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Abstrakt 

Široká škála změn v německé energetice, známá pod označením Energiewende, je 

spojována především s vládou rudo-zelené koalice, vládnoucí v letech 1998-2005.  

Tehdejší vláda Sociálních demokratů a Zelených sice celou koncepci zavedla, ale jak 

středo-pravá vláda Helmuta Kohla, která rudo-zelené koalici předcházela, tak vláda 

Angely Merkelové v letech 2009-2013, přispěly rovněž nemalou měrou k realizaci 

Energiewende. Práce se zaměřuje především na 3 faktory, kterými vlády H. Kohla a A. 

Merkelové přispěly k uskutečnění Energiewende. Jedná se o zavedení zákona na 

podporu obnovitelných zdrojů z roku 1991, klimatickou politiku H. Kohla a odklon od 

jádra A. Merkelové z roku 2011. Dále je zkoumána relevantnost zmíněných kroků ve 

vztahu k celé energetické koncepci, následující část práce je pak věnována analýze 

možných motivů, které mohly stát za jednotlivými kroky. Co se důležitosti týče, měl 

zásadní povahu především odklon od jádra, ke kterému se připojila CDU/CSU v roce 

2011. Ohledně motivů, dochází práce k závěru, že za oficiálními důvody se mnohdy 

skrývá ještě celá řada faktorů, které mohly mít na rozhodování politiků vliv. 

 

Abstract 

A wide range of changes in the German energy sector, known under the name 

Energiewende, is associated primarily with the government of the Red-Green Coalition 

ruling in the period 1998 - 2005.  Although the then government of the Social 

Democrats and the Greens introduced the whole concept, the centre-right government of 

Helmut Kohl, the predecessor of the Red-Green Coalition and the government of 

Angela Merkel in the years 2009 - 2013, helped significantly to implement 

Energiewende. The thesis is focused mainly on 3 factors with which the government of 



 

 

H. Kohl and A. Merkel contributed to the implementation of Energiewende. It is the 

introduction of the Act on the promotion of renewable energy sources from 1991, the 

climate policy of H. Kohl and the nuclear phase out of A. Merkel from 2011. The thesis 

also examines the relevance of the aforementioned steps in relation to the whole energy 

concept. The next part of the thesis is devoted to the analysis of possible motives that 

could have influenced the individual steps. As far as the importance is concerned, the 

most significant step was the nuclear phase out joined by the CDU/CSU in 2011. 

Regarding the motives, the thesis concluded that behind official reasons there were 

often hidden many factors having impact on the final decision. 
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ÚVOD 

V roce 1998 se v Německu dostala k moci koalice Sociálních demokratů (SPD) a 

strany Zelených (Bündnis /Die Grünen)
1
, zmíněná koalice během své vlády podnikla 

v oblasti energetiky řadu převratných opatření, které se posléze dostaly do obecného 

povědomí pod pojmem Energiewende.  Tato práce bude ovšem mapovat především 

období před a po vládě rudo-zelené koalice.  Do těchto časových úseků spadají vlády 

CDU/CSU a FDP, vedené Helmutem Kohlem (1982-1998) a vlády vedené Angelou 

Merkelovou.
2
 Vzhledem k tomu, že se Energiewende (dále EW) výrazněji dostala do 

článků novin, časopisů a programů politických stran až po roce 2011, tj. za vlády 

Angely Merkelové, nabízí se otázka, do jaké míry měla pravicová strana vliv na vznik a 

prosazení EW, pokud nějaký vliv byl, tak zda byl zásadní a do jaké míry byl ovlivňován 

přesvědčením a do jaké míry politickým kalkulem.  

Co se týče konkrétních kroků jednotlivých vlád vůči EW, jedná se o v literatuře 

relativně dobře zmapovanou oblast. V případě určení míry důležitosti těchto kroků a 

motivů, které k nim mohly vést, je třeba je zkoumat v širším kontextu. K tomu tato 

práce využívá širokou škálu zdrojů, od vládních prohlášení stran, přes prohlášení 

politiků, odborných článků, ale i novinových statí až po biografie čelních politických 

představitelů. 

