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Abstrakt 

Mezinárodní prostředí prochází obdobím významných zvratů. Terorismus, rostoucí vliv 

nových mocností a autoritářských režimů a oslabování multilateralismu přispívají k 

postupnému rozkladu světového pořádku a zároveň představují vážnou výzvu pro Evropu. 

Zranitelnost evropské bezpečnostní architektury odhalila zejména ruská anexe Krymu v roce 

2014. Cílem této diplomové práce je odhalit, jak byly tyto výzvy vnímání a jak na ně reagovaly 

dvě nejvýznamnější země Evropské unie: Francie a Německo. Hlavní pozornost je věnována 

percepci změn mezinárodního pořádku, bezpečnostních hrozeb a konfrontační politiky Ruska 

k Evropě a jejímu sousedství. Dále se práce zabývá vnímáním měnících se zahraničně-

politických priorit Spojených států a prohlubování evropské spolupráce v oblasti bezpečnostní 

a obranné politiky. Analýza německého a francouzského diskurzu popisuje a srovnává přístup 

těchto dvou zemí k měnícímu se mezinárodnímu prostředí a tím zodpovídá otázku 

kompatibility jejich strategického uvažování. 

 

 

Abstract 

The international environment is going through a period of major upheaval. Terrorism, the 

growing influence of emerging powers and authoritarian regimes, and the weakening of 

multilateralism contribute to the gradual deterioration of the world order and simultaneously 

represent a serious challenge to Europe. In the aftermath of the Russian annexation of Crimea 

in 2014, the vulnerability of the European security architecture became especially apparent. 

This thesis aims to unfold how these changes were perceived and responded to by two major 

countries of the European Union: France and Germany. The main focus is on the perception of 

these changes, the security challenges and the relationship with Russia and its confrontational 

policy towards Europe and the surrounding areas. Furthermore, it deals with their perception 

of the changing foreign-policy priorities of the United States and the deepening of European 

cooperation in the field of security and defense policy. The analysis of the German and French 

discourse depicts their attitude and then compares their approach to the changing international 

landscape, thus answering the question of the compatibility of their respective strategic 

thinking.  
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Úvod 

Odborná debata po konci studené války často pracovala s hypotézou, že spolu s kolapsem 

sovětského impéria z Evropy zmizel hlavní motiv pro těsnou spolupráci v oblasti bezpečnosti. 

Absence relevantní hrozby byla zmiňována jako jeden z důvodů pro vlažný postoj ke společné 

evropské zahraniční a bezpečnostní politice i jako zdroj oslabování transatlantických vazeb. 

Situace se nicméně v posledních letech zásadně změnila. Evropská unie čelí hrozbám na všech 

frontách, impulzů pro spolupráci v bezpečnostních otázkách je dnes bezpočet. 

Mezinárodní prostředí se dramaticky proměňuje. Oslabování vlivu Spojených států provází 

posilování postavení nedemokratických mocností, jako jsou Rusko a Čína. Otřásá se také 

nejbližší evropské okolí. Vlekoucí se konflikty v oblasti Sahelu, Libyi, Levantě a na východě 

Evropy jsou zdrojem přetrvávajícího napětí, na které je Evropa nucena reagovat. Kromě toho 

se Evropská unie potýká také s řadou vnitřních problémů, jejichž vyvrcholením bylo 

rozhodnutí Velké Británie opustit spolek 28 zemí. Všechny tyto výzvy byly také impulsem pro 

probuzení zájmu o otázku společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. V 

posledních letech se tak podařilo nastartovat hned několik projektů, mezi nimi zejména 

PESCO, EI2 či Evropský obranný fond. Spolu s těmito změnami rostl odborný zájem o 

zahraničně-politický a obranný aspekt evropské integrace. (Baun & Marek, 2019; Billon-

Galland & Quencez, 2017) 

Byť mají zmiňované výzvy nepopiratelné implikace pro celou unii a její bezpečnost, jejich 

vnímání se mezi jednotlivými členskými státy značně liší. Důvodem jsou rozdílné historické 

zkušenosti, geopolitické zájmy, kapacity i vnímání vlastní role v mezinárodním prostředí. Tato 

různorodost přístupů vyplývající mimo jiné z rozmanitých strategických kultur jednotlivých 

zemí je také jednou z překážek skutečně ambiciózní a akceschopné společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky Evropské unie. Na druhou stranu jsou to právě významné otřesy, co může 

podle odborníků zabývajících se otázkou formování a fungování strategické kultury od základů 

změnit strategickou identitu a tím i přístup aktérů k mezinárodnímu systému a bezpečnostním 

otázkám.  

Cílem této práce proto bude odhalit, jak tyto zásadní otřesy vnímaly a  reagovaly na ně dvě 

klíčové země EU - Francie a Německo. Zájem bude zaměřen na to, zda dochází ke sbližování 

jejich postojů, či zda se podstatně rozchází a co tato zjištění znamenají pro možnost formování 

evropské strategické kultury. Zvláštní pozornost bude věnována roli Ruska jakožto jednoho z 

nejvýraznějších destabilizujících faktorů evropského okolí posledních let. 

I když je možné zvyšující se napětí mezi Západem a Moskvou sledovat již od počátku nového 

tisíciletí, opravdovým zlomem ve vzájemných vztazích byly až ruské akce v Gruzii v roce 2008 

a reakce na ukrajinskou revoluci v roce 2014 v podobě záboru Krymu a podpory donbaský 

separatistů. Zejména anexe Krymu byla mnohými novináři, akademiky i politiky prezentována 
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jako bezprecedentní a ve 21. století nepřístojný akt agrese vůči cizímu státu a zlomový 

historický milník. Jen stěží se dá hledat vhodnější příklad  formativního momentu, tak jak o 

něm hovoří experti věnující se otázce strategické kultury.  

Z toho důvodu bude ruskému vojenskému a mezinárodně-politickému avanturismu a reakci 

dvou ekonomicky (Německo) a vojensky (Francie) nejvýznamnějších členů EU na něj 

věnována zvláštní pozornost. Práce by měla odhalit, do jaké míry jsou postoje, percepce hrozeb 

a navrhovaná opatření těchto dvou zemí kompatibilní. Domnívám se, že zodpovězení těchto 

otázek je nezbytné pro jakékoliv další uvažování o možnostech formování sdílené evropské 

strategické kultury.  

Tuto úvahu o ústřední roli Francie a Německa podporuje nedávná studie think tanku European 

Council on Foreign Relations mapující roli, kterou tyto země hrají uvnitř Evropské unie. 

Závěrem práce je zjištění, že Německo a Francie jsou vnímány ostatními členy jako zdaleka 

nejvlivnější aktéři a zároveň také nejvyhledávanější partneři pro hledání odpovědí na aktuální 

bezpečnostní a zahraničně-politické výzvy. (Franke & Puglierin, 2020) 

Kromě vnímání hrozeb a výzev se práce zaměřuje také na formování diskurzu týkajícího se 

evropské strategické autonomie. Cílem je zjistit, jakým způsobem Francie a Německo usilují o 

nastartování spolupráce v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti a jakým způsobem se snaží 

integraci v této oblasti prezentovat, hájit a jaký je její konečný cíl.   
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Cíl práce a výzkumné otázky 

Tento rok tomu bude dvacet let od teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New 

Yorku, během nichž došlo k výrazné proměně mezinárodního a bezpečnostního prostředí. 

Vedle mezinárodního terorismu vzrostl význam kybernetických hrozeb, stejně jako role 

nestátních aktérů. Kromě toho došlo také k významné změně rozložení moci v mezinárodním 

systému. Unipolární svět a neochvějná hegemonie Spojených států je již minulostí, o čemž 

svědčí rostoucí rivalita se stále ambicióznější Čínou. Svou moc konsolidovalo také Rusko, 

které se po desetiletí ekonomické a politické stagnace, jež provázela první desetiletí po rozpadu 

Sovětského svazu, vrátilo na světovou scénu jako sebevědomý hráč.  

Tyto transformativní změny nutí státy přizpůsobit se nové realitě a jsou znatelně cítit také v 

Evropě, která v posledních letech naplno zakusila dopady nových hrozeb a nových vyzyvatelů. 

Cílem práce proto bude zjistit, jakým způsobem se na tyto turbulence snaží adaptovat dvě 

klíčové země Evropské unie - Francie a Německo. Práce by měla odhalit, jak je debata o těchto 

dvou zemí o nových hrozbách a výzvách uchopena v rámci politického a mediálního diskurzu 

těchto dvou zemí a jak jsou tyto hrozby vnímány a jaká řešení jsou předkládána. 

Zaměření na roli hrozeb pro formování diskurzu není náhodné. Konstrukce hrozeb a určitého 

vnímání okolního světa je totiž odedávna ústřední součástí politického diskurzu a prostředkem 

pro legitimizaci státních politik i konkrétních rozhodnutí. Jak píše Simon Dalby (1990, 174) ve 

své práci zaměřené na americký bezpečnostní diskurz po druhé světové válce: “Diskurzy jsou 

víc než pouhé systematické způsoby mluvení a poznání světa. Jsou propojeny se specifickými 

tvrzeními (...) slouží k vyloučení jiného myšlení a chápání světa.” Dále uvádí, že “diskurzy 

také tvoří specifický vztah mluvčího k objektům poznání, vnějšímu druhému (Other) v daném 

diskurzu a tím delegitimizuje jiné druhy vztahů.” Diskurzy jsou dle Dalbyho vlastně 

“politickými zdroji (political resources), které mohou být mobilizovány a použity k 

legitimizaci konkrétního politického uspořádání ve světě.”  

Vnímání světa a role aktérů v něm odrážející se v diskurzu a v širším pojetí také ve strategické 

kultuře není statické. Přestože je strategické kultuře řadou autorů přisuzována kontinuita a 

stabilita, její změna není vyloučena. Naopak za specifických okolností, jako jsou významné 

vnější hrozby či otřesy mezinárodního prostředí, může dojít k jejich, mnohdy i dramatickému, 

přehodnocení. Thomas Berger (1998) jako příklad uvádí dramatickou změnu strategických 

kultur Německa a Japonska po druhé světové válce. 

Přestože se události posledních let, jako byla anexe Krymu, vystoupení Velké Británie z 

Evropské unie, znejistění transatlantických vazeb pod Trumpovou administrativou či 

islamistický terorismus, nedají srovnávat s šokem, jaký znamenala destrukce způsobená 

druhou světovou válkou, jejich  kumulativní dopad na destabilizaci mezinárodního systému je 

nepopiratelný. Jejich vliv proto musí být možné vysledovat v měnícím se diskurzu daných 

zemí. Cílem této práce proto bude zjistit, jak jsou v rámci strategického diskurzu Francie a 

Německa hodnoceny změny mezinárodního prostředí, kteří aktéři a jevy jsou vnímáni jako 
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hrozby a jak je (re)konceptualizována  role Francie a Německa, potažmo Evropské unie v 

mezinárodním systému a do jaké míry jsou příslušné závěry vzájemně slučitelné. 

Výzkumné otázky 

V návaznosti na výše stanovený cíl je na místě formulovat výzkumné otázky, které budou 

předmětem zájmu této práce.  

 

Máme-li uvažovat o možném formování evropské strategické kultury s ohledem na turbulentní 

otřesy mezinárodního systému, je potřeba si jasně říct, zda v tomto směru dochází ke sbližování 

východisek dvou ekonomicky a vojensky nejvýznamnějších členů EU – Francie a Německa. 

Přestože není jednotná linie těchto dvou zemí garancí společného přístupu unijního a ani za něj 

nemůže být vydávána, není příliš troufalé tvrdit, že je jeho minimální podmínkou. V posledních 

dekádách to byl tzv. francouzsko-německý motor, co pohánělo evropskou integraci kupředu, a 

s ohledem na aktuální iniciativy v oblasti evropské bezpečnosti (PESCO, EI2) a ambice 

francouzského prezidenta Macrona se dá očekávat, že tomu nebude jinak ani v tomto případě. 

Pakliže ruská a další hrozby přispívají k vytváření širší sdílené evropské strategické kultury, 

musí být tento posun směrem k europeizaci mezinárodně politických a bezpečnostních otázek 

rozpoznatelný i v rámci strategického diskurzu těchto dvou zemí.  

V tomto duchu má práce odpovědět na tyto hlavní výzkumné otázky: 

● Jak vybrané země vnímaly změny mezinárodního prostředí?  

● Jak bylo vnímáno chování Ruska v mezinárodním prostředí? Jakou roli hrálo Rusko ve 

formulaci bezpečnostních strategií Francie a Německa? 

● Jakou roli hraje v těchto úvahách mezinárodní spolupráce? Jakým způsobem a na jaké 

platformě měla mezinárodní spolupráce probíhat? Jak nahlíží na evropskou 

strategickou autonomii? 

● Jaká je shoda v percepci hrozeb a navrhovaných řešení mezi oběma zeměmi? 

Předmětem této práce má být dále zasazení debaty o evropské bezpečnosti a pozici v 

mezinárodním prostředí do sociálně-konstruktivistického kontextu. Jejím úkolem není přímo 

říct, zda unie již má svou vlastní strategickou kulturu (a s ohledem na rozsah práce to ani není 

možné),  ale odhalit styčné body i třecí plochy v debatě dvou klíčových zemí a dále objasnit 

možné znaky rodící se společné identity, o kterou se může společná zahraniční a bezpečnostní 

politika EU opírat. Jak bylo zmíněno, percepce a rétorika dvou členských států se nedá vydávat 

za percepci unijní, na druhou stranu bez harmonizace postojů Francie a Německa nemá vůbec 

smysl se o evropské strategické kultuře dál bavit.  

Je také nutné dodat, že samotné chápání a konstrukce hrozeb a výzev a reakce na ně ze strany 

politických aktérů a dalších relevantních hráčů není garancí, že se tyto deklarace a úvahy 

promění v konkrétní politiky. Jak totiž říká například Gray (1999, 14):  “Strategická kultura 

nabízí kontext, ne spolehlivou kauzalitu.” Obdobný pohled zastávají i Heiko Biehl, Bastian 

Giegerich a Alexandra Jonas (2013, 11), když říkají, že strategická kultura pomáhá 
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strukturovat, “které možnosti jsou v oblasti bezpečnosti a obrany konkrétními aktéry 

považovány za vhodné, a tedy ovlivňuje, nikoliv určuje chování.” A to samé platí pro 

strategický diskurz. Jeho podoba a proměny ukazují na směr, kterým se debata a uvažování o 

řešení mezinárodních výzev ubírá. Jak připomíná Meyer (2006, 18 -19), konkrétní strategické 

rozhodnutí daných aktérů může jít vlivem okolností proti převládajícím kolektivním normám, 

ovšem znát tyto normy a ideje je přesto důležité. Právě ony totiž dávají mantinely prostředí, ve 

kterém se strategické rozhodování a uvažování politických představitelů rodí a které činí 

některá rozhodnutí myslitelnými a jiná naprosto vylučují. Zkoumání těchto mantinetů je 

prvním krokem k odhalení možností pro formování společné evropské strategické identity.  

Teoretické a metodologické ukotvení 

Teorie  

Tato práce je zasazena do dvojího vzájemně se doplňujícího teoretického rámce. Prvním z nich 

je diskurzivní analýza, kterou, jak bude objasněno, je možné považovat nejen za metodu 

vědeckého bádání, ale také za samostatný teoretický přístup. V tomto ohledu je v této práci 

užívána jako jeden z teoretických základů, na nichž je postaveno především vnímání role 

jazyka, který se v prostředí určitého diskurzu podílí na utváření významů, které přikládáme 

světu a realitě, jež nás obklopuje. Jako taková ovšem plní účel vysvětlujícího přístupu, který 

objasňuje zkoumaný text ve více abstraktní rovině. Vedle ní je práce ukotvena v teorii 

strategické kultury, jež je aplikována s ohledem na specifické, více konkrétní jevy, jejichž 

prostřednictvím je možné definovat vnímání mezinárodního prostředí a hrozeb ze strany 

aktérů, stejně jako nástrojů a strategií pro vypořádání se s těmito hrozbami. Tato teorie vychází 

z předpokladu, že unikátní kulturně-historická zkušenost typická pro jednotlivé státy ovlivňuje 

to, jak politici a další významní představitelé moci vnímají mezinárodní prostředí, další aktéry, 

hrozby či uplatnění síly. Tato percepce podmíněná specifickým kulturně-historickým 

kontextem pak výraznou měrou ovlivňuje jejich rozhodování. Tomuto teoretickému přístupu 

jsou věnovány následující řádky. 

Strategická kultura 

Teoretický koncept strategické kultury se zaměřuje na to, jak političtí aktéři uvažují a 

interpretují mezinárodní systém a jak toto hodnocení ovlivňuje jejich pohled na bezpečnostní 

problémy. (Neumann & Heikka, 2005, 6) Jedná se o novější teoretický přístup, jeho počátky 

sahají do období studené války, konkrétně do druhé poloviny 70. let, kdy jej Jack Snyders, užil 

k vysvětlení sovětsko-americké jaderné rivality. (Snyders, 1977). Nedlouho poté na něj 

navázali další autoři, kteří tento koncept začali dále rozvíjet. Zájem o tento koncept nadále roste 

a spolu s dalšími autory a akademiky, kteří se uplatňují strategickou kulturu jako teorii 

objasňující strategické myšlení a rozhodování aktérů, se množí i různorodost přístupu k tomuto 

konceptu. Dle názoru Alaistara I. Johnsona (1995) tak dnes můžeme hovořit o třech rozličných 

generacích strategické kultury, přičemž východiska jejich stoupenců jsou mnohdy značně 

rozdílná a jen obtížně slučitelná s východisky jejich dalších kolegů. Společným jmenovatelem 
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se tak zdá být spíše opozice vůči etablovaným teoriím mezinárodních vztahů, jako jsou 

neorealismus a neoliberalismus, než shoda na tom, jak chápat a užívat strategickou kulturu v 

teoretické a metodologické oblasti. (Bloomfield, 2012, 438 ) 

Dle Johnsonova rozdělení můžeme mezi představitele první generace zařadit například Davida 

Jonese či Colina Graye. Pro první generaci je typický komplexní přístup k roli kultury. Kultura 

je považována za  kontext, ve kterém se rodí vnímání vnějšího světa, stejně jako samotné 

chování aktérů. Podle Graye (1999) je souborem dlouhodobých sdílených idejí a představ o 

světě, které se nicméně v průběhu času na základě nových zkušeností vyvíjí. Postoje 

představitelů první generace byly podrobeny silné kritice v rámci teoretické debaty mezi 

Colineme Grayem a Alaistarem I. Johnsonem. 

Druhá generace, jejíž počátky se datují do poloviny 80. let, vychází z premisy, že existuje velký 

rozdíl mezi deklaratorními vyjádřeními státníků či jiných významných představitelů a jejich 

reálnými kroky. Strategická kultura je podle nich hlavně nástrojem politické hegemonie. Její 

podstatou je využití symbolů a lingvistických motivů, jež pomáhají interpretovat rozhodnutí a 

kroky, a tím docílit jejich akceptace a legitimizace. Tento primární zájem o “odmaskování 

manipulace strategické kultury elitami” druhou generaci zásadně odlišuje od dalších dvou 

přístupů. (Poore 2003) Touto svou skepsí vůči motivům představitelů moci se naopak tento 

přístup k uvažování o roli strategické kultury blíží chápání představitelů diskurzivně-kritického 

přístupu a jejich zaměření na úlohu moci a ideologie v utváření a legitimizaci diskurzu. 

Poslední třetí generace reaguje na první generaci a vymezuje se vůči jejím východískům. 

Členové tohoto proudu, například již zmíněný Alastair Iain Johnston, si osvojili více 

pozitivistický přístup, jsou kritičtí k obšírnému užívání kultury a nekoncepčnosti generace 

první. Jejich cílem je zejména snaha o větší rigoróznost, testovatelnost a přesnost 

konceptualizace strategické kultury. Zásadní rozdíl spočívá v odmítnutí chování aktérů jako 

součásti kultury. Johnston zastává názor, že mezi chováním a kulturou existuje jasná dělící 

linie, která pomáhá odlišit nezávislé proměnné (kulturní orientace) a závislé proměnné 

(vojenská strategie). (Johnston, 1995) Tímto vymezením se snaží vyhnout tautologickým 

problémům, jež připisují přístupu generace první. (Lantis, 2006) 

Debata mezi zástupci první a třetí generace, jež probíhala v 90. letech, vedla k přehodnocování 

některých původních východisek a byla podnětem pro další rozpracování konceptu strategické 

kultury a snaha o zdokonalení metodologie a konceptualizace strategické kultury. V reakci na 

toto vnitřní pnutí uvnitř kulturně-strategického proudu navhl Alan Bloomfield (2012) vlastní 

řešení nedostatků a nekonzistence přístupů Graye i Johnsona. Jeho pokus o rekonceptualizaci 

strategické kulturu spočívá v předpokladu, že v rámci dané společnosti/státu existují různé 

tradice či subkultury, které v čase získávají dominanci. Jejich existence tak vysvětluje, proč se 

státy v některých okamžicích významně odchylují od dlouhodobě sdílené strategické tradice.  

Tento pohled je sdílený i v této práci. Rozdílné názorové proudy reprezentované jednotlivými 

politickými silami či společenskými skupinami samozřejmě existují i v zahraničně politické a 

bezpečnostní oblasti. Zcela zjevně o tom svědčí společenská a politická realita ve dvou 

vybraných zemích, kde zejména radikálně levicové (německá Die Linke, francouzská La 
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France Insoumise) a radikálně pravicové (německá AfD, francouzské Rassemblement national) 

proudy názorového spektra zastávají postoje značně odlišné od dominantní/mainstreamové 

politické percepce mezinárodního prostředí, identifikaci partnerů (postoj k NATO, Evropská 

unii) či hrozeb (Rusko, Čína). 

Další příspěvek do debaty přišel v podobě návrhu na rekonceptualizaci od Ivera B. Neumann 

a Henrikkiho Heikka (2005). Svou kritiku zaměřili především proti chápání kultury ze strany 

zástupců jak první, tak i třetí generace, jelikož se domnívají, že jejich pojetí kultury oproti 

jiným sociálním vědám, zejména sociální antropologii a sociologii, zastaralé. Kultura je podle 

jejich hodnocení fenoménem s velice nejasnými hranicemi a je “vzájemnou interakcí mezi 

diskurzem a praxí.” (Neumann & Heikka, 2005, 11) 

 

Uplatnění teorie 

V souladu s Meyerovou (2006, 20) definicí strategické kultury je důraz kladen na “sociálně 

přenositelné a z identity vycházející normy a ideje sdílené nejvýznamnějšími aktéry a 

sociálními skupinami uvnitř dané politické komunity, které pomáhají formovat a uspořádat 

sady možností pro naplňování bezpečnostních a obranných cílů (vybraného) společenství.” K 

této definici je nezbytné dodat, že s ohledem na zaměření práce je velký důraz kladen na 

vnímání a identifikaci hrozeb a výzev ze strany aktérů. Mezi kulturou a rozhodováním, praxí a 

diskurzem existuje vzájemně se ovlivňující dynamický vztah, ovšem není možné říct, že 

samotná strategická kultura vede přímo ke konkrétnímu rozhodnutí. Kultura je naopak v 

souladu s výše uvedenou definicí chápána jako mnohem širší, zastřešující fenomén, jež je 

utvářen interakcí mezi diskurzem a praxí. S ohledem na to, že tato práce se zaměřuje především 

na zkoumání jedné z těchto dvou konstitutivních složek - diskurzu - není její ambicí popis 

samotné strategické kultury ať už jednoho, či druhého aktéta, nýbrž pouze výhradně popis a 

komparace jejich strategických diskurzů. 

Teoretický základ práce je v rámci výzkumu aplikován velice prakticky a slouží k identifikaci 

a interpretaci jevů objevujících se v rámci zkoumaných textů, jejichž pomocí je možné 

charakterizovat strategický diskurz dvou vybraných zemí. Takto identifikovaná relevantní data 

(normy, ideje a hrozby) jsou pro potřebu srovnání diskurzů dvou vybraných aktérů v následné 

fázi analyzována s ohledem na uplatnění argumentačních strategií. 

Normy (přesvědčení o tom, co vhodné či legitimní), ideje (percepce role daného aktéra ve 

světě, interakce mezi státy v mezinárodním prostředí, jak je dosaženo bezpečnosti) a vzorce 

chování (diskuze, rozhodování, praxe) nejsou chápány jako izolované proměnné, ale naopak 

KULTURA 

DISKURZ PRAXE 
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jsou vnímány jako “elementy vycházející ze zastřešující identitárního narativu daného 

společenství.” (Meyer, 2006, 20).  

Strategická kultura a evropská integrace 

I přes přetrvávající metodologické a teoretické nejasnosti v posledních letech roste zájem o 

možnost využití strategicko-kulturního přístupu ke studiu bezpečnostní a obranné politiky v 

EU (na státní i unijní úrovni). Jedním z ranějších příkladů prací snažících se o analýzu měnících 

se norem, percepce mezinárodních hrozeb a možnosti vytvoření evropské strategické kultury 

je kniha Christopha O. Meyera The Quest for a European Strategic Culture: Changing Norms 

on Security and Defence in the European Union. Meyer (2006) se v ní zabývá zejména 

proměnou mezinárodního prostředí po konci studené války a tím, jaký vliv mají nové výzvy na 

změnu strategicko-kulturních norem.  

Průřezové zmapování strategických kultur členských států EU přináší Strategic Cultures in 

Europe: Security and Defence Policies Across the Continent kolektivu autorů Heiko Biehla, 

Bastiana Giegericha a Alexandry Jonas. Jejich práce přináší ucelený obraz o strategických 

přístupech napříč Evropskou unií. Rozdílnost jednotlivých kultur podle autorů zdůvodňuje jen 

velice pomalý vývoj v oblasti vojenské a bezpečnostní spolupráce v rámci Evropské unie. 

(Biehl, Giegerich, Jonas 2013) 

O popis souladu národních strategických kultur (Německa, Rakouska, Velké Británie a 

Francie) a obranné a bezpečnostní politiky EU se také snaží Bastian Giegerich v jeho knize 

European Security and Strategic Culture: National Responses to the EU’s Security and Defence 

Policy. (Giegerich 2006) 

Metodologie 

Cílem této práce je zkoumat konstrukci strategických identit dvou významných aktérů 

evropské integrace a členských států Evropské unie - Německa a Francie tváří v tvář měnící se 

mezinárodní realitě a zejména bezpečnostní hrozbě představované expanzionistickou politikou 

Ruské federace. Vzhledem k povaze tohoto úkolu se jako nejvhodnější metodologický přístup 

jeví užití diskurzivní analýzy, konkrétně její kriticky zaměřené varianty, jak je definuje a užívá 

ve svých pracích např. Ruth Wodak. Před samotným popisem metodologického postupu a 

nástrojů užitých v jeho jednotlivých fázích, je na místě ve stručnosti představit podstatu 

diskurzivní analýzy. 

 

Diskurzivní analýza 

Diskurzivní analýza patří k poměrně mladým metodologickým přístupům. Její silná 

provázanost se studiem jazyka ji přirozeně předurčuje k tomu, že nachází uplatnění mezi 

lingvisty, v posledních desetiletích je ale stále více užívána i v dalších vědních oborech a svou 

cestu si našla na katedry antropologie, sociologie, psychologie, ale i politologie a 
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mezinárodních vztahů. (Johnson, 2008, 1-2) Přestože mezi autory nepanuje jednoznačná shoda 

na definici diskurzivní analýzy, a dokonce ani na výkladu samotného pojmu diskurz a napříč 

vědními disciplínami existuje řada různorodých metodických postupů vyskytujících se pod 

hlavičkou diskurzivní analýzy, je jistě možné definovat alespoň základní charakteristiky tohoto 

metodologického přístupu.  

Phillips a Jørgensen (2002, 5 - 6) uvádí čtyři hlavní rysy, které jsou společné všem třem typům 

diskurzivních přístupů, kterým se ve své knize věnují (diskurzivní teorie, diskurzivní 

psychologie a kritická diskurzivní analýza, jejíž metoda je aplikována v této práci). Tyto 

společné rysy jsou: 

● Kritický přístup k vědění. Jeho podstatou je premisa, že by se s věděním o světě nemělo 

zacházet jako s objektivní pravdou. Realita je totiž lidem přístupná pouze skrze jimi 

vytvářené kategorie, tudíž není odrazem reality tam venku, ale produktem způsobu, 

jakým kategorizujeme svět, neboli produktem diskurzu.  

● Historická a kulturní specifičnost, tedy že naše vědění a pohled na svět je podmíněno 

naší historickou a kulturní zkušeností, z čehož vyplývá, že naše identita a pohled na 

svět se můžou v průběhu času měnit. 

● Provázanost mezi sociálními proces a věděním. To jak chápeme svět je tvořeno a 

udržováno prostřednictvím sociálních interakcí. 

● Spojitost mezi věděním a sociálním konáním. “Rozdílné sociální chápání světa vede k 

odlišným sociálním akcím, a proto má sociální konstrukce vědění a pravdy sociální 

konsekvence.” Pro některý světonázor je určitý způsob jednání přirozený, pro jiný 

naprosto vyloučený.” 

Je potřeba dodat, že svým zaměřením na analýzu textů sdílí řadu společných znaků s dalšími 

metodologickými přístupy, jejichž zájem je také zaměřen na studium funkce běžně užívaného 

jazyka mimo omezené kategorie gramatiky, fonetiky a fonémiky. Do této skupiny se vedle 

diskurzivní analýzy řadí například teorie řečových aktů, konverzační analýza, analýza 

narativních struktur, obsahová analýza či etnografie a etnometodologie. (Beneš, 2008, 94) 

Diskurzivní analýza nabízí řadu metod pro výzkum zaměřený na roli jazyka jakožto media pro 

tvorbu a udržování významů objektů a idejí sociální reality. Oproti tradičním metodologiím ho 

nepovažuje za pouhého zprostředkovatele informací o reálném světě kdesi za textem. Naopak 

jazyk vnímá jako svébytnou entitu, která je neodmyslitelnou součástí politicko-společenské 

reality, a, jak již bylo uvedeno, dokonce její konstitutivní složkou. Podstatou diskurzivní 

analýzy je odhalovat způsob, jakým lidé prostřednictvím textů utvářejí smysl a význam objektů 

a aktivit sociálního světa. (Beneš, 2008, 92 - 93)  

Diskurzivní analýza proto zcela jednoznačně není pouhým souborem technik pro studium 

textů, tedy pouhou metodou, nýbrž zároveň také souborem předpokladů o konstruktivní roli 
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jazyka při utváření reality, tedy je možné uvažovat také jako o samostatném teoretickém 

přístupu. Oproti jiným metodologiím jde víc do hloubky, snaží se o víc než jen pouhý popis a 

pochopení reality, tak jak existuje, usiluje o odhalování toho, jak je realita konstruována 

prostřednictvím jazyka a významotvorných praktik. Diskurzivní analýza je založená na 

sociálně konstruktivistické metodologii, která realitu nepovažuje za něco, co čeká na své 

odhalení výzkumníkem. Realitu chápe jako aktivně utvářený produkt lidských interakcí. 

(Hardy et al., 2004, 19) 

Co se týče vztahu mezi agenty a strukturou, diskurzivně analytický přístup uznává určité 

omezení agentů při utváření reality a významů sociální strukturou, na druhou stranu odmítá 

jejich naprostou sociální determinovanost. Agenti mají možnost postupovat při produkci textů 

kreativně a vytvářet zcela nové a neobvyklé významy, jež jsou produktem jejich práce se slovy 

a výrazy a vytváření vztahů mezi nimi. (Fairclough, 2003, 22 - 23) Diskurz je tedy jak 

konstitutivní, jelikož utváří určitou reprezentaci světa, tak zároveň je i konstituovaný, jelikož 

je světem částečně determinován. (Wodak & Meyer, 2001, 66) Podle Barbary Johnson (2008, 

33) panuje mezi diskurzivními analytiky shoda na tom, že “diskurz je formován a zároveň 

pomáhá formovat lidský svět, nebo svět jak jej vnímáme. Jinými slovy diskurz odráží a zároveň 

vytváří pohled na svět.”  

V tomto bodě je na místě definovat, co se rozumí pod pojmem diskurz. Podobně jako u 

diskurzivní analýzy, chápání diskurzu, jakožto středobodu jejího zájmu, se napříč různými 

disciplínami a vědeckými přístupy značně liší. Přestože se z něj stalo vcelku módní a hojně 

používané slovo, jen velice stěží se dá najít jeho všeobecně přijímaná definice.  

Obecně se dá říci, že při úvahách o diskurzu mluvíme o idei, že jazyk je strukturován jistým 

způsobem a různými vzorci, kterými se lidé řídí v závislosti na různých oblastech sociálního 

života, ve kterých se zrovna nacházejí. Jako příklad je možné uvést medicínský či politický 

diskurz. Diskurzivní analýzu je pak možné považovat za analýzu těchto vzorců. Konkrétní 

definice diskurzu podle Phillipse a Jørgensen (2002, 1) říká, že jde o  „specifický způsob 

mluvení a porozumění světu (nebo jeho aspektům).“  

Fairclough pak pracuje s diskurzem ve dvou rovinách. Prvně je to rovina abstraktní, kdy diskurz 

uživá jakožto abstraktní podstatné jméno znamenající “jazyk a další typy semiósy jakožto 

součást společenského života.” V druhém případě jej užívá jako počitatelné podstatné jméno 

znamenající “konkrétní způsob reprezentace části světa.” (Fairclough, 2003, 24) 

Fairclough a Wodak (1997, 258) pak v kontextu kritické diskurzivní analýzy říkají, že 

“diskurzivní analýza vnímá diskurz - jazyk užitý v řečovém i psaném projevu - jakožto formu 

sociální praxe. Charakterizovat diskurz jakožto sociální praxi implikuje dialektický vztah mezi 

konkrétní diskurzivní událostí a situacemi, institucemi a sociálními strukturami, jež ji rámují. 

Diskurzivní událost je jimi formována, ale také je formuje.” 
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S ohledem na výše uvedené definice je diskurz pro potřeby této práce formulován jako soubor 

jazykových projevů aktérů daného společenství s cílem konstruovat význam sociálních jevů, 

aktéra či událost v kontextu aktuální společenské debaty zasazené do širšího historického 

kontextu. 

Důležitou rysem zejména kritické varianty diskurzivní analýzy je její zájem o vztah mezi mocí, 

ideologií a vytvářením významů prostřednictvím jazyka. Jedním z jejich východisek je, 

podobně jako u Habermase, chápání jazyka jakožto ideologického prostředku sloužícího k 

legitimizaci vztahů organizované moci. “Jazyk je prostředkem dominance a společenské síly.”1 

Diskurz je proto chápán v této souvislosti jakožto produkt mocenských vztahů, historické 

zatíženosti a také jako nástroj snah o uchování a narušení dominantního výkladu společenských 

jevů a světa. (Wodak & Meyer, 2001, 2) 

Je proto důležité pamatovat, že proces vtisknutí určitých významů událostem a společenským 

jevům je motivován snahou o prosazení a legitimizaci těchto výkladů ze strany mluvčích dané 

společenské skupiny. Na to je pamatováno také v této práci, jelikož jejím cílem je popsat 

konstrukci strategické identity2 v rámci daného diskurzu dvou státních aktérů prostřednictvím 

analýzy vybraných textů. Zúžení výběru především na oficiální vládní texty a projevy 

představitelů moci, proto s sebou nutně nese jisté limity, jelikož postihují pouze diskurz 

politického mainstreamu ve vybraném časovém období a na tyto limity je v této práci 

pamatováno. 

