německé vlády. Hlavním cílem je 

opětovné zvýšení vzájemné důvěry a opětovné navázání úzkého partnerství.
255

 

Energetická spolupráce nadále fungovala i na pozadí zhoršení vzájemných vztahů. 

Éra vlády Angely Merkelové je spojena s výstavbou projektu Nord Stream (dokončením 

NS I a zahájením NS II), který zdědila po svém předchůdci. Přestože s projektem 

nesouhlasila, nikdy ho nezastavila. V případě NS II se dokonce obávala, že to ohrozí její 

evropskou politiku, v rámci které v té době došlo k uvalení sankcí na Rusko. Projekt je 

navíc v rozporu se záměry EU o vytváření energetické unie. Ani tak v tomto případě 

ovšem projekt nezablokovala a spíše se držela kontinuity v zahraniční politice se 

současným pochopením strategického významu projektu. Projekt Nord Stream zapadal do 

rámce „strategického partnerství“, které lze nazývat také energetickým partnerstvím. 

Německo bylo a je ruským strategickým spojencem na západě a vzájemná spolupráce je 

pro obě strany výhodná. Německo tímto získává vyšší garance bezpečného a 

dlouhodobého zásobování ruským plynem a Rusko na oplátku dlouhodobého odběratele a 

značný příjem do státní kasy.
256

 

V tomto světle projekt vnímal především ministr zahraničí Frank-Walter 

Steinmeier, v jehož osobě byla zachována kontinuita německé zahraniční politiky 

v případě energetické spolupráce s Ruskem. Zachování dobrých ekonomických vztahů 

s Ruskem má navíc v Berlíně velmi silné lobby. S ohledem na tyto úzké vazby s dlouhou 

historickou tradicí a zároveň přesvědčením, že kooperující Rusko je nutnou zárukou 

stability v Evropě, se spekuluje o tom, že silnější tlak na Německo ze strany USA by mohl 

vést k tomu, že se Německo raději vzdálí od USA než od Ruska.
257

 

Západ ovšem byl vždy prioritou Merkelové v zahraniční politice, především 

vztahy s EU a USA a také vzájemné vztahy mezi nimi. Vždy upřednostňovala spíše 

vytvoření volné obchodní zóny mezi EU a USA než mezi EU a Ruskem jako například 
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Steinmeier. Co se bezpečnostních otázek týče, považovala Spojené státy za bezpečnostního 

garanta.
258

 S jejím příchodem do kancléřského úřadu byla evidentní snaha o napravení 

vztahů s USA, které byly poškozeny mimo jiné rozhodnutím ohledně války v Iráku v roce 

2003. Stejně jako se snažila ujistit východoevropské partnery, obdobně postupovala i 

s americkou administrativou s částečným úspěchem. Nadále bylo ale německé politice 

vyčítáno, že je ve svém postoji vůči Rusku příliš měkká.
259

 

Tato kritika se ještě zvýšila s příchodem Donalda Trumpa v roce 2016, který se 

snaží podlamovat význam organizace NATO. To je pro Německo obzvlášť problematické 

zejména za vlády Angely Merkelové, která se snažila transatlantické vazby během své 

vlády posílit, a přitom paradoxně došlo k jejich největšímu ochlazení. Sama Merkelová se 

vyjádřila, že už je pravděpodobně pryč doba, kdy se mohla Evropa spoléhat na Spojené 

státy jako svého bezpečnostního garanta. Navyšování evropských vojenských kapacit 

napovídá novému trendu v bezpečnostních otázkách EU a Německa.
260

 

Ve vzájemných německo-ruských vztazích lze tedy pozorovat kontinuitu i rozdíly. 

Pro Německo bylo vždy problematické vybalancovat vzájemný vztah s Ruskem a současně 

tím neohrozit vztahy s evropskými státy (obzvlášť kriticky na rusko-německou spolupráci 

nahlížejí východoevropské státy) a s USA, kde také nevidí strategickou rusko-německou 

spolupráci příliš rádi. Kancléřstvím Willyho Brandta byla započata éra ostpolitiky ve snaze 

přiblížit se k Sovětskému svazu a tím zajistit mír v Evropě, otevřít cestu pro budoucí 

německé sjednocení a podpořit modernizační proces v SSSR. Tato strategie s menšími 

obměnami přetrvala v podstatě až do dnešní doby, i přestože je současná kancléřka daleko 

méně proruská, nutnost spolupráce si také uvědomuje a kontinuita politiky byla zajištěna 

ministrem zahraničí Frankem-Waltrem Steinmeierem. Je tedy zřejmé, že i přes zhoršení 

vzájemných vztahů se německá vláda nadále kontinuálně upíná k tradici ostpolitiky a 

považuje kooperující Rusko za základ stability v Evropě. Toto přesvědčení ostatně vychází 

z daleko starší německé zahraničně-politické kultury a tradice vzniklé na základě 

historických zkušeností, ze kterých vyplývá, že spolupráce s Ruskem je vždy lepší než 

konflikt. Touto optikou je potřeba hledět i na projekt Nord Stream, tedy vzájemný 

německo-ruský energetický projekt. Ten bude v následující kapitole analyzován za pomocí 

konceptu „dividual actor“. 
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4. Německo jako „dividual actor“ na příkladu projektu Nord Stream 

Nord Stream I a II představují víceméně stejné projekty, nicméně jejich realizace 

probíhala za zcela odlišných podmínek a okolností. Oba spojuje obdobná kritika 

geopolitické dimenze projektu a možných ekologických dopadů, v případě druhého 

plynovodu je ovšem kritika daleko větší a má také více odpůrců. Nesouhlas s projektem je 

silný v EU, která po sérii plynových krizích nastartovala nové uvažování o energetické 

bezpečnosti, do kterého již nezapadá prohlubování spolupráce v této oblasti s Ruskem, což 

má na projekt značné implikace. Mnohem větším kritikem projektu jsou u NS II také 

Spojené státy pod vedením nového prezidenta Donalda Trumpa (ve funkci od roku 2017), 

který daleko více prosazuje americké národní zájmy, kterým projekt odporuje. Celkově je 

kritika zesílena především vzhledem ke zvýšené agresi Ruska v souvislosti s ukrajinskou 

krizí v roce 2014. Nejprve bude tedy představena tato politická dimenze projektu a 

následně bude projekt analyzován za pomoci konceptu „dividual actor“. 

4.1 Politická dimenze projektu Nord Stream I a II 

Přestože se dle německé vlády jedná o projekt tržní, nelze popřít jeho značnou 

politickou dimenzi, která bude krátce představena. Kritici projektu tvrdí, že se na něm 

projevil německý individualismus a přehlížení obav a zájmů svých evropských partnerů. 

Německo se podle nich zachovalo zájmově a mocensky. Samotná německá vláda projekt 

ale dlouhodobě brání jako tržní záležitost a příspěvek k zajištění dodávek zemního plynu 

do celé Evropy (tedy nejen pro vlastní potřeby). Dle nich se jedná o přímé napojení na 

největšího evropského dodavatele, který je dlouhodobě spolehlivý.
261

 Problémem ovšem 

je, že dosavadní plynovody vedoucí do západní Evropy přes Ukrajinu, Bělorusko a Polsko 

tímto ztrácejí na významu, neboť je přímé napojení podmořským potrubím zcela obchází. 

Nejedná se pro ně jen o ekonomické ztráty za tranzitní poplatky, ale také o snížení jejich 

politicko-strategického významu vůči Rusku.
262

 

Nejostřejší kritika už prvního plynovodu Nord Stream I přicházela z pobaltských 

států a především pak z Polska. Tyto státy na německo-ruskou spolupráci tradičně nahlížejí 

s nedůvěrou a není proto divu, že její prohlubování, které navíc poškozuje jejich 

strategické zájmy, silně odmítají. Tehdejší polský ministr obrany a později ministr 
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zahraničí Radosław Sikorski v dubnu roku 2006 dokonce přirovnal projekt NS I k paktu 

Molotov-Ribbentrop, jehož opakování si nepřeje.
263

 

Německu byla vyčítána zejména nesolidárnost vůči evropským partnerům. Při 

podpisu projektu měl údajně Gerhard Schröder zřetelně říci, že „se nemůže stát, aby Němci 

nemohli sebevědomě prosazovat vlastní energetické zájmy“
264

, což by nasvědčovalo i 

naplnění německých geostrategických zájmů. Toto vyjádření společně s nedostatečným 

ujištěním evropských partnerů a řešením jejich stížností poukazuje spíše na to, že Nord 

Stream není evropským projektem, nýbrž bilaterálním projektem, který má zajistit 

především německé zásobování plynem.
265

  

Státy jako Švédsko, Finsko, Estonsko a Polsko navíc protestovaly proti projektu 

také z ekologických důvodů. Finsko tyto obavy nicméně nikdy neoznačilo za překážku pro 

vybudování plynovodu a projekt od jeho začátku naopak podporovalo. Nicméně například 

ve Švédsku byla ekologická stránka plynovodu rozebírána do hloubky a bylo od konsorcia 

projektu vyžadováno předložení důkazů, že projekt nebude představovat ekologickou 

zátěž. Švédský souhlas s projektem tedy z těchto důvodů nebyl vůbec jistý.
266

 

Odpor vůči projektu navíc ještě zvýšilo vyjádření ruského prezidenta v říjnu 2006 

o ochraně ruských zájmů v prostoru Baltského moře. Ochrana plynovodu a doprava 

energie k západoevropským zákazníkům jím byla označena za největší prioritu. Právě toto 

vyjádření vyvolalo nejen v Polsku a Pobaltí, ale také ve Švédsku obavy z toho, že by 

mohlo dojít až k militarizaci Baltského moře. Následovala zpráva švédského institutu pro 

obranný výzkum (Totalförsvarets forskningsinstitut – FOI), podle které by plynovod mohl 

být zneužíván ke zpravodajským účelům. Kritika těchto států byla tedy postavena nejen na 

ekologických dopadech projektu, ale také na bezpečnostních argumentech.
267

 Ruská 

aktivita v Baltském moři se navíc ještě zvýšila od roku 2014 a Švédsko spolu s Dánskem 

se z těchto důvodů v roce 2017 odvolalo k EU s žádostí o prozkoumání právních a 

politických dimenzí projektu.
268
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Není překvapením, že ruské motivace pro výstavbu plynu byly politické. Na to 

poukazuje i fakt, že svého času nebyla využívána plná kapacita plynovodu. Jonathan Stern 

z oxfordského institutu pro energetická studia (Oxford Institute for Energy Studies) 

v tomto smyslu konstatoval, že se jednalo z ruské strany o politický krok, a to velmi 

drahý.
269

 Hlavním cílem je nejen vyhnutí se tradičním tranzitním státům (Ukrajina a 

Bělorusko), ale v podstatě vyhnutí se jakémukoli tranzitnímu státu celkově. Pro Rusko se 

jedná o extrémně důležitou oblast a domnívá se, že ho tranzitní státy dlouhodobě 

poškozují. Vytvoření přímého napojení bez jakékoli hrozby energetických válek tak bylo 

ideálním řešením.
270

  