Míru důležitosti jednotlivých opatření lze určit poměrně dobře, níže bude stručně 

představena celá koncepce EW, přičemž jako její určující prvek bude brána otázka 

ukončení provozu jaderných elektráren (dále také Atomausstieg) a to z toho důvodu, že 

se jedná o výrazně ovlivňující prvek celého procesu EW, který navíc donedávna 

rozděloval společnost i politickou scénu. Poněkud obtížnější je stanovení přístupu 

politické strany k jednotlivému tématu.
3
 Oficiální postoje vedení strany nebo jejich 

čelních představitelů budou konfrontovány buď s jejich dřívějšími nebo pozdějšími 

výroky, či s okolnostmi, které mohou být s tímto postojem v rozporu. V tomto případě 

                                                 
1
 Pro tuto koalici bude v textu používáno i označení rudo-zelená koalice podobně jako bude pro 

koalici CDU/CSU a FDP používáno označení černo-žlutá koalice.  

2
 Jednalo se o koalici CDU/CSU a SPD, tzv. druhá velká koalice, která působila v letech 2005-

2009, vládu CDU/CSU a FDP – 2009-2013 a kabinet tzv. třetí velké koalice, který je v úřadě od roku 

2013. 

3
 Pro účely této práce je podstatný postoj prezentovaný vedením strany, ani ten ovšem nemusí 

být jednotný, jak bude patrné níže.  
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si práce neklade za cíl zjistit skutečné motivy, které vedly politické špičky ke 

konkrétním rozhodnutím, ale spíše tyto potencionální motivy jasně označit a ukázat, že 

byly v době rozhodování k dispozici a mohly být politikem vzaty v potaz.  

Přestože jsou pro tuto práci klíčová období, kdy vládly kabinety vedené H. 

Kohlem a A. Merkelovou v koalici s menším partnerem FDP, půjde primárně o stranu 

CDU/CSU a to vzhledem k relevanci strany v celém stranickém systému a z toho 

pramenícího i mnohem většího zapojení do jednotlivých problémů zkoumaných níže.  

Práce je členěná do tří základních částí. První část je věnována stručnému 

přiblížení koncepce EW a jejímu vzniku v 80. letech. Dále jsou představeny základní 

kameny EW s ohledem na cíle textu. V druhé části se práce zaměří na to, jakou mírou 

přispěly jednotlivé koaliční vlády k realizaci EW. V této části textu půjde o zvýraznění 

role CDU/CSU. Poslední část práce se zaměří na motivy, které mohly hrát roli 

v rozhodování CDU/CSU v otázkách podpory obnovitelných zdrojů, klimatu a odklonu 

od jádra.  

Jak už mírně naznačují řádky výše, čerpá tato práce jak z primárních zdrojů, tak i 

ze sekundární literatury. Primární zdroje slouží obecně k podtržení oficiálního 

stanoviska politika, strany, koalice, či vlády. V určitých případech lze ale i tyto zdroje 

použít ke vzájemné konfrontaci. Tento text bude čerpat jak z publikací vydávaných 

německým ministerstvem životního prostředí (BMUB), tak německým ministerstvem 

hospodářství a průmyslu (BMWi), dále byly použity materiály jednotlivých stran, 

většinou se jednalo o vládní programy, v neposlední řadě je čerpáno i z projevů čelních 

politiků.  

Sekundární literaturu, na kterou je v práci odkazováno, tvoří odborné články, 

publikace, biografie, ale v některých případech je odkazováno i na novinové články. 

Jako významnou publikaci, která se obecně věnuje koncepci Energiewende a jejímu 

vzniku a to včetně i některých politických souvislostí, lze vnímat knihu Klause D. 

Maubacha – Energiewende (Wiesbaden 2014). Maubachova kniha společně s textem 

kolektivu autorů v čele s Dörte Ohlhorstovou (Windenergieboom in Deutschland: eine 

Erfolgsstory, Frankfurt am Main 2008), byly pro tuto práci důležitými zdroji především 

pro období 90. let a problematiku rozvoje obnovitelných zdrojů v Německu. Jakkoliv 

svým rozsahem omezený, tak obsahově významný a hojně citovaný je novinový článek 

Andrease Berchema z roku 2006, který dopodrobna rozebírá okolnosti vzniku zákona na 
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podporu obnovitelných zdrojů. Pro otázku klimatické politiky nelze opomenout jednak 

práce Helmuta Weidnera (2008, 2010), ale i biografii H. Kohla napsanou Hans P. 