Kritická diskurzivní analýza 

Jak bylo již zmíněno, výzkumná východiska této práce se opírají o kritickou variantu 

diskurzivní analýzy. Tento teoreticko-metodologický přístup čerpá inspiraci především od 

dřívějších marxistických autorů a hnutí 20. století, jako byl Antonio Gramchi, Frankfurtská 

škola a dále také třeba z díla jednoho z předních poststrukturalistů Michela Foucaulta. 

“Kritičnost” přístupu spočívá hlavně v uvědomění si limitů objektivní vědy, které se odráží v 

normativním uvažování o roli vědeckého bádání, jehož cílem není jen snaha o nezaujaté 

vědecké poznání, ale snaha o změnu společenských nerovností či kombinaci obojího. S tím 

úzce souvisí také důraz kladený na moc a úlohu ideologie při formování společenské debaty a 

udržování či narušování dominance. (Fairclough & Wodak, 1997, 260 - 262; Beneš, 2008, 104 

- 105) 

                                                
1 Habermas ve Wodak str. 2 
2 Jak již bylo vysvětleno, cílem této práce není snaha o popis strategické kultury vybraných zemí, ale 

spíše popis jejich “kulturně strategického” přístupu k měnícímu se mezinárodnímu prostředí a 
hrozbám, které tyto přináší, a to v omezeném časovém úseku a na omezeném vzorku reprezentantů 
těchto zemí. V souadu s tezí, že v rámci jedné země může existovat širší spektrum ideových tradic 
zaměřených na mezinárodní a bezpečnostní otázky, je pamatováno na to, že závěry zkoumaných 
diskurzů jsou zatíženy svým zaměřením na reprezentanty mainstreamového proudu uvnitř vybraných 
zemí.  



18 

Obdobně jako se diskurzivní analýza dělí do několika rozličných variant mezi něž patří kritická 

diskurzivní analýza, i u samotné kritické diskurzivní analýzy můžeme najít u jednotlivých 

autorů odlišné přístupy v jejím pojetí, konkrétní metodě analýzy a důrazu na některé její 

aspekty. Pro metodologické ukotvení této práce je proto třeba dodat, že vychází z přístupu ke 

kritické diskurzivní analýze rozvinutém jednou z jejich čelních představitelek rakouskou 

lingvistkou Ruth Wodak. 

Její historicko-diskurzivní přístup je “problém řešící” (problem solving), zaměřený na samotný 

problém, nikoliv konkrétní předměty jazyka. Charakteristickým rysem tohoto přístupu je úsilí 

o studium složitých problémů dnešního světa v celé jejich komplexitě. Ve výzkumu se proto 

přikládá velká pozornost širšímu, hlavně historickému kontextu, v němž se odehrává 

komunikace daného diskurzu. To znamená, že přístup ke studiu problému je nutně 

interdisciplinární a intertextuální, a to jak na úrovni teoretické, tak i výzkumné. Jinými slovy 

bere v potaz interdisciplinární a intertextuální vztahy mezi výroky, texty a diskurzy. Wodak 

mluví o potřebě dodržování principu takzvané triangulace, jež má být pojistkou proti 

předpojatosti výzkumu, k čemuž slouží právě využívání širokého množství různých přístupů, 

teorií, metod, empirických dat a doplňkových informací. Analýza politických, historických a 

institucionálních témat a textů by proto měla zahrnovat co nejobsáhlejší množství dostupných 

materiálů a vědění, v němž je diskurz zakořeněn. Pro tento přístup je typická abdukce a 

nezbytnost neustálého pohybu mezi teorií a empirickými daty. (Wodak & Meyer, 2001, 65) 

Jedním z důvodů pro volbu této konkrétní metody bylo autorčino zaměření na širší  kontext a 

formování (národní) identity, které jsou také předmětem zájmu této práce, a jsou proto 

vhodným nástrojem pro zkoumání německého, respektive francouzského strategického 

diskurzu. 

Metoda a konceptualizace 

Kriticko-analytické zaměření této práce má za cíl vybraný diskurz zkoumat ve dvou dimenzích, 

přičemž je inspirován metodou uplatněnou Ruth Wodak v její analýze diskriminačního 

diskurzu. (Wodak & Meyer, 2001, 72-74) Tato metoda je založená na východiscích historicko-

diskurzivního přístupu popsaného v předešlé podkapitole o kritické diskurzivní analýze. Jedná 

se především o zasazení zkoumaného diskurzu do jeho širšího (historického) kontextu, 

uplatnění množství teoretických a metodologických přístupů i různorodost dat. Důvodem pro 

výběr tohoto přístupu byl především jeho důraz na širší kontext zkoumaného problému. V 

tomto ohledu se příhodně doplňuje s konceptem strategické kultury, kterou je možné chápat 

jako do jisté míry historicko-společensko-hodnotové podhoubí, ze kterého vyrůstá veřejný 

diskurz.  

Konkrétní metodický postup je v nejobecnější rovině rozdělen do dvou dimenzí. Prvně je 

pozornost věnována obsahu a tématům strategického diskurzu, tak jak se nachází v 
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jednotlivých textech. Ke specifikaci témat, jimž je věnována pozornost, posloužily kategorie 

úzce spjaté s konceptem strategické kultury. První z těchto kategorií jsou normy, jež jsou 

chápány jako přesvědčení o tom, jaké kroky jsou legitimní, vhodné a v dané situaci funkční. 

Dále je pozornost zaměřena na ideje, jež je možné brát jako hluboce zakořeněné představy o 

vhodné roli aktérů ve světě a také o tom, jak dosáhnout samotné bezpečnosti.  (Meyer, 2006, 

20). Z této kategorie jsou v této práci ještě speciálně vyčleněny hrozby a výzvy,  které je možné 

chápat jako sociálně konstruované fenomény zpochybňují či jsoucí v rozporu se zájmy daného 

aktéra. 

Následujícím krokem je pomocí identifikace diskurzivních strategií zjistit, jak jsou dané jevy 

konstruovány v rámci národních diskurzů. Diskurzivní strategie jsou z teoretického pohledu 

uplatňovány ve smyslu komunikace jednotlivých obsahových a tematických složek s cílem 

dosáhnout “konkrétních sociálních, politických, psychologických a lingvistických cílů”. 

(Wodak & Meyer, 2001, 73) Vymezení těchto argumentačních strategií vychází z prací Ruth 

Wodak a jejich kolegů (2009, 33; Wodak & Meyer, 2001, 73),  jež byly využity při zkoumání 

formování národní identity a zde jsou uplatněny ve vztahu ke konstrukci strategického diskurzu 

v rámci dané národní debaty, respektive diskurzu politických představitelů vybraných zemí.   
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Diskurzivní strategie3 

Strategie Cíl Prostředky 

Reference/nominace Diskurzivní konstrukce 

vnitřních a vnějších 

skupin (my vs oni), 

sociálních aktérů, 

objektů/fenoménů, 

událostí a procesů, 

činností 

Členství, kategorizace, 

synekdocha (pars pro toto, 

totum pro pars) 

Predikace Hodnocení  

aktérů/jevů/událostí více 

či méně pozitivně či 

negativně, nesouhlasně, 

souhlasně/uznale 

Vyhodnocení atributů 

pozitivních či negativních 

rysů, implicitní či 

explicitní predikáty 

Argumentace Ospravedlnění pozitivního 

či negativního přičítání 

(určitých rysů) 

Topoi užívané k 

ospravedlnění určitého 

politického přístupu 

(spolupráce, konfrontace, 

…) 

Perspektivizace, rámování 

nebo diskurzivní 

reprezentace 

Vyjádření pozice 

mluvčího, úhlu pohledu 

Přímá, nepřímá a 

polopřímá řeč událostí a 

výroků 

Intenzifikace, zestlabení Modifikace epistemického 

statusu návrhů 

Zesílení či zeslabení 

ilokuční síly vyjádření 

 

V souladu se zvoleným přístupem jsou zvolené textové a řečové projevy zkoumané v jejich 

historickém a širším společenském kontextu. Práce je kromě kriticko-diskurzivní metody 

teoreticky ukotvena v teorii strategické kultury, o níž se opírá zejména při výběru obsahu a 

témat, jejichž identifikaci je věnována první dimenze analýzy. Tato témata reflektují klíčové 

atributy užívané ke konstrukci konkrétního národního strategického diskurzu. Takto získaná 

zdrojová data následně slouží k popisu přístupu dvou zvolených aktérů - Francie a Německa, 

toho jak vnímali výzvy měnícího se mezinárodního prostředí a svou roli v něm. Záměrně zde 

není řečeno, že má jít přímo o zkoumání strategické kultury, jelikož ta je mnohem širším 

pojmem, který přesahuje zaměření a možnosti této práce. Cílem je spíše odhalení a 

                                                
3 Identifikace klíčových strategií vychází z metodologie Ruth Wodak, kterou uplatnila v analýzy 

diskriminačního diskurzu zaměřeného na petici rakouských Svobodných (Wodak & Meyer, 2001, 73), blíže je 

jejich užití vysvětleno také v knize Kateřiny Prokopové, Zuzany Orságové a Petry Martínkové (2014, 40) 

věnované metodologii diskurzivní analýzy. 
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prozkoumání strategického diskurzu těchto dvou aktérů v kontextu širších mezinárodně-

politických změn a jejich vzájemná komparace. 

Tento strategický diskurz je tvořen takovými normami, idejemi  a hrozbami, které jsou 

relevantní (tedy jsou ve vybraných textech nejčastěji artikulovaný a zároveň jsou obsaženy 

zejména v nominačních strategiích) a panuje na nich shoda (což bude prokázáno v rámci 

analýzy témat i argumentačních strategií, dále bude shoda podrobena intertextuálnímu srovnání 

a širšímu historickému kontextu). 

Relevantní normy, ideje a hrozby, na kterých zároveň panuje shoda, jsou stavebními kameny 

pro další fázi analýzy a budou po vzoru analýzy aplikované Biehlem a jeho kolegy (2013) v 

jejich obsáhlé studii strategických kultur jednotlivých členských států EU rozděleny do tří 

širších celků zahrnujících hlavní aspekty národní bezpečnostní a obranné politiky, jež jsou 

komunikovány v rámci strategického diskurzu z Francie a Německa.  

 

Rysy Charakteristika Zaměření 

Stupeň ambice v 

mezinárodní obranné politice 

Pozice stran mezi pasivní 

indiferencí a aktivní 

mezinárodně-politickou rolí 

Hlavní cíle v bezpečnostní 

oblasti 

Definice role jakou chce 

země hrát (v klíčových 

dokumentech jako bílé knihy 

aj.) 

Specifické (geografické) 

oblasti, za něž se země cítí 

být zodpovědná 

Unilateralismus/multilaterali

smus jako způsob 

prosazování ambicí 

Zahraničně-politická 

orientace 

Vztah k Evropské unii a 

NATO jako preferovaných 

platforem bezpečnostní a 

obranné spolupráce. 

Zaměření na vztah k dalším 

zemím. 

Preferované fórum pro 

naplňování bezpečnostní, 

obranné a zahraniční 

politiky.  

Postoj k rozdělení rolí mezi 

EU a NATO. 

Specifické cíle pro budoucí 

rozvoj EU či NATO. 

Ochota použít vojenskou sílu 

Pozice příslušné země stran 

ochoty užít vojenskou sílu 

jakožto nástroj bezpečnostní 

politiky. 

Role ozbrojených složek 

jako nástroje zahraniční, 

bezpečnostní a obranné 

politiky.  

Role dalších nástrojů jako 
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diplomacie, rozvojová 

spolupráce, obchod. 

Podíl HDP vynaloženého na 

obranu.  

Účast na mezinárodních 

vojenských operacích. 

 

 

Toto rozdělení má sloužit k definování tří pilířů strategického uvažování dvou zvolených zemí, 

na jejichž  základě je možné provést rekonstrukci jejich strategického diskurzu. S tímto 

strategickým diskurzem je následně pracováno ve fázi zaměřené na komparaci dvou národních 

přístupů - tedy přístupu francouzského a německého k vnímání mezinárodních hrozeb a podoby 

reakce na ně.  

 

 

Co se týče hrozeb, speciální pozornost je v rámci analýzy věnována francouzskému a 

německému chápání Ruska, respektive ruské hrozby. V případě reakce na hledání možných 

řešení pro budoucí evropskou spolupráci v obranné a bezpečnostní oblasti bude centrem 

pozornosti přístup zvolených zemí k otázce evropské strategické autonomie. 
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Korpus 

Výzkumným materiálem pro zodpovězení výše uvedených otázek a předmětem diskurzivní 

analýzy je série různorodých textů. Stěžejní část datových zdrojů tvoří zejména projevy 

politických elit Francie a Neměcka doplněné o oficiální vládní materiály. Zejména se jedná o 

strategické dokumentů, jako jsou francouzské a německé Bílé knihy (Weissbuch, Livre Blanc), 

respektive francouzského Strategického přehledu (Revue stratégique de défense et de sécurité 

nationale) z roku 2017. V souladu se zvolenou metodou se výzkum opírá o interdisciplinární a 

intertextuální přístup. Dalšími zdroji proto budou mediální texty, zejména dobové novinové 

články mainstreamových médií, v případě Francie to je především Le Monde a Le Figaro, v 

případě Německo Frankfurter Allgemeine Zeitung a Süddeutsche Zeitung. Pro zasazení 

zkoumaných diskurzů do historického kontextu práce čerpá z historiografické literatury a 

literatury věnované analýze strategických kultur zvolených zemí a sociologických výzkumům 

věnovaných percepci mezinárodního prostředí, aktérů a hrozeb. Smyslem takto široce zvolené 

zdrojové základny je snaha o dosažení co možná nejpřesnějšího a co nejméně zkresleného 

obrazu francouzsko-německého uvažování o změnách mezinárodního prostředí v uplynulých 

letech.   
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Německý strategický diskurz 

 

Tato kapitola je věnována analýze německého strategického diskurzu v letech následujících po 

ruské anexi Krymu. V tomto období došlo na federální úrovni k výměně vlády, jejíž politické 

složení ovšem zůstalo nezměněno. Předběžná jednání, která se uskutečnila po federálních 

volbách v září 2017, o možné tzv. “jamajské koalici” (Jamaika-Koalition)4 mezi stranami 

křesťansko-demokratické unie (CDU-CSU), svobodnými demokraty (FDP) a zelenými 

(Grüne) totiž po dlouhých pěti týdnech skončila nezdarem a novou vláda byla znovu vytvořena 

ve formátu velké koalice (Groko) mezi CDU-CSU a sociálními demokraty (SPD). Z tohoto 

důvodu byla v rovině politického diskurzu zaměřena na nejvyšší představitele těchto dvou 

stran. Konkrétně na projevy spolkového prezidenta, ministrů zahraničí, ministryni obrany a 

především na vyjádření kancléřky spolkové vlády Angely Merkel. Ústředním oficiálním 

dokumentem, jímž se tato analýzy zabývala je tzv. Bílá kniha (Weissbuch) z roku 2016, jež je 

tradičně výchozím materiálem pro spolkové vlády vyjadřujícím hodnotícím stav 

mezinárodního prostředí, bezpečnostní hrozby a obecně dlouhodobé cíle v oblasti německé 

bezpečnostní politiky.  

 

První část analýzy se zabývá v souladu s tezí Alexandra Wendta, že “anarchie je tím, co z ní 

státy vytvářejí”, tedy přesvědčením, že prostředí mezinárodní politiky není objektivní realitou, 

ale tím, jak je vnímáno a konstruováno jednotlivými aktéry, mezinárodního prostředí v rámci 

širšího veřejného diskurzu. (Wendt, 1992) V rámci této podkapitoly je následně pozornost 

věnována identifikaci a charakterizaci hrozeb a ambicím, jež by dle jednotlivých představitelů 

a širšího společenského diskurzu měla Spolková republika v mezinárodním prostředí sledovat. 

 

Další sekce analýzy strategického diskurzu popisuje zahraničně politickou orientaci Německa, 

především s ohledem na jeho členství v mezinárodních organizacích, konkrétně 

Severoatlantické alianci a Evropské unii. Pozornost je věnována ale také vztahům s 

významnými partnery, a to především vztahům se Spojenými státy a Francií. 

 

Závěrečná část této kapitoly je zaměřena na ochotu užití síly, konkrétně vnímání vojenských a 

jiných nástrojů jako prostředků pro dosažení cílů v zahraničně-politické a bezpečnostní oblasti. 

 

Analýza těchto tří oblastí by měla vytvořit jasný obraz strategického diskurzu mainstreamové 

politické reprezentace Německé spolkové republiky a dát čtenáři vhled do jejího uvažování o 

mezinárodním prostředí, hrozbám, jimž Německo čelí, i postoji k jejich uchopení uvnitř 

mezinárodních organizacích i na bázi bilaterálních vztahů.  

                                                
4 Tento název reflektuje skutečnost, že tradiční barvy těchto tří stran jsou shodné s barvami jamajské 

vlajky tedy černou (CDU-CSU), žlutou (FDP) a zelenou (Grüne). 
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Mezinárodního prostředí - hrací pole pro německou zahraniční a 

bezpečnostní politiku 

Na počátku analýzy německého strategického diskurz bylo úvodní slovo kancléřky Angely 

Merkel k Bílé knize vydané v roce 2016. V prvních odstavcích dokument i celou domácí debatu 

o stavu dnešního světa otevírá slovy o nestabilitě mezinárodního řádu utvořeného v 

poválečném období a jistot, které tento řád garantoval. Svět roku 2016, je podle kancléřky 

“neklidný” a Německo i Evropa pociťují následky “krizí a konfliktů v bezprostředním 

sousedství našeho kontinentu. Zakoušíme, že mír a stabilita nejsou samozřejmostí ani v 

samotné Evropě.” (Bundesregierung, 2016, 6) 

 

Na první pohled je patrné, že tento klíčový dokument německé zahraniční a bezpečnostní 

politiky, který navazuje na o deset let starší Bílou knihu, vykazuje celou řadu aktualizací 

odrážejících turbulentní proměnu mezinárodního prostředí v uplynulé dekádě. “Německé 

bezpečnostní prostředí se v uplynulých letech stalo více komplexním, proměnlivým, 

dynamickým a tím pádem více nepředvídatelným.”(Bundesregierung, 2016, 29) Mezinárodní 

řád, jehož organizace a instituce poskytovaly rámec mezinárodní politiky prochází zásadními 

změnami. Jejich katalyzátorem je v první řadě globalizace a digitalizace vedoucí k propojování 

světa a “dalekosáhlou” společenské transformaci. Z globalizace a digitalizace vyplývající 

prohlubování propojenosti mezi různými částmi světa ovšem přináší i nezanedbatelná rizika 

“zahrnující epidemie, možnosti kybernetických útoků, informační operace a transnacionální 

terorismus.” (Bundesregierung, 2016, 28) Tyto změny mimojiné doprovází také růst vlivu 

antiglobalistických hnutí. 

 

Dalším výrazným, obecným znakem mezinárodního systému je “politický, ekonomický a 

vojenský posun směrem k multipolárnímu pořádku” a rozptýlení moci. Vnímáno je posilování 

vlivu zemí zejména v Asii, Africe a Latinské Americe na regionální i globální úrovni. Mezi 

těmito zeměmi má speciální místo Čína. Důvodem je primárně její ekonomická síla, odhaduje 

se, že do roku 2030 tvořit jednu pětinu světového hospodářské produkce. Dalším důvodem je 

i růst výdajů Číny na obranu, které již dosahují stejné úrovně jako výdaje všech zemí Evropské 

unie dohromady. (Bundesregierung, 2016, 30) S ohledem na posilování těchto zemí se 

předpokládá také rostoucí posilování organizací a dalších platforem (například BRICS či 

ASEAN), mezi jejichž členy patří právě tyto státy. Patrná je také obava, která z těchto 

geopolitických změn vyplývá, a sice riziko rozvinutí “soupeřících paradigmat v mezinárodní 

politice” a její fragmentace na “potenciálně soupeřící regionální systémy”, které by mohly 

“oslabovat univerzálně závaznou povahu základů a institucí současného globálního řádu”. Tato 

fragmentarizace a regionalizace mezinárodního pořádku je vnímána jako pro Německo 

pochopitelně, například s ohledem na jeho “závislost na svobodném přístupu ke globálním 

informačním, komunikačním a zásobovacím, dopravním a obchodním sítím”, velice 

nepříznivě. (Bundesregierung, 2016, 31) 

 

Motiv nejistoty a Spolkové republiky stejně jako Evropy, transatlantické aliance a 

mezinárodního společenství stojících na historické křižovatce se také opakovaně a hojně 

vyskytuje v průběhu let i v prohlášeních čelních představitelů Německa i v německých médiích. 
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Již v roce 2015, tedy ještě před vydáním aktuální verze Bílé knihy, na Mnichovské 

bezpečnostní konferenci mluvila spolková kancléřka Angela Merkel v souvislostí s krizí na 

Ukrajině o tom, že respekt k “mírovému řádu v Evropě nemůže být brán jako samozřejmost”.  

(Merkel, 2015, 2) A obdobná vyjádření zaznívala v průběhu následujících let nejen z jejich úst, 

ale i v prohlášeních dalších reprezentantů německého veřejného života. Například spolkový 

prezident Steinmeier opět s odkazem na rok 2014 a okupaci Krymu mluvil o prohlubující se 

nejistotě a o dramatických změnách, které mezinárodní prostředí v uplynulých letech prodělalo, 

i o otřesené sounáležitosti Západu, která již nemůže být “brána jako samozřejmost (...) v 

souvislosti s existenciálními otázkami zahraniční a bezpečnostní politiky.” (Steinmeier, 2020, 

1) 

 

Německo je součástí světa, ve kterém, podle generálního tajemníka bavorské CSU Markuse 

Bluma “zažíváme dramatické procesy změn, jejichž rozsah, rychlost a radikálnost je 

bezprecedentní - alespoň v dobách míru”. Jeho hodnocení je plné skepse vůči zavedenému 

světovému řádu, existující instituce, které garantovaly mír a stabilitu, již nejsou schopny dostát 

svému původnímu poslání, jelikož nejsou připravené na tyto “fundamenální změny”. 

Nenaučily se “vypořádat se s (jejich) exponenciálním zrychlením a výbušnou složitostí”. Stejně 

tak jsou problémy systému identifikovány v roli aktérů, kteří jej měli udržovat a kteří jsou 

místo toho “zaměstnání sami sebou” a svou rolí v multipolárním světě. Zřejmým důsledkem 

tohoto vývoje je to, že “mezinárodní dohody, společná pravidla a hlavní světové organizace 

ztrácí svůj stabilizující účinek.” Kromě “masivní ztráty pořádku” jsou tyto proměny 

doprovázeny zásadním obratem dynamiky, jež dříve směřovala ke stále větší spolupráci a která 

nyní slábne spolu s erozí “normativní síly institucí”. Dalším symptomem je také “debata o 

budoucnosti transatlantických vztahů” vyvolaná Trumpovou administrativou. (Blume, 2019) 

 

Typické je pro tyto úvahy v německém diskurzu jejich zasazení do historického kontextu. 

“Dnešní světový řád je založen na trpkých zkušenostech dvou světových válek. Jeho síla 

vychází z fundamentálních principů práva a svobody a našeho odhodlání hájit tyto hodnoty. 

To je základ, který nám umožňuje žít v téměř kompletním míru a stabilitě alespoň zde v 

Evropě.” (Merkel, 2015, 9) Tato historická zkušenost světových válek, zejména pak druhé z 

nich, a jejích následků byla podnětem pro položení základů institucí, o které se současný 

liberální světový řád opírá. Pro německou politickou reprezentaci je vědomí této skutečnosti 

stále živé a nadále formuje jejich pohled na svět, jelikož dnešní mír byl draze vykoupen 

chybami a oběťmi minulých generací. Spolkový prezident Steinmeier (2020, 2) k tomu uvedl, 

že to byla “katastrofa vyhroceného nacionalismu poskytla lekce”, ze kterých se zrodila 

“společná organizace všech zemí k převzetí zodpovědnosti za mír a bezpečnost,” ale taktéž 

Brettonwoodský systém a Deklarace lidských práv. (Steinmeier, 2020, 2) 

 

Merkel ve svém dalším projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2019 

připomněla, že struktury, ve kterých ve 21. stále mezinárodní pořádek nadále operuje, se 

zrodily “z hrůz druhé světové války a národního socialismu”. Nejistota, která je ve vyjádřeních 

Angely Merkel a dalších představitelů Německa cítit pramení právě z obav, že tyto, obzvlášť 

v Německu, draze vykoupené struktury mezinárodního řádu postaveného doslova na troskách 
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starého světa dnes čelí “nesmírnému tlaku”, jež je zapříčiněn vývojem vyžadujícím jejich 

reformu. (Merkel, 2019) 

 

Z toho dále vyplývá prozření, že tyto historické lekce, jak ukazuje současný vývoj, neměly 

trvalý charakter. Podle Steinmeiera (2020) “jsme svědky rostoucí destruktivní dynamiky 

mezinárodní politiky. Rok od roku se vzdalujeme od tohoto cíle - mezinárodní spolupráce s 

cílem dosažení mírovějšího světa:” Zvládnutí této zásadní výzvy bylo jedním z nejdůležitějších 

úkolů, kterým Německo čelí. 

 

Obavy o zpochybňování spolupráce mezi státy a multilateralismu, jež je vnímán jako jeden z 

klíčových principů poválečného řádu i vlastní německé identity, jsou dalším charakteristickým 

rysem hodnocení proměn mezinárodního pořádku. Tento pocit, že mezinárodní společenství a 

Německo stojí na rozcestí demonstruje Angela Merkel, když se se přímo ptá, jestli se 

mezinárodní společenství  bude nadále držet multilateralismu, “který je lekcí, jež jsme si 

odnesli z druhé světové války a národního socialismu způsobenými Německem,” a to i s 

vědomím, že “multilateralismus není vždy zábavný, ale často dokonce pomalý složitý?” Podle 

jejího hodnocení jednoznačně výhody převyšují nad nevýhodami. “Jsem pevně přesvědčena, 

že je lepší se vžít do kůže druhých, dívat se za naše vlastní zájmy a podívat se, zda můžeme 

dosázhnout řešení výhodných pro obě strany spíše než si myslet, že všechno můžeme vyřešit 

sami.” (Merkel, 2019) 

 

Multilateralismus je nehledě na všechny své nedokonalosti jasně deklarovaným preferovaným 

přístupem k řešení aktuálních výzev, a to nejen z hodnotových důvodů. Z pohledu Německa je 

také přístupem racionálním, jelikož z percepce vlastních možností pro něj vyplývá, že samotné 

Německo nemůže zvládat globální výzvy ani se rovnat dalším velkým hráčům. V případě, že 

se tento současný “tradiční a (pro Německo) známý řád” zhroutí a státy nabudou přesvědčení, 

že “můžou problémy nejlépe vyřešit bez cizí pomoci”, pak jsou “vyhlídky (Německa) velice 

špatné”. (Merkel, 2019) Kancléřka dodává, že se Německo nemůže měřit se Spojenými státy s 

jejich ekonomickou silou a ani Čínou s jejími 1,3 miliardami obyvatel. “Můžeme být pracovití 

jak jen chceme, působiví a skvělí, jak jen chceme - ale s osmdesáti milionovou populací 

nebudeme schopni držet s Čínou krok, pokud se rozhodne, že nadále nechce udržovat s 

Německem dobré vztahy. Tak to bude vypadat v celém světě.” (Merkel, 2019)  

 

Tato závislost na mezinárodní spolupráci je opakovaně zmiňována také v aktuální Bílé knize. 

Od vhodných podmínek, jež závisí na zachování stabilního mezinárodního prostředí Německo 

odvozuje nejen svou bezpečnost, ale také prosperitu. V Bílé knize je tato závislost přímo 

popsána. “Německo je vysoce propojené se zbytkem světa a kvůli svému ekonomickému, 

politickému a vojenskému významu, ale v důsledku své zranitelnosti, má zodpovědnost aktivně 

participovat v utváření globálního řádu. Německo je v Evropě stále více vnímáno jako klíčový 

hráč a spolu s touto novou realitou přichází více možností jak promítat svůj vliv, tak také větší 

zodpovědnost (...) německá prosperita a ekonomika jsou vysoce závislé na vhodných 

podmínkách jak v Evropě, tak globálně.” (Bundesregierung, 2016, 22) 
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Kromě toho Německo z multilateralismu (vedle institucionálních struktur a sítě bilaterálních 

vztahů) odvozuje legitimitu pro své akce a zároveň zvyšuje jejich efektivitu. Multilateralismus 

je historicky, ale i v současnosti, chápán jako přirozený rámec zastřešující fungování a závazky 

ze strany Bundeswehru. “Při vykonávání zodpovědnosti za mezinárodní bezpečnost jsme 

vysoce závislí na koordinaci a kooperaci s našimi partnery.” (Bundesregierung, 2016, 23) 

Vědomí provázanosti a závislosti s německými partnery a zranitelnost v případě narušení 

těchto vazeb a principů, o které se Německo, je logicky vnímáno jako jedna z největších výzev 

dneška. 

 

Základy mezinárodní spolupráce se otřásají a stále více ji vytěsňuje konfrontace. Soupeření 

velmocí v nově se rodícím světovém pořádku už není pouhou teoretickou spekulací a 

materiálem pro strategické dokumenty, ale v současnosti již “utváří novou realitu v celém světě 

a jeho stopy mohou být vysledovány až k nekončícím válkám s velkými ztrátami na životě na 

Středním východě a Libyi.” (Steinmeier, 2020, 2) Německo se nachází ve stále nebezpečnějším 

světě, v němž jeho význam i význam a síla Evropy postupně klesá.  

 

Toto oslabování je ještě více akcelerováno přístupem Spojených států, u kterých je silně 

akcentována změna přístupu především, ovšem ne výlučně, po nástupu nové administrativy 

prezidenta Trumpa. To, že se strategický význam Evropy od konce studené války snižuje, není 

žádná novinka. Skutečným zvratem je podle hodnocení ministra zahraničí Maase to, že se 

“chýlí ke konci éra všemocného amerického světového četníka”. Podle jeho hodnocení tato 

změna není ovšem způsobena nedostatkem vojenské nebo ekonomické síly, ale skutečností, že 

se “změnily závazky zodpovědných osob v Bílém domě k tomuto Spojenými státy 

vytvořenému řádu.” (Maas, 2020) Tato změna závazků je pak chápána jako důvod pro 

“zaplňováni úprázdněného geopolitického prostoru zejména na Blízkém východě zeměmi jako 

Rusko, Turecko a Írán, které nesdílí naše hodnoty”. (Maas, 2020) 

 

Právě změna amerického přístupu a jeho odchýlení od zažitých norem, které “umožňovaly 

Německu zářit navzdory jeho zbabělé zahraniční politice a postoji k vojenství,” a rovnat se 

vojensky silěnšjím mocnostem jako Rusko, je vnímána jako jeden ze zásadních 

destabilizačních faktorů, který jde přímo proti zájmům spolkové republiky. (Kliegman, 2019) 

Aaron Kliegman (2019) ve svém komentáři Proč by si mělo Německo cenit světovou 

dominanci Ameriky (Warum Deutschland eine von Amerika dominierte Welt schätzen sollte) 

zdůrazňuje, že to byla právě moc Spojených států, ať už vojenská, ekonomická, ale i 

diplomatická, co udržovalo světový řád, ze kterého Německo čerpá všechny své výhody. Z 

širšího společenského diskurzu je zcela evidentní, že oslabování mezinárodní spolupráce je pro 

Německo velice nepříznivé, o to hůř je vnímána role, kterou v tomto ohledu sehrál americký 

prezident Donald Trump “pohrdáním multilateralismem vyjadřovaným v jeho politice i 

rétorice”. Posun ve vnímání Spojených států je citelný napříč celým diskurzem. Za jednu z 

nejostřejších kritik je možné považovat zpochybňování aliančních vztahů a závazků ze strany 

prezidenta Spojených států a přirovnávání přístupu nejbližšího spojence k jednání protivníků 

jako je Rusko. “Nejenže základní principy poválečného řádu zpochybňuje ruský prezident, 

americký prezident dělá to samé.” (Frankenberger, 2019)  
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Zde je potřeba zdůraznit, že právě vnímání Spojených států, již ne jen jako spojence, 

bezpečnostního garanta či ekonomického partnera, ale také jako vyzyvatel ustáleného 

světového pořádku, je jednou z nejvýraznějších změn německého diskurzu v posledních letech.  

Tomuto stavu, kdy se otřásá důvěra Německa v jeho klíčového bezpečnostního a 

ekonomického partnera, je pochopitelně věnována velká pozornost a znepokojení s tímto 

vývojem není nijak zastíráno. Přestože k rozporům mezi Německem a Spojenými státy 

docházelo po konci studené války opakovaně, ať už se jednalo o invazi do Iráku či kauzu kolem 

odposlechů představitelů Německa ze strany NSA, jednalo se spíše o jednotlivé, byť jistě ne 

bezvýznamné, skvrny na tapisérii jinak stabilně dobrých vztahů. “Spojené státy, které tento řád 

vymyslely, jej také po dlouhou dobu také garantovaly. Je pravdou, že jej nebránily v každém 

individuálním případě a příležitostně samy porušovaly jeho principy, ale obecně se na ně dalo 

spoléhat.” (Gabriel et al., 2018) Nyní ovšem byla situace jiná.  

 

Odchýlení Trumpovy administrativy od zažitých norem a opakující se vyjádření i kroky, jako 

bylo unilaterální vypovězení Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu ze strany 

USA či stažení části amerických vojáků z Německa bez předešlé konzultace s Berlínem, je 

možné chápat jako zcela bezprecedentní, a tedy pro německou stranu silně znepokojivou 

situaci. “Spojené státy mají prezidenta, jež zpochybňuje tento liberální řád. Donald Trump 

oponuje dohodám o volném obchodě, blokuje jmenování soudců do Světové obchodní 

organizace, prohlašuje, že NATO je překonané, odstupuje z organizací OSN jako je UNESCO 

a Rady pro lidská práva a opouští mezinárodní ujednání jako například Pařížskou dohodu.” 