Toto je znepokojující především pro Ukrajinu, která tak ztrácí strategický význam 

v politicky velmi citlivé době. Německá vláda proto již zahájila jednání s Ruskem s cílem 

zajistit využití ukrajinského plynovodu i v budoucnosti. Ruská strana na tyto urgence 

reaguje ujištěním, že dokud bude tranzit přes tyto plynovody hospodářsky výhodný, 

ukončovat ho nebude. Téma je palčivé o to víc, že s koncem roku 2019 končí také smlouva 

mezi Ruskem a Ukrajinou o dodávkách plynu a je potřeba vyjednat smlouvu novou.
271

 

Kromě toho sloužil Rusku projekt Nord Stream také k zintenzivnění německo-

ruských vztahů, což pro ně bylo významné vzhledem k strategickým zájmům Gazpromu o 

expanzi na německý energetický trh (transport, distribuce i prodej). Projekt proto bývá 

označován jako strategický a politický a jednoznačně hnaný ruskými zájmy, neboť slouží 

nejen komerčním zájmům Gazpromu, ale také strategickým prioritám Kremlu. Právě 

z těchto důvodů byly ale na druhou stranu veškeré bezpečnostní obavy označeny mnohými 

odborníky za nepravděpodobné. Rusko si podle nich nemůže dovolit poškodit pověst 

spolehlivého dodavatele energií tím, že by plynovod zneužilo k bezpečnostně-politickým 

účelům. Projekt je pro ně totiž příliš ekonomicky důležitý.
272

 

Je také nutné zmínit, že energetická bezpečnost celé EU (tedy nejen samotného 

Německa) je také jedním z cílů Německa a to zejména vzhledem k pokračující liberalizaci 

energetického trhu. Tato liberalizace znamená, že je plyn z Německa volný k prodeji 

zákazníkům z jiné země, kteří jsou ochotní si za něj zaplatit. V případě, že by se 

v některém z členských států vyskytl nedostatek zemního plynu, mohlo by to potenciálně 
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vést k vyšším cenám nebo dokonce nedostatku plynu v Německu.
273

 Je tedy i v německém 

zájmu, aby byla celá EU energeticky zajištěna, což jen potvrzuje, že Německo projekty 

Nord Stream I a II považuje za příspěvek k celoevropské energetické bezpečnosti. 

Na plynovod Nord Stream se navíc již napojilo mnoho dalších evropských zemí 

skrze nově postavená propojující potrubí (již zmíněné NEL, OPAL a EUGAL). Ve 

výsledku je tedy s plynovodem spojena i Česká republika, Slovensko, Rakousko a 

Maďarsko. Oblast jižní a jihovýchodní Evropy je tak ruským plynem také zásobena, aniž 

by musela využívat dosavadní přepravní trasy vedoucí přes východoevropské státy.
274

 

Například Velká Británie patří k podporovatelům projektu téměř od jeho počátku, 

neboť má sama zájem na napojení na NS vzhledem ke svému vlastnímu nedostatku 

zemního plynu. I Evropská unie na začátku projektu výstavbu plynovodu NS I 

podporovala v rámci diverzifikace přepravních tras. Diverzifikace dodavatelů společně se 

snahou zbavit se evropské závislosti na ruských energetických surovinách v této době ještě 

nebyla tak palčivá.
275

 Projekt byl dokonce označován jako evropský zájem jak na půdě 

Evropského parlamentu, tak Rady Evropské unie.
276

 Tento trend měl ovšem jen krátkého 

trvání a kriticky se proti podpoře dalších energetických napojení na Rusko EU postavila po 

plynových krizích v letech 2006 a 2009, definitivně pak po ukrajinské krizi v roce 2014.  

Druhým problémem, se kterým se ještě nemusel potýkat NS I, ale až Nord Stream 

II, je jeho rozpor jak s vnitřní tak s vnější strategií EU ohledně energetické bezpečnosti, 

která si klade za cíl diverzifikaci zdrojů a snížení evropské energetické závislosti na 

Rusku.
277

 Německo je totiž ve své politice vůči Rusku (tzv. Russlandpolitik) dlouhodobě 

smířlivější a důvěřivější oproti strategii EU. Po plynových krizích byla sice také zahájena 

debata o energetické bezpečnosti, hlavní problém ale není viděn v nedostatečné 

diverzifikaci dodavatelů, nýbrž dopravních tras. Jako ohrožení energetické bezpečnosti tak 

Německo nevidí Rusko jako dodavatele, ale spíše přepravu přes politicky nestabilní 

tranzitní státy. 

Cílem evropské strategie je vytvoření otevřeného a vnitřně propojeného trhu se 

zemním plynem, který by byl imunní vůči výpadkům dodávek. Do této chvíle EU vytvořila 
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již dvě směrnice upravující trh se zemním plynem a momentálně je v jednání příprava 

další, která se týká i plynovodu Nord Stream II. První směrnice se zaměřila na otevření 

vnitřního trhu a zvyšování spolupráce mezi evropskými státy. Druhá směrnice ovšem 

v článku 22 umožňuje udělení výjimek pro nové projekty, definice je zde velmi vágní a 

právě z tohoto důvodu Evropská komise umožnila uskutečnění projektu Nord Stream I bez 

větších výtek, přestože byl projekt navržen ve chvíli, kdy už byl schválený druhý 

liberalizační balík vnitřního energetického trhu a stejně tak nezakročila ani po schválení 

třetího liberalizačního balíčku, který vešel v platnost při rekonstrukci plynovodu. Z tohoto 

důvodu ani nemuselo být u projektu Nord Stream I žádáno o udělení výjimek pro tarifní 

regulace nebo přístup třetích stran.
278

 

U doposud stanovených předpisů je nejasná regulace pro plynovody NS 

s ohledem na přístup třetích stran na vnitřní evropský trh a také z toho důvodu, že nevedou 

přes pevninu, nýbrž přes moře a není jisté, zda lze tyto předpisy na projekt tedy také 

uplatnit.
279

 Na začátku roku 2019 se proto začalo na půdě EU jednat o nové směrnici 

s cílem regulovat i tento projekt.
280

 S ohledem na kontroverze spojené s výstavbou 

plynovodu Nord Stream II proběhlo jednání mezi Německem a Francií, jehož výsledkem 

byl kompromisní návrh ohledně pravidel pro výstavbu plynovodů, který by měl platit pro 

všechny členské státy a měl by být platný i pro NS II. Změnu legislativy navrhla Evropská 

komise už v roce 2017, tento návrh má již podporu jak Rady EU, tak i evropského 

parlamentu. Hlavním dopadem směrnice bude, že se budou na plynovody ze třetích států 

vztahovat stejná pravidla jako na plynovody uvnitř EU. Pro NS II to znamená, že nebude 

možné, aby měl stejného majitele i provozovatele. Stejný nesmí být ani producent plynu a 

majitel plynovodu. Německo dlouhodobě usilovalo o udělení výjimky pro NS II, čehož se 

nakonec muselo vzdát poté, co se Francie přidala na stranu menších států, které tento 

projekt nepodporovaly.
281

 

Zatím tedy ještě není jasné, jaké přesně důsledky to pro samotný projekt bude mít. 

Plyn i plynovod měly být v rukou ruského Gazpromu, což s největší pravděpodobností 
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nebude možné. Nová směrnice by měla platit i na NS II, nicméně to vypadá, že bude 

Německu umožněno vyjednat s ruskou stranou určité výjimky v pravidlech mimo úroveň 

evropského práva.
282

 Jasné ale je, že EU nemá takové pravomoci, aby mohla projekt 

zablokovat. Může se jen snažit, aby přenosové soustavy spadaly pod evropské právo.
283

 

Ani uvnitř německé politiky nepanuje ohledně projektu shoda. Proti projektu se 

tradičně staví zelení (Bündnis 90/Die Grünen), kteří se dlouhodobě obávají ekologických 

škod a nesouhlasí ani se spoluprací s nedemokratickým Ruskem. Proti tomu Rusku 

tradičně nakloněná SPD projekt podporuje, v případě CDU/CSU není shoda jednoznačná, 

obecně lze ale říci, že je chápán strategický obchodní význam a projekt je spíše 

tolerován.
284

 Kromě této roviny, kde Německo balancuje mezi upřednostňováním vlastních 

strategických zájmů a hodnot, je projekt Nord Stream spojený také s již tradiční debatou 

uvnitř německé politiky mezi zastánci ostpolitiky a atlantisty. Ostpolitice tradičně více 

nakloněná strana SPD trvá na zachování úzkých vazeb s Ruskem (strategického 

partnerství) a považuje kooperující Rusko za základ stability v Evropě. Oproti tomu 

příznivci atlantických vazeb naopak podporují úzkou spolupráci s USA a právě Spojené 

státy jsou jimi považovány za garanta bezpečnosti v Evropě. V německé zahraniční 

politice vůči Rusku se tedy zároveň neustále balancují i tyto dva rozporuplné přístupy. 

Například během kancléřství Gerharda Schrödera (SPD) docházelo 

k nekritickému postoji vůči ruskému prezidentu Putinovi i v dobách, kdy jednal v rozporu 

se západními liberálními a demokratickými hodnotami. Naopak jeho následovnice se tyto 

chyby snažila napravit a chtěla obnovit důvěru evropských a amerických partnerů. 