Schwarzem (München 2012). V neposlední řadě je třeba zmínit i práci Christiana Husse 

(Energy Transition by Conviction or by Surprise? German Politics 2014), jehož text má 

podobné zaměření jako následující práce, soustředí se ale na druhý kabinet A. 

Merkelové.  

 

 

1. VZNIK A VYMEZENÍ POJMU ENERGIEWENDE 

Energiewende je pojem, pod kterým se skrývá komplexní proces změn v německé 

energetice. Kořeny této koncepce lze nalézt již v 70. a 80. letech 20. století v souvislosti 

se společenskými a politickými změnami, ke kterým docházelo v tehdejším Západním 

Německu. Ekologická, protiatomová a mírová hnutí, která tehdy rezonovala 

západoněmeckou společností, vedla jak ke vzniku strany Zelených, tak i ke vzniku 

pojmu EW. V roce 1980 tak vznikla studie, která nesla název Energie-Wende, 

Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran. Studii zpracoval tzv. Öko-Institut, 

který vznikl o tři roky dříve, jednalo se o reakci odpůrců atomové energie na výstavbu 

atomových reaktorů a speciálně jaderné elektrárny, která měla vzniknout ve Wyhlu, ve 

spolkové zemi Baden-Württemberg. (Maubach 2014: 28) Studie, jak už z názvu 

vyplývá, předkládala možný scénář přechodu německé energetiky od jádra a ropy na 

obnovitelné zdroje a uhlí. Uhlí je z dnešního pohledu dost zvláštní náhradou za ropu, ale 

je třeba si uvědomit, že na jednu stranu studii předcházely tzv. ropné šoky ze 70. let
4
, a 

na druhou stranu diskuze o klimatických změnách, způsobených skleníkovými plyny, 

měly teprve přijít. (Maubach 2014: 30) Odhlédneme-li od absence problematiky 

snižování emisí skleníkových plynů ve studii Öko-Institutu, tak lze říci, že již v roce 

1980 se v této studii objevuje většina podstatných rysů současné koncepce německé 

Energiewende tzn. - odklon od jádra, využívání obnovitelných zdrojů a energetická 

efektivnost.   

                                                 
4
 V tomto případě jde o otázku soběstačnosti, na rozdíl od ropy a zemního plynu, má Německo 

dostatečné zásoby uhlí a to jak černého, tak především hnědého. 
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Předchozí text přiblížil vznik pojmu EW počátkem 80. let, jednalo se tehdy ale 

pouze o studii, která měla dodávat protiatomovému hnutí argumenty v boji s jadernou 

energetikou. (Simon 2013 :125) Realizována začala být koncepce jako celek až rudo-

zelenou vládou po jejím nástupu k moci v roce 1998. Celou realizaci koncepce pak 

urychlila katastrofa v japonské Fukušimě a následný krok vlády Angely Merkelové, 

kterým se černo-žlutá koalice připojila k odklonu od jádra. Hlavním cílem EW je 

odklon od atomové energie a fosilních paliv a příklon k využívání obnovitelných zdrojů. 

Tyto tři cíle budou pro tuto práci prioritní. Co se týče odklonu od fosilních paliv, je tato 

snaha motivována jednak snahou snižovat škodlivé emise skleníkových plynů a jednak i 

snahou o snížení závislosti země na dovozu těchto surovin. Následující text se bude 

zaobírat především klimatickou stránkou odklonu od fosilních paliv. Ve všech třech 

aspektech, tj. Atomausstieg, obnovitelné zdroje a emise CO2, si německé vlády od 90. 

let stanovují cíle, které by měly být do určitého data splněny. Jak je poznamenáno výše, 

EW jako koncepce začala za vlády G. Schrödera, ovšem dva důležité prvky EW se 

začaly realizovat již za vlády H. Kohla v 90. letech. Protože se ale jednalo pouze o 

problematiku emisí a zavádění obnovitelných zdrojů, navíc v tomto procesu absentovala 

širší koncepce a důležitý faktor odklonu od jádra, jsou touto prací vnímány jako počátek 

EW kroky rudo-zelené koalice. Jak bude ale ještě patrné níže, vlády H. Kohla a A. 