(Gabriel et al., 2018)  

 

Pro Německo byla tato nová realita “momentem pravdy”. “Ohromné světové změny” v 

politické a ekonomické oblasti stejně jako “částečné stažení Spojených států za prezidenta 

Trumpa ze Středního a Blízkého východu a z Afriky konfrontuje Němce s realitou, která je pro 

ně nepohodlná a nepříjemná, právě proto že ochranářská mocnost poválečného období 

přesměrovala svůj kompas k (heslu) America first.” (Frankenberger, 2020a) Zajímavá je 

skutečnost, že negativní aspekty amerického jednání jsou ve velkém množství komentářů a 

vyjádření připisovány spíše americkému prezidentovi než Spojeným státům jako takovým.  

 

Německý postoj ke krokům Trumpovy administrativy shrnuje podrážděná reakce prezidenta 

Steinmeiera: “za současné administrativy náš nejbližší spojenec, Spojené státy americké 

odmítá samotný koncept mezinárodní komunity. Jako kdyby postoj nechat každého, ať se stará 

sám o sebe, byl dostatečný pro globální politiku. (...) Great again - pokud je to nezbytné - klidně 

i na úkor sousedů a partnerů. Alespoň tak to působí.” (Steinmeier, 2020, 3) Jeho vyjádření je o 

to pozoruhodnější, jelikož svou reflexi amerického jednání přidává k výčtu faktorů 

vystihujících realitu velmocenského soupeření. Mezi nimi ruskou anexi Krymu či čínské 

aktivity v Jihočínském moři. Toto je širší kontext, do nějž byly hojně zasazovány kroky 

Trumpovy administrativy. To co Steinmeier dále připouští je skutečnost, že měnící se zájmy 

Spojených států a přikládání větší pozornosti Pacifiku na úkor Atlantiku není novum, které 

přinesla tato americká vláda. Novinkou zpřetrhávající kontinuální, desetiletí trvající pozice 

Washingtonu, je změna postoje Bílého domu k evropské integraci. (Steinmeier, 2020a, 5) 
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Zahraniční politika “protekcionistického” prezidenta Donalda Trumpa ale nebyla vždy nutně 

vnímáno výhradně negativně, ale mnohými byla tato změna chápána i jako příležitost zejména 

pro probuzení Evropské unie. Podle šetření mezi německými “elitami”, 521 zástupci veřejného 

života z oblasti veřejné správy, politiky a byznysu, totiž panoval pocit, že Trumpovo jednání 

pomáhá sbližovat členské státy Evropské unie. (Göbel, 2017) 

 

Změna amerického postoje pro Němce znamenala, že budou muset dělat daleko víc pro svou 

vlastní bezpečnost a stabilitu svého nejbližšího okolí, byť ne osamoceně, nýbrž “ve spolupráci 

se svými evropskými partnery,” a to jak “politicky, diplomaticky, ekonomicky”, tak  také 

“vojensky.” K tomu napomáhal také Trumpův tlak na plnění závazků evropských spojenců v 

rámci Severoatlantické aliance. I když se nejednalo o novinku, proti “černému pasažerství” 

Evropanů vystupoval i Trumpovi předchůdce v Bílém domě prezident Barack Obama, byla to 

unikátní kombinace jeho “tónu, stylu a metod”, co přispělo k tomu, aby Evropané začali brát 

skutečně vážně alianční závazky, tedy 2% výdaje na obranu. “Starý patron (jejich) bezpečnosti 

již není shovívavý. To je důvod proč se Německo a jeho evropští partneři, ať už v NATO či 

Evropské unii, budou muset v budoucnosti více vložit těžší váhu na misky vah, ne aby potěšili 

nepředvídatelného prezidenta, ale aby udrželi stabilitu transatlantických vztahů.” 

(Frankenberger, 2020a) 

 

Transatlantické vztahy tak jednoznačně procházely turbulentním obdobím, ve kterém se 

Německo historicky a bezpečnostně provázané se Spojenými státy snažilo najít balanc, který 

by umožnil zachování tohoto těsného partnerství navzdory aktuálním zkouškám. 

Bezpečnostním otázkám se tak dostávalo navzdory tradiční německé váhavosti v této oblasti 

stále větší pozornosti. Svět se postupně transformoval, rodila se nová realita, kde Německo, 

potažmo Evropa, bude muset převzít mnohem větší díl odpovědnosti za svou bezpečnost. 

 

V tomto ohledu zřejmě nejradikálnější a v zahraničních médiích hojně skloňované vyjádření 

od jinak opatrné německé kancléřky zaznělo během předvolebního mítinku v bavorském 

Truderingeru v květnu 2017. K publiku tehdy s odkazem na změny, které přináší nová 

administrativa ve Washingtonu, ale i brexit,  mluvila o tom, že “časy, kdy se Evropa mohla 

spoléhat na druhé, jsou pryč”. Nová realita kladla na Evropany větší požadavky, kterým bylo 

nutné vyhovět. “Evropa musí vzít osud do svých rukou - přirozeně v přátelství se Spojenými 

státy americkými, v přátelství s Velkou Británií a jako dobrý soused, ať už s kýmkoliv, také s 

Ruskem a dalšími zeměmi. Ale musíme vědět, že my jako Evropané musíme bojovat za naši 

vlastní budoucnost a osud.” (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2017) Podle komentáře deníku 

Zeit Její dlouhá cesta do Truderingeru (Ihr langer Weg nach Trudering) měl tento projev silný 

dopad na americké publikum. “Stěží tu kdy bylo vyjádření německého politika, které by mělo 

takový efekt na jinak do sebe zahleděnou americkou veřejnost.” (Ulrich, 2017) V amerických 

médiích byla slova kancléřky vnímána a vykládána jednoznačně jako distanc od prezidenta 

Trumpa i jako “tektonický posun v transatlantických vztazích” či jako začátek “nové kapitoly 

v americko-evropských vztazích”, čehož si německá média hojně všímala. (Klüver, 2017, 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2017) Význam tohoto projevu se snažil rozklíčovat i 

citovaný komentář v deníku Zeit, který dospěl k závěru, že kancléřka svým vyjádřením 

demonstrovala rozčarování novou administrativou, ovšem rozhodně nebyl snahou o zpřetrhání 
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transatlantických vazeb. (Ulrich, 2017) Přesto je ukázkou německého prozření, že v 

transatlantických vztazích již není nic při starém.  

 

V časech prohlubujících se animozit mezi velmocemi, rostoucího vlivu nových hráčů, ať už 

státních či nestátních, k rozkladu světového řádu přispívá také “čínský ekonomický a 

geopolitický expanzionismus, ruský revizionismus”. Proti ze všech směrů přicházející “erozi” 

není imunní ani samotný Západ. (Frankenberger, 2019)  Vliv jeho hodnot ve světě oslabuje. 

“Posilování autoritářských mocností a rázný vznik neliberálních režimu naznačuje, že svět se 

stává méně západním.” (Frankenberger, 2020a) Nic již není automaticky garantováno, jak 

ukázal brexit a nástup Trumpovy administrativy se kterou mizí jistota ochranářského přístupu 

Spojených států. Německý diskurz vypovídá o tom, že roste vědomí potřeby vyplývající z 

reality okolního světa dělat víc pro stav globálního pořádku a také evropskou i vlastní 

bezpečnost. “Německo (už) nemůže čekat na lepší počasí. Nic se nezmění samo od sebe.” 

(Frankenberger, 2019) 

 

V popisu německého vnímání změn mezinárodního pořádku má odcizování Spojených států 

zvláštní místo. Tento tradiční německý spojenec totiž v rámci diskurzu nevystupuje pouze jako 

partner a garant evropské, respektive německé bezpečnosti a hodnot, na kterých byl vybudován 

poválečný světový řád opírající se o liberální hodnoty demokracie, volného obchodu a 

multilateralismu. Nově jsou mu připisovány i zcela odlišné atributy. Spojené státy jsou už samy 

do značné míry vnímány jako vyzyvatel tohoto pro Německo přívětivého a přínosného 

známého pořádku. Staly se nepředvídatelným partnerem, který se stahuje z jeviště světové 

politiky a více do sebe k řešení svých vlastních interních problémů, ale také k výzvám 

skrývajícím se v Asii. Spojené státy také kladou svým partnerům na druhé straně Atlantiku 

jasné požadavky na respektování aliančních závazků uvnitř NATO, které vyvolávaly 

zajímavou dynamiku v rámci německého diskurzu a bude jí dále věnována zvláštní pozornost 

v kapitole věnující se německé zahraničně-politické orientaci. 

Identifikace a percepce výzev a hrozeb 

 

Výchozím bodem pro charakterizaci výzev a hrozeb je vědomí, že mezinárodní prostředí se od 

konce studené války dramaticky proměnilo a stalo se více nepřehledným. Řada výzev s těmito 

změnami souvisejícími byla identifikována již v předešlé kapitole: multipolarita, rozptýlení 

moci mezi nové či staronové aktéry, regionalismus, oslabování hodnotového systému, stability 

a míru. Bezpečnostní mapa se vyznačovala i poklesem mezistátních konfliktů a výrazným 

nárůstem konfliktů regionálních vyskytujících se téměř na všech kontinentech. (Bredow, 2016) 

Vedle nich k nepřehlednosti přispívá celé spektrum dalších hrozeb. Od počátku 21. století je 

stále intenzivněji vnímána role nestátních aktérů, zejména pak těch operujících pod hlavičkou 

teroristických organizací. Jednou z jejich důležitých charakteristik je využívání slabosti 

státních struktur; daří se jim právě tam, kde centrální vláda nezvládá odpovídat na potřeby 

společnosti. Objevily se i nové domény, ve kterých jsou německé zájmy ohroženy. Jedná se 

zejména o oblast informační a také kybernetický prostor. Bezpečnostní hrozbou je také 

klimatická změna či epidemie a pandemie, ale také šíření zbraní hromadného ničení, nové 
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závody ve zbrojení či nekontrolovaná migrace. Všechny tyto výzvy jsou zohledněny také v 

hlavním strategickém dokumentu bezpečnostní politiky Bílé knize.(Bundesregierung, 2016, 

34-47) 

Rusko 

Hlavní výzvou, na kterou se tato práce zaměruje je Rusko. Vztahy Německa a Ruska prošly 

během uplynulého století dramatickým vývojem. Na jeho počátku proti sobě stály jako jako 

dva protivníci soupeřící o dominanci v kontinentální Evropě, jen aby svou nevraživost o dvě 

dekády později zopakovali v odvetném utkání. Na jeho konci se Německo ocitlo v podřízené 

roli nejprve jako země rozparcelovaná do okupačních zón a následně jako národ rozpůlený 

vedví kvůli neschopností okupačních mocností najít v období rodícího se studenoválečného 

konfliktu shodu na společném řešení německé otázky. Dopady druhé světové války a následné 

soužití dvou německých států se Sovětským svazem - jednoho jako podřízeného satelitu uvnitř 

sovětského bloku a druhého jako členského státu NATO a rodícího se evropského společenství 

-  byly etapou, která dodnes ovlivňuje vztahy obou států, ale i jejich interakce s mezinárodním 

prostředím. Za zmínku také stojí, že to byli představitelé Spolkové republiky Německo, 

konkrétně sociálnědemokratický kancléř Willy Brandt, kdo se na sklonku 60. let minulého 

století rozhodl pro navázání dialogu se Sovětským svazem a normalizaci vztahů se zeměmi 

východního bloku. (Judt, 2010, 496 - 500) Tento pocit možnosti a dokonce potřeby dialogu s 

velkým východním sousedem, ať už se jednalo o Sovětský svaz či o jeho dědice v podobě 

Putinova režimu, německé politické uvažování, jak je patrné, neopustil dodnes. 

 

Pro začátek je nicméně potřeba vyjasnit, jak je dnešní Rusko vnímáno v kontextu jeho stále se 

stupňující konfrontační zahraniční politiky. Kroky tohoto aktéra v posledních letech 

vyvolávaly v Evropě velké znepokojení vzhledem ke své povaze, destruktivitě a intenzitě, s 

jakou narušily zažité normy mezinárodních vztahů. Není proto udivující, že jejich reflexe má 

významné místo i v německém diskurzu. Dokládá to i nepřímá narážka Angely Merkel na ruské 

akce hned na úvodních řádcích Bílé knihy z roku 2016, když mluví o tom, že ani v samotné 

Evropě již mír a stabilita nejsou samozřejmostí. “Předchozí roky ukázaly, že již nemůžeme brát 

úspěchy evropského poválečného řádu za samozřejmé. Nevěřili bychom, že je to možné, aby 

byly v Evropě 21. století hranice překreslovány vojenskou silou a v rozporu s mezinárodním 

právem.” (Bundesregierung, 2016, 6) Byť se jedná o odkaz nepřímý a Rusko na tomto místě 

není jmenováno, poselství je jasné: násilná anexe Krymu v roce 2014 vrátila do Evropy formu 

mezinárodní politiky, která nemá v moderním světě místo. Po “hrozivé válce na Balkáně v 90. 

letech jsme znovu nuceni zakoušet, jaké to je, když jsou zpochybňovány mír a stabilita v 

Evropě a užití síly se stává hořkou realitou.” (Merkel, 2015, 2) Změna vnímání Ruska je také 

patrná při nahlédnutí do předchozí Bílé knihy z roku 2006, vydané na samém začátku éry 

Angely Merkel. V něm je vesměs charakterizováno jako partner, se kterým je třeba rozvíjet a 

posilovat trvalé a odolné bezpečnostní partnerství.” (Bundesministerium der Verteidigung, 

2006, 10) Rusko také mělo v souvislosti s německou bezpečnostní politikou  “speciální místo 

v bilaterálních vztazích z důvodu formativních momentů v průběhu společné historie, role 

prominentního partnera NATO a Evropské unie, jeho velikosti a potenciálu.” 

(Bundesministerium der Verteidigung, 2006, 57) 
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Oproti tomu současné Rusko je vnímáno jako “stále více agresivní a represivní”. (Maas, 2021, 

4) Vztahy s Moskvou jsou vedle boje s terorismem pro Německo “hlavní výzvou”. (Merkel, 

2019) Jeho akce na Ukrajině jsou pokládány za příklad “renesance tradiční mocenské politiky”, 

která ke svým cílům neváhá užívat vojenské prostředky. (Bundesregierung, 2016, 38) Jdou 

proti evropské mírové koexistenci a jsou zjevným porušením mezinárodního práva a především 

Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a Budapešťského 

memoranda, v němž se Rusko za ukrajinské zřeknutí se jaderných zbraní “zavázalo k 

respektování (její) územní integrity”. Tyto kroky jsou vnímány v jejich širším dopadu na 

mezinárodní vztahy, jelikož se nedotýkají bezprostředně pouze Ukrajiny, ale znejisťují a 

destabilizují mezinárodní systém a šíření zbraní hromadného ničení. “Jaká země by se vzdala 

svých jaderných kapacit, pokud nedokážeme zajistit její územní integritu? To je důvod, proč 

naši transatlantičtí partneří a Evropská unie dávají jasně najevo, že politika, jež má za cíl 

násilně měnit hranice v Evropě, nemá ve 21. století místo. Dáváme jasně najevo, že 

mezinárodní právo musí být respektováno. Nové rozdělení Evropy není v našem zájmu a 

konfrontace přinášející riziko, že se dostanou mimo kontrolu v něm rozhodně také nejsou.” 

(Merkel, 2015, 3) Rusko 90. let otevřené kooperaci se Západem je minulostí. Za své vzaly i 

pokusy o restart vztahů, o který se pokoušel prezident Barack Obama. Angela Merkel 

ilustrovala turbulentní změny uplynulých let připomínkou podpisu odzbrojovací dohody New 

START v roce 2011. “Milník strategického partnerství”, jak byla tehdy smlouva hodnocena je 

momentem, který v kontextu dneška působí jako by to bylo ”docela dávno”. Na druhou stranu 

žádná mezinárodní konstelace a ani vztahy s Ruskem nejsou vytesány do kamene a Německo 

bylo i nadále otevřeno a usilovalo o zlepšování vzájemných vztahů, byť si jeho představitelé 

byli vědomí, že to nebude úkol jednoduchý. “Zmínila jsem to (...), abych poukázala, že věci 

mohou na druhou stranu za pár let ode dneška úplně jinak, pokud spolu obě strany budou 

spolupracovat.” (Merkel, 2019) Nicméně také připouští, že normandského formátu jsou ještě 

“daleko od dosažení řešení,” a že “na tom budou muset nadále za každou cenu pracovat.” 

(Merkel, 2019) 

 

V realitě posledních let je Rusko považováno za aktéra, který právě svou ochotou uchýlit se k 

použití hrubé síly k sebrání území sousední Ukrajině a v plném rozporu s mezinárodním 

právem dokázal, že  “otevřeně zpochybňuje evropský mírový řád.” Ruský avanturismus 

nepřináší jen zhoršení bezpečnostní situace na Ukrajině, ale má “dalekosáhlé důsledky pro 

bezpečnost v Evropě a tím pro bezpečnost Německa.” (Bundesregierung, 2016, 31) V kontextu 

těchto událostí tvůrci klíčového strategického dokumentu německé bezpečnostní a zahraniční 

politiky konstatují jasný závěr: “Rusko odmítá blízké partnerství se Západem a klade důraz na 

strategickou rivalitu. Mezinárodně se Rusko prezentuje jako nezávislé mocenské centrum s 

globálními ambicemi.” Pozornosti neunikla ani ruská inklinace pro užívání hybridních 

nástrojů, jež znejasňují hranice mezi válkou a mírem, čímž Rusko nastoluje nejistotu vůči 

povaze svých záměrů, a tak znesnadňuje rozhodování svých protivníků. (Bundesregierung, 

2016, 32) Rusko bylo hodnoceno jako protivník Německa a Evropské unie v otázce hybridních 

operací i v oblasti kybernetické bezpečnosti německými tajnými službami. Moskva se jejich 

pomocí snažila rozdmýchávat existující společenské konflikty, ale také narušovat “blízké 

spojenectví se Spojenými státy”. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2017) 
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Navzdory identifikaci Ruska jako zjevného vyzyvatele bezpečnosti v Evropě a zažitých 

mezinárodních norem je důležitou součástí německého myšlení také nahlížet na něj jako na 

potenciálního partnera v řadě oblastí. Rusko není hodnoceno pouze jako protivník, ale také 

země, jejíž spolupráci Německo a Evropa potřebují. Reflektována je dokonce provázanost 

“společných vztahů a zájmů” Evropy a Ruska. S ohledem na jeho velikost, blízkost Evropě a  

postavení v stálého člena v Radě bezpečnosti OSN je mu připisována také “speciální regionální 

a globální zodpovědnost” v otázce řešení současných výzev a krizí. (Bundesregierung, 2016, 

32) 

 

Je tedy možné konstatovat, že Německo uplatňuje ve své vlastní i alianční politice vůči Rusku 

dualistický přístup. Východní soused Evropy je nepostradatelným dílkem v mozaice 

evropských vztahů a klíčem k její bezpečnosti. “Udržitelná bezpečnost prosperita Evropy 

nemůže být zajištěna bez spolupráce s Ruskem.” (Bundesregierung, 2016, 32) Důležité je 

nalezení balancu. Není možné vzdát se ostražitosti vůči Rusku a rezignovat na vymáhání 

nápravy jeho prohřešků vůči míru. Německo při svém rozhodování zohledňuje ruské kroky 

zejména na Ukrajině a vnímá také to, že Rusko charakterizuje Severoatlantickou alianci  jako 

deklarovanou “hrozbu”. (Bundesregierung, 2016, 66) 

 

Německo bylo historicky aktivní v posilování vazeb mezi Západem a jeho východním 

sousedem a nadále navzdory obtížím považuje za nutné udržet otevřené komunikační kanály, 

vyhledávat dialog a spolupraci tam, kde je to nezbytné a možné. “Německo dlouhou dobu 

usilovalo o navázání zvláštních kooperačních vztahů s Ruskem a sehrálo klíčovou roli v přijetí 

Zakládajícího aktu mezi NATO a Ruskem v roce 1997.” Vedle toho “Německo pokračuje v 

podpoře dlouhodobého cíle strategického partnerství mezi NATO a Ruskem”. 

(Bundesregierung, 2016, 66) Úsilí a přesvědčení o možnosti dialogu byla ve vyjádřeních 

německých představitelů přítomna i v roce 2015, tedy nedlouho po anexi Krymu a rozhoření 

konfliktu v Donbase. “Chceme pracovat s Ruskem, ne proti Rusku při utváření bezpečnosti v 

Evropě.” Mezi oblasti, ve kterých byla spolupráce výhodná pro obě strany pak byl například 

společný boj proti mezinárodnímu terorismu, zamezení šíření zbraní hromadného ničení či 

vyjednávání o íránském jaderném programu a likvidace syrských chemických zbraní. Podle 

německé kancléřky bylo “navzdory všem krizím můžeme úspěšně spolupracovat s Ruskem v 

důležitých otázkách”. (Merkel, 2015, 3) Potřeba zabránit dalšímu zhoršování vztahů s Ruskem 

je v německém uvažování evidentní. “Evropa nesmí z dlouhodobého hlediska přijmout 

zvyšující se odcizení Ruska.” Naopak nezbyný byl “odlišný vztah mezi Ruskem a Evropskou 

unií”. Přestože bylo nezbytné naslouchat také spojencům a partnerům a  vnímat jejich obavy, i 

tak bylo třeba postarat se o přehodnocení a zlepšování vztahů. “Reflexe budoucích vztahů s 

Ruskem nemůže uskutečnit bez nebo na úkor zemí a obyvatel střední Evropy,” nicméně “tato 

reflexe se skutečně musí uskutečnit.” (Steinmeier, 2020, 8) 

 

Vůbec nejkontroverznějším rozměrem německo-ruských vztahů je z pohledu německých 

partnerů včetně Spojených států výstavba plynovodu Nord Stream 2. Napětí panuje taky mezi 

politickým diskurzem na jedné straně a širším mediálním diskurzem na straně druhé. Jak je 

patrné na základě analýzy korpusu: první z diskurzů výstavbu plynovodu vnímá a hájí jako 
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jeden z příkladů možné, v tomto případě ekonomické, spolupráce mezi oběma zeměmi, druhý 

ve větší míře zohledňuje také negativní aspekty záměru.  Pro interpretace Nord Streamu 2 je 

ze strany německých představitelů typická bagatelizace možných bezpečnostních konsekvencí 

plynoucích ze zjevného posílení energetické závislosti na Rusku. “Ruská molekula plynu je 

stále molekulou plynu, ať už je dopravována skrze Ukrajinu nebo Baltské moře. (...) Nikdo 

nechce být naprosto a unilaterálně závislý na Rusku. Ale pokud jsme importovali ruský plyn i 

v době studené války (...) pak nevím, proč by dnešní situace měla být o tolik horší, abychom 

nemohli říct, že Rusko zůstává partnerem.” (Merkel, 2019) Obhajoba této formy spolupráce je 

dále rozvinuta v kontextu vztahů s Čínou. Tím, že Německo, potažmo Evropa, dováží ruský 

plyn a spolupracuje s ním v energetické oblasti, předchází prohlubování jeho závislosti s další 

velmocí - Čínou. “Opravdu chceme učinit Rusko závislé na Číně, aby záviselo na dovozu 

přírodního plynu do Číny? Je to v evropském zájmu? Ani to si nemyslím.” (Merkel, 2019) 

 

V německým médiích nicméně tento oficální vládní přístup často rozporován. Média 

upozorňovala na rozpor mezi tvrzeními zaznívajícími v oficiálních vyjádřeních, která Nord 

Stream 2 prezentovala jako ekonomickou příležitost, a realitou, kdy uzavření takto důležité 

dohody probíhalo uprostřed naprostého rozkladu bezpečnostní situace na východě Evropy z 

důvodu ruské agrese. Reflektovala také nesoulad obhajoby projektu ze strany spolkové vlády 

a kritikou ze strany Polska, Ukrajiny, baltských států, Spojených států, Evropské unie, ale i 

Francie. Francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune na počátku roku 

2021 vyjádřil na adresu výstavby plynovodu ty“nejvyšší pochybnosti”. (Brössler & Krüger, 

2021) Oproti reakci Trumpovy administrativy, která dokonce hrozila uvalením sankcí, se ale 

stále jednalo o docela mírné vyjádření, které bylo ovšem o to znepokojivější, jelikož přišlo ze 

strany nejbližšího německého spojence v EU. (Mihm et al., 2020) 

 

Pozornosti médií neuniklo ani to, že v kontrastu s podpisem první smlouvy o Nord Streamu 

mezi Schröderem a Putinem, který byl (byť k nelibosti partnerů na východě Evropy, například 

Poláků) demonstrací jednoty mezi oběma zeměmi na nejvyšší politické úrovni, situace roku 

2015 byla velmi odlišná. Podpisu smlouvy v Petrohradě se neúčastnili žádní vládní 

představitelé, právě z toho důvodu, že dohoda “měla být prezentována veřejnosti jako projekt 

soukromého sektoru, ne jako politický záměr. A po léta byl takto prezentován i federální 

vládou.” (Mihm et al., 2020) 

 

Pozornosti neunikla ani podpora projektu ze strany sociálně-demokratických politiků, která šla 

mnohdy ještě o něco dál, než vyjádření jejich křesťansko-demokratických koaličních partnerů. 

Ministr pro energetiku zemské vlády Meklenburska-Předního Pomořanska Christian Pegel se 

například svěřil, že Rusko je na východě Německa vnímáno méně jako hrozba a že “mnozí by 

znovu rádi viděli těsnější vazby s Ruskem”. (Mihm et al., 2020) Pegel ve své straně nebyl 

jediným apologetem tohoto projektu a potřeby dialogu. Velice intenzivně se v něm angažovala 

také šéfka meklenburské vlády Manuela Schwesig, ale také bývalý kancléř Gerhard Schrörer. 

(Mihm et al., 2020) Projekt v kontextu složitých rusko-německých vztahů a německé invaze 

do obhajoval také spolkový sociálně demokratický prezident Frank-Walter Steinmeier. “Více 

něž 20 milionů lidí v tehdejším Sovětském svazu padlo za oběť války. To sice neospravedlňuje 

dnešní ruská pochybení, ale nesmíme ztratit ze zřetele širší kontext.” Podle Steinmeiera jsou 
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“energetické vztahy jedním z posledních mostů mezi Ruskem a Evropou”.(Rheinische Post, 

2021) Nutno podotknout, že tato vyjádření německého prezidenta vyvolala velké pobouření na 

Ukrajině. Ukrajinský velvyslanec o nich hovořil jako o “pochybných historických 

argumentech”, které byly v Kyjevě přijaty s “údivem a pohoršením”. (Süddeutsche Zeitung, 

2021) Případ Nord Streamu nicméně nebyl jediným případem, kdy sociálně-demokratičtí 

politici odbočili od jednotné vládní linie. 

Čína 

Dalším státním aktérem, jenž v mezinárodním prostředí sehrává stále významnější úlohu je 

bezpochyby Čína. Velice výmluvná je nicméně skutečnost, že v klíčovém bezpečnostním 

dokumentu, Bílé knize, je tato velmoc zmiňována jen okrajově. Čína je uváděna jako jeden z 

příkladů nových posilujících velmocí rodícího se multipolárního světa. (Bundesregierung, 

2016, 30) Nepřímo je pak zahrnuta mezi zdroje ohrožení stability mezinárodního systému. 

Není pravděpodobně příliš odvážným domnívat se, že je to právě Čína, na koho mířili autoři 

tohoto dokumentu, když mluvili o mezistátních konfliktech, regionálních teritoriálních sporech 

a mocenské projekci, jež je “důvodem k obavám” zejména v jihovýchodní a východní Asii. 

(Bundesregierung, 2016, 38) 

 

O něco větší pozornost je jí v rámci zkoumaného korpusu věnována v projevech německých 

představitelů. Ministr zahraničí Maas například jeden z příkladů rodícího se nového světového 

řádu, jež nemá mnoho společného s principy liberalismu a řádu založeného na pravidlech, 

uvádí právě vzestup Číny, který “sledujeme po desetiletí”. (Maas, 2020) Mluví také o potřebě 

hledání společného řešení NATO ve vztahu ke “stále více konfrontační Číně” a potřebě jejího 

zatlačování, kdykoliv ohrožuje “bezpečnost, prosperitu, demokracii, lidská práva a 

mezinárodní právo”. (Maas, 2021, 4) Na tomto odkazu je zajímavé, že je zde Čína postavena 

na roveň Ruska jako jeden z vyzyvatelů světového řádu a hodnot ctěných Německem, 

respektive Západem. Obdobné vnímání Číny prezentoval i spolkový prezident Steinmeier. 

Přiznává Číně její úspěchy, především to, že se “díky působivému růstu stala významným 

hráčem”, ovšem neopomíná připomenou ani stinné stránky role Pekingu v mezinárodním 

prostředí. Jeho přístup “je selektivní v přijímání mezinárodního práva, a to jen tehdy, když 

nejde proti jeho vlastním zájmům”. Připomíná také čínské akce v Jihočínském moři, jež 

“zneklidňují její regionální sousedy” a její kroky vůči menšinám žijícím v Číně, které 

“znepokojují nás všechny”.(Steinmeier, 2020, 2) Čína je jako vyzyvatel liberálního řádu 

vnímána i v širším společenském diskurzu. Její chování je jedním ze symptomatických 

problémů dnešního světa. Čína je autoritářským státem, kde má “prezident Si Ťin-pching v 

Pekingu plnou kontrolu a je novým císařem”. Registrováno je také prosazování čínských zájmů 

prostřednictvím investiční politiky. “Hedvábná stezka není nostalgickým počinem v duchu 

Marka Pola, která spojuje národy, ale tvrdá zájmová politika.” Cíleně tak v řadě členských států 

Evropské unie prohlubuje závislost těchto zemí, aby tak “EU nebyla dále schopna přijímat 

rozhodnutí kritická vůči Číně. (Gabriel et al., 2018) Pokusy Pekingu “sebevědomě propagovat 

svůj druh státní efektivity a schopnosti jednat” pak jeden z významných představitelů 

vládnoucí CDU a bývalý předseda Bundestagu Wolfgang Schäube pokládá za výzvu západního 

modelu, který již v dnešním světě není “nezpochybnitelný”. (Schäube, 2020) 
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Angela Merkel pak v souvislosti s vypovězením Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého 

doletu připomíná potřebu spolupráce s Čínou v oblasti jaderného odzbrojení a potřebě jejího 

zahrnutí do budoucích dohod v této oblasti: “potěšilo by nás v tomto ohledu (jaderné 

odzbrojení), kdyby do takovýchto vyjednávání byly zahrnuty nejenom Spojené státy, Evropa a 

Rusko, ale také Čína.”(Merkel, 2019) Dále hovoří také o tom, že je nutné snažit se o uchopení 

ekonomických vztahů mezi Evropou, Spojenými státy a stále silnější Čínou takovým 

způsobem, aby se předešlo “soupeření, které oslabuje všechny strany.” (Merkel, 2019) 

 

Čína je po boku Ruska vnímána i jako jeden z důvodů pro paralýzu Organizace spojených 

národů, respektive Rady bezpečnosti OSN, což přispívá k nefunkčnosti této organizace, a ve 

výsledku oslabuje možnost mezinárodního společenství efektivně řešit soudobé problémy. 

Krokry Ruska a Číny například téměř zablokovaly humanitární přístup do Sýrie. To, že je Rada 

bezpečnosti “příliš často zablokována” připustil i německý ministr zahraničí Maas. (Leithäuser, 

2020)  

 

Rostoucí vliv Číny je intenzivně vnímán a vyvolává znepokojení v řadě ohledů. Německo 

pociťuje především napětí, které její rostoucí moc a selektivní přístup k hodnotám poválečného 

světa způsobuje v systémové architektuře mezinárodního prostředí. Úspěch Číny zejména v 

ekonomické oblasti je respektován, nezaznívají návrhy na její zadržování, spíše úvahy o 

společných, multilaterálních opatřeních, která by měla předejít eskalaci sporů a zajistit pravidla 

pro vzájemné soužití.  
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Zahraničně-politická orientace 

V další části analýzy německého strategického diskurzu je popsat zahraničně-politickou 

orientaci země, její vztah k evropskému společenství a transatlantickému partnerství a jejich 

role v řešení mezinárodních výzev. Je evidentní, že Německo si dobře uvědomuje svou 

závislost na vztazích se svými spojenci, ať již v rovině multilaterální či bilaterální. V Bílé knize 

je pozornost věnována spolupráci v řadě mezinárodních uskupení. Konkrétně se jedná o 

Organizaci spojených národů, Severoatlantickou alianci, Evropskou unii, Organizaci pro 

bezpečnost a spolupráci v Evropě. Tyto organizace jsou hlavními platformami pro německé 

prosazování zájmů. (Bundesregierung, 2016, 62-85) V této kapitole je pozornost věnována 

především dvěma mezinárodním uskupením - Severoatlantické alianci a Evropské unii, vedle 

nich také vztahu se Spojenými státy a Francií, tedy zemím, které v těchto organizacích sehrávají 

klíčovou roli. 

Spolková republika ve sjednocené Evropě 

Německo bylo těsně provázáno s procesem evropské integrace od jejího samého počátku. Pro 

poválečné Německo, tedy alespoň pro tu jeho část pod okupační správou Spojených států, 

Velké Británie a Francie a následně Německou spolkovou republiku, byla obnova západní 

Evropy v rámci Marshallova plánu cestou k nové budoucnosti. Tento americký program byl od 

samého počátku koncipován nejen jako nástroj rychlé hospodářské obnovy, ale také jako 

prostředek pro překonání evropských sporů. Zásadní v tomto směru bylo vyřešení otázky 

budoucího postavení Německa, jehož ekonomický potenciál byl pro fungování západní části 

Evropy nezbytný, ale jehož velikost a síla představovala pro státy probouzející se z noční můry 

války a nacistické okupace stále živou hrozbou.  