V případě Polska měla navíc štěstí s novým vedením pod Donaldem Tuskem, který byl 

nakloněný snaze zlepšit vzájemné polsko-ruské vztahy, které Německo považuje za velmi 

důležité pro ulehčení německo-polské spolupráce a přibližování Ruska k Evropě.
285

  

Kromě problémů na úrovni EU čelí NS II také velké kritice ze strany USA, 

zejména v posledních letech během vlády prezidenta Donalda Trumpa, který podlamuje i 

význam NATO. Toto přetrhávání historické vazby má značné důsledky i na německé 

vztahy s Ruskem. Do této doby byla pozorovatelná německá snaha balancovat přístup 
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ostpolitiky s transatlantickými závazky a s ohledem na transatlantické partnery. Po ruské 

agresi na Ukrajině reagovala německá vláda uvalením sankcí a dále také nasazením 

německé vojenské jednotky v Litvě. Zároveň ale jednala v souladu s ostpolitikou a 

udržovala s Ruskem strategický dialog a došlo i k prohloubení energetické spolupráce 

v podobě plynovodu Nord Stream II.
286

 Vyšší tlak na Německo ze strany USA by 

v současné době mohl znamenat upřednostnění vazby na Rusko, které má vysoký 

strategický význam.
287

 

Projekt je tedy nejčastěji interpretován jako faktor, který rozděluje Evropu. Zde je 

potřeba zmínit, že se nejedná o jednoznačné dělení na východoevropské státy jakožto 

odpůrce projektu a západoevropské jako jeho podporovatele, jak to bývá často 

interpretováno. K odpůrcům se řadí i severské státy a nově podpořila odpůrce také Francie 

při vyjednáváních nové směrnice EU. Na Německo je v tomto případě nahlíženo jako na 

nesolidárního evropského partnera, který přehlíží zájmy východoevropských států pro 

zajištění svých vlastních strategických zájmů. S implementací třetího liberalizačního 

balíčku a vydáním nových strategií v oblasti energetické bezpečnosti po ukrajinské krizi je 

navíc německé jednání v projektu Nord Stream II dokonce v rozporu s unijními zájmy a 

cíly. Na druhou stranu lze projekt interpretovat také jako zdroj dodávek plynu do Evropy, 

která ho vzhledem ke zvyšujícímu trendu jeho poptávky do budoucna potřebuje. 

4.2 „Civilian power“ a „geo-economic power“ jako dvě soupeřící 

sociální logiky německé ZP v projektu Nord Stream 

Na první pohled by se mohlo zdát, že v případě energetiky Německo odpovídá 

konceptu „geo-economic power“, minimálně projekt Nord Stream tak lze interpretovat, 

tedy jako upřednostnění obchodních zájmů. Projekt bývá některými evropskými státy a 

často také v médiích označován za politický a dokonce za bezpečnostní riziko. Právě 

vzhledem k zásadní politické dimenzi projektu, kdy je Německo obviňováno 

z nedostatečného projevení solidarity se svými evropskými partnery a z pouze 

selektivního multilateralismu, se může zdát německé setrvání u projektu a navíc podpora 

jeho rozšíření jako překvapující. Projekt NS II se navíc realizuje na pozadí zhoršené 

politické situace mezi Ruskem a západem. Od Německa se očekává solidární přístup vůči 
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státům EU a je žádoucí zaujmout vůči Rusku jednotný postoj. Zejména pro Ukrajinu je za 

současných politických vztahů s Ruskem projekt NS velkým problémem, neboť snižuje její 

význam jakožto tranzitního státu a ještě více se tak prohlubuje asymetrický vztah 

s Ruskem. V německém jednání na příkladu projektu se dají ale vypozorovat i aspekty 

civilní mocnosti a to zejména s nástupem kancléřky Merkelové, u níž je snaha balancovat 

strategické zájmy a hodnoty velmi patrná.   

Nedodržování lidských práv vs. očekávání modernizace v Rusku 

Jedním ze znaků civilní mocnosti je podpora základních hodnot, jako je šíření 

demokracie a rozvoj lidských práv. Úzká spolupráce s Ruskem na příkladu plynovodu 

Nord Stream proto na první pohled vypovídá spíše pro argument a interpretaci Německa 

jako „geo-economic power“. Rusko je totiž státem, kde nejsou dodržována základní lidská 

práva a uplatňování demokratických principů je také nedostatečné, na což dlouhodobě 

upozorňují zejména Bündnis 90/Die Grünen, ale také současná kancléřka je vůči ruskému 

vývoji dlouhodobě kritická. Stav ruské demokracie a lidských práv v zemi se navíc 

významně zhoršil po parlamentních volbách v prosinci roku 2011 po návratu Vladimíra 

Putina do pozice prezidenta v roce 2012.
288

  

V Rusku došlo po roce 2011 hned k několika vnitřním reformám či událostem, 

které byly značně nedemokratického rázu. Byla například vydána série zákonů, které 

významně ztěžovaly ruským občanům organizovat se a účastnit se demonstrací. Dále se 

jednalo o zákony, které usnadňují soudit občany ze zrady a byly také omezeny aktivity 

nevládních institucí, ty zahraniční byly dokonce označeny za zahraniční agenty. 

Následovala omezení práv LGBT komunity nebo zatčení několika členek skupiny Pussy 

Riot.
289

  

Paradoxně ale právě v této době neustále narůstal objem vzájemného obchodu, 

oproti roku 2005 se do roku 2012 více než zdvojnásobil.
290

 Byl také dokončen plynovod 

Nord Stream a následně vyjednáno i navýšení jeho kapacit a tato energetická spolupráce 

vynáší Rusku nemalé obnosy do státního rozpočtu. Označování Německa jako „geo-

economic power“ ve vztahu k Rusku a projektu Nord Stream se s ohledem na lidská práva 
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jeví jako možné, neboť se zdá, že Německo upřednostňuje svůj strategický obchodní zájem 

na úkor hodnot.   

Gerhard Schröder byl vůči Vladimíru Putinovi navíc dlouhodobě nekritický a ke 

konci roku 2004 ho dokonce nazval „lupenreiner Demokrat“ (tedy jako nesporného či 

perfektního demokrata). V této době nebyla ještě ruská politika natolik neliberální, výrok 

ovšem i tak vzbudil značné kontroverze, neboť už tehdy ho za demokrata odborníci 

nepovažovali.
291

 Éra jeho vlády a zahraniční politiky vůči Rusku je typická vysokou 

personalizací a také právě nedostatkem důrazu na demokratické hodnoty. Zároveň 

s Ruskem uzavřel bilaterální spolupráci v podobě NS I, která je v rozporu se zájmy 

některých členských států EU a obecně se netajil svým „Russia first“ přístupem.
292

 

Tuto strategickou rovinu se ovšem německá vláda snažila zároveň vyrovnávat tou 

hodnotovou. Přestože byl Gerhard Schröder známý svým nekritickým přístupem vůči 

Rusku a Vladimíru Putinovi, byl za jeho vlády vytvořen například Petěrburský dialog, 

jehož cílem bylo také přiblížení obou společností a modernizace Ruska, i u něj tak lze 

pozorovat určitou snahu o podporu liberálních hodnot v zemi. Je také nutné dodat, že 

německá strategie vůči Rusku byla v této době charakterizována jako „Wandel durch 

Handel“. Je třeba brát zřetel právě na slovo „Wandel“ ve všech těchto německých 

strategiích Německa vůči Rusku. Už z Brandtovy tradice („Wandel durch Annäherung“) je 

sice vyzdvihován význam vzájemného obchodu, pod povrchem se ale skrývá hlubší 

podstata vzájemné spolupráce, která spočívá v německém očekávání změn a modernizace 

v Rusku. Demokratizace a ochrana lidských práv tak jdou s tímto ruku v ruce, což už lze 

naopak interpretovat jako znaky civilní mocnosti.  

Z analýzy německo-ruských vztahů se také zdá být zřejmé, že německé motivace 

pro podporu vzájemné spolupráce se nezdají být čistě ekonomického rázu a primární tak 

není vize jakéhosi zisku, motivace vycházejí spíše z dlouhodobé historické tradice a 

přesvědčení. Spolupráce s Ruskem je vnímána jako základ stability a bezpečnosti 

v Evropě, zejména v posledních letech němečtí představitelé (i s ohledem na projekt Nord 

Stream) navíc upozorňují na možnost vzniku rusko-čínské aliance, což považují za 

nežádoucí pro Evropu jako celek. Projekt Nord Stream zajišťuje spolupráci v energetickém 
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sektoru s Ruskem na minimálně příštích šedesát let, což Německo vnímá velmi pozitivně. 

Na tento aspekt ostatně upozorňuje i Angela Merkelová, která o nežádoucí rusko-čínské 

energetické alianci hovořila na poslední Mnichovské bezpečnostní konferenci (2019).
293

 

Během kancléřství Angely Merkelové je navíc zřejmý tvrdší přístup vůči Rusku a 

brán zvýšený zřetel na nedodržování lidských práv v zemi oproti jejímu předchůdci. 

Merkelová se dokonce sešla se zástupci nevládních organizací a vládními odpůrci hned při 

své první návštěvě Ruska na začátku roku 2006, čímž udělala jednoznačné gesto.
294

 Nebála 

se Putinovu politiku přímo kritizovat a debatovat i o choulostivých tématech. V její 

artikulaci je zřejmá snaha o zdůraznění hodnotové roviny v zahraniční politice (přestože 

jsou nadále patrné i strategické obchodní zájmy). Její politika se nese daleko více 

v přesvědčení, že hodnoty jako lidská práva nemohou být zastíněna jinými politickými či 

ekonomickými cíli. Velmi často také používá argument, že ekonomické zájmy a hodnoty 

jsou dvě strany téže mince a neměly by si odporovat. Daleko více se tak snaží tlačit na jiné 

režimy k respektování základních lidských práv, aniž by tím ohrožovala vzájemné 

bilaterální vztahy a obchodní vazby.
295

 

Nadále v německé strategii během kancléřství Angely Merkelové také zůstávala 

strategie Wandel (konkrétně „Wandel durch Verflechtung“), případně tzv. 

Modernisierungspartnerschaft (modernizační partnerství), tedy opět strategie očekávání 

modernizačního procesu v Rusku v mnoha oblastech včetně energetiky. Přestože bývá toto 

partnerství označované za neúspěšné vzhledem ke zvýšené ruské agresi, nadále pokračuje 

spolupráce (tedy i po roce 2014). AA podporuje projekty v oblasti vzdělávání a 

výměnných pobytů, mládeže, médií, kultury a umění a německé menšiny v Rusku. 