Merkelové, které předcházely a následovaly po vládě G. Schrödera, měly na vznik a 

rozvoj koncepce EW nemalý vliv.  

 

 

2. PODÍL JEDNOTLIVÝCH POLITICKÝCH STRAN NA 

VZNIKU  ENERGIEWENDE 

V předchozí kapitole byly představeny základní prvky EW, následující kapitola na 

to naváže a zaměří se na základní momenty ve formování této koncepce a na to, jaký 

podíl na něm měly dvě největší německé strany CDU/CSU a SPD. Kromě toho se 

v následující kapitole pokusím přiblížit, jaký význam pro celou energetickou koncepci 

měla míra konsenzu v klíčovém aspektu EW jako je odklon od jaderné energetiky, a to 

před tragédií ve Fukušimě, a po ní.  
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2.1. 70. A 80. LÉTA 

Problematika životního prostředí se začala objevovat v programech politických 

stran v 70. letech 20. století a to v důsledku společenských procesů a změn, ke kterým 

docházelo od konce 60. let a v průběhu let 70. Začátkem 80. let se všechny zavedené 

strany snažily zareagovat na nástup environmentálních uskupení a nově definovaly své 

politiky životního prostředí. Tato snaha ovšem již nemohla zabránit vzniku strany 

Zelených a jejímu vstupu do Spolkového sněmu, ke kterému došlo v roce 1983. 

(Müllerová 2009: 76)  

Přestože jsou pro vývoj koncepce EW a její politickou podporu podstatná 

především 90. léta, lze již v letech 80. nalézt důležité momenty, které následný vývoj 

zásadně ovlivnily. Kromě již zmiňovaného počinu Öko-institutu, který poskytl vedle 

názvu i základní myšlenky EW a vzniku strany Zelených včetně jejich participace 

v nejvyšších patrech legislativy, jsou důležité ještě další dva momenty. Jako první lze 

zmínit přesun Sociální demokracie z vládní do opoziční role. Tento přesun se odrazil jak 

ve vrcholném obsazení stranických pozic, tak i v programu strany. Z opozičních řad si 

mohla SPD dovolit svou politiku výrazněji posunout doleva. Politika, kterou do roku 

1982 prosazoval tehdejší sociálnědemokratický kancléř Helmut Schmidt, se v některých 

oblastech diametrálně změnila. SPD se jako strana výrazně posunula, došlo například ke 

změně postoje vůči zbrojení a v roce 1986 se strana také přidala na stranu odpůrců 

jaderných elektráren. Impulsem k tomuto kroku byla především havárie jaderné 

elektrárny v ukrajinském Černobylu, ke které došlo na jaře v roce 1986. S trochou 

nadsázky se dá říct, že události Černobylu vedly k přijetí politiky Atomausstiegu u 

Sociálních demokratů a o čtvrt století později pak události ve Fukušimě přivedly ke 

stejnému postoji i zbývající strany (CDU/CSU a FDP).  

Úspěch strany Zelených, skutečnost, že se Sociální demokracie v opozici této 

straně v několika ohledech přiblížila a také silná podpora, kterou si ekologické otázky 

získávaly u voličů, to vše vedlo k tomu, že se pravicové strany v 80. letech neodklonily 

od kurzu, který zavedla předchozí rudo-žlutá vláda v oblasti ochrany životního 

prostředí, naopak mnohdy i navzdory průmyslovým zájmům v 

započaté environmentální politice pokračovala. (Weidner 2010: 157) Je třeba ale 

podotknout, že tato problematika se teprve rozvíjela a jak bylo naznačeno, Sociální 
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demokraté si ji vzali důkladněji za svou až po konci vlády Helmuta Schmidta a vstupu 

do opozice.  