 

Odpovědí překonání sporů a nedůvěry mezi státy se stala idea sjednocené Evropy, jež měla 

poskytnout prostor pro konstruktivní místo destruktivní realizace německého potenciálu v 

podobě, jež není ohrožením zbytku kontinentu, ale naopak je mu ku prospěchu. (Kennan, 1967) 

Po zhroucení německého státu v sutinách druhé světové války tak v rekonstrukci zničené 

Evropy nalezli Němci prostředky k obnově svého hospodářství i platformu pro pozvolnou 

obnovu vztahů se svými sousedy, především Francií a zeměmi Beneluxu.  Právě s nimi a Itálií, 

v návaznosti na deklaraci francouzského ministra zahraničí  Roberta Schumanna, tato šestice 

zemí nastartovala podpisem zakládajících smluv Evropského společenství uhlí a oceli 18. 

dubna 1951 projekt mírové integrace Evropy, která se stala definujícím principem nového, 

poválečného Německa. Tuto historickou zkušenost a odevzdání evropské myšlence odráží i 

samotná německá ústava, v jejíž preambuli se píše, že základní zákon nového německého státu 

byl “inspirován odhodláním podporovat světový mír jako rovný partner ve sjednocené 

Evropě”. (Bundesregierung, 2016, 22) Evropská integrace je vnímána jako nedílná součást 

německé identity. Je výchozím bodem jejího vztahování se k vnějšímu světu s cílem podpory 

světového míru a “zlepšování podmínek lidské koexistence (...) a posilování mezinárodních 

lidskoprávních norem”. (Bundesregierung, 2016, 22) 
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S ohledem na měnící se mezinárodní prostředí, posun k jeho multipolaritě a novému rozdělení 

moci si také Německo uvědomuje svou vlastní úlohu a rostoucí zodpovědnost, jelikož je samo 

na stabilitě mezinárodního pořádku a jeho výkyvech závislé. A není to jen o percepci vlastní 

role. Důležitost Německa si uvědomují i další aktéři: “Německo je stále více vnímáno jako 

klíčový hráč v Evropě.” (Bundesregierung, 2016, 23) Německý postoj k Evropě i širšímu 

mezinárodnímu prostředí má silné hodnotové ukotvení, bezpečnost, prosperita a mír jdou ruku 

v ruce s obhajobou hodnot a mezinárodních pravidel. “Kdokoliv chce zajistit dlouhodobou 

bezpečnost, stabilitu a prosperitu svého lidu musí jednat jako součást mezinárodního 

společenství a přijmout jeho pravidla. Společně s našimi partnery, my v Evropě budeme vždy 

hájit naše hodnoty a mírový řád.” (Merkel, 2015, 4) 

 

Ještě silněji a zřetelněni se pro význam Evropy jako neoddiskutovatelného pilíře německé 

identity a jeho bytí ve světě vyslovil spolkový kancléř Steinmeier. “Pro Německo není Evropa 

čistě jen něčím, co je pěkné mít nebo důležitým, když ostatní partneři chřadnou. Ne, je to náš 

nejsilnější, nejzákladnější národní zájem. Dnes a zítra, Evropa je nepostradatelným rámcem 

pro naše prosazování ve světě. (...) 75 let od konce války, Evropa je a bude jedinou úspěšnou 

odpovědí na výzvy představované naší historií a geografií. Pokud evropský projekt padne, 

lekce německé historie, ale možná také evropské historie, budou zpochybněny. (Steinmeier, 

2020, 6) 

 

Ohrožení Evropy zevnitř i z vnějšku bylo nutné zabránit. Steinmeier upozorňoval na to, že ve 

změněné mezinárodněpolitické realitě, již nemůže Německo spoléhat, že velmoci mají zájem 

na “úspěchu evropské integrace”. Překvapivé na tomto vyjádření je, že do něj zahrnuje všechny 

“hlavní hráče” dnešního světa, kteří “sledují své vlastní zájmy, pokud je to nezbytné i na úkor 

jednoty Evropy”. V kontext jeho dalších vyjádření zcela evidentní narážka na postoj Trumpovy 

administrativy k Evropské unii.  (Steinmeier, 2020, 5) Životní zájem, který Berlín má na 

pokračování evropského projektu, který mu “umožnil zastavit kmitání mezi staletími přehnané 

mocenské politiky a kulturní nadřazenosti”, ho předurčuje dle Steinmeiera k jasnému cíli - 

bránit ho. “Sjednocená Evropa přežije jedině v případě, pokud ji budeme vnímat jako 

nejkonkrétnější pramenem německé odpovědnosti.” (Steinmeier, 2020, 6) Ve světě plném 

hrozeb bylo nejdůležitějším německým úkolem “udržet sjednocenou Evropu pohromadě”. 

(Steinmeier, 2020, 8) 

 

Řada vyjádření německých představitelů sdílí jednu velice důležitou myšlenku: je čas, aby 

Německo dělalo víc pro společnou Evropu. Ministr zahraničí Maas například s odkazem na 

slova Fritze Sterna připomněl: “Německo musí užít svou moc a bohatství, snahu o dosažení 

míru a rozumu nejen k rétorickému se dovolávání Evropy, ale k pomoci proměnit ji v realitu.” 

Více pragmaticky také vysvětluje podstatu evropské solidarity, jež je základem udržujícím 

Evropu pohromadě” a evropské suverenity, která je prozměnu “předpokladem toho, aby byl 

náš hlas ve světě slyšet“. Takováto suverénní Evropa schopná “přinést stabilitu do našeho 

sousedství” je pak také cílem německého snažení a jedině tato “silná, otevřená a sjednocená 

Evropa” může zůstat relevantním partnerem pro Spojené státy. Podle Maase “investice do 

evropské suverenity znamená investici do transatlantických vztahů.” (Maas, 2021, 3) Tento 
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pocit, že by Evropa měla konečně začít dělat víc v bezpečnostní oblasti byl také velice výrazný 

v mediálním diskurzu. Problémy na zápraží Evropy, ať už v Africe, Blízkém východě, stejně 

jako “znepokojivý vývoj v Moskvě a Washingtonu” byly mezi hlavními důvody pro hledání 

“společné řeči také v oblasti obrany a bezpečnosti”. (Stabenow, 2018) 

 

Velice důležitým stimulem německého přemýšlení o Evropě bylo také zvolení nového 

francouzského prezidenta Macrona, jež přišel s celou řadou podnětů, které byly sice často 

vnímány v Berlíně zdráhavě a s velkou rozvahou, ovšem minimálně postrčily německé 

uvažování směrem k potřebě silnější, rozhodnější Evropy. Stopa jeho myšlenek a podnětů je 

cítit v řadě vyjádření ze strany německých politiků. První náznaky tohoto posunu  je velice 

záhy po jeho zvolení možné vnímat i v projevu tehdejší ministryně obrany Ursula von der 

Leyen na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2018, kterou otevírala s její 

francouzskou kolegyní Florence Parly.  

 

Na této konferenci mluvila o tom, že “Německo musí převzít větší zodpovědnost v oblasti 

zahraniční a bezpečnostní politiky.” (Leyen, 2018, 2) Připomněla také německou podporu 

posilování nezávislé role Evropy. “Cheme, aby Evropa měla větší váhu také ve smyslu 

vojenské síly, tak aby se Evropa mohla stát více nezávislou a soběstačnou, v konečném 

důsledku také v NATO. To je úkol Evropy pro budoucnost.” (Leyen, 2018, 2) Podle von der 

Leyen je s ohledem na globální výzvy nejvyšší čas pro evropské odhodlání posunout spolupráci 

v těchto oblastech vpřed a nenechat se brzdit “ostatními individuálními státy”, přičemž 

rozhodující je v tomto snažení spolupráce s Francií. Francouzsko-německý tandem je 

“připraven postrčit evropský projekt kupředu”. Připojit se můžou všichni Evropané “odhodlaní 

se vydat kupředu s námi.”  (Leyen, 2018, 2) Tyto ambice doplnila také příkladem oblastí, ve 

kterých se již podařilo dosáhnout pokroku - například nastartování Evropské obranné unie,  

Evropského obranného fondu či Stálé strukturované spolupráce (Permanent Structured 

Cooperation, zkráceně PESCO). (Leyen, 2018, 3) 

 

Vedle úspěchů jmenuje také výzvy. V zahraniční politice kupříkladu stále chybí hmatatelný 

ekvivalent obranného struktury v podobě PESCO, blokuje ji požadavek jednomyslnosti. Další 

postup nicméně vyžaduje i mnohem hlubší změny než pouhou úpravu hlasovacích 

mechanismů. Evropa potřebuje “společnou strategickou kulturu” - tedy “společné evropské 

porozumění s ohledem na naše zájmy, cíle a naše zahraničně politické nástroje”. (Leyen, 2018, 

3) Vedle toho, že se s ohledem na hluboké rozdíly panující mezi členskými státy EU jedná o 

velice ambiciózní krok kupředu, je v tomto vyjádření patrná ozvěna Macronových tezí 

pronesených v jeho slavném projevu na Sorbonnské univerzitě v září 2017. Začátek cesty 

tohoto výrazu spolu s dalšími termíny, jako je strategická suverenita či strategická autonomie, 

do německého diskurzu se dá snadno vystopovat právě k nově zvolenému francouzskému 

prezidentovi a jeho úvahám o budoucnosti Evropy. Při hledání těchto klíčových slov, tedy 

“strategische Kultur”, respektive “strategische Souveränität” se totiž před rokem 2017 v 

článcích Franfkurter Allgemeine Zeitung či Süddeutsche Zeitung téměř žádné příklady jejich 

užití nevyskytují. Naopak celá řada textů, kde se vyskytují, nese přímo v titulku jméno 

francouzského prezidenta. I to je dokladem vlivu nové francouzské vlády na německé 

uvažování o bezpečnostních otázkách a roli Evropy.  
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Obecně se dá říct, že trend směrem k propojování evropských témat s otázkou bezpečnosti, 

respektive bezpečnostní rozměr evropské integrace, byl v německém diskurzu poměrně 

výrazný. Jedním z hnacích motorů tohoto postoje byla již zmiňovaná překotná změna chování 

Spojených států vůči Evropě, svým vojenským závazkům a mezinárodním smlouvám. V tomto 

kontextu se zdá, že “dokonce i poslední lidé v Evropě porozuměli, že musíme dělat víc pro 

prosazování naší bezpečnosti a stability našich sousedů.” (Maas, 2020) Hlavním úkolem 20. 

let 20. století se má stát “budování Evropské bezpečnostní a obranné unie, jakožto silního 

evropského pilíře NATO.” Německo, již nemá na výběr: tyto úkoly “přestaly být otázkou jestli, 

ale už je jen otázkou kdy”. Rozhodující je pro dosažení těchto cílů spolupráce s Francií, se 

kterou “kterou na nich intenzivně pracují”. (Maas, 2020)  Na nabídku strategického dialogu v 

těchto otázkách od prezidenta Macrona říká Německo ano. “Měli bychom přijmout nabídku na 

zapojení do dialogu. Nicméně to také znamená vidět z francouzské perspektivy a učinit náš 

vlastní příspěvek k rozvoji společné strategické kultury, bez které nebude Evropa schopna 

skutečně fungovat jako bezpečnostně politický hráč.” (Steinmeier, 2020, 11) 

 

S vědomím toho, že evropské a americké priority se mohou rozcházet, připouštěla Angela 

Merkel, že Evropa potřebuje vlastní koherentní obrannou politiku. Jednoznačně zdůrazňovala, 

že musí jít o politiku, která není namířena nikterak proti transatlantickým vztahům s USA, ale 

která naopak činí “spolupráci v NATO efektivnější a realizovatelnější”. Rozdíly a nedostatky 

existující mezi členskými státy Evropské unie a Severoatlantické aliance je možné pak možné 

překonat právě tím, “pokud budeme také rozvíjet společnou vojenskou kulturu a pokud 

zlepšíme způsob, jakým jsou organizovány zbraňové systémy”. (Merkel, 2019, 7) V této debatě 

bylo přítomné vědomí, že roztříštěnost postupu individuálních států výrazně snižuje efektivitu 

evropské obrany. Zatímco v Evropě existovalo 178 rozdílných zbraňových systémů, ve 

Spojených státech to bylo jen 30. Jako první krok ke zlepšení tohoto stavu byl vnímán nový 

Evropský obranný fond, jehož cílem bylo “posílit zbrojní kooperaci” mezi Evropany. 

(Stabenow, 2018) 

 

Naplnění těchto cílů patřilo mezi konkrétní úkoly, bez jejichž splnění je postup směrem ke 

společné strategické kultuře či bezpečnostní politice Evropské unie odsouzen k setrvání v 

rovině proklamací a snů. “Německo je připraveno čelit tomuto mamutímu úkolu”, ovšem je si 

dle vyjádření Angely Merkel také vědomo toho, že bez společné kultury zbrojních exportů je 

ohrožen rozvoj společných zbraňových systémů”. Bez naplnění těchto předpokladů není možné 

mluvit o “evropské armádě a společné zbrojní politice a vývoji zbraní, pokud nejsme ve stejnou 

dobu připraveni usilovat o společnou zbrojařskou exportní politiku”. (Merkel, 2019, 8) Testem 

společného přístupu k vývozu zbraní byl postoj francouzské strany, čehož si všímala německá 

média například v případě vývozu zbraní do Saúdské Arábie po vraždě novináře Džamála 

Chášukdžího. Zatímco Německo oznámilo zastavení vývozu, francouzský prezident označil 

takové opatření za “čirou demagogii”. Francouzský pragmatismus, ekonomické zájmy a 

geopolitický rozměr saúdskoarabského soupeření s Íránem měly přednost před gesty a 

hodnotovým idealismem. (Brössler, 2019) 
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V oblasti společných armádních projektů probíhala v posledních letech řada významných 

společných projektů, na kterých se podílelo Německo zejména s Francií, ale také třeba i se 

Španělskem. To byl také případ programu FCAS (Future Combat Air System) na vývoj 

stíhacích letadel, který by se měl při odhadovaných nákladech v hodnotě 100 miliard eur stát 

nejdražším evropským zbrojařským projektem v historii. Vedle toho byl pro budoucí větší 

autonomii evropské obrany dále významný projekt na vývoj francouzsko-německého bojového 

tanku či program na vývoj eurodronů.  U těchto projektů se nicméně ukázaly a byly vnímány i 

obtíže spolupráce mezi soukromými firmami z příslušných zemí a také postoj vládních 

sociálních demokratů, jejichž “nestálost způsobovala ve Francii pravidelné podráždění”. 

(Kartens & Wiegel, 2021) Jedním z příkladů byl postoj předseda a místopředsedy socialistické 

skupiny v Bundestagu Rolf Mützenich a Norbert Walter-Borjanse k vyzbrojování dronů, kteří 

ho podmňovali “budoucí celonárodní diskuzí a možná i mezinárodními smlouvami”.(Kartens 

& Wiegel, 2021) Tento doutnající spor uvnitř vládní koalice znovu poukázal na napětí, které 

postoje části sociálně-demokratické strany politického spektra vyvolávají svým přístupem k 

bezpečnostním otázkám.  

 

Limity strategické suverenity  

Spory vyvolávané odlišným francouzským a německým přístupem k bezpečnostním a 

zahraničně-politickým otázkám nebyly tajemstvím a navzdory deklaracím o silném partnerství 

a jednotě pravidelně probublávaly na povrch. (Frankenberger, 2018) Patrná byla francouzská 

snaha Němce přimět k větší angažovanosti v bezpečnostních otázkách. 

 

Francouzská ministryně obrany Parly mluvila v souvislosti s Macronovou intervenční 

iniciativou o tom, že není možné se pouze svazovat existujícím institučním rámcem a 

přimlouvala se za větší aktivitu v praktické rovině: “Potřebujeme změnit naše instituce, úspěch 

evropské obrany nicméně nevychází z institucí, ale z operací.” (Parly, 2018a, 5)  Na 

francouzskou iniciativu k zocelení evropské operační kompatibility a budování sdílené 

strategické kultury ale Berlín reagoval od počátku ostýchavě, byť se k iniciativě nakonec také 

připojil. Německo preferovalo spíše unijní struktury jako PESCO a Evropský obranný fond, 

jež se měly stát stavebními kameny budoucí “armády Evropanů”, o jejichž rozvoji mluvila 

německé vláda ve své koaliční smlouvě. (Bundesregierung, 2018, 17)  

 

Zatímco se Francie pokoušela o ambiciózní krok vpřed s tvrdým jádrem zemí odhodlaných 

prohlubovat vojenskou spolupráci, Německo od začátku preferovalo “inkluzivní přístup”, který 

měl zahrnovat co nejvíce členských států Evropské unie. “Kancléřka Angela Merkel podporuje 

silnější vojenskou roli EU, ale chce zabránit formování vojenského jádra Evropy.” Paříži 

vnímala svou iniciativu jako doplněk k PESCO a NATO, německé ministerstvo obrany na 

druhou stranu chtělo, aby byla součástí prvně jmenované struktury. (Brössler, 2018)   

 

Ostych byl znatelný rovněž při přípravách Cášské smlouvy. Přestože se tento dokument stal 

dalším demonstrativním příkladem síly německého partnerství, jeho vyjednávání provázely 

komplikace způsobené odlišným pohledem Němců a Francouzů. “V oblasti zahraniční a 

zejména bezpečnostní politiky byla vyjednávání mezi Berlínem a Paříží popsána jejich 
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účastníky jako tvrdá a složitá. Dokonce ještě v prosinci panovaly pochyby, jestli se smlouvu 

podaří podepsat 22. ledna, tedy na výročí 56 let od podpisu Elysejské smlouvy.” (Brössler, 

2019) 

 

Zajímavý vývoj francouzsko-německou spolupráci v oblasti obranné politiky jistě čeká po 

nástupu nového amerického prezidenta Joe Bidena. Jeho zvolení utišilo nejkřiklavější zdroj 

německých obav vztahujících se k transatlantickému partnerství. Berlín má v posledních 

měsících znovu důvod k opatrnému optimismu a je otázkou, kam jej tato posílená víra v 

partnerství s Amerikou nasměruje. První střet o budoucí podobu evropské obrany v kontextu 

transatlantických vztahů mezi ministryní obrany Annegret Kramp Karrenbauer a prezidentem 

Emmanuela Macronem je prvním, ale určitě ne posledním takovým sporem. 

 

Ve svém příspěvku pro Politico ministryně psala, že Evropa Ameriku v obranné a bezpečnostní 

oblasti nadále potřebuje. A že je tato spolupráce výhodná i pro Spojené státy. “Existuje 

ohromná strategická potřeba pro silnou transatlantickou spolupráci, stejně jako na naší straně 

v Evropě, tak, silně věřím, také ve Washingtonu.” Rozčarování francouzského prezidenta 

nicméně přinesla jiná pasáž jejího vyjádření, kde zpochybňuje evropskou strategickou 

autonomii. “Iluze evropské strategické autonomie musí skončit: Evropané nebudou schopni 

nahradit zásadní americkou roli jako zajišťovatele bezpečnosti.” (Kramp-Karrenbauer, 2020a) 

Tyto úvahy prezident Macron silně kritizoval a její argument označil za “historickou 

dezinterpretaci”. Podle jeho mínění totiž Evropa silnější autonomii potřebuje. “Spojené státy 

nás budou brát jako spojence, když se sami budeme brát vážně a když budeme suverénní ve 

své vlastní obraně.” (Wiegel, 2020) Kramp-Karrenbauer ale na svém vyjádření trvala a v 

obdobné podobě jej zopakovala o několik dní později ve svém projevu o bezpečnostní politice. 

“Myšlenka evropské strategické autonomie zachází příliš daleko, pokud pěstuje iluzi, že 

můžeme garantovat bezpečnost, stabilitu a prosperitu v Evropě bez NATO a bez USA.” 

Nicméně s odkazem na Macronova slova upřesnila, že Německo souhlasí s tím, aby Evropané 

dělali pro svou obranu víc, byli Americe rovným partnerem a byli schopni jednat nezávisle. 

“Když přijde na schopnost jednat nezávisle jako Evropané, kde je to naším společným zájmem, 

pak je to náš společný cíl a koresponduje s naším společným porozuměním suverenitě a 

schopnosti jednat.” (Kramp-Karrenbauer, 2020b, 9) 

 

Větší angažovanost Evropy Německo vítá, ovšem jedině v souladu s transatlantickými 

vazbami, což zaznívalo opakovaně a také v tomto případu i v německých médiích. Bylo třeba 

dělat víc pro evropskou obranu, protože jistě platí, že už nelze slepě spoléhat na pomoc od 

Američanů. Partnerství bylo potřeba zachovat, a to hned z několika důvodů. “Věřit, že by 

Evropané mohli v dohledné době převzít místo Ameriky dokonce ve strategických věcech je 

sebeklam. Vyžadovalo by to spoustu úsilí, zejména politického. A východ střední Evropy stále 

preferuje spoléhání na Americe.” (Frankenberger, 2020b) O širší společenské náladě ve vztahu 

k vojenské a bezpečnostní nezávislosti na Spojených státech vypovídá i výzkum mezi 

společenskými elitami Německa. Pouze 28 % dotázaných věřilo, že pokud jde o bezpečnostní 

a vojenskou politiku, může se Evropská unie oddělit od Spojených států a jednat nezávisleji. 

Naopak celých 69 % z nich bylo přesvědčeno, že jí k tomu chybí vojenská síla. (Institut für 

Demoskopie Allensbach, 2017, 22) 
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Spolková republika a transatlantické vztahy 

Obdobně jako evropský projekt, stejně tak pozadí vzniku transatlantické aliance provázely 

otázky ohledně budoucího postavení Německa v novém poválečném uspořádání Evropy. Záhy 

po skončení druhé světové války se objevovaly nejrůznější nápady, jak Německo zpacifikovat. 

Neutralita, přeměna na agrární zemi neschopnou vlastní obrany, rozdělení či připojení Porýní 

k Francii. Nápadů byla celá řada, ve finále uspěla integrace západní části Německa do 

vznikajících ekonomických a bezpečnostních struktur Evropy, respektive širšího 

transatlantického rámce. Zejména francouzské obavy se postupně dařilo s ohledem na rostoucí 

antagonismus Sovětského svazu dařilo mírnit. Po odmítnutí francouzského Plevenova plánu, 

jež byl ideovým základem pro vznik Evropské obranné unie, jejíž součástí se mělo stát i 

Německo, paradoxně francouzským parlamentem, již Paříži nezbývaly žádné další možnosti. 

Pod tlakem Spojených států a běsnící války v Koreji musela nakonec svolit k zapojení 

západního Německa do Severoatlantické aliance. Jejím členem se Spolková republika 

Německo stala 5. května 1955,  jen 10 let po skončení války v Evropě.  (Lundestad, 1998, 43 - 

48) 

 

I tuto historickou lekci reflektuje Bílá kniha. Připomíná, že vyzbrojení Německa bylo v 50. 

letech “úzce spojeno s jeho politickou a vojenskou integrací do NATO.” (Bílá kniha str. 23)  

Od tohoto okamžiku bylo transatlantické partnerství hlavním pilířem německé obranné politiky 

a i nadále zůstává “kotvou a hlavním rámcem pro pro akce Německa v bezpečnostní a obranné 

politice.” (Bundesregierung, 2016, 64) NATO není v německém diskurzu zapsáno jako pouhý 

vojenský pakt. “Nikdy bychom neměli zapomenout, že jsme NATO založili nejen jako 

vojenskou alianci, ale také jako společenství sdílených hodnot, ve kterém lidská práva, 

demokracie a vláda práva slouží jako řídící principy společných akcí.” (Merkel, 2019, 3) 

Multilateralismus, kolektivní bezpečnost, orientace na partnerství a vzájemná interdepence 

jsou dále výchozím ideovým přístupem německé obrany a také německé armády - 

Bundeswehru. (Bundesregierung, 2016, 23) NATO je chápáno jako “neodmyslitelný garant 

německé, evropské a transatlantické bezpečnosti.” Severoatlantická aliance je také pojítkem 

mezi Evropou a Spojenými státy a “zajišťuje nepostradatelný závazek Spojených států 

bezpečnosti Evropy.” (Bundesregierung, 2016, 64) Postoj k NATO je pro Německo úzce spjatý 

s jeho vztahem k nejdůležitějšímu spojenci v oblasti obrany a bezpečnosti. Jsou to primárně 

Spojené státy, kdo od konce druhé světové války významně pomáhá se zajišťováním obrany 

Spolkové republiky, čehož dokladem je nepřetržitá vojenská přítomnost amerických 

ozbrojených sil na území Německa, stejně jako americký jaderný deštník poskytující Německu 

ochranu i v této oblasti. Ten je chápán jako “ultimativní garance bezpečnosti” členských států 

a “Německo je nadále integrální součástí jaderné politiky a plánování NATO”. 

(Bundesregierung, 2016, 65) 

 

Německé ambice v podobě aktivnější úlohy ve světě a také v oblasti obrany mají rozměr jak 

transatlantický tak stále zřetelněji také evropský. “Posílení koheze a kapacit NATO a Evropské 

unie jednat mají pro Německo prvořadý význam.” (Bundesregierung, 2016, 49) Německo v 

tomto důležitém dokumentu prohlašuje, že je “připraveno převzít zodpovědnost a (dokonce) 

vést s cílem umožnit společné akce”. Důležitým prvkem přístupu k obraně je posilování 
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aliančního evropského pilíře a “koherentní interakce mezi NATO a Evropskou unií”. 

(Bundesregierung, 2016, 49 - 50) Zde je potřeba si uvědomit, že aktuální verze Bílé knihy byla 

napsána po ruské anexi Krymu, ale v době před Brexitem, zvolením Donalda Trumpa 

americkým prezidentem a také před zvolením Emmanuela Macrona prezidentem Francie. 

Všechny tyto zásadní momenty posledních let byly mixem, který německé úvahy ve směru 

potřeby posílení evropské obrany a silnějšího německého angažmá dále akceleroval a posílil.  

 

Úvahy ohledně budoucnosti německé obrany byly zevrubně rozebírány také ve vyjádřeních 

představitelů země a v médiích. V těchto úvahách sehrával významnou roli alianční summit ve 

Walesu v roce 2014, jež byl prvním svého druhu po ruské anexi Krymu. Z textu příslušné 

deklarace je na první pohled zjevné, že tyto události byly pro Alianci bodem zlomu, “klíčovým 

momentem v euro-atlantických vztazích. Ruská agrese na Ukrajině “fundamentálně změnila” 

alianční chápání Evropy a na tyto změny se rozhodla zareagovat přijetím opatření, které se 

staly základem aliančních operací na východě Evropy, jež v průběhu měsíců a let následovaly. 

(NATO, 2014) Dalším významným mezníkem Severoatlantické aliance byl také varšavský 

summit v roce 2016, na kterém znovu zazněl výzva odcházejícího prezidenta Barracka Obamy 

k evropským spojencům, aby převzali větší díl zodpovědnosti za svou obranu a mimojiné také 

požadavek k dodržování závazků, konkrétně 2 % hrubého domácího produktu na obranu. 

(Obama, 2016) 

 

Německá strana  tyto změny kvitovala, byly totiž v souladu s tím jak sama četla vývoj na 

mezinárodní scéně i svou roli v turbulentních časech. “V návaznosti na události na Ukrajině, 

jsme ve Walesu v roce 2014 řekli, že nejen boj proti terorismu, tak jako v Afghánistánu, ale 

také obrana Aliance jsou znovu v popředí našeho úsilí.” (Merkel, 2019, 6) Kancléřka také 

uznávala oprávněnost požadavků na plnění aliančních závazků i německé kroky v tomto směru. 

“Naše bezpečnostní výdaje jsme navýšili z 1,18 % v roce 2014 na 1,35 %. Nyní cílíme na 

dosažení 1,5 % do roku 2024. Pro mnohé to není dost, ale pro nás je to významný skok vpřed.” 

(Merkel, 2019,6) Německo také zdůrazňovalo své vlastní příspěvky k alianční obraně a 

příklady své zvýšené aktivity. V tomto směru například v Litvě naplňovalo svou úlohu v jím 

navrženém aliančním konceptu - tzv. Framework Nations Concept5 sloužícímu ke spojování 

kapacit a budování schopností vícero států. Dále se také podílelo na rozvoji 

mnohonárodnostního velitelství ve Štětíně v centru pro budoucí regionální spolupráci a obranu 

Aliance. (Leithäuser, 2016) Ministryně obrany von der Leyen připomněla rozhodné kroky 

Německa v oblasti zapojení do obrany Aliance na jeho východním křídle. Němci se tam aktivně 

podíleli na posílení nově vytvořených Sil velmi rychlé reakce, Německo se dokonce dvakrát 

                                                
5
 “Německem navržená iniciativa Framework Nations Concept doporučila vytvořit uskupení zemí na bázi 

dobrovolnosti jako platformy pro udržení, konsolidaci a zkvalitnění stávajících vojenských schopností a dále jako 
základ pro společný rozvoj a zabezpečení vojenských schopností Aliance identifikovaných v rámci obranného 
plánování NATO. Východiskem konceptu je soustředění vyspělých vojenských schopností spojenců kolem tzv. 
Framework Nations, jež by poskytly koncepční a organizační rámec pro mnohonárodní spolupráci. Účelem 
konceptu je napomoci spojencům realizovat cíle výstavby schopností směrem k naplnění ambicí Aliance. Koncept 
usiluje o dosažení efektivnějšího spolupůsobení sil a schopností spojenců orientovaného k vybudování 
nasaditelných souborů sil (Deployable Sets of Forces), jež by byly dlouhodobě k dispozici. Koncept je rovněž i 
jedním z nástrojů jak dosáhnout cílů výstavby NATO Forces 2020 a dává rovněž jednotlivým členským zemím 
Aliance možnost vytvářet interoperabilitu s vyššími prvky. Vytváří také potenciál zavést v několika cyklech do praxe 
mnohonárodní cíle výstavby schopností.” (Havel & Novotný, 2016, 41) 
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postavilo do jejich velení, střežení baltského vzdušného prostoru. Německo bylo od začátku 

přítomno v rámci mise Posílené předsunuté přítomnosti v Litvě. Posílili také svou přítomnost 

v rámci Operace rozhodné podpory v Afghánistánu. (Leyen, 2018, 2) Podle německé kancléřky 

příklady aktivního zapojení do aliančních operací v posledních letech dokazují, že je Německo 

“připravené přispět svým dílem”. (Merkel, 2019, 7) 

 

Specifickým rysem německého přístupu byl a nadále je také důraz na nevojenské prostředky. 

Komplexní pojetí obrany ztělesněné takzvaným “propojeným přístupem (vernetzte Ansatz)6 

byl také jedním z důležitých principů vtělených do Bílé knihy a jeho uplatnění na alianční 

úrovni zdůrazňovala například německá ministryně obrany. Podle jejího vyjádření Aliance 

nemůže být založena na modelu sdílení závazků, kdy jsou některé státy odpovědné za bojové 

operace a jiné za humanitární prostředky a rekonstrukci. “Ne, my všichni musíme být 

zodpovědní za oba aspekty. A to se musí stát řídícím principem na obou stranách Atlantiku. 

Pokud se to povede, transatlantické partnerství si udrží svou strategickou sílu.” (Leyen, 2018, 

6) Obdobně potřebu věnovat pozornost také nevojenským prostředkům zmiňovala i Angela 

Merkel. “Pro Německo bylo správnou odpovědí také zvýšení výdajů na rozvojovou pomoc. Ve 

stejné době, kdy bylo přijato velšské rozhodnutí posunout se k 2 % uvnitř NATO, jsme na 

stejnou úroveň zvýšiili výdaje na rozvojovou pomoc, protože jsme přesvědčeni, že i to je 

bezpečnostní záležitost.” (Merkel, 2019, 9) S ohledem na zkušenosti v Sahelu i jinde je podle 

ní evidentní, že schopnost Aliance dostát svým závazkům závisí na propojení vojenských i 

nevojenských prostředků. “Jelikož žádný z těchto početných konfliktů nemůže být vyřešen 

pouze vojenskými prostředky.” (Merkel, 2019, 11) S jejími slovy souzněl i spolkový prezident. 

“Německo musí přispívat víc k evropské bezpečnosti, také uvnitř NATO, a to i finančně.” 

Vedle toho upozornil, že zvyšování výdajů na obranu samo o sobě rozpadající se světový řád 

nezachrání. “Nemůžeme vykompenzovat ztrátu diplomaci, klíčové pilíře naší bezpečnostní 

architektury - dohody o kontrole zbraní a mezinárodní dohody tanky, stíhačkami a raketami 

středního doletu.” (Steinmeier, 2020, 9) 

 

Co se týče úvah o evropské a transatlantické obraně, pro Německo bylo obojí stejně důležité a 

vzájemně provázané. Jasně to vyjádřil spolkový prezident Steinmeier: “Z mého pohledu má 

naše země dvojí zodpovědnost. Pro Německo je rozvíjení akceschopné Evropské unie v oblasti 

obranné politiky stejně kruciální jako posílení evropského pilíře NATO. Scénáře budoucího 

vývoje často naznačují, že Německo si musí vybrat jedno nebo druhé. Já upřímně věřím, že by 

to byla krátkozraká strategie.” Evropa může uspět stále jedině uvnitř transatlantického 

partnerství. “Pokud chceme Evropu udržet pohromadě, a to i v bezpečnostních záležitostech, 

pak nestačí učinit pouze Evropskou unii silnější v bezpečnostní politice a v oblasti vojenství; 

spíše musíme, a o tom jsem přesvědčen, také nadále investovat do našich transatlantických 

vazeb.” S odkazem na slova francouzského pak dodal, že nejde o to, “jestli se chceme bránit 

po boku Washingtonu, nebo bez něj. Evropská bezpečnost stojí na silné alianci s Amerikou.” 

(Steinmeier, 2020, 8) 

 

                                                
6 Termín zavádí v Bílé knize z roku 2006. 
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Obdobně se vyjádřila i německá kancléřka v rozhovoru pro Financial Times: “V dohledné 

budoucnosti nebudeme autonomní ve vojenském smyslu. Naše obranné schopnosti jsme 

rozvíjeli společně v NATO a transatlantickém partnerství sedmdesát let. Evropa nemusí cílit 

na autonomii ve všech směrech.” Na druhou stranu ale vítala, že se Evropě daří rozvíjet vlastní 

struktury, protože budou i oblasti, kde bude muset být Evropa aktivní sama za sebe. “Myslím, 

že je dobře, a správné, že jsme před pár lety konečně nastartovali vytváření evropských pro 

vojenskou spolupráci v Evropské unii.” (Financial Times, 2020) 

 

Z těchto vyjádření je možné vyčíst, že Německo nadále považovalo za hlavní pilíř své 

bezpečnosti Severoatlantickou alianci. Pro Berlín byla evropská vojenská spolupráce dobrý 

nápad, nesměl ale narušovat transatlantické partnerství, které ani navzdory Trumpovi neztrácel 

na své přitažlivosti. Evropané měli usilovat o posilování svých schopností a kapacit, ale přílišná 

autonomie Evropy nebyla v praxi možná a ani žádoucí.  
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Ochota užití síly 

V obranné oblasti si klade Německo několik hlavních cílů, jejichž realizace se zásadním 

způsobem opírá o transatlantický rozměr německé obrany. Vedle ochrany obyvatelstva, 

suverenity a teritoriální integrity, je to také ochrana obyvatelstva a územní integrity a 

suverenity německých partnerů, ale také prohlubování evropské integrace a konsolidace 

transatlantického partnerství. (Bundesregierung, 2016, 24-25) Deklarovaná fixace na 

partnerství a spojenectví jsou vůbec jedním z ústředních motivů německého obranného 

diskurzu.  