Přítomná je také podpora němčiny jako cizího jazyka, stále funguje Petěrburský dialog a 

samozřejmě podpora lidských práv a civilní společnosti v Rusku. BMWi nadále po roce 

2014 pokračuje i v energetické spolupráci, je podporována energetická účinnost a 
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technologie šetrné k životnímu prostředí a dále také exportní iniciativy OZE, vzhledem 

k sankcím ovšem v mnohem menší míře.
296

  

Aspekt civilní mocnosti je v bilaterálních německo-ruských vztazích tedy 

evidentní. Přestože projekty Nord Stream I a II probíhaly za zhoršující se situace ve vnitřní 

politice Ruska, bylo vždy snahou Německa tento trend zvrátit a Rusko více přiblížit 

k liberálnímu západu a zlepšit demokratizační proces a dodržování lidských práv v zemi. 

Během kancléřství Gerharda Schrödera i přes jeho nekritický přístup k Rusku nadále 

fungovala strategie „Wandel“ a byl založen Petěrburský dialog, kancléřka Merkelová byla 

vůči vnitřnímu vývoji v Rusku značně kritická a model civilní mocnosti je u ní daleko 

zřetelnější.  

Spolupráce s agresivním Ruskem vs. garance Ukrajině 

Kromě nedemokratických reforem uvnitř Ruska se prezident Putin uchýlil také 

k agresivnější zahraniční politice, která zasahuje až na hranice Evropy a narušuje tak její 

stabilitu. K této agresivní zahraniční politice se Vladimír Putin uchýlil ještě před svým 

znovuzvolením v roce 2011. Započal snahu o opětovné získání kontroly nad oblastmi, 

které nazývá „blízké zahraničí“ („near abroad“) a které představují v podstatě bývalá 

sovětská teritoria. Už v roce 2008 tak proběhla rusko-gruzínská válka, která poprvé 

ukázala, že se Rusko nebude zdráhat použít vojenské prostředky. Daleko větším 

problémem se pro Německo ale stala ukrajinská krize, kterou se spolu s EU snažilo 

zažehnat hned v začátcích konfliktu na konci roku 2013. Krizi způsobenou ukrajinskou 

snahou připoutat se více k EU, což Rusko vnímalo jako zásah do svého „blízkého 

zahraničí“, se ovšem zažehnat nepodařilo. Ruská smělost při zabrání Krymu a následná 

podpora separatistů na východě Ukrajiny Německo šokovala.
297

 

Kromě těchto konfliktů, kde došlo na užití vojenských prostředků, můžeme 

pozorovat vyšší ruskou agresivitu vůči svým sousedům i za užití ekonomických 

prostředků, konkrétně energetických. Poprvé v roce 2006 došlo k zastavení dodávek 

zemního plynu na Ukrajinu a podruhé pak v roce 2009, mezitím se v roce 2007 stala 

obdobná situace s Běloruskem kvůli ropě. Ve všech případech bylo ruské jednání 
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vyhodnoceno jako užití energetických surovin coby mocenského nástroje a vyvolalo v celé 

Evropě debaty o energetické bezpečnosti. 

Projekt NS I (podpis smlouvy v roce 2005) se tedy odehrával za jiné situace, 

okolnosti se u projektu NS II (podpis smlouvy 2015) výrazně lišily. Uzavření obchodu 

takového významu na pozadí těchto událostí vyvolalo odpor mnoha členských států EU. 

Projekt navíc představuje intenzivní strategickou spolupráci Německa s Ruskem na 

minimálně šedesát let dopředu. Nord Stream II tak může být vnímán jako spolupráce se 

státem, který porušuje mezinárodní právo a vede agresivní politiku přímo na hranicích 

Evropy, což koliduje s modelem civilní mocnosti.  

Na druhou stranu můžeme opět najít i prvky civilní mocnosti a snaha Německa 

vyrovnat strategickou rovinu tou hodnotovou je znovu přítomná. Německu je u projektu 

Nord Stream II vyčítána hlavně nesolidárnost vůči Ukrajině, která bude plynovodem 

značně poškozena. Na konci roku 2019 vyprší platnost smlouvy o dodávkách zemního 

plynu mezi Ruskem a Ukrajinou a není zcela jasné, zda se podaří vyjednat smlouvu novou. 

Jisté je ovšem to, že se zdvojnásobením kapacit NS (stavba by měla být dokončena taktéž 

do konce roku 2019) se ještě více snižuje politicko-strategická váha Ukrajiny při těchto 

jednáních. Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko (ve funkci květen 2014 – květen 

2019) i nový prezident Volodomyr Zelenskyj projekt NS II samozřejmě velmi kritizují a 

přejí si, aby Ukrajina nadále zůstala tranzitním státem pro ruský plyn. Angela Merkelová 

se na Mnichovské bezpečnostní konferenci 2019 k tomuto také vyjádřila. 

Dlouhodobě se snaží ukrajinského partnera ujistit o své podpoře, tedy pomocí 

artikulace se snaží vrátit Německu image civilního aktéra a vyrovnat tím rovinu 

uplatňování vlastních strategických zájmů na úkor jiných států. V poslední koaliční 

smlouvě z roku 2017 je věnována pasáž Rusku i Ukrajině, přičemž je zmíněno, že 

Německo bude podporovat nabytí opětovné plné teritoriální integrity Ukrajiny a stejně tak 

posílení její stability. Podporu Ukrajiny (finanční transfery) ale Německo podmiňuje 

reformami uvnitř Ukrajiny, primární je hlavně boj s korupcí s cílem celkové modernizace 

země.
298

 I na mnichovské konferenci v roce 2019 znovu vyjádřila připravenost podpořit 

                                                 
298

 „Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD: 19. Legislaturperiode,“ s. 149 – 150, dostupné z: 

https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1. 



 

82 

 

ukrajinský cíl zůstat tranzitním státem pro ruský plyn a přislíbila veškerou německou 

podporu při těchto jednáních.
299

  

V neposlední řadě je třeba přihlédnout ke kancléřčině snaze vyjednat s Ruskem 

garance pro Ukrajinu i po dostavení projektu NS II a po ukončení smlouvy mezi Ruskem a 

Ukrajinou na konci roku 2019. Zejména po kancléřčině požadavku na garance Ukrajině 

nelze koncept geo-economic power stoprocentně aplikovat. Pokud by Německo hledělo 

pouze na vlastní strategické zájmy, nepodmiňovalo by spuštění NS II těmito garancemi. 

Angela Merkelová se už v dubnu 2018 setkala s ukrajinským prezidentem Petrem 

Porošenkem a po tomto setkání prohlásila, že projekt NS II není možný bez jistoty, že 

Ukrajina zůstane tranzitním státem pro ruský plyn. Uznala také, že plynovod není 

výhradně tržním projektem, ale má také politické důsledky, o kterých je připravena jednat 

s cílem zajistit garance Ukrajině, neboť si je vědoma strategického významu tranzitu pro 

Ukrajinu.
300

 V tomto německá strana podporuje snahy viceprezidenta Evropské komise 

Maroše Šefčoviče.
301

 Ten již zahájil jednání mezi Ruskem, Ukrajinou a EU ve snaze 

zajistit podepsání nové dohody o tranzitu.
302

 Na následném jednání s ruským protějškem 

v Soči v květnu 2018 získala od Ruska alespoň určité garance. Putin jí ujistil, že bude přes 

Ukrajinu plyn přepravovat, dokud to pro Rusko bude hospodářsky výhodné.
303

 I nový 

ukrajinský prezident Zelenskyj byl při své státní návštěvě v Berlíně v červnu 2019 opět 

ujištěn o německé podpoře při snaze udržet Ukrajinu jako tranzitní stát a tím zajistit její 

energetickou bezpečnost. V otázce ekonomických sankcí vůči Rusku kancléřka Merkelová 

nadále trvá na jejich platnosti, dokud nedojde k pokrokům při řešení rusko-ukrajinského 

konfliktu.
304

  

Načasování projektu je sice označováno jako velmi nešťastné, pokud se ovšem na 

věc podíváme z hlediska německo-ruského partnerství, které se kvůli ruské vnitřní i vnější 

                                                 
299

 „Rede von Bundeskanzlerin Merkel zur 55. Münchner Sicherheitskonferenz am 16. Februar 2019 in 

München,“ Die Bundeskanzlerin. 
300

 „Merkel will bei Nord Stream 2 Bedenken der Ukraine berücksichtigen,“ Handelsblatt, 10. 4. 2018, 

dostupné z: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/deutsch-ukrainisches-treffen-merkel-will-

bei-nord-stream-2-bedenken-der-ukraine-beruecksichtigen/21159082.html?ticket=ST-3837444-

lzzS2Kr7C76TV9fQpngb-ap5. 
301

 „Rede von Bundeskanzlerin Merkel zur 55. Münchner Sicherheitskonferenz am 16. Februar 2019 in 

München,“ Die Bundeskanzlerin. 
302

 „Schröder vermutet Konkurrenz hinter Widerstand gegen Nord Stream 2,“ Der Tagesspiegel. 
303

 „Russland will Gas weiter über Ukraine liefern,“ ZEIT ONLINE, 18. 5. 2018, dostupné z: 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-05/wladimir-putin-sotschi-gaslieferungen-ukraine-transitland. 
304

 „Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem Präsidenten der Ukraine, Selensky,“ Die 

Bundeskanzlerin: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/pressekonferenz-von-bundeskanzlerin-

merkel-und-dem-praesidenten-der-ukraine-selensky-1638778. 



 

83 

 

politice značně ochladilo, pak z německé perspektivy dává smysl, že se pokusilo 

spolupráci opět prohloubit. Přestože se neshodnou v hodnotových otázkách, mohou nadále 

udržovat velmi pragmatickou ekonomickou spolupráci obdobně jako v dobách studené 

války. Vzhledem k uvaleným sankcím došlo k výraznému poklesu vzájemného obchodu, a 

Rusko se tak Německu začalo vzdalovat. Z pohledu dlouhodobé německé politiky vůči 

Rusku (udržet si Rusko jako kooperujícího partnera) se dostali do nežádoucí situace. 

Posílení spolupráce v energetickém sektoru, kterého se sankce netýkaly, tak může být 

chápáno i jako německá snaha se s Ruskem opět víc sblížit a navíc tím zajistit i strategické 

energetické zájmy. 