Nehoda, která se stala v dubnu 1986 v Černobylu, se udála necelý rok před 

volbami do Spolkového sněmu. Na rozdíl od reakce opozičních sociálních demokratů na 

tuto událost, se vládní koalice v čele s Helmutem Kohlem rozhodla držet se ve vztahu k 

jádru dosavadního kurzu. Krátce po události získaly na síle preference Sociálních 

demokratů a Zelených. Podle kancléře Helmuta Kohla, ale nebyla doba na odklon od 

jaderné energetiky, a to do doby než budou k dispozici alternativní zdroje. (Schwarz 

2012: 438) Odpovědí Kohla na události v Černobylu bylo zřízení Spolkového 

ministerstva pro ochranu životního prostředí a jadernou bezpečnost (BMUB). (Schwarz 

2012: 439) Tento krok byl bezpochyby opozicí vnímán jako velmi nedostatečná reakce 

na rizika související s jadernou technologií. Naproti tomu z politického hlediska se 

jednalo o velmi rafinovaný krok. (Weidner 2010: 158) Obyvatelstvo bylo totiž po 

události v Černobylu neinformované a to s sebou přirozeně přinášelo nejistotu a strach. 

Také přístup Ministerstva vnitra, které mělo do vytvoření BMUB na starost 

problematiku jaderné bezpečnosti, nepřispíval ke klidu německých občanů. Z tohoto 

hlediska bylo vytvoření nového ministerstva symbolem nového začátku, ovlivněným ale 

nejen jadernou katastrofou, ale také volbami, které se blížili jak na zemské úrovni 

(Dolní Sasko), tak i na úrovni spolkové. (Weidner 2010: 158-159)  

 

2.2. 90. LÉTA ZA VLÁDY HELMUTA KOHLA 

Jestliže 70. léta byla obdobím, kdy se formovaly společenské postoje vůči ochraně 

životního prostředí, vůči atomové energetice, trvale udržitelnému rozvoji atp., 80. léta 

byla zase obdobím, kdy se tyto relativně nové postoje začaly dostávat do vrcholné 

politiky. Ještě v průběhu 80. let došlo k realizaci řady kroků směřujících k ochraně 

životního prostředí, nicméně omezíme-li se na aspekty relevantní pro budoucí koncepci 

EW, jsou ve vztahu k realizaci konkrétních kroků podstatná až léta 90. Jedná se o dva 

zásadní prvky EW, o zavádění obnovitelných zdrojů a o snižování emisí skleníkových 

plynů. Oba zmíněné aspekty se začaly realizovat v průběhu 90. let za vlády středo-pravé 

koalice vedené Helmutem Kohlem. Tato skutečnost je možná na první pohled 

zarážející, ale vezmeme-li v potaz, že mediálně nejvíce viditelným tématem týkajícím 
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se EW byl Atomausstieg a v souvislosti s tím i vláda rudo-zelené koalice vedené 

Gerhardem Schröderem, nelze se divit tomu, že je tato skutečnost přehlížena.  

Zákon, který vznikl v roce 1990 a účinný byl od roku 1991
5
, se významně 

zasloužil o rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů. Iniciativa vzešla od dvou poslanců 

Spolkového sněmu, přičemž jeden pocházel z CSU (Matthias Engelsberger) a druhý 

z opozičních řad Zelených (Wolfgang Daniels). (Ohlhorst a spol. 2008: 16) Zákon, 

jakkoliv byl jeho význam při jeho zrodu marginální, vedl k širokému spektru důsledků, 

které významně otevíraly dveře pozdějšímu rozvoji obnovitelných zdrojů. Kromě 

skutečnosti, že v důsledku zvýšené výstavby větrných elektráren, došlo i k rozvoji 

průmyslu a vývoji v této oblasti, se i mnohem výrazněji dostaly na povrch podstatné 

konfliktní linie. Jednalo se především o ekologii (podpora a výstavba větrných 

elektráren) versus průmysl (zavedené energetické firmy atp.) a pak také o ochranu 

přírody a krajiny, vnímáno spíše lokálně (Naturschutz) versus ochrana přírody a 

klimatu, vnímáno spíše globálně (Umwelt). (Ohlhorst a spol. 2008: 23) Některé aspekty 

zmíněných konfliktních linií, tak mohly být řešeny již v 90. letech, což urovnávalo cestu 

budoucím vládám.  