Na druhou stranu bezpečnostní politika Německa má řadu omezení souvisejících s jeho 

identitou. Postoj k ozbrojeným silám a užití síly je historicky zatížen traumatem dvou 

světových válek. Historické lekce a jejich vliv na německé nahlížení na bezpečnostní otázky 

se prolínají, jak už zde bylo uvedeno, politickým i mediálním diskurzem a jsou nedílnou 

německé identity. Tuto hluboce zakořeněnou skepsi vůči užití síly odráží i obsáhlý výzkum 

Centra pro vojenskou historii a sociální vědy při Bundeswehru (Zentrum für Militärgeschichte 

und Sozialwissenschaften der Bundeswehr) z prosince 2019. Vyplývá z něj, že jasná většina 

obyvatelstva je pro aktivní zahraniční politiku, ovšem s preferencí mírových, diplomatických 

a podpůrných prostředků. Naopak například bojové mise či dodávky zbraní spřáteleným zemím 

jsou kontroverzní a bez většinové podpory. Co většinová německá společnost bere jako 

přípustné, jsou výcvikové či stabilizační mise. “Společnost tak neodmítá armádu jako 

prostředek zahraniční politiky jako takovou, pouze užití síly.”  (Steinbrecher et al., 2019, 

5)Důležitým rysem německých ozbrojených sil je také její podřízenost parlamentnímu 

dohledu, někdy se tak hovoří o Bundeswehru jako o “parlamentní armádě”. Tento dohled, 

stejně jako schvalování zahraničních misí ze strany Bundestagu většina Němců podporuje.7 

(Steinbrecher et al., 2019, 5)Vzhledem k tomu, že “zahraniční a bezpečnostní politiky jsou 

široce vnímány jako potenciální game changer ve volební kampani” je pro německé politiky 

nadále velice obtížné manévrovat mezi očekáváními zahraničních partnerů a požadavky 

domácího publika. (Junk & Daase, 2013, 143) 

 

S ohledem na postoje veřejnosti je tak evidentní, že silnější německé angažmá v oblasti obrany 

a bezpečnosti má svá striktní omezení, se kterými musí politická reprezentace vycházet. Zjevná 

preference pro nevojenská řešení platí jak pro domácí, tak i evropskou úroveň. Jasná deklarace 

této preference zaznívá v koaliční smlouvě přijaté mezi vládními stranami CDU, CSU a SPD: 

“Společná evropská zahraniční a bezpečností politika musí posilovat zájmy Evropy jako 

mírové mocnosti. Musí se držet principu priority politického nad vojenským přístupem.” 

(Bundesregierung, 2018, 8) Klíčovým je tak často skloňovaný propojený přístup k bezpečnosti 

zahrnující řadu nevojenských prostředků, o kterém se hojně mluví v Bílé knize i v rámci širšího 

diskurzu. “Propojený přístup je řídícím principem naší vlády. Naše země má k dispozici široké 

spektrum odborných znalostí a nástrojů, které jsou užívány ke zvládání domácích i 

zahraničních výzev.” (Bundesregierung, 2016, 58) Tento přístup je také jedním z klíčů k 

                                                
7 Armáda i její role jsou nicméně hodnoceny příznivě. 76 % Němců má o armádě pozitivní mínění. (Steinbrecher et al., 

2019, 5) 
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naplňování jednoho z úkolů německé bezpečnostní politiky - převzetí zodpovědnosti za 

mezinárodní stabilitu a bezpečnost. Německo klade důraz na předcházení problémům, k čemuž 

jsou nezbytné rozvojové programy, výcvik, ale i diplomatické prostředky. “Civilní a vojenské 

nástroje se navzájem doplňují v rámci našeho propojeného přístupu. Priorita je dána 

preventivnímu řešení problémů.” (Bundesregierung, 2016, 60-61) Byť veřejnost o podobných 

opatřeních nerada slyší, použití síly i vojenské intervence nutně do portfolia bezpečnostních 

nástrojů patří. “V budoucnu budou pokračovat situace, v nichž bude robustní vojenská 

intervence v souladu s mezinárodním právem nezbytná k tomu, aby umožnila diplomacii 

dosáhnout přijatelných politických řešení.” (Bundesregierung, 2016, 61) 

 

Německo klade na nevojenské prostředky důraz a snaží se je přimlouvá se za jejich užívání i 

na alianční úrovni, jak bylo uvedeno i v předešlé kapitole. Německý diskurz je bohatý na úvahy 

o užití civilních prostředků, měkké síle (soft power) (Poulet, 2017) a vzhledem k novým 

formám hrozeb také potřebě ochrany civilní společnosti, jelikož “dnešní hrozby nejsou 

namířené jen proti ozbrojeným silám, ale také proti civilistům”. (Braw, 2018) V rámci diskurzu 

nicméně znovu objevuje jedno zásadní sdělení - soft power či civilní prostředky nejsou dost a 

nedají se uplatnit jako univerzální recept na všechny výzvy. “Soft power je dostatečná jen v 

případě, že její vlastník disponuje také vojenskou silou. Německo může zkoušet formovat 

spojenectví k vlastní obraně, ale realisticky země, jež vyloučí hrubou sílu (hard power) jako 

prostředek státní politiky, ztratí svou suverenitu.” (Kliegman, 2019) O tom, že se o potřebě 

tvrdé síly, a dokonce i otázkách jako smrtonosnost jednotek, intenzivně hovoří minimálně v 

zákulisí zmiňoval například profesor mezinárodní politiky na Univerzitě spolkových 

ozbrojených sil Carlo Masala: “Na ministerstvu obrany se toho děje hodně pro posílení 

bojových jednotek. Jen o tom neříkejte veřejnosti.” (Braw, 2018) Vědomí, že pouze nevojenský 

přístup k řešení bezpečnostních výzev dneška nestačí rezonuje napříč širším diskurzem. 

“Německo by v oblasti obranné politiky rádo hrálo první ligu, ale to je možné jen tehdy, pokud 

ji začne hrát také vojensky.” (Braw, 2018) Obdobně se vyjadřoval také zástupce ředitele think 

tanku Martens Center v Bruselu Roland Freudenstein: “Německo musí dělat víc pro obranu, a 

to nejen skrze obranný rozpočet, ale také bojové operace (...) Odpovědět kladně francouzskému 

prezidentu Macronovi znamená (...) také posílení našich německých vojenských kapacit. Stále 

se odvoláváme na naši historii, ale za chvíli nám to už nikdo nebude věřit.” (Braw, 2018)  

 

Jedním ze spíše výjimečných příkladů obhajoby použití vojenské síly jsou vyjádření tehdejší 

ministryně obrany Ursuly von Der Leyen na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2018. 

Není náhodou, že tak činí v souvislosti s bojem s terorismem: “Nicméně jsou i případy, kdy je 

nezbytné, abychom se nejprve zaměřili na tvrdou vojenskou sílu. V boji proti terorismu ISIL 

by byly pokusy o vyjednávání marné. Obrazy pokusu o genocidu proti jezídům jsou vypáleny 

do našich vzpomínek. ISIL nevyjednává, ISIL popravuje lidské bytosti. Proto bylo správně 

utvořit koalici proti terorismu - naše společné akce vedly k tomu, že ISIL utrpěl vojenskou 

porážku.” (Leyen, 2018, 3) Někdejší ministr zahraničí Joshka Fisher například zapojení do 

operací v bývalé Jugoslávii obhajoval prohlášením, že Německo nesmí dovolit opakovaní 

genocidy: “už nikdy Osvětim”. Tady vidíme německou ministryni obhajovat boj s terorismem 

obdobným způsobem. Pro vykreslení teroristické hrozby byly ve zkoumaných materiálech 

užívány vůbec nejvíce expresivní výrazy. Angela Merkel v projevu na Mnichovské 
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bezpečnostní konferenci mluvila o Islámském státu, který “perzekvuje a vraždí všechny, kdo 

se nepodřídí jeho kontrole. Skupina Boko Haram se pak uchylovala k “barbarskému 

terorismu”, který sloužil k “tyranizování nevinných lidí” a oceňovala mezinárodní odpověď, 

která se postavila “masakrům”. Na takto vylíčenou realitu pak navázala tím, že Bundestag 

schválil výcvikovou misi v severním Iráku. Teroristické útoky v Paříži pak byly “bolestivou 

připomínkou toho, jak bezprostřední hrozbu pro nás terorismus představuje”. (Merkel, 2015, 

6-7)  

 

Tato expresivní vyjádření jen dokládají jeden z důležitých rysů německého přístupu k otázkám 

užití síly, tedy že němečtí politici pro vojenské operace potřebují v pacifisticky naladěné zemi 

silné zdůvodnění: “rámování vojenských intervencí totiž hraje rozhodující roli v utváření 

názoru veřejnosti směrem k jejich přijetí či odmítnutí.” (Junk & Daase, 2013, 147)   

 

Silné morální zdůvodnění německým politikům prokazatelně významně usnadňuje obhajobu 

použití vojenské síly. “Je snazší použít (vojenskou) sílu, čím je morálně hodnotnější důvod pro 

její užití.” Ilustrují to i příklady z posledních let, kdy se zmiňovaná hrozba genocidy jezídů 

stala ospravedlněním pro vyzbrojování a cvičení kurdských pešmergů. Podobně právě 

teroristické útoky v Paříži a žádost o pomoc ze strany francouzské vlády přiměla Německo k 

tomu, aby “zvýšilo své vojenské zapojení”. Bez větších obtíží německá politická scéna 

souhlasila s nasazením fregaty Augsburg v rámci boje proti Islámskému státu. Jen o pár let 

později se obdobné podpory nedostalo nasazení námořnictva v Perském zálivu v tomto případě 

z důvodu ochrany mezinárodního obchodu. (Leithäuser, 2019) 

 

Přestože pro partnery i velkou část komentátorů může být míra německé přebírání bezpečnostní 

zodpovědnosti stále nedostatečné, v rámci diskurzu se objevuje i obrana pokroku, jakého 

Německo dosáhlo. Bývalý prezident Joachim Gauck  “Změněný sebeobraz německé 

bezpečnostní politiky” dokládá i jeho praktická aplikace. Německo se aktivně zapojilo do misí 

v Pobaltí i do boje proti terorismu. “Nové hrozby představované ruskou politikou agrese na 

východě a islamistickým terorismem na jih od NATO přimělo německou vládu opustit kulturu 

politické a vojenské zdrženlivosti, která byla po desetiletí standardem chování německých 

politických lídrů.” (Leithäuser, 2016) Posun v uvažování německé politické scény je možné 

vytušit také z uznání potřeby plnění aliančních závazků, konkrétně výdajů na obranu. Byť je 

tato podpora obvykle doprovázeny připomínkou, že stejnou pozornost je třeba věnovat i 

nevojenskému rozměru obrany, v rámci zkoumaného korpusu se kritika zvyšování výdajů 

nevyskytovala. Důležitost a podporu zvyšování výdajů na obranu podporovala i velká většina 

společenských ekonomických a politických špiček dotazovaných v rámci výzkumu pro 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dohromady 65 % z nich považovalo “výrazné navýšení 

výdajů na obranu” za důležité. (Institut für Demoskopie Allensbach, 2017, 23) Německo se 

snažilo dělat mnohem víc než dřív, ovšem otázka bylo, zda to stále stačí. “(Německo) dělá 

hodně, mnohem víc než byste si uměli představit před začátkem tisíciletí, ale s ohledem na 

hrozby, konflikty a velké nepokoje v sousedství Evropy, to není dost. Popírat to je krátkozraké 

a nebezpečné.” (Frankenberger, 2020a)  
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Velkou překážkou pro pokrok v oblasti obranné a bezpečnostní politiky je ovšem stav německé 

armády, což bylo v rámci diskurzu časté téma. Hojně byly komentovány nedostatky 

Bundeswehru: špatná vybavenost, stav výzbroje a z toho vyplývající limitované možnosti 

nasazení armády. Parlamentní komisař pro obranu Hans-Peter Bartels v roce 2018 

upozorňoval, že  pouze 31 % transportních helikoptér NH90 bylo připravených k nasazení, 

omezené byly letové schopnosti dopravních letounů A400M a že žádná z šesti námořních 

pomorek nemohla být nasazena. Kromě toho se armáda potýkala s nedostatkem vhodného 

vybavení a celkově klesala její připravenost. “Podle analýzy think tanku Rand Corporation by 

Bundeswehru vyslání brigády do Pobaltí trvalo měsíc a tato brigáda by si musela půjčit 

vybavení od dalších jednotek.” (Braw, 2018) Tyto významné nedostatky německé armády byly 

zasazovány do širšího kontextu evropské vojenské připravenosti: “Evropa je nyní skutečně na 

míle vzdálená schopnosti jednat vojensky. Většina letounů a helikoptér Bundeswehru nelétá a 

žádná z jeho šesti ponorek je provozuschopná.” (Gabriel et al., 2018) 

 

Přes deklarace opakující se napříč politickým i mediálním diskurzem o potřebě, aby Německo 

převzalo větší zodpovědnost, je možné konstatovat, že Německo není připraveno hrát 

významnější vojenskou úlohu. V uplynulých letech došlo k výrazným změnám, které naznačují 

posun v německém přístupu, země se aktivně účastní řady zahraničních misí a podporuje 

zvyšování výdajů na obranu, ovšem stále je daleko za očekáváními partnerů. Spory uvnitř 

politické reprezentace, nálady ve společnosti i stav armády jsou jasnou překážkou k tomu, aby 

Německo mohlo v bezpečnostní oblasti hrát očekávanou roli.   
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Hlavní závěry 

Na základě analýzy zkoumaného korpusu je možné vysledovat řadu důležitých jevů, které 

přispívají k odhalení povahy německého strategického diskurzu ve třech zvolených oblastech: 

1. stupeň ambice, 2. zahraničně-politická orientace, 3. ochota použití vojenské síly. 

Stupeň ambice 

Německý strategický diskurz posledních let poukazuje na změnu percepce mezinárodního 

prostředí, které se stalo více neklidným, nestálým a nebezpečným. S odkazem na vyznávané 

hodnoty, jež jsou vetkány do národní identity, a traumatické historické zkušenosti je silně a s 

velkou nelibostí prožíváno oslabování liberálního světového řádu, jeho institucionálního 

ukotvení a multilaterálního přístupu. Německo je odhodláno hodnoty míru, svobody, 

demokracie, vlády práva, lidských práv a svobodného obchodu aktivně bránit. 

Multilateralismus je jednoznačně preferovaným přístupem k prosazování německých zájmů. 

Jeho pokračující podpora má sloužit k zabránění šíření zbraní hromadného ničení či kontrole 

zbrojení. 

 

Vnímán je rostoucí zájem o aktivnější německé angažmá v zahraniční a bezpečnostní oblasti 

zejména ze strany partnerů - Spojených států a Francie. Spojené státy od Německa očekávají 

minimálně vyšší finanční podporu kolektivní obrany v rámci Severoatlantické aliance. Francie 

od Německa očekává daleko větší aktivitu v bezpečnostní oblasti a podporu posilování 

evropské strategické autonomie.  

 

Německá strana na výzvy mezinárodního prostředí i požadavky partnerů odpovídá 

deklarovanou ambicí o plnění závazků a převzetí většího dílu odpovědnosti za národní i 

evropskou bezpečnost. Politická reprezentace podporuje zvyšování výdajů na obranu. Aktivně 

se chce podílet na podpoře nově vznikajících struktur evropské vojenské spolupráce.  

 

Německo cítí zodpovědnost za obranu vlastních občanů a svého území stejně jako za území a 

obyvatelstva svých partnerů. Z geografického hlediska jsou nejdůležitějšími oblastmi zájmu 

Evropa a dále její okolí - oblast východní Evropy, Balkánu, Blízkého východu, Sahelu. Vesměs 

se jedná oblasti, kde se nachází identifikované hrozby a výzvy v podobě státních a nestátních 

aktérů. V tomto ohledu Německo identifikuje dvě hlavní výzvy v podobě ruské asertivní 

zahraniční politiky a mezinárodního terorismu.  

 

Terorismus je v rámci diskurzu vykreslen zcela negativně jako jednoznačná, bezprostřední 

hrozba. K její konstrukci je užíván velice expresivní jazyk vystihující její nebezpečnost a 

destruktivní a nehumánní povahu.  

 

Rusko je naopak vnímáno spíše jako výzva než hrozba. Jsou mu připisovány negativní 

vlastnosti spojené hlavně s jeho akcemi na Ukrajině. Anexe Krymu byla pro Německo 
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zlomovým okamžikem, bodem, kdy se na evropský kontinent vrátilo násilné prosazování 

národních zájmů, teritoriální spory a neoprávněná změna státních hranic. Na druhou stranu je 

napjaté vztahy s Ruskem a konflikty řešit v zájmu stability evropské bezpečnostní architektury 

požadováno postupné zlepšení vztahů s Moskvou, současný stav je z německého pohledu 

neudržitelný. Kromě toho německá reprezentace nadále podporuje kontroverzní projekt 

výstavby Nord Stream 2, který zpochybňuje německou pozici v očích partnerů, kriticky je 

vnímán také v rámci mediálního diskurzu. 

 

Mezi další výzvy patří také rostoucí vliv dalších velmocí, zejména Číny, rozptýlení moci, 

multipolarizace a regionalizace mezinárodního prostředí. V německém diskurzu jsou také silně 

vnímány nové druhy hrozeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, hybridní hrozby, ale pozornost 

je také přikládána klimatické změně či možným pandemiím a epidemiím. S ohledem na tyto 

nové druhy hrozeb také usiluje o komplexní přístup v oblasti bezpečnosti a rozvíjení nástrojů 

k tomu určených. 

 

Zahraničně-politická orientace 

Německo se chápe jako středně velká země, jejíž bezpečnost a prosperita se odvíjí od stabilního 

světového pořádku, volného obchodu a spolupráce s dalšími zeměmi. Partnerství a aliance jsou 

proto pro německé místo ve světě klíčové a klade na ně zásadní důraz. 

 

V oblasti zahraničně-politické orientace Německa je silně přítomný rozměr evropské identity. 

Tato identita je nedílnou součástí německého uvažování o světě. Mnohdy je v diskurzu jen 

obtížně možné odlišit německý zájem od evropského, časté je jejich ztotožnění.  

 

Německo a jeho představitelé se snaží vystupovat jako zodpovědní Evropané. I v rámci 

německé ústavy i koaliční smlouvy aktuální spolkové vlády hraje posilování evropského 

projektu důležitou roli. Německo se snaží přispívat také k posilování zahraničně-politického a 

bezpečnostního rozměru evropské integrace. V Evropě je přirozeným partnerem Berlína 

Francie. Přes deklarovanou jednotu a touhu po společném znovunastartování evropského 

projektu mezi oběma zeměmi často panuje viditelný nesoulad. V případě bezpečnostních 

otázek je silný vliv odlišné startovní pozice a rozdílného přístupu k otázce užití síly i vlastních 

ambicí a kapacit.  

 

V rámci transatlantických vztahů Německo negativně vnímalo roli administrativy prezidenta 

Trumpa, která bezprecedentním způsobem narušovala dlouhodobě blízké vztahy. Právě odklon 

Spojených států od Evropy je znatelně jedním z podnětů pro německé přehodnocování přístupu 

k mezinárodnímu prostředí a otázkám obrany a bezpečnosti. Navzdory napjatým vztahům s 

Trumpem nicméně Německo zůstalo nadále oddáno transatlantickému partnerství a 

Severoatlantické alianci. Německo si uvědomuje své nedostatky i to, že v současnosti 

neexistuje hodnověrná alternativa k NATO a jím garantované bezpečnosti poskytované 

konvenčními i jadernými silami. 
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V rámci aliance se snaží o aktivní úlohu například prostřednictvím Framework Nation Concept. 

Německo podporuje zvyšování svých závazků a usiluje o rozvoj evropského pilíře NATO, byť 

s ohledem na prohlubující se rozdíly v hodnocení priorit na obou stranách Atlantiku připouští 

i možné autonomní jednání Evropanů. Vždy nicméně jen v případě, že neohrožuje vztah se 

Spojenými státy. V tomto ohledu hraje roli také hodnocení priorit dalších zemí, které v 

bezpečnostní oblasti jednoznačně upřednostňují alianční rámec před evropským. 

 

Ochota použití vojenské síly 

Německá politická reprezentace má nadále svázané ruce pacifistickým a antimilitaristickým 

veřejným míněním. Přestože německá společnost podporuje některé druhy angažmá v rámci 

řešení konfliktů a krizových situací, možnost užití vojenské síly je nadále velice kontroverzní. 

Situaci ještě komplikuje část politické scény, která v souladu s pacifistickým naladěním 

společnosti znesnadňuje hledání konsensu a pomáhá limitovat spektrum možností, které 

Německo může uplatnit pro řešení problémů běsnících za jeho hranicemi. Německé vojenské 

možnosti jsou dále limitovány vybaveností a připraveností německé armády. 

 

V uplynulých letech nicméně došlo k neoddiskutovatelnému posunu od pasivního k více 

aktivnímu přístupu. Německo se kromě mise v Afghánistánu zapojilo do řady dalších operací 

- v Pobaltí v souvislosti s ruskými akcemi na Ukrajině a v oblasti Levanty a Sahelu kvůli hrozbě 

islamistického terorismu. Boj proti Islámskému státu byl také silným motivem pro legitimaci 

německých operací za jeho hranicemi. U ostatních výzev a hrozeb nicméně podobný stupeň 

legitimizace není očekávatelný právě z důvodu jejich percepce v rámci německé společnosti.  

 

Německo klade zásadní důraz na prevenci a předcházení konfliktů. Preferuje politická, 

diplomatická a nevojenská řešení, intenzivně podporuje rozvojovou a humanitární spolupráci 

jako nástroje určení k posilování zranitelných oblastí. Zároveň je vnímá jako kompaktní 

součást své bezpečnostní role ve světě.  

 

Dá se očekávat, že Německo se nadále bude stále aktivněji snažit rozvíjet své schopnosti a 

kapacity. K tomuto vývoji budou Německo tlačit především zvyšující se očekávání německých 

partnerů a také sílící kritika německé pasivity, která již dnes zaznívá v širším společenském a 

mediálním diskurzu. Na druhou stranu se na základě analýzy daného korpusu nedá usuzovat, 

že by události uplynulých let byly zlomovým okamžikem, který by měl potenciál dramaticky 

vychýlit strategickou kulturu charakterizující Německo, které se zrodilo z druhé světové války. 

Německo je silně konfrontováno se změněnou mezinárodní realitou, ovšem politický a 

společenský konsensus, který by umožnil zásadní změnu německého přístupu k bezpečnostním 

otázkám nadále chybí.   
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Francouzský strategický diskurz 

Na následujících řádcích je zmapován francouzský strategický diskurz posledních let. Hlavní 

důraz je kladen na období po nástupu nového francouzského prezidenta Emmanuela Macrona 

po jeho volebním vítězství v květnu 2017.  

 

Jak bylo patrné již v jeho volební kampani, nový francouzský prezident se chystal do 

Elysejského paláce nastoupit s velice ambiciózní agendou. Tato agenda ovšem nebyla 

ohraničena pouze hranicemi Francie.  Volební mítinky, kde v davech příznivců plápolaly 

evropské modré vlaječky se zlatými hvězdami stejně hojně jako barvy francouzské vlajky, 

dávaly tušit, že nový francouzský prezident nechystá naordinovat reformní agendu pouze své 

zemi, ale také Evropě, potažmo Evropské unii. 

 

Jeho vítězství mělo také silně symbolický význam. Léta předcházející Macronovu zvolení byla 

pravděpodobně nejčernějším obdobím Evropy v posledních dvou dekádách. Na jejím zápraží 

běsnil konflikt na východě Ukrajiny, který se stal vystřízlivěním ze snu, že vztahy mezi státy 

se na starém kontinentu odehrávají pouze v mantinelech mezinárodního práva. Miliony 

uprchlíků vyhnaných z války zmítané Sýrie, Iráku a Afghánistánu otřásaly stabilitou 

evropských liberálních demokracií a přispěly k nárůstu popularity populistů i v baštách 

demokracie jako Německo. Triumf demokracie a liberálního na právu založeném 

mezinárodním řádu nabral ostrou zpátečku. Evropa přišla o jednoho ze svých nejdůležitějších 

členů - Velkou Británii. Od zvolení prezidenta Trumpa ve Spojených státech se zdálo, že 

postupně přichází také o svého nejdůležitějšího partnera. K dobrému pocitu nepříspívaly ani 

ostré komentáře nového pána Bílého domu na adresu Severoatlantické aliance či zjevný odpor 

ke kdysi hýčkanému projektu poválečných amerických vlád - evropské integraci. 

 

V této atmosféře, zaplavené pesimistickými spekulacemi o konci liberálního světového řádu a 

soumraku demokracie, se souboj mezi kandidátem nově zformovaného středového hnutí En 

Marche! Emmanuelem Macronem a jeho vyzyvatelem z nacionalistické Národní Fronty 

Marine Le Pen jevil jako osudový historický střet. Výsledný Macronův triumf byl silně vnímán 

jako symbolické zlomení kletby a nová naděje pro liberální demokracii, evropský projekt i 

multilateralismus. Macronova se těšil velké oblibě třeba v Německu, kde podle Süddeutsche 

Zeitung dokonce politici v době předvolební kampaně chtěli “profitovat z jeho popularity”. 

Tehdejší šéf německé sociální demokracie Martin Schulz opakovaně zdůrazňoval své přátelství 

s nově zvoleným prezidentem, zatímco Angela Merkel mu gratulovala ke “grandiózní volební 

kampani proti populismu” a vítala budoucí spolupráci v řadě témat od Evropy, přes klimatické 

otázky až minský proces. (Fried, 2017) 

 

Obdobně jako v kapitole věnované německému strategickému diskurzu je i zde analýza 

francouzského uvažování o mezinárodní a bezpečnostní politice rozdělen\ do tří částí. První se 

věnuje percepci mezinárodního prostředí, vymezení francouzských ambicí a vizí a také 

rozklíčování hlavních bezpečnostních hrozeb. Další část se věnuje francouzské zahraničně-

politické orientaci a třetí je zaměřena na analýzu ochoty užití síly.  
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Mezinárodního prostředí: prostor pro ambice a troufalost 

Už Strategický přehled obranné a národní bezpečnosti (Revue Stratégique de Défense et de 

Sécurité Nationale) z prosince 2017 dává tušit, jakým směrem se budou ubírat úvahy hlavních 

politických aktérů. Názvy úvodní části, kapitol a podkapitol vypovídají o skepsi, s jakou vedení 

Francie a experti v oblasti bezpečnostní a mezinárodní politiky nahlíží na realitu dnešního 

světa: Rapidní a trvající zhoršení strategického prostředí (Un contexte stratégique en 

degradation rapide et durable), Zpochybněný mezinárodní systém (Un système international 

contesté), Zpochybnění multilaterálního řádu (Remise en cause de l’ordre multilatéral), 

Dekonstrukce evropské bezpečnostní architektury (Déconstruction de l’architecture de 

sécurité en Europe) a Tenze uvnitř Evropské unie (Tensions au sein de l’Union 

européenne).(Ministère des Armées, 2017)  

 

Zpochybnění multilaterálního pořádku je zapříčiněno řadou podnětů, mezi nimi například 

rychle se měnící rovnováhou moci vyvolávající “nejistotu a obavy”. K nestabilitě a rizikovosti 

přispívají také ambice aktérů i rostoucí vliv nestátních aktérů. Soupeření “původně ekonomické 

a technologické stále víc přerůstá do vojenské oblasti”. Symptomatické je pro tento nový 

multipolární pořádek také “strategické a vojenské vynoření několika regionálních mocností”. 

Bezpečnostní prostředí se stává nepřehlednějším, “rostoucí autonomie aktérů doprovázená 

rostoucí heterogenitou zesiluje rizika nedorozumění a nesprávného vnímání”. Tento vývoj 

směrem k multipolaritě a soupeření se projevuje také ve vztahu k mezinárodním institucím, jež 

byly od konce druhé světové války “právním rámcem a regulovaly užití moci”. Hodnocení 

tohoto stavu je jednoznačné - stabilita bezpečnostního prostředí tak, jak bylo nastaveno na 

konci 40. let, je v nejhorším stavu za poslední dekády. “Víc než kdy jindy od konce studené 

války je nejistota dominantním rysem strategického prostředí.” (Ministère des Armées, 2013, 

17) 

 

Ještě více pochmurná byla jeho vyjádření v jeho projevu k diplomatům v roce 2019, ve kterém 

mluvil o hlubokých historických otřesech a soumraku západní dominance ve světě: 

“mezinárodní pořádek se otřásá bezprecedentním způsobem, ale především (...) se velké otřesy 

odehrávají nepochybně poprvé v historii ve všech oblastech. (...) Je to především transformace 

a rekompozice geopolitická a strategická. Nepochybně zažíváme konec západní hegemonie ve 

světě.” (Macron, 2019, 2) 

 

Toto pesimisticky laděné hodnocení je v kontrastu s opatrně pozitivním hodnocením 

bezpečnostního prostředí o šest let dříve, jež najdeme v Bílé knize z roku 2013. “Bez toho 

abychom podceňovali potenciál některých států páchat škody či ignorovali rizika strategických 

změn, Francie již nečelí přímým, explicitním konvenčním vojenským hrozbám proti svému 

území. Narozdíl od mnohých jiných zemích se poprvé v historii těší, spolu se svými 

evropskými partnery, že se nachází ve výjimečném klimatu míru a stability.” (Ministère des 

Armées, 2013, 13) Evropa a Francie se podle tohoto hodnocení ocitá v bezprecedentním bodě 

historie kontinentu, který již není “v srdci globálního mocenského zápasu” a je “těžké si 

představit, že by mohla být zdrojem významného konfliktu”. (Ministère des Armées, 2013, 13) 
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Platnost těchto optimistických interpretací bezpečnostního prostředí Francie a Evropy bohužel 

vypršela jen nedlouho po jejich zveřejnění. Ruské akce na Krymu a teroristické útoky na půdě 

kontinentální Francie zbarvily jazyk navazujícího strategického dokumentu i vyjádření politiků 

do více pesimistických tónů. Dokládají to úvahy prezidenta Macrona hned v předmluvě 

Strategického přehledu z roku 2017. “Nyní žijeme v éře bouřlivých změn.” Tyto změny jsou 

doprovázeny hrozbami nabírající různé podoby. Příznačným pro ně je, že se “zhmotňují se 

vzrůstající frekvencí, rostoucí závažností, vzrůstající blízkostí”. “Jejich nahromadění indikuje 

oslabení mezinárodního systému a posilování aktérů, kteří se jej snaží zpochybnit. Evropa i 

Francie jsou nyní v přímém ohrožení.” (Ministère des Armées, 2017, 5) Tento pesimistický 

obraz dnešního světa francouzský prezident dokresluje v množství svých vystoupení, 

obsáhlých projevů i rozhovorů, jež v průběhu prvních let svého mandátu poskytnul. Poslední 

dekádu charakterizuje ve svém projevu na Ecole de Guerre jako “ohromně náročnou”. S 

ohledem na “strategickou, politickou, ekonomickou, energetickou a vojenskou rovnováhu”, to 

co dnes Francie, potažmo Evropa zažívá je “zrození něčeho, co by mohlo ohrozit mír, jehož 

bylo dosaženo na našem kontinentu po velkém množství tragédií”. (Macron, 2020a, 1) Nový 

systém postrádá řád, který byl pro něj typický v dekádách následujících po druhé světové válce. 

“Rýsuje se nová hierarchie moci přinášející s sebou nespoutané globální soupeření, jež by v 

budoucnu mohlo přinést rizika incidentů a nekontrolované vojenské eskalace.” (Macron, 

2020a, 2) Akceleraci otřesů mezinárodního systému zmiňuje ve svém rozhovoru pro 

Economist v roce 2019, kde mluví o výzvách, které byly “před pěti lety nemyslitelné”: Brexit, 

“americký spojenec otáčející se k nám zády ve strategických záležitostech” - to všechno byly 

změny, které se zdály být ještě nedávno nemožné. (The Economist, 2019) 

  

Ve svém slavném projevu na Sorbonně vytyčující hlavní cíle Macronnova mandátu prezident 

varoval také před tím, že se probouzí problémy, které měla Evropa za již dávno překonané. 

“Bariéry, za nimiž mohla Evropa vzkvétat zmizely”, naopak se vrátily a nabývají na síle 

nebezpečné myšlenky “nacionalismu, identitarismu, protekcionismu, izolacionistické 

suverenity,” které v minulosti mohly Evropu mnohokrát přivést ke zkáze. Kromě toho k 

interním evropským problémům a napětím přispěly i další výzvy, které měly za příčinu 

oslabení tradiční politiky: ekonomická a migrační krize, které “zasáhly obzvláště tvrdě střední 

třídu” vedly k posílení populismu. (The Economist, 2019) 

 

Jak prezident rozvádí dál, tyto hrozby hodnotového poválečného ukotvení Evropy a Francie, 

základní stavební kameny mezinárodního pořádku vyvěrají zevnitř evropských společností, od 

samotných Evropanů, jejichž bezpečnost Evropa nebrala dostatečně vážně. Ve svém prohlášení 

naznačuje již zmíněné, že velký podíl na této nejistotě nese i jeden z nejbližších partnerů 

Evropy, který ji historicky “schraňoval” a pomohl “vyrůst” - Spojené státy. Byly to právě ony, 

kdo po hrůzách druhé světové války “zajistil” bezpečnost Evropy, která “nebyla její 

záležitostí”. (Macron, 2017, 2) Tyto časy ale skončily. Úvahy soustředěné kolem myšlenky o 

“konci historie, neomezené expanzi demokracie, triumfu univerzálního hodnotového 

systému”, byly vyvráceny krizemi, které zpochybnily jejich platnost.. (The Economist, 2019) 

 

Na tyto závěry navazují nezbytná opatření. Evropa vystavená vnějším hrozbám i vnitřním 

výzvám, již nemůže dále čekat na pomoc z vnějšku, známý hodnotový systém ztrácí svou 
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platnost. Právě proto je dle francouzského prezidenta nejvyšší čas, aby se Evropa postavila na 

vlastní nohy a postarala se o svou bezpečnost. Evropská suverenita - tedy jeden z ústředních 

motivů Macronových úvah i její vztah k transatlantickému partnerství budou do hloubky 

rozebrány v následující kapitole věnující se zahraničně politické orientaci Francie. 

 

Motiv Evropy ukolébané starými jistotami, která nestačila včas zaregistrovat rýsující se obtíže, 

a nucené procitnout a postavit se novým výzvám se opakuje i u dalších představitelů země. 

Ministryně obrany Florence Parly na Mnichovské bezpečnostní konferenci roku 2018 

identifikovala celé spektrum hrozeb, které jsou v ostrém kontrastu s tím, jak vypadal svět na 

začátku milénia či na konci studené války: terorismus, přivedl tisíce francouzských vojáků 

“střežit ulice” Paříže, zatímco v minulosti tam byli jen při oslavách Dne Bastily. Kybernetické 

hrozby, kdy “jediný počítačový útok může znamenat ztrátu ve výši stovek milionů euro”, 

vystřídaly optimismus spojený s internetem. Ukrajinské sny o Evropě vystřídala krize. Kdysi 

poklidné Jihočínské moře “křižují torpédoborce” a hybridní hrozby útočící zasahující do voleb 

útočí na samotné základy svobody a demokracie. V reakci na tyto hrozy se ptá: “Co se stalo s 

jistotami, které Evropu posledních 15 let kolébaly v sladké letargii? Nenarušitelností hranic, 

dividentami míru, odstraněním jaderné hrozby, soudržností našich společností, integritou naší 

demokracie, co se s nimi stalo? Tak jak se těžiště moci posouvá směrem od liberálních 

demokracií, zvyšují se rizika globální konfrontace, aliance se nadechují, my ostatní, staří a 

těžkopádní Evropané musíme vážně zpytovat svědomí.” (Parly, 2018, 3) 

 

I podle premiéra Philippa, který na Mnichovské bezpečnostní konferenci vystoupil ve stejném 

roce, čelil svět vážným výzvám. Po studenoválečné rovnováze teroru, následném konci historie 

a naději dividend míru se “vynořil multipolární svět, v němž se prosazují nové mocnosti a nová 

rovnováha moci především v Asii, teroristické násilí”, jež se nevyhnulo ani samotné Evropě. 