Projekt NS II je vnímán jako poškození Ukrajiny, které se tím ještě více snižuje 

politicko-strategický význam při jednáních s Ruskem za současných konfliktních vztahů a 

je to tak jedna z největších výtek evropských partnerů. Německá vláda se ale tento aspekt 

snaží kompenzovat zintenzivněným dialogem s Ukrajinou i Ruskem v otázkách budoucího 

užití ukrajinských přepravních tras zemního plynu a garantovalo Ukrajině podporu. Je 

dokonce v plánu pomoci Ukrajině s modernizací jeho přepravních tras.
305

 Mimo to se 

Německo aktivně zasazuje o řešení sporu mezi oběma státy a podařilo se díky tomu 

vyjednat Minské dohody. Aspekty obou ideálních modelů jsou tedy i zde patrné. 

Selektivní multilateralismus vs. prohlubování integrace 

Proti modelu civilní mocnosti stojí dále princip multilateralismu, který je 

projektem podlamován. Pokud se podíváme na příklon k multilateralismu, za kancléře 

Schrödera je typický spíše bilaterální přístup k Rusku, a tedy preference selektivního 

multilateralismu, což by naplňovalo podmínky konceptu „geo-economic power“. Za 

kancléřství Angely Merkelové už ale pozorujeme snahu o návrat k principiálnímu 

multilateralismu. Dá se také říci, že byla více otevřená evropeizaci energetické politiky, 

což obojí odpovídá spíše konceptu civilní mocnosti. Přesto ale i u NS II nadále zůstal 

prvek bilateralismu.
306

 

U projektu NS I je odklon od multilateralismu patrný v tom smyslu, že se jedná o 

čistě bilaterální projekt na pozadí vznikající energetické unie v rámci EU. Přestože 
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původní plány počítaly se zapojením severských států a mělo se jednat o evropský projekt, 

nakonec z tohoto záměru sešlo. Německo u projektu zůstalo i přes velkou kritiku některých 

členských států EU, že projektem podlamuje evropskou solidaritu při vytváření jednotného 

energetického trhu. Tento aspekt je zcela zřetelný u NS II, kde není problémem jen 

bilateralismus a vynechání evropských partnerů, projekt jde navíc vyloženě proti nově 

stanoveným cílům EU.  

V Evropské unii narůstala skepse vůči Rusku mnohem více než v Německu a 

hned po první plynové krizi (2006) se začalo ustupovat od prohlubování energetické 

spolupráce s Ruskem, která představovala zvyšování energetické závislosti na něm. 

Německo se naopak neobává Ruska jako dodavatele, obavy vzbuzují spíše technické 

aspekty a závislost na tranzitních zemích, které nejsou považovány za dostatečně stabilní. 

Tento rozdíl v chápání rizik se odráží v samotném projektu NS. Německo se dlouhodobě 

snaží ujistit evropské partnery o výhodách plynovodu pro celou EU, ta ovšem prosazuje 

zcela odlišnou strategii. Dohoda o zdvojnásobení kapacit plynovodu a postavení NS II 

krátce po ukrajinské krizi je proto v EU vnímána velmi negativně. Debatě nepřispěl ani 

názor německého ministra hospodářství Sigmara Gabriela v říjnu 2015, že by měla být 

regulace NS II ponechána v kompetenci národních autorit. Tento nešťastný výrok mnoho 

pozorovatelů vyhodnotilo jako německé odmítnutí energetické unie.
307

 

Plynovod Nord Stream I, jak již bylo zmíněno, nebyl od začátku plánován jako 

strategický bilaterální německo-ruský projekt, kterým se nakonec stal. Původní plány 

počítaly se zapojením více evropských států, které ale nakonec od projektu odstoupily. 

Zároveň je u NS I potřeba zmínit, že v době počátků jednání o výstavbě tohoto plynovodu 

ještě nebyla evropská integrace energetického sektoru tak pokročilá a o společném postupu 

v energetice se teprve začínalo jednat. Ani při podpisu dohody ještě neexistovala jednotná 

evropská strategie. Ta byla vytvořena až v roce 2007 a poprvé podchycovala i dimenzi 

vnější energetické politiky.
308

 U vzniku projektu Nord Stream II už ovšem celoevropská 

strategie existovala a utvoření bilaterálního projektu s Ruskem jí odporovalo. V tomto lze 

tedy Německo interpretovat jako „geo-economic power“ a spatřovat prvky selektivního 

multilateralismu. Nejvíce na tento aspekt upozorňuje Polsko, které Německo kritizuje za 
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nedostatek solidarity, neboť Německo rozhodnutí učinilo bez předchozí konzultace 

evropských partnerů.
309

 

   Nicméně je také potřeba zmínit, že Německo podporuje prohlubování integrace 

a vytváření energetické unie, dochází také k implementaci liberalizačních balíčků, s čímž 

mají obecně členové problémy zejména z toho důvodu, že se jedná o podstatnou část 

národní ekonomiky. Přes počáteční odpor i ze strany Německa se ovšem podařilo balíček 

přijmout a německý energetický trh je tak již liberalizovaný a multilaterální zakotvení je 

tedy v německé energetické politice zároveň velmi přítomné. Nejednalo se ovšem o snadné 

rozhodnutí, původně se Německo spolu s Francií postavilo proti třetímu liberalizačnímu 

balíčku, který značně poškozoval velké energetické giganty (v případě Německa E.ON), 

kterým byl nařízen tzv. vlastnický unbundling, tedy rozdělení výroby a přenosu energií, 

což je donutilo prodávat své sítě. E.ON se řadí k symbolům německého ekonomického 

úspěchu a bylo proto německou snahou balíček zmírnit.
310

 Od nabytí platnosti třetího 

liberalizačního balíčku se německá role při utváření vnitřního energetického trhu změnila 

od původního zastánce zachování stávajícího stavu k nynější roli podporovatele a s novou 

politikou Energiewende dokonce přebírá v evropském energetickém sektoru velmi aktivní 

roli.
311

 Německá vláda se také vyjádřila kladně k polskému návrhu na vytvoření 

energetické unie, který byl přednesen v důsledku ukrajinské krize v říjnu 2014. Kancléřka 

Merkelová tento projekt označila za společnou evropskou prioritou, zároveň označila za 

primární cíl posílení vnitřního energetického trhu.
312

  

Projekt NS tedy představuje samostatné německé jednání se třetí stranou ve 

strategickém sektoru energetiky, což je evropskými státy považováno za nesolidární a 

odpovídá to selektivnímu multilateralismu. Na druhou stranu ovšem Německo přes 

počáteční obtíže podporuje vytváření vnitřního energetického trhu EU, který je současnou 

kancléřkou označován za prioritu. Dále je také podporován polský návrh na vytvoření 

energetické unie, o němž se momentálně vyjednává v Evropské komisi. Tyto aspekty na 
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druhou stranu tedy poukazují na současné německé multilaterální ukotvení v energetickém 

sektoru na úrovni EU a v tomto ohledu Německo odpovídá modelu civilní mocnosti. 

Nesolidární partner vs. energetická bezpečnost celé EU 

Projekt Nord Stream (I i II) představuje zároveň spolupráci s Ruskem, kterého se 

zejména východoevropští partneři Německa obávají a které tato spolupráce oslabuje. U 

projektu NS II navíc daleko více protestují také severské státy v čele se Švédskem a 

Dánskem. Nově lze říci, že i Francie podpořila spíše odpůrce projektu při vyjednávání 

nové plynové směrnice na začátku roku 2019. Opomíjení evropských partnerů bylo typické 

především během vlády Gerharda Schrödera, jehož politika poškodila hlavně německo-

polské vztahy. Kritizována byla a stále je polskou stranou především nesolidárnost 

Německa, jak již bylo popsáno výše. I za vlády Merkelové – i přes její snahu profilovat se 

více jako solidární partner a urovnat poškozené vztahy – lze nadále plynovod považovat za 

nesolidární projekt, který Evropu rozděluje.  

I tento aspekt se Německo snaží vyrovnávat a jednat více v souladu s modelem 

civilní mocnosti jako solidární partner. Už i Gerhard Schröder se zasadil o budování 

dobrých vztahů s Polskem, za což v roce 2002 obdržel i Řád bílé orlice (nejvyšší polské 

politické uznání). V jeho případě se konkrétně jednalo o významné zásluhy v rozvoji 

vzájemné spolupráce mezi Polskem a Spolkovou republikou Německo. Schröderovo 

zásluhy o rozvoj německo-polských vztahů souvisejí především s přístupovými jednáními 

Polska do EU, ve kterých se kancléř aktivně angažoval a polskou stranu podporoval. 

Bývalý polský premiér Leszek Miller (ve funkci mezi lety 2001 – 2004) je přesvědčený, že 

bez Schröderovy podpory by polský vstup do evropských struktur vypadal úplně jinak a že 

polská cesta na západ byla umožněna jen skrze Německo. Tato jeho zahraniční politika 

bývá ovšem opomíjena v souvislosti s pozdějším podpisem smlouvy o výstavbě plynovodu 

NS I. V Polsku je kancléř asociován zejména právě s tímto projektem a vysloužil si i 

přezdívku „Gazprom-kancléř“.
313

 

Citlivost tohoto projektu pro Polsko musela být kancléři jasná, definitivně pak po 

jeho návštěvě v Polsku v roce 2004. Bylo jasné, že toto rozhodnutí povede k poškození 

vzájemných vztahů, neboť se polská strana na strategickou německo-ruskou spolupráci 

dívala se značnou skepsí. Bylo také chybou vlády opomenout fakt, že se Polsko definuje 
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především skrze svou minulost a historické zkušenosti. Schröder tedy spíše upřednostnil 

prohloubení spolupráce s Ruskem a německé energetické zájmy na úkor polského 

partnera.
314

 Toto se ihned po svém nástupu v roce 2005 snažila napravit nová kancléřka 

Merkelová. Civilní složka byla s jejím vstupem do čela státu v německé zahraniční politice 

daleko více evidentní, zejména v prvních letech svého působení se snažila profilovat jako 

solidární evropský partner a poměrně se jí dařilo vztahy s Polskem urovnat. Ke zlepšení 

vztahů přispěla zejména obměna polského vedení v roce 2007, kdy se do čela dostal 

proevropský Donald Tusk.
315

 

Hned v roce 2005 byl založen společný německo-polský dialog o energetických 

otázkách. Německo-polská pracovní skupina se od té doby pravidelně schází a projednává 

v otevřeném dialogu nejen bilaterální energetické otázky, ale také energetické otázky celé 