Zmíněné aspekty se přirozeně odrážely i v politické podpoře. Jak bylo naznačeno, 

zákon na podporu obnovitelných zdrojů z roku 1990 byl iniciativou poslanců napříč 

politickým spektrem, norma pak prošla schvalovacím procesem bez problémů a přijata 

byla valnou většinou poslanců. (Maubach 2014: 38) Ovšem je otázkou zdali by se 

relativně hladký schvalovací proces opakoval i v případě, že by byly známy skutečné 

dopady tohoto zákona. Jak pak ukazuje další vývoj, ke kterému vedl zmíněný zákon a 

reakce na jeho dopady, lze se domnívat, že by jeho schvalování neprobíhalo vůbec tak 

hladce a s největší pravděpodobností by ani schvalovacím procesem neprošel. (Ohlhorst 

a spol. 2008: 16 nebo Maubach 2014: 38) 

V průběhu 90. let zažívá výstavba větrných elektráren poměrně rychlý růst, 

v souvislosti s tím se začínají projevovat i výše zmíněné konfliktní linie, což ve finále 

vede ke vzrůstajícímu tlaku na omezení státem garantované podpory. Tato skutečnost 

ovšem neznamená, že by se vůči využívání obnovitelných zdrojů stavěla nějaká 

konkrétní politická strana, naopak obnovitelné zdroje si získaly podporu napříč 

                                                 
5
Das Stromeinspeisungsgesetz – zákon zavazující firmy zabezpečující dodávky elektřiny, 

odebírat, v oblasti, kde působí, elektřinu z obnovitelných zdrojů a poskytovat ji za stanovenou minimální 

cenu koncovým odběratelům. (Drucksache 11/7816: 1) 
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politickým spektrem. Nicméně výrazné rozdíly začínají vyvstávat, jakmile přijde na 

řadu otázka nákladů spojených se zaváděním obnovitelných zdrojů. Vláda Helmuta 

Kohla tak na konci svého funkčního období v roce 1998, kvůli nerovnoměrně rostoucím 

nákladům, novelizovala zákon na podporu obnovitelných zdrojů z roku 1990. Novela 

zajišťovala maximální (5%) podíl, do kterého byly firmy zajištující dodávky elektřiny 

povinny odebírat elektřinu z obnovitelných zdrojů, konkrétně větrných elektráren. 

V případě dosažení této hranice (stalo se tak např. ve spolkové zemi Šlesvicko-

Holštýnsko) se měla povinnost odebírat elektřinu z obnovitelných zdrojů, přenést na 

jiného poskytovatele, pokud by i u tohoto poskytovatele dosáhl podíl 5%, zákonná 

povinnost k odběru „zelené elektřiny“ by se zastavila. (Ohlhorst a spol. 2008: 26) 

Zmíněný rozdíl ve vnímání míry akceptovatelnosti dokládá například i srovnání úvodů 

ke dvěma zákonům týkajících se energetiky. V roce 1998, ještě za vlády středo-pravé 

koalice, vstoupil v účinnost zákon (Energiewirtschaftsgesetz), u kterého bylo v odstavci 

stanovujícím cíle zákona uvedeno, že ceny elektřiny a plynu jsou ve Spolkové republice 

v mezinárodním srovnání vysoké. Naproti tomu, v zákoně (Stromsteuergesetz), 

navrženém již rudo-zelenou koalicí, se v odstavci charakterizujícím základní problémy 

píše, že energie je omezený a vyčerpatelný statek a jeho ceny v Německu jsou příliš 

nízké. (Maubach 2014: 49) Z těchto dvou rozdílných postojů lze vyvozovat, že se budou 

podobně odrážet i v přístupu k zavádění obnovitelných zdrojů a samozřejmě i v otázce 

odklonu od jádra. Co se týče obnovitelných zdrojů, tak strop na jejich rozvoj, zavedený 

pravicovou vládou na sklonku jejich funkčního období, byl rudo-zelenou koalicí zrušen 

a obnovitelné zdroje dostaly opět široký prostor k rozvoji. Tzv. Atomausstieg dostal na 

první pohled také zelenou, ovšem odklon od jádra se neobešel bez problémů, jak by se 

mohlo zdát při pohledu do volebních programů Zelených a Sociálních demokratů.  