(Philippe, 2018, 1) Zarážející byla podle francouzského premiéra zejména “znásobení 

nerovnováhy”, “rozvoj asymetrických konfliktů mezi všemi druhy států - mocnými, padlými i 

teroristickými organizacemi, znásobení regionálních krizí generujících významné migrační 

vlny, uchýlení se ke stále více nespoutanému užití síly, stále silnější, stále více do očí bijící 

pohrdání standardy mezinárodního života.” (Philippe, 2018, 1) Ještě větší akutnost hrozeb 

(terorismu) zdůrazňuje když připomíná, že “nejsou vzdálené”, ale “udeřily v srdci Evropy, v 

srdci Paříže, Bruselu” a jinde. Kousek po kousku je těmito střípky nebezpečného světa 

vystavěno odůvodnění politiky státu v bezpečnostní oblasti. “Tváří v tvář zmíněné 

nerovnováze je naším cílem přeměnit Francii tak, aby byla silnější, obnovit její kredibilitu skrze 

strategii uzpůsobenou hrozbám.” (Philippe, 2018, 2) Tato strategie kromě zvýšení výdajů na 

obranu a rozvojovou pomoc samozřejmě nepostrádá evropský rozměr. Koneckonců, jak 

premiér vysvětluje, volbou prezidenta Macrona Francouzi jasně “učinili volbu pro Evropu a to 

ne jen tak nějakou Evropu, ne jednoduše velký trh, ale také pro Evropu, jež je ochrání před 

negativními důsledky globalizace”. (Philippe, 2018, 2) 

 

Podobné závěry rezonují i v komentářích na stránkách významných francouzských deníků.  

Významným bodem byl bez velkého překvapení rok 2014. “Demonstrace síly”, která se od 

tohoto okamžiku udála “v přímém sousedství Evropy či na regionálních bojištích nám 

připomíná, že ne všechny státy sdílí principy řádu založeného na respektu k vládě práva a 
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hledání mírového řešení sporů.” (Brustlein, 2020) “Evropa je svědkem destrukce dvou 

pořádků, které jí poskytly bezpečnost a prosperitu: toho po roce 1945 a toho, jež nastal po konci 

studené války. Situace je hodnocena jednoznačně negativně, “Evropa sužována 

bezpečnostními hrozbami” ze všech stran. Od východu ji ohrožuje Rusko, které “se stává 

agresivním”, Čína je hodnocena jako “nebezpečně soutěživá”. Z jihu přichází další zásadní 

hrozby: terorismus tam “číhá ve stínu”, dále na Evropu doléhá “migrační tlak” a ke všemu se 

přidává i “stále silnější a zatvrzelejší Erdoganovo Turecko”. Do řad těchto vyzyvatelů se ale 

zařazují i tradiční spojenci na západě. Jejich jednání je “zradou přátel”: Velká Británie “odešla 

od (jednacího) stolu a zabouchla dveře”, Spojené státy “tradiční spojenec” zase s Evropou 

“jedná s pohrdáním nebo lhostejností, dokonce sází na její rozpadnutí”. Evropa, která “věřila v 

efektivitu a nadřazenost multilateralismu, je svědkem šíření bilaterálních gest, iniciativ malé 

skupiny autokratických zemí a touhou Donalda Trump učinit konec mechanismům 

mezinárodní spolupráce”. (Lasserre, 2018) 

 

Z těchto výzev také vyvstávají úkoly a povinnosti. S ohledem na “rizika nekontrolované 

eskalace vyrůstajících jako výsledek technologických změn a neprůhledných konfrontačních 

strategií” Francie, “která je vzácným hlasem k obraně multilateralismu a kolektivní 

bezpečnosti, nesmí rezignovat a pouze bezmocně přihlížet rozpoutání krizí, které se budou 

zintenzivňovat spolu se  soupeřením mezi Čínou, Ruskem a Spojenými státy.” (Brustlein, 

2020) Před Francií ležel nelehký úkol, jeho řešení se zhmotnilo v ambicích vlád, ambicích  

odpovídajících představám o vlastní velikosti a významu. “Stejně jako pokaždé, když čelíme 

historickým výzvám, naše reakce musí být stejná: troufalost a obnovené ambice. V tomto 

ohledu se musíme zhostit naší odpovědnosti.” Úkolem byla obnova světového pořádku ve 

“službách míru”. “Francie a Evropa v tom měly sehrát historickou úlohu.” (Macron, 2020a, 4 

- 5) 

Identifikace a percepce výzev a hrozeb 

Již v předešlé části této kapitoly byla nastíněna většina klíčových hrozeb a výzev vyskytujících 

se s odlišnou frekvencí ve francouzském strategickém diskurzu. Podrobně je mapuje také 

Strategický přehled obranné a národní bezpečnostní strategie.  

 

Ve vztahu ke zpochybňování mezinárodního pořádku a multilateralismu vystupují mezi 

státními aktéry v první řadě Rusko, jež “vynakládá úsilí k napadení a blokování mezinárodních 

institucí a nástrojů”. (Ministère des Armées, 2017, 18) Dále je také identifikováno jako aktér 

reprezentující návrat k vojenské rivalitě a “usilující o zpochybění transatlantického vztahu a 

rozdělení Evropské unie”. (Ministère des Armées, 2017, 42)  Spolu s ním je v této skupině také 

Čína jakožto “mocnost s globálními ambicemi” a také jako země “preferující ve svém 

sousedství ekonomický vliv a bilaterální vztahy”. (Ministère des Armées, 2017, 18, 42) Do 

skupiny problémových aktérů se nově řadí také Spojené státy, které “se uchylují k 

unilaterálním akcím” a staví se skepticky k mezinárodním dohodám “omezujícím jejich 

suverenitu”. (Ministère des Armées, 2017, 19) Tato hodnocení ale nejsou předmětem zájmu 

pouze strategických dokumentů, zaznívala i v praxi. Ve své zprávě pro Komise pro národní 

obranu a ozbrojené síly mluvil generál François Lecointre o tom, že konflikty jsou dnes 



60 

“přiživovány hlavně mocenskou dynamikou”. Jednání státních aktérů je “stále více oproštěno 

od mezinárodních závazků a společně přijímaného multilaterálního rámce”. (Commission de 

la défense nationale et des forces armées, 2018) Toto narušování mezinárodního pořádku 

překvapivě nepřichází jen od francouzských protivníků, ale v posledních letech i jejich 

blízkého partnera. Spojené státy daly bezpečnostní garance Severní Koreji či jednostranně 

vypověděly jadernou dohodu s Íránem. (Commission de la défense nationale et des forces 

armées, 2018) Vedle státních aktérů je velká pozornost také věnována terorismu, respektive 

“džihádistickému terorismu”. Dokument neopomíná ani “rostoucí hrozbu v kyberprostoru” či 

problémy jako je šíření zbraní hromadného ničení nebo klimatické změny, migrační tlak či 

zdravotní a energetická rizika. Tyto výzvy a hrozby se s různou intenzitou objevují také v širším 

politickém a mediálním diskurzu. 

Terorismus  

Jednou z hlavních hrozeb, které Francie čelila byl terorismus, jehož ničivou sílu pocítila v 

posledních letech hned několikrát na na svém vlastním území. Není proto náhodou, že se mu 

intenzivně věnuje Strategický přehled z roku 2017. Prezident Macron pak boj s terorismem 

označil ve svém projevu na Ecole de Guerre za jeho “nejvyšší prioritu”. (Macron, 2020a, 1) 

Náležitá pozornost mu byla věnována už v Bílé knize z roku 2013 a jeho důležitost pro 

bezpečnost Francie jasně zdůrazňovali i představitelé vlády prezidenta Françoise Hollanda. V 

jejím závěrečném roce o něm na Mnichovské bezpečnostní konferenci v souvislosti se syrským 

konfliktem a odkazem na teroristické útoky ve Francii hovořil ministr zahraničí Jean-Marc 

Ayrault jako o “hrozbě mimořádného významu”. (Ayrault, 2017,1) Posun ve vnímání této 

hrozby, ke kterému mezi lety došlo, je možné vyčíst z jejího odlišného pojmenování v původní 

Bílé knize z roku 2013 a slovníkem, jaký je volen v dokumentech a vyjádřeních nové 

Macronovy vlády. Zatímco v prvním případě se o terorismu mluví jednoduše jako o terorismu 

bez dalších přívlastků, v Macronově éře je zavedeným pojmem “džihádistický terorismus”8. 

Na tuto terminologickou změnu, kdy v původní Bílé knize není islamistický terorismus přímo 

zmíněn vůbec, zatímco v návazném dokumentu se vyskytuje hned čtyřicetkrát, je v rozhovoru 

pro Le Monde přímo dotázána nová Macronova ministryně obrany Florence Parly, která důraz 

na islamistický rozměr této hrozby zdůvodňuje jednoduše poukazem na realitu dnešního světa. 

“Terorismus, hlavní hrozba, je systematicky kvalifikován jako džihádistický. To je realita 

bezpečnostního kontextu, v jakém dnes žijeme.” (Guibert et al., 2017) 

 

Vůči terorismu je obecně používán velmi silný jazyk odrážející jeho nebezpečí i jeho percepci 

francouzskou společností. Ve zmiňovaném prezidentově projevu na Ecole de Guerre svůj důraz 

na boj s terorismem a proč i nadále zůstane jeho prioritou odůvodňuje tím, že “mnoho 

teroristických skupin se prohlásilo za naše (francouzské) nepřátele. Tento nepřítel je hrozbou, 

jež se stává realitou.” (Macron, 2020a, 1-2) Dále v něm také vysvětluje, že džihádistický 

terorismus se neomezuje pouze na oblast ovládanou Daeš, ale že se jedná o “ideologií”, která 

“vzkvétá v živné půdě padlých států” a která také “vyhledává slabosti v naší společnosti”. 

(Macron, 2020a, 2) Co se tím prezident snaží říct? Islamistický terorismus není jen nepřítel 

                                                
8Je nutné poznamenat, že tento posun je možné zaznamenat i ve zmíněném projevu 
ministra zahraničí Ayraulta v Mnichově v roce 2017, v němž také používá toto slovní spojení.  
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přicházející z vnějšku, ale jako i jiné extremistické hrozby vyrůstá zevnitř francouzské 

společnosti, z jejich vlastních slabin.  

 

Úsilí o odstranění zdrojů teroristické hrozby přicházející zvnějšku bylo jedním z východisek 

pro prioritizaci regionů důležitých pro francouzskou bezpečnost. Toto úsilí souviselo s 

porážkou Daeš v místech, kde se nacházelo těžiště jeho moci, tedy primárně v Sýrii a Iráku. 

Syrský konflikt “nereprezentuje pouze strašlivou humanitární a morální tragédii, ale východní 

a jižní sousedství Evropy je také živnou půdou pro expanzi džihádismem isnpirovaného 

terorismu”, hodnotil situaci ministr zahraničí v Hollandově vládě Jean-Marc Ayrault. (Ayrault, 

2017, 1) Nebezpečí nicméně představovaly i další teroristické skupiny operujících v Libyi a 

oblasti Sahelu. Neschopnost států nacházejících se v těchto regionech řešit své vnitřní 

problémy a účinně kontrolovat své území je zdroje problémů spojených jak s migrací, tak také 

terorismem a mix těchto problémů ještě doprovází hrozba návratu džihádistických bojovníků 

z Levanty a Libye. (Ministère des Armées, 2017, 24-25) 

 

Francie proto těmto regionům věnuje zvláštní pozornost, jelikož  si uvědomuje, že problémy 

vyvěrající z těchto oblastí vážně ohrožují evropské bezpečnostní zájmy. Podle ministryně 

obrany Parly musí být Francie z důvodu strategického významu těchto oblastí pro národní a 

evropskou bezpečnost schopna v nich “intervenovat rychle” a také  “samostatně, pokud je to 

nezbytné”. Plně si také uvědomuje, že nebezpečí islamistického terorismu nezmizí ani po 

vojenské porážce Daeš, jelikož se dá očekávat, že dojde k jeho “mutaci” a že se mohou objevit 

také nová “teroristický hnutí”. “Spojitost mezi hrozbou dřihádistického terorismu na našem 

území a potenciální akumulace hrozeb v daném regionu bude v budoucnu pokračovat, z čehož 

vyplývá, že tento region neopustíme přes noc.” (Guibert et al., 2017) K boji proti terorismu 

měla být zaktivizována i Evropa, za tímto účelem měla být rozvíjena i společná strategická 

kultura měla být rozvíjena, jak Macron prohlásil ve svém projevu na Sorbonně. (Macron, 2017, 

4) 

Rusko 

Vztahy mezi Francií a Ruskem byly, jak už to v případě vztahů mezi evropskými velmocemi 

bývá, velmi komplikované. Přes historické soupeření v době napoleonských válek až po 

partnerství v první a následně také druhé světové válce, vztahy těchto dvou zemí zažily řadu 

zvratů. Přestože po konci druhé světové válce obě země spojovala společná snaha o potrestání 

a oslabení Německa, záhy se ocitly na opačných stranách železné opony. Francouzský postoj 

k Sovětskému svazu ovšem nebyl zcela jednoznačný. Velkou nejistotu představovala 

významná podpora francouzské komunistické strany, která zastávala silně prosovětské a 

protizápadní postoje téměř ve všech klíčových otázkách francouzské politiky, ať už se jednalo 

o podporu Marshallova plánu, vojenského partnerství uvnitř Severoatlantické aliance či smíření 

s Německem a evropskou ekonomickou integraci. Důležitým rysem francouzské politiky vůči 

východu je taky skutečnost, že ani ideologický a mocenský antagonismus dvou 

studenoválečných bloků nezabránil, aby se Francie nepokoušela o svou vlastní nezávislou 

cestu. Tento její suverénní “gaullistický” přístup byl nastartován už Suezkou krizí v roce 1956 

a projevil se v řadě momentů v průběhu studené války. Demonstruje ho kupříkladu vystoupení 
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z vojenských struktur NATO v roce 1966, vývoj nezávislého jaderného deterrentu a také 

aktivní snaha o zlepšení vztahů mezi Francií a Sovětským svazem. Už tehdy na konci 

šedesátých let rezonovala v úvahách francouzského prezidenta de Gaulla myšlenka, že Rusko 

Západ potřebuje. Jak píše Kissinger (1999): Vzhledem k problému, který měla Moskva s 

Čínou, mohly Moskva a Paříž cestou jednání odstranit železnou oponu a usilovat o 

uskutečnňování de Gaullovy vize Evropy od Atlantiku po Ural.” Jako by tyto myšlenky byly 

předobrazem úvah dnešního francouzského prezidenta, který se také domnívá, že ruské 

partnerství s Čínou nebude mít dlouhého trvání a že jejich vzájemné spory přivedou Rusko 

zpátky k Evropě.  

 

Snaha o dialog těchto dvou velmocí má svůj historický precedent a pokračovala navzdory 

mezinárodním turbulencím i ve 21. století. Za prezidenta Sarkozyho například došlo k uzavření 

dohody mezi francouzskou společností GDF Suez o koupi 9% podílu ruského plynovodu Nord 

Stream a zvýšení dodávek ruského plynu do Francie či smlouvy na prodej válečných lodí 

Mistral v celkové hodnotě 1,6 miliard dolarů. Zajímavé na uzavření těchto dohod načasování, 

jelikož jejich vyjednávání začalo nedlouho po ruské intervenci v Gruzii,  jedné z nejvážnějších 

krizí mezi Ruskem a Západem od konce studené války. O to překvapivější se toto prohlubování 

spolupráce může jevit kontextu francouzských úvah v Bílé knize z roku 2008, ve které je Rusko 

prezentováno primárně jako země “vracející se k mocenské politice”. (Mallet, 2008, 38) 

Podrobně je v ní popsáno, že se Rusko v realitě po konci studené války necítí příliš komfortně 

a snaží se o změnu svého postavení a obnovu svého velmocenského statusu. “Rusko se 

například snaží konsolidovat svůj návrat na velmocenskou scénu a svůj status významné 

velmoci pomocí ofenzivní rétoriky v jednání s některými evropskými zeměmi, především s 

těmi v jeho těsné blízkosti (takzvaném blízkém sousedství). Toto (jednání) zavdává dojem, že 

má těžkosti s přizpůsobením se politickým změnám, které se odehrály od konce studené války. 

(...) Je v pokušení otestovat účinnost vyvíjení tlaku - minimálně ekonomického - na své 

sousedství.” (Mallet, 2008, 37) V těchto hodnoceních je zdůrazňována změna vztahů mezi 

Ruskem a Západem, ve vztahu ke zmiňovaným dohodám je o to více zarážející, že i samotný 

strategický dokument mluví o ruském využívání energetiky jako “zbraně” jeho mocenské 

politiky i rostoucích výdajích na obranu. “Politika sbližování nastoupená po konci studené 

války uvolnila cestu sérii iniciativ, které jdou proti tomuto cíli, jako je užívání energie jako 

nástroje v mezinárodních vztazích, pokusy kontrolovat regiony nebo země v ruském blízkém 

sousedství a zpochybňování Smlouvy o konvenčních silách v Evropě. Povzbuzené svou 

ekonomickou silou pramenící z vyšších cen energie, Rusko se vrací k mocenské politice 

podpořené rostoucími vojenskými výdaji.” (Mallet, 2008, 38) 

 

V navazující Bílé knize z roku 2013 je Rusko zařazeno mezi “mocenské hrozby”. Materiál 

popisuje pokračující “rapidní růst” ruského vojenského rozpočtu, modernizaci jaderných i 

konvenčních sil. Toto znovuzbrojení je také zasazeno do kontextu “rostoucí demonstrace síly 

zahrnující například politické zneužívání energetických zdrojů, tlak na (ruské) sousední okolí 

a uznání odpadlických entit v Gruzii”. Dále je zdůrazněno také selhání pokusů o sblížování se 

Západem, což dokládá řada sporů kolem NATO, ale také odzbrojení či situace v Sýrii, a to 

včetně jejího projednávání na půdě Rady bezpečnosti OSN. Všechny tyto díly dávají 

dohromady obraz Ruska, které “se vybavuje ekonomickým a vojenským vlivem, který mu 
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umožní podílet se na mocenské politice”, Jaký je záměr a jaký bude “výsledek tohoto plánu 

nicméně zůstává nejasné”. (Ministère des Armées, 2013, 36-37) V době vydání tohoto 

dokumentu zřejmě nikdo ještě nemohl tušit, že už v příštím roce se kontury tohoto plánu stanou 

o něco zřetejnější. 

 

Tyto výzvy, jako již zmiňované rozepře kolem Sýrie, nicméně ve vztazích Francie, potažmo 

Evropy, doprovází také celá řada společných zájmů a vztahy s “aspekty spolupráce”. Za 

všechny je zmiňováno vojenské vybavení, logistická podpora během stahování s Afghánistánu 

či dohody v souvislosti právě s touto zemí, ale také Mali. A tato “svízelná rovnováha” 

vzájemných vztahů, jak předpokládá dokument, bude pravděpodobně pokračovat. (Ministère 

des Armées, 2013, 37) 

 

Přestože tato domněnka byla záhy podrobena zkoušce, když se do Evropy “poprvé od konce 

druhé světové války” vrátily “vynucené anexe území”, zatímco se Evropané chtěli “zříci užití 

síly”, volání po dialogu s Ruskem neustalo. (Ayrault, 2017, 1) A to za prezidenta Hollanda ani 

za vlády jeho následovníka. Ruská agrese vůči Ukrajině sice donutila přiměla Francouze hlavně 

z důvodu mezinárodního tlaku ustoupit od prodeje válečných lodí a podílet se na misích na 

podporu spojenců v Pobaltí, naděje na kooperaci ale neuhasly. Ministr zahraničí Ayrault to 

shrnul jasně: “Francie a Německo budou nadále hrát svou roli v opatřeních na ujištění a v 

předsunuté přítomnosti sloužících k demonstraci solidarity s našimi východními spojenci. Ve 

stejném čase ale budeme pokračovat v našem dialogu s Ruskem, a to i uvnitř Rady NATO-

Rusko, jelikož jsme otevření kooperaci s Ruskem, chceme ji bez kompromisů týkajících se 

našich principů, našich hodnot a našich zájmů.” (Ayrault, 2017, 3) 

 

Obdobný přístup, ba ještě hlasitější volání po potřebě spolupráce, pokračoval i za nové 

francouzské vlády prezidenta Emmanuela Macrona. Byť zkušenost prezidenta Macrona s 

Ruskem nebyla příliš pozitivní a ještě v době volební kampaně se stal zjevným terčem ruských 

dezinformací a “utrpěl masivní útok jen pár dní před prvním kolem”, jak uvedl v rámci diskuze 

na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2020. (Macron, 2020b, 7) Tyto své úvahy o 

Rusku, které se vměšuje do vnitřních záležitostí Francie a Evropy rozvedl ještě víc ve své 

odpovědi na dotaz z publika. “(...) je pravdou, že doposud ruskou strategií bylo podporovat v 

naší zemi politická hnutí, která jsou antievropská, protiimigrační, velmi konzervativní v 

sociálních otázkách a se kterými si mysleli, že by bylo možné vytvořit alianci.” Tyto kroky 

měly dle prezidentova hodnocení ve vztahu k Evropské unii jasný cíl - oslabit ji. Rusko se 

podle něj snažilo destabilizovat unii, protože je pro něj lepší mít v sousedství Evropu 

rozdělenou na 27 států než 27 států jednajících a vystupujících navenek společně. A tato 

destabilizace podle něj bude pokračovat. “Myslím si, že Rusko bude nadále extrémně 

agresivním hráčem v této otázce v následujících měsících a letech. Kromě toho ve všech 

volbách se bude snažit mít takové strategie (...).” Zajímavé na jeho vyjádření je i dodatek, že 

tato antievropanská hrozba nepřichází exkluzivně z Ruska, ale také od “amerických 

ultrapravicových aktérů”. (Macron, 2020b, 10) 

 

Během svého vystoupení na bezpečnostní konferenci se Macron k Rusku vyjadřoval velice 

obšírně a podrobně vysvětloval svůj názor na vztahy obou zemí i možné strategie budoucího 
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soužití Evropské unie a jejího východního souseda. Ze všeho nejdřív se vyjádřil k výchozí 

situaci posledních let, které byly poznamenány “zvětšující se nedůvěrou”, ke které zavdalo 

Rusko “mnoho dobrých důvodů”. (Macron, 2020b, 6) Vnímá také řadu chyb na straně Západu, 

které byly v minulých letech učiněny. Jmenuje například omyly, ke kterým došlo v Sýrii: 

stažení Američanů, stanovení “červených linií” v souvislosti s užitím chemických zbraní, které 

následně nebyly vynucovány - z Macronova pohledu “obrovská chyba”. Těmto omylům přičítá 

také důvod pro pokračování ruské agresivní politiky. “Jakmile ucítili, že jsme slabí, vtrhli na 

Ukrajinu.” (Macron, 2020b, 7-8) 

 

S přihlédnutím k těmto problémům se pak snaží předestřít možné strategie přístupu k Rusku, 

jelikož dosavadní postup a ani sankce, které “poškodily Evropany stejně jako Rusy”, se 

neosvědčily. První je strategie “neoblomnosti a nedůvěry”. Ta podle prezidenta ale vyžaduje 

“být nemilosrdný”, což znamená převzetí zodpovědnosti za konflikty, stanovovat červené linie 

a také prosazovat konsekvence v případě jejich nedodržení. Nicméně nevěří, že takový přístup 

někdo skutečně chce, a proto není kredibilní. Další strategií je, bez vzdání se principů a 

opomenutí zamrzlých konfliktů, znovuzapojení do “strategického dialogu”, což už, jak 

připomíná, probíhá. Dle  Macrona je  “vůbec nejhorší” současná situace, kdy spolu obě strany 

mluví stále méně navzdory přibývajícím konfliktům, což ve výsledku znemožňuje jejich 

urovnání. Podle prezidenta je dialog  “jediná v každém případě kredibilní cesta” ven z této 

situace. (Macron, 2020b, 7)  

 

Ve vztahu k Rusku také Macron vyhodnocuje rozdílnost evropských a amerických zájmů. Pro 

Evropu je Rusko sousedem, se kterým “sdílí společný prostor”, oproti Spojeným státům od něj 

není oddělena “dvěma oceány”. Stejně jako například politika ke Středomoří, sousedství, i 

politika k Rusku podle francouzského prezidenta není “transatlantickou politikou”. Politika 

vůči Rusku “musí být evropskou politikou”. Evropa musí rozvinout vlastní strategii, kterou 

bude ve vztahu ke svému sousedovi prosazovat. (Macron, 2020b, 2) 

 

Ke svým úvahám o budoucnosti vztahů s Ruskem se vyjádřil i v projevu na Ecole de Guerre 

ve stejném roce. Vyjasněním vztahů Evropy k Rusku také podmiňuje i existenci evropské 

bezpečnostní a obranné politiky. “Evropané musí předně a především společně definovat, co 

jsou jejich bezpečnostní zájmy a suverénně rozhodnout, co je dobré pro Evropu. Proto zde 

nemůže být žádný obranný a bezpečnostní projekt Evropanů bez politické vize usilující o 

postupné obnovování důvěry s Ruskem.” Obnova důvěry je podle Macrona nezbytností. Dialog 

je oslabován nešťastně zrovna ve chvíli, “kdy přibývá bezpečnostních otázek, které je potřeba 

řešit s Moskvou”. (Macron, 2020a, 5) Hlavním cílem Macronova přístupu k Rusku je “zlepšení 

podmínek pro kolektivní bezpečnost a stabilitu v Evropě”. Přestože si uvědomuje, že to nebude 

proces jednoduchý ani krátký, je rozhodně nezbytný, a proto není v zájmu Evropy “delegovat 

takovýto dialog na jiné nebo se uzavřít v současné situaci.” (Macron, 2020a, 6) Evropská 

suverenita dle Macrona zahrnuje i vztahy s Moskvou, které bylo potřeba “velmi hluboce 

přehodnotit”. V opačném případě bude pokračovat situace napětí a zmrazených konfliktů, ba 

co hůř Evropa bude místem “strategického soupeření mezi Spojenými státy americkými a 

Ruskem (...) a v podstatě uvidíme důsledky studené války na naší půdě”. (Macron, 2019, 7-8) 
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Vyznění těchto úvah je zjevné. Bez vlastní evropské iniciativy a politiky vůči Rusku bude 

Evropa znovu pouze divákem zápasu velmocí se všemi z toho plynoucími důsledky.  

 

Zajímavé jsou Macronovy úvahy o strategických možnostech Ruska a jeho výhledech. Rusku 

přisuzuje řadu slabostí - hrubý domácí produkt středně velké země, zhoršující se demografická 

situace - a ptá se, jestli je pro něj ekonomicky udržitelné pokračující zbrojení a vojenská 

přítomnost v řadě regionů od Levanty po Libyi. Podle Macrona nemůže Rusko vzhledem ke 

svým slabostem čelit mezinárodní realitě samo, potřebuje partnery. (Macron, 2020b, 8) Podle 

Macrona je odcizení a pokračování atmosféry nedůvěry s Ruskem nerozumné: “Odhánět Rusko 

od Evropy je hluboce strategická chyba, protože ho tak strkáme do stále větší izolace, napětí 

nebo do spojenectví s jinými velmocemi, jako je Čína, což by nebylo vůbec v našem zájmu.” 

(Macron, 2019, 8) O rok později se prezident k této úvaze vrací znovu a vyjadřuje pochybnosti 

o možnostech dlouhodobého fungování čínsko-ruské aliance, do které je Moskva spíše tlačena 

okolnostmi. Rusko podle něj není s touto alianci spjato kulturně a politicky a čínská hegemonie 

není “kompatibilní s pocitem ruské hrdosti”. Z toho odvozuje, že pro Rusko bude do budoucna 

výhodná možnost strategického partnerství s Evropou, a proto je potřeba ji umožnit pomocí 

posilování dialogu a vzájemné důvěry. (Macron, 2020b, 8)  

 

Obdobná hodnocení Ruska se opakují i ve vyjádření ministryně obrany Florence Parly, pro 

kterou “Rusko není hrozbou samo o sobě”. Přestože také zdůrazňuje, že Rusko (vedle Číny) 

ztělesňuje v globálním pořádku “návrat vojenského soupeření (...) a zdůrazňování síly”, není 

možné opomíjet, že “v některých částech světa je klíčem k řešení problémů”. Opět se opakuje 

“nezbytná” potřeba společného dialogu, byť Francie nesmí zapomínat, že je nutné ve vztahu k 

ruské asertivitě přistupovat z pozice síly: “nesmíme ukázat, že jsme bezmocní”. (Guibert et al., 

2017) V uvažování francouzských vládních představitelů je Rusko nezbytnou součástí řešení 

bezpečnostních výzev Francie i Evropy. Respektování principů je důležité, ovšem cíl je jasný 

- nastartování spolupráce s Ruskem. Moskva v současnosti představuje výzvu, nicméně 

Elysejský palác už v dálce spatřuje obrysy budoucího partnerství.  

 

Ve Francouzských médiích se objevují různé polohy vnímání Ruska. Rusku jsou například 

připisovány zásadní zásluhy na zachování Assadova režimu v Sýrii, ale také vměšování do 

vnitřních francouzských záležitosti (například v době prezidentských voleb). (Semo & Ricard, 

2017) Je také zemí, která “obchází nebo porušuje valnou většinů svých závazků ve smyslu 

zbraňových kontrol” a pokračuje s modernizací svých konvenčních i jaderných zbraní, jež 

“ohrožují zejména území Evropy”. (Brustlein, 2020) Dále je chápáno jako jeden z hlavních 

reprezentantů silové mocenské politiky, obvykle v  tandemu s Čínou. (Paris, 2019) 

 

V mediálním diskurzu je možné vysledovat dva hlavní obecné proudy - jeden, který dialog s 

Ruskem ospravedlňuje, druhý, který je k němu více kritický. Zástupcem prvního zmíněného 

přístupu je například novinář Renaud Girard, který ve svých textech opakovaně obhajoval 

potřebu korektních vztahů s Moskvou a zlehčování ruské hrozby. Reakci východních zemí 

Evropské unie po gruzínské krizi a anexi Krymu považuje za “nepochybně přehnanou”. Putin 

je dle jeho hodnocení na ruské poměry “spíše centristou” a Evropu s Ruskem pojí kulturní 

vazby. Studenti a mladí Rusové se přeci “cítí kulturně Evropany”. Z dlouhodobého hlediska je 
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podle něj evropsko-ruská konfrontace “anachronickou”. Macronův přístup je z pohledu 

“realpolitiky” správný a jakmile bude dořešena otázka Ukrajiny, nic nebrání tomu, aby se Paříž 

naplno vrátila k francouzsko-ruské spolupráci a obnovila s Ruskem přátelský vztah. (Girard, 

2019)  

 

Je nutné nicméně poznamenat, že jeho hodnocení jsou minimálně poněkud zjednodušující až 

mylná. Podle výzkumu Centra Levada například zmiňované kulturní evropanství není pro Rusy 

příliš typické a za evropskou zemi Rusko považuje jen 29 % z nich. (Levada Center, 2021) 

Tento prorusky apologetický postoj měl nicméně zastoupení i mezi významnými 

francouzskými politiky. Mezi ně se postupem času zařadil i bývalý francouzský prezident a šéf 

republikánů Nicolas Sarkozy, který například během své návštěvy v Moskvě v roce 2015 

kritizoval protiruské sankce a varoval, že Francie nesmí “připustit novou studenou válku”. 

(Mandraud, 2015) Jeho vyjádření si nicméně vysloužil ve Francii silnou kritiku. 

 

Ozývaly se ovšem i více kritické hlasy, které naopak požadovaly mnohem příkřejší postup vůči 

východnímu sousedovi Evropy. Častou výhradou vůči Macronově pokusu o sbližování s 

Putinem byl zejména její dopad na vztahy s partnery jako bylo Polsko či baltské státy, jejichž 

vztahy s Ruskem byly zatíženy složitou historickou zkušeností a vnímaly ho jako hlavní 

bezpečnostní hrozbu. Jedním z vůbec nejkritičtějších byla historička a odbornice na Rusko 

Françoise Thom. Podle jejího názoru rozumná politika vůči Rusku vyžadovala jednotnou 

evropskou strategii a asertivnější postup. “Kdyby po osekání Gruzie byly v roce 2008 přijaty 

seriózní sankce místo patetického restartu, zabránili bychom anexi Krymu v roce 2014.” 

(Thom, 2021) Proto bylo potřeba se oprostit od  klišé jako “musíme udržet dialog”, “hledání 

oblastí, kde je kooperace možná” a “Západ ponížil Rusko”. Stejně tak kritizovala projekt 

plynovodu Nord Stream 2, který dle jejího názoru dával Kremlu další možnost, jak vyvíjet tlak 

na Evropu, tak jak to v minulosti prostřednictvím své energetické politiky dělal. (Thom, 2021) 

Obecná snaha o posilování dialogu byla správným přístupem, ovšem Francie neměla podléhat 

iluzi o strategickém partnerství s Ruskem: “Snaha prezidenta Macrona rozšířit počet 

komunikačních kanálů dialogu s Moskvou je správná. A Francie může bez pochyb dát jejím 

účastníkům vědět, že by odmátla americké znovunastolení myšlenky rychlé integrace Ukrajiny 

a Gruzie do Severoatlantické aliance. Nicméně projekt nové evropské bezpečnostní 

architektury je chimára.” (Bruno & Eltchaninoff, 2019) 

 

Evropa, která chrání 

Jak už bylo uvedeno na začátku této kapitoly věnované francouzskému strategickému diskurzu, 

evropská politika byla ústředním tématem Emmanuela Macrona už v době jeho prezidentské 

kampaně a jeho zvolení bylo přijato s velkým oddechem a jistou dávkou optimismu také na 

mezinárodní scéně. Jeho vítězství podle mnohých “značilo konec černé série Brexitu a 

Trumpa”. (Semo & Ricard, 2017) Od začátku tak nebylo pochyb, že i po vstupu do Elysejského 

paláce bude “znovuzaložení Evropy” ale také “znovunastartování francouzsko-německého 

motoru”, který byl s touto ambicí neslučitelně spjatý, vrcholnou prioritou nově zvoleného 

prezidenta. (Semo & Ricard, 2017) V zahraniční politice je Evropa jeho oblíbeným předmětem, 
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který zná nejlépe a který je, z jeho pohledu, tím nejdůležitějším.” (Semo, 2018) Zásadním a 

dlouho očekávaným projevem k tomuto tématu byla Macronova řeč na Sorbonnské univerzitě, 

kterou tam už jako prezident pronesl 26. září 2017. Evropa, tak jak ji představuje je pro 

Francouze pilířem jejich identity, jejich možností, jejich životním prostorem. V začátku své 

řeči říká, že o ní přišel hovořit, protože právě Evropa je místem, “kde leží náš boj, naše historie, 

náš horizont, co nás ochraňuje a dává nám budoucnost”. (Macron, 2017, 1) Přemýšlení o 

evropské “ideji” není jen abstraktním filozofickým zamyšlením nad francouzským místem v 

historii a ve světě, ale také konkrétním plánem pro budoucnost. Evropa, která chrání se stala 

cílem a návodem na zvládnutí těžkostí, se kterými se francouzská společnost v globálním světě 

potýká.  