EU.
316

 Polsku bylo navíc nabídnuto podílet se na projektu, což ovšem odmítlo. Stejně tak 

bylo Polsku nabízeno napojit se na plynovod OPAL, který je na NS napojený a i tento 

návrh byl polskou stranou nejprve odmítnut.
317

 V současné době v případě plynovodu NS 

mezi Polskem a Německem nadále nepanuje shoda. Kancléřka Merkelová se ovšem snaží 

vyzdvihovat společné energetické snahy a cíle, k nimž patří snaha obou států své zdroje 

diverzifikovat. Stejně jako Polsko i Německo staví LNG terminál, který k tomuto účelu 

poslouží. Za společný cíl obou států je označováno také to, aby Ukrajina nadále zůstala 

tranzitním státem a došlo tedy k prodloužení smlouvy mezi ní a Ruskem, neboť to má pro 

Ukrajinu i bezpečnostní dimenzi.
318

  

Pomocí artikulace se také Německo navíc dlouhodobě snaží projekt profilovat 

jako společný evropský zájem, neboť podle něho posiluje energetickou bezpečnost celé 

EU. Na Mnichovské bezpečnostní konferenci Angela Merkelová hovořila o tom, že se stále 

jedná o ruský plyn, ať už do Evropy proudí přes Ukrajinu nebo přímým spojením 

v Baltském moři. Přes jakou přepravní trasu se tento ruský plyn do Evropy dostane, podle 

                                                 
314

 Górajek, „Von der Mehrdimensionalität der Geschichte...,“ s. 277 – 278. 
315

 Szabo, Germany, Russia and the Rise of Geo-economics, s. 121 – 123. 
316

 Drucksache 16/8692, „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Rainder 

Steenblock, Hans-Josef Fell, Sylvia Kottling-Uhl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen,“ Deutscher Bundestag, s. 3, dostupné z: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/086/1608692.pdf. 
317

 Fraser Cameron, „The Nord Stream Gas Pipeline Project and its Strategic Implications,“ European 

Parliament – Directorate General for Internal Policies, 2007,  s. 3 – 4, dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2007/393274/IPOL-

PETI_NT(2007)393274_EN.pdf. 
318

 „Deutsch-polnische Regierungskonsultationen: Aktuelle Themen im historischen Kontext,“ 2. 11. 2018, 

dostupné z oficiálních stránek Die Bundeskanzlerin: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-

de/suche/aktuelle-themen-im-historischen-kontext-1544916. 



 

88 

 

ní nehraje roli v zodpovězení otázky, jak moc je Evropa na Rusku energeticky závislá. 

Přestože nestojí o jednostrannou závislost žádného evropského státu na ruském plynu, 

upozornila znovu na fakt, že i v dobách studené války probíhaly dodávky plynu bez 

problému a současnou dobu rozhodně nepovažuje za horší. Dále pak hovořila v širších 

souvislostech o tom, že připoutání Ruska k Evropě pomocí NS jako strategického 

obchodního partnera nemusí být pro Evropu zdaleka tak zlé, jak se některé státy domnívají. 

V této souvislosti zmínila znovu Čínu, která by se v případě nezájmu EU spolupracovat 

s Ruskem, mohla stát jeho hlavním odběratelem a mohlo by tedy dojít k vytvoření 

závislosti Ruska na exportu energetických surovin do Číny. Merkelová se domnívá, že toto 

není v evropském zájmu a že bychom se i my (Evropané) měli chtít na obchodu s Ruskem 

podílet.
319

  

V tomto smyslu bylo již několikrát zmíněno, že je na plynovod NS I napojena i 

další plynová infrastruktura, která propojuje ruský plyn dále se západní Evropou skrze 

plynovod NEL a s jižní, střední a východní Evropou skrze plynovod OPAL. Navíc je 

momentálně ve výstavbě paralelní plynovod EUGAL, který bude napojen na NS II. 

V tomto ohledu naopak Německo jednoznačně pracuje multilaterálně a v souladu s cíly 

EU, které spočívají v propojování energetických infrastruktur. 

Obchodní zájmy vs. uvalení sankcí 

K typickým znakům konceptu „geo-economic power“ se dále řadí dominantní role 

obchodu, a to zejména obchodu orientovaného na export, který ovlivňuje německou 

zahraniční politiku. Dle Stephena Szaba je tento aspekt v německo-ruských vztazích zcela 

zřejmý. Německo i přes zvýšené politické napětí po vypuknutí ruské agrese ve východní 

Evropě nadále udržuje těsné obchodní vazby. Přestože se přidalo k ekonomickým sankcím 

vůči Rusku, v dlouhodobé perspektivě se neočekávají změny. Stále přetrvává argumentační 

linie „Wandel durch Handel“ a potřeba pokračovat v zapojování Ruska.
320

   

V případě Německa je jednoznačně v jeho zájmu udržovat úzké vazby se svým 

největším dodavatelem zemního plynu. Z předešlé analýzy německého energetického trhu 

je zřejmé, že je Německo na dovozu zemního plynu závislé a Rusko je pro něj jako partner 

zcela zásadní. Německo má sice alternativní možnosti v podobě LNG, kde je daleko širší 
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nabídka dodavatelů, jedná se ale o podstatně dražší variantu, která navíc vyžaduje 

vytvoření zcela nové a technologicky náročné infrastruktury v podobě terminálů. Dovoz 

zemního plynu z Ruska přes plynovody je obchodně mnohem výhodnější. Právě tento 

aspekt výhodného a strategického obchodu opět naznačuje spíše příklon k „geo-economic 

power“. Projekt Nord Stream je pak chápán jako německý obchodní zájem, který je příliš 

strategicky důležitý, než aby u něj upřednostnili hodnotovou stránku.  

Během kancléřství Gerharda Schrödera byly tyto strategické a ekonomické zájmy 

zcela zřetelné. I následující vláda ovšem pokračovala ve stejném trendu, což bývá 

vysvětlováno mimo jiné osobou Franka-Waltera Steinmeiera, který působil jako vedoucí 

Schröderovy kanceláře a o výstavbu plynovodu se také zasazoval a následně jako ministr 

zahraničí v kabinetu Merkelové zachoval kontinuitu v německé zahraniční politice vůči 

Rusku. Velmi zajímavý je rozpor u samotné kancléřky Merkelové, která i přes počáteční 

nesouhlas s projektem nakonec uznala jeho strategický význam a projekt NS I nikdy 

nezastavila. Během její vlády pak došlo dokonce k uzavření další smlouvy o výstavbě NS 

II a strategický význam tohoto projektu zopakovala i na poslední Mnichovské 

bezpečnostní konferenci v roce 2019.
321

  

Nicméně uvalení sankcí v důsledku ukrajinské krize v roce 2014 modelu geo-

ekonomické mocnosti značně odporuje a poukazuje na upřednostnění solidarity 

s evropskými partnery a Ukrajinou. Dále poukazuje samozřejmě také na odmítnutí užití 

násilí a agrese v mezinárodních vztazích, což také koresponduje s modelem civilní 

mocnosti. Nejenže ruské jednání německá vláda tvrdě odmítla, odhodlala se i k uvalení 

ekonomických sankcí a jednala velmi aktivně s cílem zajištění jednoty evropského přístupu 

vůči Rusku. Některé členské státy se totiž obávaly dopadů evropských sankcí na vlastní 

domácí ekonomiku a zdráhaly se je podpořit, Německo bylo ovšem neoblomné a trvalo na 

jejich uvalení.
322

 V roce 2018 se Angela Merkelová navíc vyslovila pro další prodloužení 

sankcí kvůli nadále nedořešenému konfliktu na východě Ukrajiny.
323

 A jak bylo již 
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zmíněno, na tomto trvá i nadále, což přislíbila současnému ukrajinskému prezidentovi 

Zelenskému při jeho návštěvě Berlína v červnu roku 2019.
324

 

Rusko-německý obchod byl přitom před ukrajinskou krizí na svém vrcholu a 

spolupráce se stále více zintenzivňovala. Kontinuálně například rostl počet německých 

firem na ruském trhu. Zatímco v roce 2003 jich bylo okolo dvou a půl tisíc, v roce 2012 už 

šest tisíc. Ruský trh je pro německé firmy velmi důležitým a atraktivním a stále více firem 

se o expanzi na něj zajímalo. Pro příklad lze také uvést investiční plány německých 

gigantů Volkswagen a Siemens, kteří oba plánovali investice ve výši jedné miliardy eur do 

roku 2018.
325

  Odhaduje se také, že v roce 2012 bylo na bilaterální spolupráci s Ruskem 

závislých asi tři sta tisíc pracovních míst v Německu.
326

 Uvalení sankcí, které německé 

firmy poškodilo, tak opět poukazuje na to, že primární motivací německé strany není 

obchodní zájem. Dopady sankcí na vzájemný obchod totiž byly značné, došlo k propadu 

v letech 2015 – 2016. V roce 2015 je jednalo o propad o 23,9 % a v roce 2016 ještě o 

dalších 6,8 %.  Dopady byly znatelné i u německého exportu, kde se jednalo o pokles o 

18,4 % v roce 2014, v roce 2015 o dalších 25,8 % a v roce 2016 ještě o 1,2 %.
327

 Zde je ale 

potřeba zmínit argument Stephena Szaba, který i uvalení sankcí v důsledku ukrajinské 

krize považuje za projev „geo-economic power“, pro takového aktéra je totiž typické užití 

ekonomické síly k prosazení národních zájmů. Tento aspekt dle něj nebyl v německo-

ruských vztazích před ukrajinskou krizí zřetelný a poprvé ho tak můžeme pozorovat, až 

když se Německo spolu s ostatními evropskými státy odhodlalo k uvalení sankcí.
328

 

4.3 Vyhodnocení Německa jako „dividual actor“ 

Německou roli na příkladu projektu NS I a II lze interpretovat pomocí konceptu 

geo-economic power, jsou jednoznačně pozorovatelné přinejmenším aspekty tohoto 

modelu. Jsou patrné německé strategické zájmy, závislost na ruském zemním plynu a 

snaha vyhnout se tranzitním státům, které potenciálně ohrožují německou energetickou 

bezpečnost. Německé chápání energetické bezpečnosti je odlišné od jeho některých 
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evropských partnerů a vzniká kvůli tomu rozdílná zahraniční strategie, která způsobuje 

konflikt na úrovni EU. Německo je označováno za nesolidárního partnera, který uplatňuje 

selektivní multilateralismus a je tedy partnerem pouze ve chvíli, kdy se mu to hodí. Kritika 

zaznívá zejména z Polska, které má samo strategický zájem na tom, aby NS nevznikl.  

Dalším patrným znakem Německa jako geo-ekonomické mocnosti na příkladu NS 

je spolupráce s Ruskem, které se řadí k nedemokratickým režimům, nedodržuje lidská 

práva a vede také agresivní zahraniční politiku na hranicích Evropy. Setrvání ve 

strategické spolupráci s Ruskem (která znamená také značný přínos do ruského státního 

rozpočtu) může být i přes tyto faktory vnímáno jako německé upřednostnění vlastního 

obchodního zájmu. Obchodní zájem ve vzájemných vztazích je patrný, objem vzájemného 

zahraničního obchodu až do ukrajinské krize každým rokem narůstal a stejně tak 

každoročně rostly i ruské dodávky energetických surovin do Německa.  

Na druhou stranu je ale také zřejmé, že se Německo snaží balancovat své 

strategické zájmy i civilní složkou ve své zahraniční energetické politice i ve své politice 

vůči Rusku. Některé aspekty modelu civilní mocnosti jsou tedy v tomto případě také 

platné. Zejména s nástupem Angely Merkelové do čela německé vlády je patrná snaha o 

obnovení důvěry evropských parterů a prohloubení dialogu v energetických otázkách 

s Polskem, které bylo projektem nejvíc znepokojené. Německo také zůstalo otevřené 

prohlubování spolupráce a integrace v energetickém sektoru v rámci EU. V posledních 

letech dokonce převzalo aktivní roli v otázkách obnovitelných zdrojů energie a vyjádřilo 

podporu návrhu na vytvoření energetické unie. Zároveň tak lze tvrdit, že v energetice 

působí i jako multilaterální evropský partner. 

Projekt NS sice představuje spolupráci se stále více nedemokratickým a 

agresivním režimem, analýza ale ukázala, že na pozadí vzájemné spolupráce byla vždy 

německá snaha o modernizaci a pozápadnění Ruska (strategie „Wandel“), a tedy podpora 

demokratického procesu uvnitř Ruska. Německo-ruskému partnerství je vyčítána absence 

strategických projektů, NS II představuje jediný takový projekt a právě jejich nedostatek je 

považována za základ selhání konceptu „modernizačního partnerství“. Můžeme se tak na 

projekt dívat i jako na německý strategický zájem nejen z ekonomického hlediska, ale také 

z hlediska snahy o navázání hlubší spolupráce s Ruskem, s nímž se dostaly vztahy na 

nejnižší bod od německého sjednocení. Ačkoliv tedy německá vláda prosazuje spolupráci 

s nedemokratickým režimem, nezůstává přitom slepá vůči ruským demokratickým 
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deficitům, jejichž možné vylepšení vidí jen v případě prohlubování spolupráce. I přes 

neshodu v hodnotové politice, je pro Německo nadále možná alespoň pragmatická 

spolupráce, od které si slibuje možnost modernizace v Rusku. 

Rusko tedy bylo a i po zvýšení ruské agresivity nadále zůstává německým 

strategickým partnerem, jak ostatně řekla sama kancléřka Merkelová na Mnichovské 

bezpečnostní konferenci 2019 („Russland bleibt ein Partner“
329

). Na základě analýzy 

vzájemných německo-ruských vztahů lze tvrdit, že Německo považuje spolupráci 

s Ruskem za správnou cestu a nutnost pro bezpečnost Evropy. Vychází i z vlastní 

historické zkušenosti, kdy se konfliktní vztahy ukázaly jako nesprávná cesta a naopak 

zkušenost ostpolitiky je považována za předpoklad umožnění německého sjednocení. 

Ostpolitika také ukazuje, že vzájemné německo-ruské vztahy fungovaly i na pozadí daleko 

většího konfliktu v podobě studené války a nejedná se tedy o vybočení, ale spíše 

kontinuální pokračování vzájemných energetických vztahů.  

Na příkladu projektu Nord Stream tak lze pozorovat obě sociální logiky – 

Německo jako civilní mocnost i Německo jako geo-ekonomickou mocnost. Budeme-li na 

Německo nahlížet jako na „rozpolceného aktéra“ (dividual actor), můžeme pozorovat obě 

tyto sociální logiky a snahu německého vedení je vzájemně balancovat. V obecnější rovině 

německo-ruských vztahů pak lze pozorovat německou snahu balancovat další dvě sociální 

logiky v podobě příklonu k ostpolitice proti příklonu k transatlantismu.  

Rusko je totiž také dlouhodobě považováno za středobod vzájemných německo-

amerických vztahů a německá Russlandpolitik je velmi ovlivňuje. V době vlády Gerharda 

Schrödera došlo kvůli jeho velmi blízkým vztahům s Ruskem k poškození americké 

důvěry, což se po určitou dobu dařilo napravovat kancléřce Merkelové. Zejména v době 

tzv. černo-žluté koalice CDU/CSU a FDP od roku 2009 s Guidem Westerwellem jako 

ministrem zahraničí byl patrný daleko větší zájem o transatlantické vazby. Kromě zlepšení 

německo-amerických vztahů se v této době dařilo více i vztahům Německa 

s východoevropskými státy. Angela Merkelová byla Washingtonem označena za 

nejvýznamnějšího evropského lídra, a když tehdejší americký prezident Barack Obama 

zrušil v říjnu 2013 naplánované setkání s Vladimírem Putinem, německá vláda ho v tom 

podpořila. Německo si ovšem nikdy nemohlo (tak jako USA) dovolit Rusko ignorovat 
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úplně, nadále se tak konal dialog s Ruskem.
330

 Tato konstelace se ale velmi změnila 

s novým americkým vedením od roku 2017.  

Paradoxně přestože je nynější kancléřka z CDU, tedy z tábora tradičně se 

upínajícího více na transatlantické vazby, pozorujeme momentálně spíše opak a vzdalování 

od USA. Merkelová kritizuje současné americké vedení a varuje před politikou „America-

first“ a namísto toho vybízí ke konstruktivní spolupráci s Ruskem (i Čínou).
331

 Takto 

reagovala zejména na americké výčitky ohledně výstavby projektu Nord Stream II, kdy je 

Německo Spojenými státy tlačeno, aby tuto energetickou spolupráci nadále 

nepodporovalo. S vyšší agresivitou ruského režimu se snižuje americká tolerance 

německo-ruského partnerství a je vyžadován tvrdší postup. Německá vláda tak musí 

balancovat i svůj vztah vůči Rusku a USA. Uvalení sankcí znamenalo uklidnění 

amerického partnera, stále ovšem probíhal i dialog s ruskou stranou a tedy i příklon 

k ostpolitice. 

Německá zahraniční politika v oblasti energetiky je tedy plná rozporuplností a ani 

jeden z ideálních konceptů civilní a geo-ekonomické mocnosti plně neobstojí při analýze 

všech jejích aspektů a v celé její komplexnosti. Příklad Nord Stream vykazuje známky 

obou sociálních logik a jeví se proto jako „dividual actor“ neboli rozpolcený aktér. 
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Závěr 

Německá zahraniční politika je plná rozporuplností, což se na příkladu německo-

ruské energetické spolupráce jednoznačně ukazuje. Civilní mocnost v podobě 

upřednostnění hodnot a geo-ekonomická mocnost (upřednostnění strategických zájmů) 

představují dvě soupeřící sociální logiky, které musí německá vláda ve své energetické 

politice neustále vyrovnávat. Toto vyrovnání a snaha o opětovné nastolení pořádku mezi 

nimi probíhají pomocí artikulace. V německo-ruské spolupráci je dále patrný také rozkol 

dalších dvou sociálních logik, a sice příklonu k ostpolitice a transatlantismu.  

Analýza německé vnitřní energetické politiky ukázala velký význam zemního 

plynu v krátkodobém až střednědobém hledisku. Se současnou politikou tzv. 

Energiewende se pojí podpora obnovitelných zdrojů energie a zvýšení jejich podílu 

v energetickém mixu, zároveň také stanovuje emisní cíle. Výstavba OZE intenzivně 

probíhá a tyto procentuální cíle se pravděpodobně splnit podaří, v případě emisí jsou ale 

prognózy neúprosné v neprospěch stanovených cílů. Velký podíl na tom mělo také 

rozhodnutí o odstupu od jaderné energetiky do roku 2022 (tzv. Atomausstieg). Od roku 

2011 tak dochází k rychlému odstavování německých jaderných elektráren, jejichž 

kapacity je potřeba nahrazovat fosilními zdroji energie, s čímž souvisí nárůst produkce 

oxidu uhličitého. S těmito zdroji se počítá minimálně do doby, než je bude Německo 

schopné plně nahradit obnovitelnými zdroji (cílem je, aby se OZE do roku 2050 podílely 

na výrobě elektřiny z 80 %). Do té doby je tak Německo závislé na dovozu, neboť 

disponuje jen malými vlastními zásobami a od těžby se navíc ustupuje i z ekologických 

důvodů. Tento trend spojuje celou Evropu, proto Německo nemůže v delším časovém 

horizontu počítat s dodávkami zemního plynu od evropských partnerů. Energetická 

spolupráce má tak pro Německo velký strategický význam, dodávky zemního plynu 

z Ruska pokrývají asi 40 % celkové německé spotřeby. 

Německo-ruské vztahy mají poměrně dlouhou tradici energetické spolupráce, 

která započala ostpolitikou Willyho Brandta v 70. letech. I v době studené války dokázali 

oba partneři i přes rozdílné hodnoty udržovat poměrně stabilní pragmatickou spolupráci 

založenou na vzájemném obchodu. Spolupráce byla pro obě strany ekonomicky výhodná a 

spočívala v poskytnutí německých financí a technologií pro vybudování plynovodů na 

oplátku za dodávky ruského plynu na několik let. Z německé strany se také jednalo i o 
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snahu normalizovat vztahy s východním blokem, vybudovat důvěru a zajistit tak 

bezpečnost v Evropě pod strategií „Wandel durch Annäherung“. 

Ostpolitika je od té doby v německé politice vůči Rusku (tzv. Russlandpolitik) 

přítomná, je považována za jeden z předpokladů, které umožnily německé sjednocení. 