 

Kontinentu zkoušenému následky krizí i snadnými řešeními nabízenými populisty, kteří 

probouzí staré démony, kteří v minulosti přivedli země starého kontinentu na hranu propasti 

nabízí alternativu - a tou je Evropa. Z těchto důvodů, je nutné Evropu chránit a dát jí nový 

dech, rozvíjet ji. Evropa je v Macronově představách jedinou kredibilní odpovědi na výzvy a 

hrozby dneška od změny klimatu po terorismus. Recepty populistů nemůžou na globální výzvy 

stačit. “Do sebe zahleděná země může doufat jen v limitovanou odpověď (na globální výzvy). 

(...) Již se nemůžeme uzavřít do sebe, uvnitř národních hranic, to by byla kolektivní katastrofa. 

Nesmíme se nechat zastrašit iluzí stažení se. Jedině odmítnutím této lži budeme schopni 

vypořádat se s výzvami našich časů, jejich naléhavostí a vážností.” (Macron, 2017, 2-3) 

 

Macronovým cílem v tomto projevu bylo mluvit o budoucnosti - “cestě k vybudování 

suverénní, jednotné a demokratické Evropy”. V jeho chápání tak Evropa byla jedinou 

smysluplnou platformou pro prosazování zájmů občanů i států v měnícím se a stále více 

nepředvídatelném, rozbouřeném světě. “Jenom Evropa může garantovat skutečnou suverenitu, 

naši možnost existovat v dnešním světě a bránit naše hodnoty a zájmy.” (Macron, 2017, 3) Tato 

suverénní Evropa ale ještě stále není realitou, naopak je potřeba se o její konstrukci postarat, 

což Macron chápal jako jeden z cílů svého mandátu. 

 

Na tomto místě je nutné poznamenat, že v době Macronova vstupu do Elysejského paláce již 

byl učiněn významný pokrok v oblasti prohlubování evropské bezpečnostní spolupráce. Měnící 

se mezinárodní prostředí, zejména po roce 2014, Evropany přinutilo přemýšlet o své 

bezpečnosti mnohem intenzivněji. Poprvé od přijetí Lisabonské smlouvy začali skutečně 

směřovat k zamýšlenému prohlubování integrace také v oblasti obranné a bezpečnostní 

spolupráce. Prvním významným nástrojem v tomto ohledu bylo vytvoření Evropského 

obranného fondu, který ve svém projevu o stavu unie představil v roce 2016 předseda Evropské 

komise Jean Claude Juncker. Smyslem tohoto záměru bylo posílení inovací a výzkumu v 

oblastí obranného průmyslu. Ve stejném projevu také představil i další z významných počinů 

evropské bezpečnostní spolupráce umožňující spojování obranných kapacit členských států - 

vytvoření stálé strukturované spolupráce, známé více pod svou zkratkou PESCO (Permanent 

Structured Cooperation). (Juncker, 2016, 8) 

 

Macron tyto projekty vnímal přívětivě a označoval je za “historický pokrok”, “základ evropské 

obrany”. “Stálá strukturovaná spolupráce nám umožní zesílit naše závazky, učinit společný 



68 

pokrok a lépe se koordinovat; a stejně tak Evropský obranný fond ke sponzorování našich 

kapacit a výzkumu.” (Macron, 2017, 3) Tyto struktury, jež se vzájemně “doplňují s NATO”, 

byly chápány jako základ evropské operační autonomie, ovšem nebyly dostačující. Macron 

nezastíral, že mezi evropskými zeměmi existují významné rozdíly - “kultury parlamentární, 

historické, politické nebo stejnou vnímavost”. Co dnes Evropě “chybí nejvíc je společná 

strategická kultura” - a přesně to bylo potřeba, nehledě na náročnost takového podniku, začít 

měnit. (Macron, 2017, 3) Evropská obrana totiž nemůže existovat bez společných postupů či 

nahlížení problémů. “Naše neschopnost spolu přesvědčivě spolupracovat zpochybňuje naši 

kredibilitu jako Evropanů.” (Macron, 2017, 3) K překonání těchto nedostatků a učení se 

společnému přístupu a přemýšlení měla sloužit Evropská intervenční iniciativa “zaměřená na 

rozvoj sdílené strategické kultury”, kterou Macron ve svém projevu na Sorbonně představil. 

(Macron, 2017, 3) 

 

Tato iniciativa měla sloužit k přibližování Evropanů v bezpečnostní oblasti, které společná 

obranná spolupráce nezbytně potřebovala. Z praktického hlediska měla sloužit k posilování 

spolupráce v oblasti společného tréninku, učení, plánování a sdílení informací. Cílem podle 

Macrona bylo do začátku příští dekády vytvořit společnou evropskou intervenční jednotku, 

společný obranný rozpočet a společnou akční doktrínu. Tento záměr nepostrádal výrazné 

francouzské rysy a orientaci hrozby citlivě vnímané právě Paříží. Společná strategická kultura 

se dle prezidenta měla rozšířit také na boj s terorismem a zpravodajské služby.  (Macron, 2017, 

3-4) 

 

Oproti stálé strukturované spolupráci byla Macronova iniciativa otevřena i státům, které v 

PESCO nebyly, a dokonce i státům mimo Evropskou unii, tedy především Velké Británii. 

“Nastartování Evropské intervenční iniciativy otevřené nečlenským státům cílilo také na 

udržení Londýna na palubě evropské obrany.” (Barluet, 2018) Zajištění budoucí britské 

participace na obraně Evropy bylo pro Francii důležité. Slovy prezidenta Macrona: “Británie 

musí být partnerem v obraně Evropy. Držíme se bilaterálních smluv, které jsme potvrdili v 

Sandhurstu. Věřím, že Spojené království má hrát důležitou úlohu (v evropské obraně).” (The 

Economist, 2019)  S vědomím rozdílů mezi členskými státy francouzská vláda opakovaně 

zdůrazňovala, že chce zajistit prohlubování integrace se státy, které o to mají zájem. Pokud 

nebyl možný celounijní konsensus, pak bylo potřeba nenechat se blokovat krtiky, ale 

postupovat společně s těmi, kdo o spolupráci zájem měli. Charakter iniciativy přiblížila 

ministryně obrany Parly: “Postarali jsme se o to, aby tato iniciativa nebyla závislá na Evropské 

unii ani NATO. Nicméně zkušenosti a návyky rozvinuté v jejím kontextu budou užitečné pro 

obě (zmíněné) organizace.” (Parly, 2018, 6-7) 

 

Jedním ze zdrojů nesouladu v bezpečnostní a obranné oblasti mezi spojenci bylo trvající 

odlišné vyhodnocování rizik a hrozeb, kterým Evropa čelí, mezi nimi třeba “státní hrozby, 

terorismus, pašeráctví, migrace”. Jednou z hlavních příčin těchto odlišností byla zejména 

blízkost daným hrozbám. “Proto jsou východní země posedlé ruským sousedem. Podobně jižní 

země jsou znepokojeny situací ve Středomoří a Africe. (Commission de la défense nationale et 

des forces armées, 2018) Problém odlišného hodnocení byl o to naléhavější, protože se 
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“americký spojenec distancuje od NATO”, proto bylo třeba jednat. (Commission de la défense 

nationale et des forces armées, 2018) 

 

Tyto rozdíly byly znatelné i u hlavního partnera, se kterým francouzské iniciativy cílily - 

Německo. Svou nabídku nového partnerství a iniciativy Macron ve svém projevu na Sorbonně 

směřoval explicitně v první řadě Berlínu. Byť připouštěl, že to nebude snadné a předjímal 

budoucí nelehká jednání i s ním: “Nenajdeme shodu na všem nebo hned, ale o všem budeme 

diskutovat”. Přes všechny tyto nesnáze byl odhodlán svůj plán prosadit: “Těm, kdo říkají, že 

je to nemožný úkol, odpovídám: možná jste zvyklí vzdávat se, já ne.” Pokud v minulosti bylo 

možné nastartovat evropský projekt nastartovat jen několik let po hrůzách druhé světové války, 

pak v současnosti muselo být možné také prohloubit obrannou spolupráci: “Těm, kdo říkají, že 

je to příliš složité, odpovídám: myslete na Roberta Schumana pět let po válce, jejíž krev sotva 

stačila uschnout.” (Macron, 2017, 17)  

 

Jak se ukázalo tyto naděje a plány, ale narážely na očekávatelné problémy. Zcela bez příkras 

to jasně popsal generál Lecointre během parlamentních slyšení: Francouzská a německá 

armáda nemají objektivně ani stejné operační kapacity a ani stejného bojového ducha.” 

Vyjmenoval také několik důvodů, proč tomu tak je, mezi nimi hlavně rozdíly v ústavních 

procedurách “k nasazení (vojenských) sil”, ale také historické rozdíly, které “pomáhají 

vysvětlit tento stav”. (Commission de la défense nationale et des forces armées, 2018) Náčelník 

generálního štábu varoval s ohledem na tyto rozdíly před přílišným tlakem na Berlín, podle 

jeho slov by bylo “kontraproduktivní” tlačit Němce do “závazků, kterých nejsou z politických 

důvodů schopni”. Cestou prohlubování společné obranné spolupráce tedy neměla být revoluce, 

ale postupná evoluce. Místo “kroucení rukou” doporučoval pragmatický a trpělivý přístup. 

“Nechme je s námi trénovat a doufejme, že se budou vyvíjet kousek po kousku spolu se 

společnými závazky.” (Commission de la défense nationale et des forces armées, 2018) 

Obdobného smýšlení byl také prezident Macron. Jediným prostředkem jak je přivést k 

francouzské pozici bylo je “přesvědčovat a povzbuzovat”. (The Economist, 2019) Na tvrzení, 

že ho snad Němci “neustále tlačí zpátky” odpověděl novinářům z Economistu, že to není 

pravda. Podle Macrona se spolu s Německem podařilo dosáhnout významného pokroku: “V 

otázce obrany jsou s námi, což bylo tabu. Dnes jsou s námi strategicky, včetně ambiciózních 

projektů zahrnujících zbraňové exporty a to je velký přínos.” (The Economist, 2019) 

 

Tento optimismus a pragmatická trpělivost ale byly opakovaně zpochybňovány. V médiích, 

francouzských i německých, se mluvilo o tom, že je francouzská strana, jmenovitě prezident 

Macron, rozčarovaná a frustrována z německé nerozhodnosti. Kromě fundamentálních 

odlišností dvou zemí na tom svůj díl viny dle komentátorů neslo také načasování a rozdíl v 

odlišném stylu francouzského prezidenta a německé kancléřky. Zatímco Macron chtěl jako 

velký řečník nastartovat obnovu evropského projektu a synchronizovat reformu Francie s 

reformou Evropy, Angela Merkel preferovala spíše rozvážný postup. “Kancléřčina netečnost k 

francouzskému entuziasmu vedla k velké frustraci Emmanuela Macrona.” (Lasserre, 2020) 

Ještě více se tyto rozdílné přístupy zejména k otázce evropské strategické suverenity v kontextu 

transatlantických vztahů projevily po zvolení Joe Bidena novým americkým prezidentem. 

Názorová přestřelka mezi francouzským prezidentem a německou ministryní obrany nastal 
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poté, co Annegret Kramp-Karrenbauer pojmenovala strategickou autonomii jako “iluzi”. 

“Němci mnohem více preferují slovo evropská suverenita před autonomií, které považují za 

nebezpečné pro jejich vztah se Spojenými státy. Mají se na pozoru před galským aktivismem 

a nabubřelostí francouzského prezidenta.” (Kauffmann, 2020) 

 

I ve Francii si mnozí byli plně vědomi, že pro Němce, ale i další členské státy byly jednoduše 

francouzské požadavky příliš odvážné a ne vždy kompatibilní s tím, co si přejí a myslí jejich 

partneři. Pro mnohé země jako Polsko či baltské státy bylo hlavní hrozbou Rusko, pro státy 

jihu včetně Francie pak zase situace ve Středomoří a hrozba terorismu. Limity francouzských 

vizí velice často narážely na priority ostatních členských zemí Evropské unie, zejména pak na 

jejich vztah a význam, který přikládaly transatlantickým vztahům, potažmo Severoatlantické 

alianci. Byla si toho vědomá i francouzská vláda, která opakovaně spojence ubezpečovala, že 

evropská autonomie není namířena proti NATO. Vyjádření vládních představitelů nicméně do 

světa vysílaly smíšené signály a bylo z nich cítit rozčarování Trumpovou administrativou i 

volání po tom, aby Evropané nemuseli ve věcech bezpečnosti nadále záviset na 

nevyzpytatelných Spojených státech. Ministryně obrany Parly  za přítomnosti své německé 

kolegyně von der Leyen v rámci letní školy obrany pronesla k prezidentovi Trumpovi: 

“Všechna (jeho vyjádření) naznačují jednu jasnou věc - nebudeme na věky schopni se 

schovávat za americkým pláštěm”. Přestože mluvila o nutnosti spolupracovat nadále s 

Amerikou a zdůrazňovala její důležitost, vyjadřovala také pochyby a kladla otázku: “budou 

Spojené státy vždy na naší straně, na všech místech, za každé situace? Neměla by se Evropa 

probudit a převzít větší zodpovědnost ve věcech své obrany a bezpečnosti?” Transatlantické 

vztahy byly důležité. “Evropa obrany je dnes (ale) imperativem.” (Parly, 2018b, 2-3) 

 

Francie mezi strategickou suverenitou a transatlantickým partnerstvím 

 

Historické partnerství Francie a Spojených států zažilo jen v minulém století řadu zvratů. 

Spojenectví během první světové války, do které Paříž vstoupila jako spojenec Moskvy a vyšla 

z ní se “zárodkem transatlantické aliance” bylo jedním z příkladů těsné spolupráce. (Sugy, 

2019) Dalším příkladem byla samozřejmě druhá světová válka a poválečné období, ve kterém 

Spojené státy podaly Francii pomocnou ruku a zásadní měrou přispěly k její svobodě i 

poválečné obnově. Jejich angažmá v západní Evropě mělo také zásadní vliv na normalizaci 

vztahů mezi spojenci a Německem. Francie hrála v americké evropské politice poválečných let 

ústřední roli, stala se také jedním ze zakládajících členů Severoatlantické aliance. Vzájemné 

vztahy ale zažily také řadu výzev. Mezi jednu z nejvýznamnějších jistě patřilo francouzské 

stažení z vojenských struktur NATO v 60. letech, uprostřed studené války, do kterých se země 

plně zapojila teprve za prezidenta Nicolase Sarkozyho. Francouzská snaha o co nejvyšší možný 

stupeň autonomie při svém jednání byl konstantou její zahraniční politiky, kterou kromě jiného 

demonstruje také její jaderný program a vývoj vlastního jaderného deterentu, jež nastartovala 

hned v počátcích studené války. Francouzský odstup vůči americkému partnerovi ani úsilí o 

zajištění vlastní strategické autonomie tak v dnešním kontextu není ničím zcela novým. Přesto 
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postoj prezidenta Macrona a jeho vztah ke Spojeným státům naznačuje nebývalý stupeň 

odcizení mezi Elysejským palácem a Bílým domem. 

 

Spojené státy jsou v myšlení současné francouzské vlády vnímány jako nespolehlivý, 

problematický hráč mezinárodního pořádku. Někdejší hlavní garant jeho pravidel a stability se 

stal jeho vyzyvatelem, jak naznačuje již citovaný strategický dokument i opakující se vyjádření 

v rámci francouzského diskurzu. Přesto není možné říct, že se Emmanuel Macron nesnažil 

pěstovat s americkou administrativou dobré vztahy. Naopak v počátečních fázích jeho 

prezidentství došlo k několika pokusům o jejich zlepšení péče o transatlantické partnerství. 

Osobně se prohlašoval za stoupence gaullo-mitterandského přístupy, tedy nezávislé 

francouzské diplomacie, která je přátelská ke Spojeným státům a ctí spojenectví s ním, ovšem 

udržuje si od Washingtonu také zdraví odstup. Což je jinými slovy jedna z možností, jak se 

distancovat od více “atlanticistní” a “intervencionistické” politiky předešlých prezidentů 

Sarkozyho a Hollanda. (Semo, 2018) V rámci pragmatického a konstruktivního přístupu k 

Trumpovi se ho Macron aktivně pokoušel odradit od jeho nejhorších instinktů. Rozmlouval mu 

například odstoupení od Pařížské klimatické dohody či povzbuzoval americké setrvání u 

íŕánské jaderné dohody. Bohužel ani první okouzlení Trumpa jeho francouzským protějškem 

nepřineslo kýžené výsledky. Spojené státy vycouvaly z obou dohod, čímž se zasadily o další 

ránu oslabenému modelu multilaterální spolupráce v dnešním světě. “Osobní kouzlo má své 

limity.” (Smolar, 2020) 

 

Přístup nové americké administrativy představoval výzvu nejen pro vztahy Evropanů s 

Amerikou, ale také mezi Evropany samotnými. Pro Francii bylo nejobtížnějším úkolem hledat 

společnou řeč s nejvíce atlanticistními zeměmi. Řada z nich se totiž upřímně obávala, že 

prohlubování evropské obranné spolupráce “dále oslabí transatlantické vazby, protože by 

mohly být vnímány jako nepřátelské vůči Spojeným státům”. (Hoop Scheffer & Quencez, 

2018) Tyto jejich postoje měly zcela konkrétní implikace, které se projevovaly například 

aktivní podporou posilování amerických závazků například nakupováním amerického 

vojenského vybavení či v případě Polska “uvolněním 2 miliard dolarů na zajištění trvalé 

americké vojenské přítomnosti na jeho území”. (Hoop Scheffer & Quencez, 2018) Ve vztahu 

k francouzské ambici o posilování evropské strategické autonomie, jejíž důležitou 

komponentou bylo i vytváření vlastních evropských kapacit, a to včetně vojenského vybavení 

a systémů, jednoznačný problém. “Méně než polovina tanků nasazených v armádách států 

Evropské unie jsou evropské výroby a jenom 20 % v případě artilerie. Limitovaná tendence 

Evropanů nakupovat evropské výrobky k vybavení svých vojenských sil, obrovské rozdíly ve 

vybavení, které používají (60 rozdílných typů pozemního vybavení v Evropské unii oproti 20 

ve Spojených státech) ilustruje cestu, kterou je potřeba ujít ve směru k Evropě obrany.” 

(Barluet, 2018) 

 

Pro francouzského prezidenta byla otázka vojenského vybavení a kompatibility evropských 

armád důležitá, o čemž vypovídá i jeho Evropská intervenční iniciativa. K této věci se 

vyjadřoval opakovaně. V rozhovoru pro Economist například mluvil o tom, že prezident Trump 

vnímá NATO pouze jako “komerční projekt”. “Vidí ho jako projekt, ve kterém Spojené státy 

vystupují jako jakýsi geopolitický deštník výměnou za komerční exkluzivitu, tedy dohodu pro 
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nakupování amerických produktů. K tomu se Francie nezavázala. (The Economist, 2019) 

Pozornosti médií neunikla jeho vyjádření k (vojenské) závislosti na Spojených státech, která 

pronesl při návštěvě Litvy v září roku 2020. “Američané jsou naši spojenci, mají velmi 

důležitou roli.” Na druhou stranu toto spojenectví mělo být spojenectvím rovných partnerů, 

bylo potřeba se oprostit od přílišné závislosti na Americe: “spojenec, kterého milujeme, je 

spojenec, kterého si vybereme milovat. Ne že jej musíme milovat, protože jsme na něm 

naprosto závislí. To je špatně.” (Smolar, 2020) Macronovou misí tedy nebylo jen přesvědčit 

Evropany, že by se měli o svou obranu starat víc jako Evropané, ale taky o tom, že by měli 

vyvíjet a nakupovat vojenské vybavení jako Evropané.  

 

Vedle partnerů v Evropě bylo potřeba přesvědčit o prospěšnosti evropské autonomie také 

Američany. Pokud si přejí snižovat zátěž spojenou s vojenskou přítomností v Evropě, “pak by 

měl (Donald Trump) podporovat silnější a vzkvétající Evropu obrany, raději než ji ostouzet a 

rozdělovat”. (Hoop Scheffer & Quencez, 2018)   Jedním z bodů tohoto plánu bylo přesvědčit 

Američany o tom, že by měli podporovat evropský vojenský průmysl, pakliže mají být 

Evropané motivováni k vyšším vojenským závazkům. “Je to věc přesvědčení Trumpovy 

administrativy, že posílení evropského obranného průmyslu, který představuje tisíce 

pracovních míst a cenné technologické know-how, je nezbytné, pokud si přeje, aby se evropští 

spojenci stali seriózním aktérem transatlantické obrany.” (Hoop Scheffer & Quencez, 2018) 

 

Trumpova vyjádření a jednání byly akcelerátorem změn. Macron upozorňoval na to, co Trump 

říkal o evropském sousedství a džihádistickém terorismu - že to není jeho, nýbrž evropský 

problém. Trump Evropanům otevřeně říká, co dříve mohli jenom tušit: “už nejsem ochoten za 

ně (Evropany) platit a garantovat za ně bezpečnostní systém, tak už se vzbuďte.” Podle 

prezidenta Macrona je potřeba ho poslechnout a převzít zodpovědnost, jelikož už nic není jako 

dřív: “Nato, jaké jsme od začátku znali, mění svou základní filosofii. Když máte takového 

amerického prezidenta, který říká takové věci, (...) nemůžeme z toho nevyvozovat závěry, nebo 

o nich alespoň začít uvažovat”. (The Economist, 2019) 

 

Změny uvažování Evropanů se pomalu začaly projevovat. V bezpečnostních otázkách byl 

podle francouzského prezidenta znatelný pokrok, který, Evropané učinili ve smyslu autonomní 

bezpečnostní politiky. K Evropské intervenční iniciativě se připojovalo stále více zemí k čemuž 

napomáhala Trumpova politika: “Nestálost našeho amerického partnera a rostoucí napětí 

znamenalo, že evropská obrana se postupně prosazuje Je to aggiornamento pro silnou a 

strategickou Evropu.” (The Economist, 2019) V návaznosti na tyto úvahy zaznělo 

pravděpodobně jedno z nejkontroverznějších vyjádření ve vztahu k Severoatlantické alianci a 

Spojeným státům, když prohlásil, že je potřeba NATO “přehodnotit”, jelikož: “To, co 

momentálně zažíváme, je mozková smrt (brain dead) NATO. My musíme zůstat při smyslech.” 

(The Economist, 2019) Vzhledem k silným reakcím, která tato jeho slova vyvolala je také 

mírnil. V budoucnu také říkal, že je pronesl, aby rozpoutal diskuzi, což se mu jednoznačně 

povedlo. “Prezidentovy připomínky mají alespoň význam pro vyprovokování užitečné 

politické debaty o orientaci aliance (...) Postřehy Emmanuela Macrona umožňují otevřít debatu, 

ale rozhodně ji neuzavírají”. (Sugy, 2019)  
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Pro Francii nenazrál čas k opuštění NATO. V reakci na Macronova slova zazněla spousta 

vyjádření upozorňujících na význam NATO pro spojence i Francii samotnou. Severoatlantická 

aliance hrála ve francouzské i evropské obraně nadále důležitou roli. “Kdyby NATO zmizelo, 

Francie by ztratila část svého vojenského know-how.” Vzhledem k lišící se analýze hrozeb 

mezi spojenci a jejich vztahu k Alianci si také Francie musela uvědomit, že bez NATO žádný 

další rozvoj evropské obranné spolupráce nebude, pokud by snad měl být tato spolupráce 

probíhat “proti nebo dokonce bez NATO”. (Sugy, 2019)  “Pokud chceme pokrok, zapojit víc 

evropské partnery a zejména Německo, pak nemůžeme zpochybňovat principi atlantické 

aliance. Tento evropský progres musí jít ruku v ruce s fungováním NATO, jinak bude Francie 

izolována, a to i v Evropě.” Kromě toho bylo třeba rozlišovat mezi ruchy vyvolanými 

prezidentem Trumpem a “vojenskou aliancí, která den za dnem funguje mnohem uspokojivěji”. 

Zasazeno do širšího geopolitického a historického kontextu - Severoatlantická aliance zažila 

mnoho krizí a ani tato nebyla “definitivní”. (Sugy, 2019) Francie jednoduše neměla zájem na 

zničení NATO, ale nadále ho potřebovala. Posilování evropských kapacit byla správná cesta, 

jelikož přispívalo k posilování NATO. Francouzský přístup byl tedy správný, jen forma 

zvolená francouzským prezidentem byla pochybná. “Nepřiměřený jazyk může být 

kontraproduktivní.” (Tertrais, 2019) 

 

Další výzvy ve vztazích se Spojenými státy se nutně netýkaly Severoatlantické aliance, ale 

souvisely s geopolitickými změnami. Tou nejvíce konsekventní byl z dlouhodobého hlediska 

přesun amerického zájmu směrem k Pacifiku. V dnešním světě se formovala “nová hierarchie 

moci přinášející globální strategické soupeření, jež by v budoucnu mohlo generovat rizika 

incidentů a nekontrolované vojenské eskalace”. (Macron, 2020a, 2) Mezi hlavní trendy těchto 

změn patřilo “globální soupeření mezi Spojenými státy a Čínou (...) které strukturuje a bude 

od nynějška strukturovat všechny mezinárodní vztahy”. (Macron, 2020a, 2) Francie proto 

předpokládala, že americké zabývání se čínskou hrozbou bude mít zásadní vliv také na vztah 

USA k Evropě. Evropa, jež byla dle Macrona vybudována jako “americký juniorní partner” 

byla postupně odsouvána na druhou kolej. (The Economist, 2019) 

 

Zaměření Washingtonu směrem k Asii a odklon od Evropy ovšem nebyly novinkou Trumpova 

prezidentství, patrný byl delší dobu. Už jeho předchůdce v Bílém domě Barack Obama 

deklaroval tento posun, když prohlásil, že je “pacifickým prezidentem”.(The Economist, 2019) 

Trump na tuto Obamovu politiku pouze ochotně navázal. Čína byla “v Trumpově hledáčku už 

dlouhou. Střídavě byla označovaná za “nepřítele číslo jedna” a jindy jako důležitý hráč pro 

urovnání sporů se Severní Koreou. (Kauffmann, 2018) V tomto ohledu se hodnocení 

francouzské strany lišilo, jelikož Čínu nepovažovala za nepřítele. Ministryně obrany Parly se 

v rozhovoru pro Le Monde například vymezila vůči otázce, zda vnímá, podobně jako někteří 

francouzští spojenci Čínu za existenciální hrozbu. “Rozhodně neužíváme váš jazyk pokud se 

jedná o Čínu”. (Guibert et al., 2017) Francie si všímala masivního a zároveň 

“netransparentního” čínského zbrojení v oblasti konvenčních i jaderných zbraní, stejně jako 

americké “mobilizace pro dlouhodobé strategické soupeření s Pekingem”. (Brustlein, 2020) 

Realita dnešního světa se jednoduše posunula od studenoválečného soupeření, kde hlavním 

nepřítelem Spojených států bylo sovětské Rusko. “Ve světle vnímání ze strany Washingtonu, 
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kdo je opravdovou strategickou hrozbou pro Spojené státy: dnes to již není Rusko, oslabený 

dědic Sovětského svazu, ale Čína.” (Kauffmann, 2019) 

 

Tento distanc od evropských problémů ze strany strany Spojených států ale nebyl znát pouze 

ve vztahu k Číně. Amerika také dávala ruce pryč od problémů v evropském sousedství. Francie 

citelně vnímala, že zájem Washingtonu o řešení evropských problémů v těsném sousedství 

Evropy oslabuje. Jedním z nejvýraznějších příkladů byla Libye, kde Amerika po vypuknutí 

občanské války přenechala iniciativu primárně Evropanům. Dalším příkladem byla situace v 

Sýrii, kde americká politika opakovaně z pohledu Francie selhala. “Tento trend směrem k 

americkému stahování byl iniciovaný již za prezidenta Baracka Obamy, který opustil na 

poslední chvíli svého francouzského spojence odmítnutím intervenvat po chemickém útoku 

damašského režimu v srpnu 2013.” (Lasserre, 2019) Americké chování v Sýrii v letech 2013 - 

2014 uvolnilo prostor, který vyplnily jiné mocnosti, mezi nimi i Rusko. “Podívejte se, co se 

děje v Sýrii, nesouhlasíme s Rusy v tom, co se děje v Idlíbu a co je nepřijatelné. Tyto neshody 

ovšem nejsou spojeny s iniciativami, které Francie učinila nebo navrhovala, ale jsou historicky 

spojeny s naší slabostí a s naším vyklizením tohoto prostoru. A toto je výsledek” (Macron, 

2020b, 7) Také Trumpovo stažení ze Sýrie způsobilo velké pobouření a pro Francii znamenalo 

ohrožení její protiteroristické strategie v Levantě, jelikož byla “úzce propojená” s americkou 

přítomností v regionu. (Lasserre, 2019) Trumpovy kroky v Sýrii nebyly prvním přehmatem ze 

strany Spojených států v této oblasti.  

 

Francie si byla vědoma, že se nejedná o nahodilý výkyv v americkém chování, ale o jeho novou 

konstantu. Donald Trump i v tomto ohledu navazoval na svého předchůdce, který omezoval 

americké angažmá v regionu a nedůslednost v prosazování jednotného přístupu se spojenci. 

Kromě toho Trump nebyl ve svém postoji osamocen. Francouzská média si všímala smíšených 

reakcí, které Trumpovo rozhodnutí vyvolalo. To sice vedlo k odchodu ministra obrany Mattise, 

v politických kruzích ve Washingtonu ale Trump našel širší podporu i mezi mnohými bývalými 

Obamovými poradci a významnými představiteli předešlé administrativy. Patřili mezi ně 

například bývalý Obamův poradce Robert Malley, šéf politického odboru ministerstva 

zahraničí Jon Finer či poslední americký velvyslanec v Sýrii Robert Ford. Trump a Obama se 

lišili snad ve všem vyjma “touhy po stažení se”, oba totiž byli “produktem americké únavy 

excepcionalismem”. (Paris, 2019) 

 

Dalším varovným signálem bylo americké vypovězení Smlouvy o likvidaci raket středního a 

krátkého doletu (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Trumpovo oznámení, že se 

chystá tuto smlouvu pozastavit Evropany a Francouze v první řadě “zarazilo”, jelikož s ním 

nebyli předem obeznámeni. Amerika ani nepřišla s plánem, který by řešil faktický “kolaps 

architektury nešíření jaderných zbraní po konci studené války”. (Kauffmann, 2019) 

Zneklidňující na americkém postupu bylo i to, že vypovězení této dohody, která byla původně 

přijata v zájmu Evropy, byla Američany pohřbena bez užší koordinace s ní. Trumpovo počínání 

odráželo jak oslabení “transatlantických vazeb”, tak skutečnost, že se “velmocenská rivalita 

odehrává za zády” Evropanů. (Kauffmann, 2019) Pro Francii proto bylo zásadní, aby v 

budoucnu byla u jednacího stolu. “Po kolapsu Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého 

doletu si Francie přeje vidět širší diskuzi, ve které musí být hlas Evropy slyšet a že její zájmy 
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budou vzaty v potaz v jednáních o nových nástrojích zajišťujících strategickou stabilitu na 

našem kontinentu. (...) Evropané musí být součástí a signatáři příští smlouvy, jelikož je v sázce 

naše území a diskuzi, která se nemůže odehrát bez nás.” (Macron ecole guerre) (Macron, 2020a, 

7) Vypovězená smlouva byla “zastaralá”, protože nereflektovala a nemohla reflektovat 

ekonomický a vojenský rozmach Číny.(Kauffmann, 2019) Receptem i na tyto bezpečnostní 

otázky týkající se zbraňových kontrol i odzbrojovacích nástrojů byl multilaterální přístup, jež 

měl zahrnovat všechny relevantní strany, tentokrát kromě Spojených států a, Ruska  také 

Evropu a Čínu. V opačném případě jí hrozí, že se ocitnou uprostřed “studené války 2.0 mezi 

Spojenými státy, Čínou a Ruskem”. (Kauffmann, 2018) 

 

Mezi spojenci byla spousta třecích ploch, Francie ale byla přese všechna silná prohlášení na 

obou stranách Atlantiku nadále “loajální svým závazkům” k NATO. Aliance s Washingtonem 

byla minimálně v dohledné budoucnosti nezbytnost, ovšem časy evropské nečinnosti a 

spoléhání na druhé již byla jednoznačně, minimálně z francouzského pohledu, minulostí.  

“Francie je také přesvědčena, že z dlouhodobého hlediska evropská bezpečnost zahrnuje 

spojenectví se Spojenými státy. Nicméně naše bezpečnost nevyhnutelně vyžaduje, aby 

Evropané měli větší kapacity pro autonomní jednání.” (Macron, 2020a, 8-9 ) Zajištění vlastní 

obrany je stále více na Evropanech samotných a nejinak tomu bude v budoucnu. Otázka je, 

kam až má tato autonomie zajít. 

 

Ve francouzském diskurzu vedle sebe existují dvě linie. Jedna zdůrazňující význam Aliance 

pro Francii samotnou, její vnímání ze strany spojenců; druhá akcentující spíše rozpory a 

nezvratitelnost změn, které Trumpova administrativa obnažila, ale které nezmizí spolu s ní.  

“Evropané by se mýlili, kdyby si mysleli, že Donald Trump je omylem historie. I když odejde, 

hlavní trendy americké zahraniční politiky zůstanou.” (Lasserre, 2018) Ani Bidenovo zvolení 

americkým prezidentem nemůže znamenat “návrat ke starým časům, často nesprávně 

mýtizovaným”.(Smolar, 2020) 

 

Francouzský přístup byl proto o hledání rovnováhy mezi vlastními ambicemi a představami o 

vlastním poslání, zájmy a vrtochy spojenců a skutečností, že hlavní partner, na kterého Paříž 

sázela - Německo “se doposud rozhodl zůstat civilní velmocí”. (Lasserre, 2018) Proto 

vzhledem k tomu, že v Evropě nebyl nikdo jiný “skutečně oddaný rozvoji společné strategické 

vize”, zbyl tento nelehký  úkol na Francii. (Commission de la défense nationale et des forces 

armées, 2018) 

 

Ochota použití vojenské síly 

Evropská integrace byla pro Francii vedle ideálů vždy také velice praktickým nástrojem pro 

prosazování vlastních zájmů. V poválečných letech se stala prostředkem pro zajištění mírové 

spolupráce a koexistence s Německem, dnes by v očích francouzských politiků měla být také 

nástrojem pro prosazování globálních zájmů. A to i v bezpečnostní oblasti. 
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Ve francouzském strategickém diskurzu je silné vědomí speciální role, kterou Francie v oblasti 

bezpečnostní spolupráce může a musí sehrát. Jedním z cílů, se kterými prezident Macron 

nastoupil do úřadu bylo posílení francouzské obrany a bezpečnostní spolupráce. Období po 

konci studené války a hlavně poslední roky byly podle francouzského prezidenta “hlubokým 

nesouladem”. Zatímco Evropa na svou obranu prakticky zapomněla a učinila ji druhořadým 

tématem, což se projevovalo neustálou  “redukovat” rozpočtové výdaje na obranu, jiní začali 

postupně zbrojit, “akcelerovat technologické změny, akcelerovat své vlastní kapacity.” 

(Macron, 2020a, 11) Tento trend bylo potřeba změnit, jelikož zmiňované “škrty vedly 

rostoucímu nesouladu mezi našimi vojenskými kapacitami a realitou měnícího se 

mezinárodního pořádku”. (Macron, 2020a, 11)  

 

Tyto úvahy nicméně nezůstaly pouze u deklarací. Francouzská vláda skutečně začala výdaje 

na obranu zvyšovat a toto své rozhodnutí zdůvodňovala právě svými ambicemi v Evropě i 

nepopiratelným zhoršením mezinárodní reality. “Evropa si uvědomila, že se musí bránit sama 

a Francie v této oblasti převzala plnou zodpovědnost skrze obranný rozpočet uzákoněný 14. 

července 2018 poskytující aktualizovanou strategickou vizi těchto nových hrozeb, kterým naše 

země čelí, a realistické prostředky, abychom na ně mohli reagovat.” (Macron, 2018, 6) Cílem 

byl zcela konkrétní: do roku 2025 navýšit rozpočtové výdaje na obranu na 2 % hrubého 

domácího produktu. 

 

Aktivní role v Evropě byla podmíněna vlastními národními kapacitami a suverenitou. “Pokud 

chce Francie dostát svým ambicím a své historii, musí zůstat suverénní.” Nicméně tato “touha 

po suverenitě” byla vydávána za naprosto kompatibilní s “touhou po rozvoji evropských 

kapacit”, byla dokonce jejím “nezbytným předpokladem”. Hledání balancu mezi národními a 

evropskými zájmy mělo své jasné zdůvodnění: “spolupráce je nejlépe dosaženo, když se pro 

ni (stát) může suverénně rozhodnout.”(Macron, 2020a, 10) Adaptace na nové výzvy byla v 

zájmu Francie a zároveň také širšího evropského společenství. Francie musela být schopna 

jednat autonomně, potřebovala vlastní národní suverenitu, ovšem tato suverenita byla také 

chápána jako základ evropské obrany. Posilování francouzských kapacit totiž z jejího pohledu 

přispívá k celkové bezpečnosti Evropy. “Naše nezávislé rozhodování je plně kompatibilní s 

naší neochvějnou solidaritou s našimi evropskými partnery. (...)  “Francouzské životní zájmy 

dnes mají evropskou dimenzi.” (Macron, 2020a, 14) Obdobně situaci vysvětlovala ministryně 

obrany. “Francie musí zůstat kompletně autonomní: v jaderném deterentu, to je samo sebou, 

ale také v teritoriální obraně, zpravodajských službách, schopnosti řídit operace, speciálních 

jednotkách, kybernetické obraně.” Vše ostatní bylo “otevřeno spolupráci a partnerství na 

evropské úrovni”. (Guibert et al., 2017) 

 

Podrobně byla otázce francouzských ozbrojených sil včetně jaderného deterentu věnoval 

Strategický přehled z roku 2017. S ohledem na globální bezpečnostní hrozby bylo nutné, aby 

Francie nadále “udržet svůj jaderný deterrent založený na dvou doplňujících se 

komponentách”. Dále udržovat schopnosti umožňující reagovat na “krize v našem sousedství”, 

které mohou vyžadovat i francouzskou unilaterální intervenci, “udržovat dominanci” nad 

“nestátními aktéry roztroušenými v regionech národního zájmu”. Kromě toho musela být 

Francie připravena na možnou konfrontaci se státními aktéry. Požadavky na schopnost 
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reagovat na spektrum nejrůznější hrozeb a výzev vyžadovaly adekvátní vybavení armády, tedy 

udržení všech jejích složek a “vyrovnaný model vojenských složek jakožto předpokladu pro 

naši strategickou autonomii”. Součástí těchto ambicí byl také “vysoký stupeň nezávislosti ve 

smyslu vyhodnocování situací, autonomního jednání a předjímání poskytované 

zpravodajskými službami”. (Ministère des Armées, 2017, 53) 

 

Francouzské ambice přesahovaly evropský kontinent. Její přítomnost napříč kontinenty a 

“singulární” postavení jako jediné jaderné velmoci a stálého člena Rady bezpečnosti OSN ji 

koneckonců “předurčovalo intervenci v širší geografické oblasti, která není exkluzivně v jejím 

sousedství”. (Guibert et al., 2017) Nicméně neobešla se bez partnerů. Naopak francouzská 

strategie znovu a znovu opakovala kompatibilitu a vzájemnou provázanost francouzských 

zájmů, kapacit a schopností s těmi evropskými. Udržování francouzských kapacit vyžadovalo 

“národní posilování armády” zasazené do širší spolupráce se spojenci. “Více než v minulosti 

musíme posílit vazby mezi národní strategickou autonomií a evropskými ambicemi stejně jako 

mezi národními a sdílenými zájmy.” (Ministère des Armées, 2017, 53-54) 

 

O francouzské ochotě hájit národní bezpečnostní zájmy svědčila její aktivní role v řadě 

zahraničních operací, přičemž nejaktivnější roli hrála zejména v oblastech Levanty a Sahelu. 

O teritoriálních prioritách Francie a vnímání hrozeb svědčí i distribuce jejich vojenských sil v 

zahraničí. Podle ministerstva obrany byla nejpočetnější operace Barkhane (5100 vojáků), na 

základě bilaterálních dohod měla Francie vojenskou přítomnost také v Senegalu, Pobřeží 

slonoviny, Gabonu, Džibutsku a Spojených arabských emirátech (dohromady 3750 vojáků),  v 

rámci operace Chamal působila v Sýrii a Iráku (600 vojáků), francouzské námořnictvo 

operovalo v Severním Atlantiku, Perském zálivu či Guinejsém zálivu. Menší zastoupení pak 

měla v rámci misí Spojených národů (například Daman v Libanonu), či Evropské unie 

(například ve Středoafrické republice). V rámci operací v Pobaltí působilo dohromady 400 

Francouzů. (Ministère des armées, 2020, 21 ) 

 

Vojenské operace byly v rámci politického diskurzu vládních představitelů úzkostlivě hájeny. 

Hrozbám, kterým Francie v měnícím se světě čelila bylo třeba se postavit. Proto vláda 

prosazovala navyšování výdajů i pokračování vojenského angažmá. Podpora vojáků hájících 

francouzské bezpečnostní zájmy a působících “velkém množství front, kde platili tu nejvyšší 

daň” byla také zdůvodněním pro zvyšování výdajů na obranu. (Philippe, 2018) Francouzské 

angažmá na misích bylo také důkazem, že je spolehlivým partnerem a relevantním vojenským 

hráčem: “Francie je kredibilní vojenský aktér, který bojuje v terénu a který zaplatil tu nejvyšší 

daň. Francie to nedávno znovu prokázala v Sahelu. Francie je spolehlivý a solidární spojenec, 

a to i v těžkých časech:” (Macron, 2020a, 11) Francie ale také očekávala, že ve svém úsilí 

nezůstane osamocena. Její aktivity směřující k posilování bezpečnostní kooperace v Evropě a 

vytvoření funkčních a operace schopných multilaterálních struktur směřovaly tímto směrem. 

Francie potřebovala spojence. “Chceme být schopni intervenovat v rozličných konfiguracích 

se státy, jež mají kapacity operovat vedle nás. Kromě úsilí o evropskou obrannou spolupráci, 

prezident volá po společných ozbrojených silách schopných rychle reagovat na urgentní 

potřeby. Kdybychom měli opakovat operace stejného typu jako v Mali, bylo by pro nás lepší 

tam jít od začátku s ostatními Evropany.” (Guibert et al., 2017)  
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Kromě schopnosti účastnit se bojových operací byla součástí bezpečnostní politiky také 

podpora rozvojové spolupráce a dalších nástrojů - politických či diplomatických. Rozvojová 

spolupráce byla označována za “druhý pilíř” francouzské strategie v reakci na bezpečnostní 

hrozby. “Velmi silnou prioritu” měla v tomto ohledu Afrika. Závazek přispívat do roku 2022 

0,5 % hrubého národního produktu v této oblasti nicméně potvrzoval, že hrála čistě 

doprovodnou úlohu. Jasný primát armády byl nezpochybnitelný. (Philippe, 2018, 2) 

 

Francouzská armáda stejně jako její nasazení se dlouhodobě těšila široké podpoře veřejnosti. 

“Stojí za pozornost, že v Evropě vykazuje francouzské veřejné mínění systematicky nejvyšší 

podporu vojenských řešení, což odhaluje silný militarismus jakožto základ pro zahraničně-

politické postoje.” (Irondelle & Schmitt, 2013, 133) Potvrzují to i data z posledních let. Operace 

proti Daeš v Sýrii a Iráku podporovalo dohromady 83 % Francouzů. (Ministère des armées, 

2018) Většinovou podporu měla mezi lety také intervence v Mali, kterou v roce 2019 

podporovalo 58 % Francouzů. (Institut français d'opinion publique, 2019, 7) 

 

Jak již bylo zmíněno Francie usilovala o udržení a posilování celého spektra vojenských sil. 

Vedle konvenčních sil to byly také síly jaderné, jaderný deterrent byl chápán jako nezbytná 

součást funkční národní obrany. Jak prezident zdůvodňuje v úvodu citovaného strategického 

dokumentu, udržet a obnovit dva komponenty jaderného deterrentu bylo důležité, jelikož právě 

on “garantuje naše životní zájmy, nezávislost a obecně naši svobodu jednat”. (Ministère des 

Armées, 2017, 6) V souladu s širší bezpečnostní strategií byl také obhajován jeho přínos pro 

celoevropskou bezpečnost. Francouzské jaderné síly totiž nechrání jen Francii, ale i její 

evropské partnery. “Posilují bezpečnost Evropy skrze jejich samotnou existenci a v tomto 

smyslu mají skutečný evropský rozměr.”(Macron, 2020a, 13) Chápání francouzských 

jaderných sil jako nástrojů pro obranu nejen národního teritoria ale i Evropy, stejně jako jejich 

přínos k obranným kapacitám NATO se objevovaly už v období studené války. (Tertrais, 2004, 

51)  

 

Jaderné zbraně měly ve francouzském strategickém uvažování nezastupitelné místo. Když 

mluvil premiér Edouard Phillipe o aktivní roli Francie v Severoatlantické alianci, 

charakterizoval NATO jako “jadernou alianci stejně jako konvenční”. (Philippe, 2018, 4) V 

širším společenském diskurzu byla důležitost deterrentu pro národní i evropskou bezpečnost a 

obranný charakter reprezentována obdobně. “V dnešních časech, kdy jsou evropský ideál a 

projekt v ohrožení, neexistuje žádná alternativa k jadernému deterrentu od odrazení 

potenciálních agresorů od útoku na naše životní zájmy a garance strategické stability na našem 

kontinentě.” (Brustlein, 2020) Přístup k jaderným zbraním měl nicméně jasná pravidla: Francie 

nadále preferovala odzbrojení, podporovala multilaterální rámec pro jeho dosažení, její jaderná 

strategie měla čistě obranný charakter. Jaderný deterrent byl udržován na úrovni “striktní 

dostatečnosti”. (Macron, 2020a, 6) 
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Hlavní závěry 

Stejně jako v případě analýzy německého strategického diskurzu i zde jsou prezentovány 

hlavní závěry, jež vyplynuly ze zkoumaného korpusu. Pro následnou komparaci jsou rozděleny 

do tří totožných kategorií: 1. stupeň ambice, 2. zahraničně-politická orientace, 3. ochota použití 

vojenské síly.  

 

Stupeň ambice 

Francie je vysoce ambiciózní zemí. Dokládají to vyjádření hlavních představitelů země i 

klíčové strategické dokumenty. Francie je volejnsky nejsilnějším státem Evropské unie, její 

jedinou jadernou velmocí a stálým členem Rady bezpečnosti OSN. Kromě toho Francie nadále 

spravuje rozsáhlá zámořská území. Všechny tyto ukazatele včetně hodnocení mezinárodního 

prostředí podněcují Francii k rozhodnému a aktivnímu přístupu k ochraně svých zájmů a 

bezpečnosti. 

 

Francie vnímá současný vývoj jako období dramatických zvratů, kde se hrozby a rizika stále 

více přítomnější a nebezpečnější. Mezinárodní prostředí je také stále více nepřehlednějším a 

nepředvídatelnějším, což zvyšuje rizika možných nedorozumění a eskalace, k čemuž přispívají 

nové druhy hrozeb, jako jsou hybridní hrozby, kybernetické hrozby či nestátní aktéři. Francie 

podporuje multilaterální přístup, podporu režimů na kontrolu zbrojení a proti šíření zbraní 

hromadného ničení. Jako jaderná velmoc chce participovat na budoucích jednáních o regulaci 

jaderných zbraní spolu se Spojenými státy, Ruskem a také Čínou. 

 

Kromě multilaterálního přístupu a spolupráce se spojenci je v případě potřeby nicméně Francie 

odhodlána jednat i samostatně. Je připravena intervenovat v oblastech zvláštního národního 

zájmu, tedy oblasti širšího Středomoří, subsaharské Afriky a Levanty.  

 

S ohledem na zkušenosti Francie z posledních let je pro Francii prvořadým úkolem v oblasti 

bezpečnosti boj s džihádistickým terorismem. Francie přebrala aktivní úlohu v boji s ním 

zejména v oblasti Sahelu, kde dlouhodobě působí, aktivně se podílela také na boji a porážce 

Islámského státu v Levantě.  

 

Francie negativně vyhodnocuje také agresivní chování Ruska. Nicméně je připravena 

prohlubovat společný dialog, což je i jeden z důležitých cílů současného prezidenta Emmanuela 

Macrona. Jeho přístup k východnímu sousedovi Evropy se vyznačuje pragmatickým 

uvažováním, kdy Rusko chápe jako potenciálního velice důležitého partnera, vnímá také ruské 

slabosti a předpokládá, že v geopolitické realitě dnešního světa má z dlouhodobého pohledu 

partnerství s Evropou význam i pro Rusko. Jeho kroky nicméně vyvolávají i nezanedbatelnou 

kritiku. 

 

Mezi další hrozby se řadí také klimatická změna a podobně jako v případě Německa také 

možná zdravotní rizika spojená s epidemiemi a pandemiemi.  
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Zahraničně-politická orientace 

Francie se ve své zahraničně-politické orientaci obrací v první řadě směrem k Evropě. Je to její 

životní prostor a cílem současné Macronovy vlády bylo od samého počátku znovu nastartovat 

evropský projekt i francouzsko-německé partnerství. V rámci diskurzu je čitelná snaha o akutní 

posilování kapacit a schopností Evropanů.  

 

Oproti Německu Francie preferovala ambicióznější propojování států ochotných podílet se na 

prohlubování bezpečnostní spolupráce. Cílem bylo vytvořit akceschopné uskupení a rozvoj 

sdílené strategické kultury. Klíčovým slovem tohoto přístupu byla strategická autonomie 

Evropy jako jeho  konečný cíl. Francouzské představy ovšem opakovaně narážely na rozdílné 

vyhodnocování bezpečnostní situace ze strany partnerů i ostychu k francouzským ambicím. 

Rozdíly byly patrné také v přístupu Německa, které jen zdráhavě odpovídalo na francouzská 

očekávání.  

 

V přístupu k transatlantickému partnerství a NATO je možné cítit silné rozčarování, které 

vyústilo ve francouzské úsilí o posilování vlastní suverenity a evropské strategické autonomie. 

Je možné pozorovat, že Francie se Severoatlantické alianci odcizuje a usilovně se snaží budovat 

vlastní evropské struktury, které by ji do budoucna dokázaly nahradit.  

 

Politické změny ve Spojených státech nejsou vnímány výhradně v souvislosti s prezidentstvím 

Donalda Trumpa. Akcentován je dlouhodobější trend americké zahraniční politiky, která se 

Evropě začíná vzdalovat. Na druhou stranu některá nejostřejší vyjádření byla korigována, 

Francie si je vědoma, že řada jejich blízkých evropských partnerů je těsně přimknutá k 

Severoatlantické alianci a že pokusy o narušení tohoto vztahu by mohly Francii izolovat. 

Nadále je tak oficiální linií podpora NATO. Paralelně se ovšem Francie snaží o budování 

nezávislých bezpečnostních struktur. 
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Ochota použití vojenské síly 

Francouzská armáda se těší silné podpoře současné vlády. Prokazují to její kroky k posilování 

jednotlivých složek ozbrojených sil a celkové vynakládání vyšších výdajů na obranu. Pro 

Francii hrají její ozbrojené síly klíčovou úlohu k obraně jejího teritoria (metropolitní Francie i 

zámořská území) a obyvatelstva. Její angažmá je v posledních letech úzce spjato s bojem proti 

islamistickému. Zvláštní pozornost je proto příkládána oblasti Středomoří, Levanty a 

subsaharské Afriky ( frankofonní Afriky), kde Francie aktivně působí v rámci několika 

vojenských operací - zejména v oblasti Sahelu. Možnost vojenského řešení je tedy aktivně 

používaným nástrojem k ochraně národních bezpečnostních zájmů, dlouhodobě má také silnou 

podporu veřejnosti.  

 

Pro Francii je proto důležité, aby byla nadále schopna rychle reagovat na případné hrozby a v 

případě potřeby dokázala intervenovat i zcela samostatně. Spolupráce se spojenci je přesto 

vítána, Francie se odhodlaně snaží podporovat kohezi evropských obranných sil, přispívá také 

k alianční obraně v oblasti Pobaltí. Vzhledem ke svým mezinárodním závazkům a ambicím 

Francie usiluje o udržení a rozvoj všech složek své armády, výjimkou není ani pokračující 

podpora jaderného arzenálu. Ten je chápán jako nezastupitelný nástroj pro odstrašení státních 

aktérů, nicméně jaderné síly Francie mají čistě obranný charakter. Jejich deklarovanou úlohou 

je kromě obrany národního území také jejich přispění k alianční a evropské obraně. 

 

Součástí bezpečnostní strategie byly samozřejmě nástroje prevence - politické, diplomatické a 

činnost zpravodajských služeb. Předcházení konfliktů a důležitým nástrojem pro zvládání 

migračních krizí byla také rozvojová asistence. Její zaměření spočívalo primárně na stabilizací 

zranitelných států v oblastech, kde mají potenciální krize přímý dopad na národní bezpečnostní 

zájmy, zejména se jednalo o Afriku. Její role byla nicméně doplňková.  
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Komparace 

Na základě analýzy strategických diskurzů Německa a Francie je možné konstatovat, že 

základní percepce změn mezinárodního prostředí je velice podobná. Reflektována je odborná 

série negativně přijímaných jevů: oslabování multilateralismu, multipolarizace mezinárodního 

společenství, vzrůstající riziko konfliktů, rostoucí asertivita mocností, zejména Ruska a Číny. 

Oslabování institucionálního rámce mezinárodních vztahů a režimů přináší nebezpečí šíření 

zbraní hromadného ničení či nové závody ve zbrojení. Významným rozdílem je v této oblasti 

hlavně důraz kladený na to, jakou roli by země měla v mezinárodním společenství hrát. 

 

Německý přístup vychází z jeho hodnotové, historickou zátěží formované identity. Hlavním 

zájmem je udržení institucionálního a hodnotového pořádku, který se zrodil po hrůzách druhé 

světové války. Německo je jasným přívržencem mezinárodní spolupráce, ochrany míru, 

demokracie, lidských práv, ale také evropské integrace. Německo stále intenzivněji vnímá 

potřebu převzít větší díl odpovědnosti za svou vlastní, evropskou ale i globální bezpečnost. 

Političtí představitelé země jsou si vědomi očekávání partnerů a snaží se jim vyhovět. Německo 

v uplynulých letech projevilo snahu hrát aktivnější úlohu i v oblasti obrany a bezpečnosti, 

převzalo spolu s Francií důležitou úlohu v rámci minského procesu, zapojilo se do boje s 

terorismem a snaží se rozvíjet evropskou bezpečnostní spolupráci v rámci nově vzniklých 

struktur v rámci Evropské unie i NATO. Jejich podpora je začleněna do strategických 

dokumentů i koaliční smlouvy aktuální vlády.  

 

Francie přistupuje k výzvám současného světa více pragmaticky. Je oddána hodnotám míru, 

multilateralismu i evropské integrace, ovšem zároveň se nezdráhá k autonomního jednání, 

vyžadujíli-to okolnosti, a to včetně vojenských intervencí a bojových operací. Hodnocení stavu 

mezinárodního prostředí má jednoznačné implikace: v první řadě potřebu budování 

soběstačnosti, udržování a posilování vojenských kapacit a schopností, které umožní hájení 

národních zájmů v případě potřeby i bez asistence partnerů a spojenců. Vedle toho se její 

politické špičky snaží aktivně budovat síť spojenců a partnerů také v obranné a bezpečnostní 

oblasti, kteří budou schopni Francii asistovat. Ukazuje to vývoj vztahů s Německem, kde v 

posledních letech Francie usilovala o prohlubování společné spolupráce v oblasti obrany a 

bezpečnosti. Její očekávání ovšem vyvíjela ve vzájemných vztazích ne neočekávané napětí. 

Otázka obranné spolupráce není limitována institucionálními strukturami. Důležitý je i 

bilaterální vztah s Velkou Británií, jejíž význam v bezpečnostní oblasti neklesl ani po jejím 

odchodu z Evropské unie. Francie se také snaží o rozvoj spolupráce s dalšími zeměmi. Důležitý 

je výsledek a cíl, nikoliv prostředky, tedy nezdráhá se obcházet unijní či transatlantické 

struktury a vytváří struktury své vlastní. Nutno dodat, k nelibosti německého partnera. 

 

Ve vzájemných přístupech a očekávání obou zemí existuje řada třecích ploch. Tou první je 

vztah ke Spojeným státům a transatlantickým vztahům. Obě země hodnotí podobně negativně 

jednání administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ovšem liší se ve svých 

závěrech. Německo se nadále aktivně snaží o udržení co nejtěsnějších vztahů se svým 

americkým partnerem, což je zdůvodnitelné i bezpečnostní závislostí a fixací na Spojené státy 

v uplynulých dekádách. Rozvoj německé obrany se má nadále odehrávat především v rámci 
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Severoatlantické aliance, primární je rozvoj a posilování koheze a schopností evropského pilíře 

NATO, následně unijních bezpečnostních struktur a projektů a až v poslední řadě zdráhavá 

participace na francouzské obranné a bezpečnostní iniciativě. Oproti tomu Francie 

vyhodnocuje chování Washingtonu jako kontinuální trend, který vzhledem ke globální 

distribuci moci a stále významnější roli, jakou v americkém strategickém uvažování hraje Čína, 

bude pokračovat. Z toho důvodu se na toto setrvalé odcizování Ameriky snaží připravovat: 

navrhuje iniciativy (vně EU i NATO) umožňující budoucí těsnou vojenskou spolupráci s 

dalšími evropskými státy. Uvědomuje si potřebu vyvinutí vlastní evropské strategie nezávislé 

na Spojených státech k bezpečnostním výzvám i regionům: Africe, Rusku, Blízkému východu.  

 

V rámci hodnocení výzev jsou si obě země velice blízko ve vnímání hrozby mezinárodního, 

respektive islamistického terorismu. V obou zemích je odsuzován obdobně silným jazykem, 

boj proti němu není zpochybňován, naopak nachází širokou podporu. Jako hlavní 

nejvýznamnější bezpečnostní hrozba je terorismus dlouhodobě vnímán také francouzskou a 

německou společností, což zásadní měrou přispívá k legitimizaci boje proti němu. V roce 2019 

jej jako hlavní globální hrozbu hodnotilo 83 % Francouzů a 71 % Němců. (Pew Research 

Center, 2019) 

 

V rámci obou zkoumaných diskurzů je naopak možné cítit silnou ambivalenci v přístupu k 

Rusku. Mezinárodní výzvy (ani v jednom případě není možné mluvit o hrozbě) představované 

Ruskem vyvolávají jasné odmítnutí jeho agrese. Jednoznačně odmítnuty jsou jeho kroky vůči 

Ukrajině, anexe Krymu je chápána jako neospravedlnitelný krok. Kriticky hodnoceny jsou také 

jeho kroky v Sýrii či využívání hybridních nástrojů a kybernetických útoků vůči evropským 

zemím. Na druhou stranu v obou případech panuje shoda na potřebě napravování vztahů s 

Ruskem. Tento požadavek se objevuje ve strategických dokumentech i diskurzu vládních 

představitelů. Rusko je chápáno jako partner nezbytný pro zajištění stability evropské 

bezpečnostní architektury, jsou identifikována témata společného zájmu, na kterých je výhodné 

s Ruskem spolupracovat. U francouzského prezidenta i dalších vládních představitelů je 

znatelná snaha o obnovení důvěry a restart bilaterálních vztahů s Moskvou. Současný stav je 

dle jejich hodnocení neudržitelný. Rusko není hrozbou samo o sobě, je potřeba aktivně 

vycházel vstříc otevření strategického dialogu, byť ve stejnou dobu je také nezbytné vystupovat 

směrem k Rusku jako rovný partner, neprojevovat slabost, která v uplynulých letech vedla k 

jeho posilování a odcizování. Je potřeba říct, že aktivity a postoje prezidenta Macrona neměly 

jednoznačnou podporu ani v rámci širšího domácího diskurzu. Rizika byla vnímána především 

ve vztahu k partnerům na východě Evropy, pro které bylo Rusko prvořadou hrozbou. Německý 

přístup byl ve vztahu k Rusku mnohem opatrnější a dualistický. Není ovšem možné opomenout 

také silnou podporu politické reprezentace pro kontroverzní plynovod Nord Stream 2. Zatímco 

je možné zaznamenat v rámci politického diskurzu bagatelizaci rizik tohoto projektu, širší 

společenský diskurz je více kritický, vnímána je citlivost tohoto tématu pro partnery na 

východě Evropy i reálná rizika spojená s ruským přístupem k energetice jako nástroji mocenské 

politiky.  

 

Vzhledem k těmto hodnocením není možné očekávat, že by se ruská hrozba či lépe výzva 

mohla být považována za zlomový historický milník, jež zvrátí aktuální strategickou kulturu v 
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daných zemích a povede k jejímu dramatickému přehodnocení. V případě obou zemí bylo 

možné zaznamenat silnou reakci na jednotlivé ruské kroky, ovšem převládá snaha o 

konstruktivní řešení konkrétních sporů a posilování budoucí spolupráce. Nahrává tomu i 

společenská nálada. Rusko sice je vnímáno nepříznivě, ovšem většina společnosti jej 

nepovažuje za nejzásadnější bezpečnostní hrozby. Dokládají to šetření veřejného mínění z 

posledních let: Rusko jako hlavní vojenskou hrozbu vnímalo v roce 2015 58 % Francouzů a 38 

% Němců. Ještě nižší podporu pak mělo poskytnutí vojenské obrany spojencům v NATO v 

případě napadení Ruskem. 47 % Francouzů a 38 % Němců bylo pro. V roce 2019 Rusko (jeho 

moc a vliv) jako hlavní mezinárodní hrozbu vidělo 40 % Francouzů a pouze 30 % Němců. 

(Pew Research Center, 2019) 

 

Vedle toho změna postoje Spojených států byla vnímána velice intenzivně. Zejména pro 

Německo se deteriorace partnerství se Spojenými státy stala velice citlivým a hojně 

diskutovaným tématem. Vzhledem k odlišné intenzitě a závislosti na transatlantickém 

partnerství se dá očekávat, že tento bod může být významným zdrojem nesouladu v postojích 

Francie a Německa a také brzdou v rozvoji autonomních evropských obranných kapacit a 

schopností. Obě země vnímají, že Evropa není ani zdaleka připravena převzít exkluzivní 

zodpovědnost za svou bezpečnost i rozdílné priority jednotlivých členských států EU a NATO. 

Tyto limity činí náklady (politické a ekonomické) na radikální změny mnohem vyšší než 

motivaci pro jejich uskutečnění. S ohledem na dlouhodobé hodnoty a identitu německé 

společnosti se dá předpokládat, že obzvláště po odchodu Donalda Trumpa z Bílého domu bude 

chybět politický kapitál pro významné změny. Francie si uvědomuje limity svého vlivu na 

Německo, a proto je nejpravděpodobnějším východiskem spíše hledání složitě vyjednaného 

konsensu a nejmenšího společného jmenovatele než uskutečnění ambiciózních francouzských 

plánů.  

 

Velkou překážkou je přetrvávající odpor německé strany pro použití vojenské síly. Pro 

německou společnost je její uplatnění stále akceptovatelné jen ve velice výjimečných 

případech. Nadále převládá silná preference nevojenských, nenásilných řešení, rozvojových, 

diplomatických a politických nástrojů. Pakliže se dá předpokládat rozvoj evropské strategické 

identity, s největší pravděpodobností se bude týkat zaměření boje s konkrétní hrozbou, s 

největší pravděpodobností terorismem. S ohledem na pocit bezprostředního ohrožení 

terorismem platným pro obě země, byl právě boj proti němu nejsilnějším legitimizačním 

nástrojem. 

 

Bez ohledu na limitovanou kompatibilitu vnímání v rámci diskurzů Francie a Německa není 

možné opomenout silnější aktivizaci německého úsilí a snah o posilování vlastních obranných 

kapacit.  Z toho důvodu je možné očekávat další pokrok v bezpečnostní oblasti, jen jeho rozměr 

bude limitovaný a jak již bylo řečeno fixovaný na konkrétní jednotlivá témata. Kromě 

terorismu to může být s ohledem na vnímání hrozeb odborníky, politiky i společností další 

prohloubení spolupráce v boji proti kybernetickým a hybridním hrozbám. Vedle toho je možné 

očekávat posílení společného přístupu proti dalším novým výzvám, jako je klimatická změna. 

V tomto ohledu se už Německo s Francií v posledních letech aktivně angažovali. Tváří v tvář 

tradičním hrozbám ovšem stále chybí jednoznačný konsenzus či dostatečný pocit silného 
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ohrožení, který by aktivizoval podporu pro rychlé a hluboké změny zejména na straně 

Německa.   
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Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem reagují na hlavní změny mezinárodního prostředí 

Francie a Německo, dvě klíčové země Evropské unie. Hlavním úkolem bylo analyzovat 

percepci změn, hrozeb a výzev, přičemž největší pozornost byla v tomto ohledu věnována 

Rusku a jeho konfrontační zahraniční politice. Práce se soustředila na to, jaké závěry země z 

hodnocení globální bezpečnostní situace vyvozují, jak konstrukce hrozeb a výzev ovlivňuje 

jejich vztah k partnerům v Evropě a Spojených státech. Zájmem analýzy byl také postoj Berlína 

a Paříže k užití vojenské síly. Na základě zjištění byl rekonstruován a následně komparován 

strategický diskurz obou zemí.  

 

Na základě analýzy těchto diskurzů je možné konstatovat, že existuje řadu momentů, ve 

kterých se Německo a Francie potkávají. Zejména se jedná o obecné hodnocení změn globální 

bezpečnostní situace a příčin její destabilizace. Země se shodují i v obecných závěrech, tedy 

že je potřeba se více angažovat pro hájení institucionálního a multilaterálního ukotvení 

mezinárodního pořádku, že si obrana zaslouží větší pozornost a spolupráce Evropanů musí být 

prohloubena i v oblasti bezpečností a obranné politiky. Je také možné vnímat vliv 

francouzských očekávání na německé uvažování. Němečtí vládní představitelé přejímají celou 

řadu tezí svého francouzského partnera týkajících se evropské suverenity a budování společné 

strategické kultury. 

 

Po podrobnějším prostudování těchto obecných závěrů ovšem vyplouvají na povrch zásadní 

rozdíly. Jedná se především o stupeň autonomie, jakou by měla mít evropská obranná 

spolupráce, o budoucí vztah Evropy k NATO a Spojeným státům. V praktické rovině je také 

evidentní pokračující německý ostych k užívání síly. Veřejnost mu stále není nakloněna, což 

vážně limituje možnost vojenské spolupráce mezi oběma zeměmi. Tam, kde Němci mluví o 

preferenci nevojenských řešení a dodatkem ostýchavě přiznávají, že někdy je samozřejmě 

nutné i užití síly, tam Francouzi říkají přesný opak. Obě země ve vztahu k užití hrubé vojenské 

síly stojí v Evropě na opačných pólech a výrazný vliv na to neměla ani percepce konfrontační 

ruské politiky. 

 

Rusko je pro obě země aktérem, který na globální scénu vrací mocenské soupeření a pohrdání 

mezinárodním právem. Jejich reakcí je ovšem snaha o postupné narovnávání vztahů a hledání 

témat společných zájmů. Přestože jsou si ve vztahu k Rusku obě země v mnoha ohledech 

podobné, jejich přístup není sdílený velkou částí dalších členských zemí NATO a EU, což si 

Paříž i Berlín uvědomují. Tato výzva má proto jen velice omezený potenciál pro akceleraci 

budování společné evropské strategické kultury. Pokud existuje oblast, kde bude v 

následujících letech možné vidět prohloubení spolupráce Evropanů ve vztahu k Rusku, bude 

to zřejmě oblast kybernetické bezpečnosti a hybridních hrozeb.  

 

Důležitým podnětem pro budoucí podobu spolupráce jistě bude dvojice voleb, které v roce 

2021 a 2022 Německo a následně Francii čekají. Možné vítězství německých Zelených v 

parlamentních volbách může znamenat posun k většímu důrazu na prohlubování evropské 

bezpečnostní spolupráce a ochlazení transatlantického partnerství. Zásadní změny může přinést 
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i výsledek prezidentských voleb ve Francii. Přestože se v současné době dá očekávat vítězství 

současného prezidenta, zcela vyloučena ani dramatická změna, kterou by přineslo vítězství 

nacionalistické kandidátky Marine Le Pen. V takovém případě by ovšem uvažování o rozvoji 

společné evropské strategické kultury mohlo začít zcela od začátku. 
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