Kooperace s Ruskem je považována za správnou strategii pro zajištění evropské stability. 

Po německém sjednocení se tak vzájemné vztahy nadále upevňovaly a zlepšovaly, 

Německo se snažilo Rusko zapojovat do západních struktur a vkládalo velké naděje do 

demokratizačního procesu uvnitř Ruska. Velmi brzy se ale ukázaly limity vzájemné 

spolupráce kvůli odlišným hodnotám, což u obou partnerů vyvolalo frustraci. I přes 

demokratické deficity si kancléř Gerhard Schröder utvořil nadstandardně přátelské vztahy 

s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a byl vůči jeho politice otevřeně nekritický. 

Ještě za jeho vlády byla energetická spolupráce prohloubena o strategický projekt Nord 

Stream I. 

Kancléřka Angela Merkelová byla vůči Rusku vždy daleko kritičtější, nadále 

ovšem zachovala kontinuitu německé Russlandpolitik a udržovala alespoň pragmatickou 

spolupráci založenou na obchodní výměně. I přes prohlubování rozdílů mezi postoji obou 

států se i po ukrajinské krizi podařilo zachovat partnerství a došlo k dohodě o výstavbě 

plynovodu Nord Stream II. Kritici projektu Německu vyčítají upřednostnění 

ekonomických zájmů („geo-economic power“) nad hodnotami („civilian power“). Tato 

analýza ale ukazuje, že jsou obě sociální logiky v německé vnější energetické politice 

přítomné a že je přesnější Německo nazvat „rozpolceným aktérem“ („dividual actor“).   

Projekt Nord Stream tedy nepředstavuje vybočení z „normálního“ německého 

modelu zahraniční politiky. Německo není aktér s jedinou identitou, což se projevilo a 

projevuje v mnoha dalších oblastech mimo energetiku a může tak ve svém zahraničně-

politickém jednání vykazovat protichůdné tendence. V případě projektu Nord Stream se 

jedná o balancování sociální logiky civilní mocnosti založené spíše na upřednostňování 

norem a hodnot v mezinárodních vztazích a geo-ekonomické mocnosti upřednostňující 

spíše vlastní strategické zájmy. Bylo ukázáno, v čem lze spatřovat rysy obou těchto 

přístupů na konkrétním příkladě projektu Nord Stream I a II a jak se Německo snaží 

pomocí artikulace najít mezi nimi rovnováhu.  
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Dále z předchozí analýzy vyplývá také fakt, že ekonomické zájmy nejsou jedinou 

německou motivací pro udržení Ruska jako svého partnera. Přestože je vzájemný obchod 

pro Německo jednoznačně strategicky důležitý a prospěšný, při uvalení sankcí se jasně 

ukázalo, že to není určujícím motivem pro německou zahraniční politiku vůči Rusku.  

Snaha udržet si Rusko jako partnera vychází z hlubší historické tradice, která kooperující 

Rusko dlouhodobě chápe jako garanta stability v Evropě. Pokud zasadíme projekt Nord 

Stream do širší perspektivy vzájemných německo-ruských vztahů, můžeme pozorovat, že i 

po ukrajinské krizi si Německo nadále snaží udržet strategické partnerství s Ruskem. I přes 

uvalení sankcí došlo k dohodě o výstavbě plynovodu Nord Stream II, který předznamenává 

úzkou spolupráci na dalších minimálně šedesát let a značí, že Německo s Ruskem nadále 

počítá a považuje ho za partnera, což ostatně říká i samotná kancléřka Merkelová. 

Dalším pozorovatelným rozkolem v obecné rovině německo-ruských vztahů je 

příklon k ostpolitice a transatlantismu. Mezi německými politickými představiteli v tomto 

nepanuje shoda, velmi obecně lze pozorovat tradiční příklon stran SPD a Die Linke 

k ostpolitice a naopak CDU spíše k transatlantismu. I toto má souvislost s projektem Nord 

Stream především za současné zhoršené situace vzájemných vztahů Ruska se západem, 

kdy je pro Německo problematičtější než kdy jindy najít rovnováhu mezi těmito dvěma 

přístupy v zájmu zachování dobrých vztahů se všemi stranami. Načasování NS II velmi 

krátce po ukrajinské krizi sice pomohlo vzájemným vztahům s Ruskem, což bylo za 

současného ochlazení a uvalení sankcí stěžejní, na druhou stranu to ale vyvolalo ostrou 

reakci USA a některých evropských států. Německo-ruské vztahy jsou tedy také 

středobodem vzájemných vztahů mezi Německem a EU a USA.  

Závěrem lze říci, že energetická spolupráce je už od dob studené války základem 

vzájemné německo-ruské spolupráce a projekt Nord Stream představuje její další ukotvení 

na pozadí zhoršujících se vztahů mezi Ruskem a západem. I se změnou německého vedení 

lze nadále očekávat snahu o minimálně pragmatickou obchodní kooperaci s ruským 

protějškem. Ta je důležitá pro německé strategické zájmy, především pro obchodní oblast a 

zajištění energetických dodávek. Stále bude ale také zcela jistě patrná snaha Německa 

udržet kooperující Rusko i na základě přesvědčení, že je to nutné pro mír v Evropě. Nadále 

tak lze očekávat roli Německa jako „mediátora“ mezi Ruskem a Evropou, potažmo 

Ruskem a Spojenými státy. 
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Summary 

This thesis examines German foreign energy policy and its inconsistencies with the focus 

on the German-Russian energy cooperation and the Nord Stream I and II pipeline projects. 

The main goal is to contribute to the broad debate and research on German actorness in 

international system while using the “dividual actor” concept approach. This concept 

creates the theoretical framework of this thesis and enables to observe contradictions in 

German energy policy regarding Nord Stream. Using both ideal concept models of 

“civilian power” by Hanns W. Maull and “geo-economic power” by Hans Kundnani and 

Stephen S. Szabo this paper aims to explore their limits while also observing their validity 

in certain aspects of German actions. Nevertheless, the dividual actor approach seems to be 

a better fit in order to analyze German policy and actions in their complexity. Applying the 

dividual actor approach also involves working with both of these ideal concepts. 

Domestic energy policy analysis provides with a complex overview of the importance of 

natural gas in German energy mix. With the current energy policy (the so called 

Energiewende) renewable sources of energy represent the key element in the future energy 

mix. In 2011 the then government decided to support nuclear phase out which means that 

all nuclear power plants will be shut down until 2022. This rather radical turn has 

inevitably a significant impact on the whole German energy system. Fast replacement of 

these energy losses had to be found and even though the share of renewable sources on 

electricity generation is growing every year it still cannot be an adequate replacement. 

Therefore higher consumption of fossil sources of energy was needed. These have a very 

negative impact on the environment producing high amounts of CO2 emissions which also 

makes it impossible for Germany to fulfil its emission goals. Natural gas is the “cleanest” 

fossil source and is also the most desirable to use. 

Natural gas represents in short-term up to medium-term the “bridge source” before 

Germany will be able to fully rely on its renewable sources of energy.  The domestic 

reserves of natural gas are unfortunately very limited and represent only about 7 % of the 

whole German consumption per year. The majority of gas has to be imported and its 

biggest supplier is the Russian Federation.  
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When explicating the importance of natural gas in German energy mix and its import 

dependence on Russia it might seem that strategic interests play the most significant role in 

German-Russian relations. Nevertheless, analysis of German strategic policy towards 

Russia (the so called Russlandpolitik) points to another reason for German will to keep 

Russia close to Europe. Based on the historical experience it believes that cooperative 

Russia is essential for keeping stability and peace in Europe. This would also explain 

German support for the highly controversial Nord Stream II project shortly after the 

Ukrainian crisis. As result of the economic sanctions their cooperation started to decrease 

significantly which is an unwanted scenario for Germany (for not only economic reasons). 

Many aspects of the German foreign energy policy and German actions regarding the Nord 

Stream project were discussed in order to analyze them using the dividual actor approach. 

Some actions support the civilian power argument whereas others the geo-economic power 

argument. Namely, on one hand NS represents cooperation with an undemocratic regime 

which is also very aggressive in its foreign policy in the European neighbourhood. 

Germany is criticized for not being solidary with other EU members focusing mainly on its 

own economic interests while also applying only selective multilateralism. This 

interpretation corresponds with the geo-economic model. On the other hand behind the 

economic cooperation was always strategy to modernize and democratize domestic 

Russian policy (the so called “Wandel” strategies typical since the 1970’s). After the 

Ukrainian crisis Germany also strongly criticized Russian actions and supported economic 

sanctions which harmed their own economic interests significantly. It also guaranteed the 

use of Ukrainian pipeline routes even after the Nord Stream II pipeline will be finished. 

Moreover, Germany also argues that this project represents a contribution to energy 

security of the whole EU which is supported by connecting it to many other southern and 

central European states. On the EU level Germany supports creating energy union and 

deeper integration in energy sector in general and therefore acts in a multilateral 

framework. 

In conclusion, both civilian and geo-economic aspects are present in German actions 

regarding energy policy, cooperation with Russia and the Nord Stream project. Its actions 

are full of inconsistencies and even contradictions. Therefore, labelling Germany as 

“dividual actor” seems to be plausible and the best fit in this case.   
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Seznam zkratek 

AA – Auswärtiges Amt (Spolkové ministerstvo zahraničních věcí) 

BDI – Svaz německého průmyslu (Bundesverband der Deutschen Industrie) 

BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Spolkové ministerstvo pro 

hospodářství a energii) 

BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Spolkové 

ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti) 

CDU – Christlich Demokratische Union Deutschlands (Křesťanskodemokratická unie) 

EnGW – Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung neboli 

„Energiewirtschaftsgesetz“ (Zákon o zásobení elektřinou a plynem) 

FDP – Freie Demokratische Partei (Svobodná demokratická strana) 

IEF – International Energy Agency (Mezinárodní energetická agentura) 

IEF – International Energy Forum (Mezinárodní energetické fórum) 

IRENA – International Renewable Energy Agency (Mezinárodní agentura pro 

obnovitelnou energii) 

LNG – Liquefied Natural Gas (zkapalněný zemní plyn) 

NS I – Nord Stream I 

NS II – Nord Stream II 

OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organizace zemí 

vyvážejících ropu) 

OZE – obnovitelné zdroje energie 

SNS – Společenství nezávislých států 
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