 

2.3. RUDO-ZELENÁ KOALICE 

Pravicová vláda Helmuta Kohla, která paradoxně nastartovala rozvoj 

obnovitelných zdrojů, a která se významně zasloužila o boj s emisemi skleníkových 

plynů, byla vystřídána vládou SPD a Bündnis 90/die Grünen, vedené Gerhardem 

Schröderem, která je spojována se zaváděním koncepce EW mnohem více než její 

pravicová předchůdkyně. Rovnítko mezi rudo-zelenou vládou Gerharda Schrödera a 
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koncepcí EW je do velké míry opodstatněné, ovšem lze zmínit minimálně tři důležité 

okolnosti, které toto spojení do určité míry narušují.  

První již zmíněnou okolností jsou kroky středo-pravé vlády Helmuta Kohla. 

Černo-žlutá koalice přišla jako první se zákonem na podporu obnovitelných zdrojů a i 

přesto, že se jednalo o nekoncepční zákon, jehož podpora v koalici byla nejistá, tak 

prošel schvalovacím procesem a vstoupil v účinnost. Zákon následně vedl k rozvoji 

odvětví zabývajícího se vývojem a výstavbou větrných elektráren a co je podstatné 

připravil společnost i politiky na vedlejší efekty spojené se zaváděním obnovitelných 

zdrojů, tj. odpor tradičních poskytovatelů energií, obecně nelibost průmyslu vůči růstu 

cen energií a s rostoucím počtem větrných elektráren, koncentrovaných navíc 

v konkrétních oblastech, i na rozpor mezi ochranou krajiny v lokálním slova smyslu a 

ekologií v globálním významu. Kohlova vláda přišla s podporou obnovitelných zdrojů 

jako první a i když tento nástroj nebyl součástí širší koncepce, která měla být jako 

Energiewende realizována rudo-zelenou koalicí, jednalo se o důležitý krok. Podobně lze 

argumentovat i v případě politiky černo-žluté koalice vůči problematice klimatických 

změn a s tím související snaze snižovat emise skleníkových plynů.  

Druhým faktorem, který může do určité míry narušovat rovnici - rudo-zelená 

koalice rovná se EW – je problematika odklonu od jádra. Tento prvek tvoří důležitou 

součást německé EW a přístup zavedených politických stran, samozřejmě kromě strany 

Zelených, která de facto vznikla z protiatomového hnutí, vůči jaderné energetice byl 

značně ambivalentní. U SPD byla tato ambivalentnost nejvíce patrná před rokem 1986, 

kdy strana schválila program, ve kterém odmítá mírové využití jaderné energie. Do té 

doby byla dvojakost přístupu levicové strany vůči problematice jaderné energetiky 

dokonce předmětem vtipů ("Se Schmidtem a s Epplerem pro a proti jaderné energii." 

(Wolfrum 2013: 227))  V letech následujících po roce 1986 už jako zastánkyně 

Atomausstiegu řešila pouze otázku, kdy by k tomuto kroku mělo Německo přistoupit. 

Zatímco část strany si představovala odklon od jádra poměrně ambiciózně v řádu deseti 

let (Wolfrum 2013: 236), vedení strany rozhodně tak smělé nebylo a koaliční 

vyjednávání o Atomausstiegu se Zelenými bylo poměrně komplikovanou záležitostí, 

kdy Zelení chtěli co nejrychlejší odklon od jádra (do 25 let), naproti tomu představa 

vedení SPD byla podle Jürgena Trittina 40 let. (Wolfrum 2013: 237) 

Cíl strany Zelených i SPD byl stejný, ale obě strany uvažovaly rozdílně o tom, jak 

tohoto cíle dosáhnout. Zatímco pro Zelené představuje otázka jaderné energetiky z 
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principu potencionálně nebezpečnou technologii, které se mělo zbavit Německo už 

dávno, pro SPD se jednalo o technologii, pro kterou svého času neměla tato strana 

problém nalézat slova obdivu a chvály. I z tohoto důvodu se SPD přikláněla k co 

nejméně nákladné cestě k bezjaderné energetice, což logicky znamená delší přechodné 

období. Kromě již zmíněné nejednoznačnosti, kdy jistá část strany vidí konec jádra v 

horizontu 10 let a její vedení v řádu 40 let, se posledně zmíněný časový údaj již blíží 

postoji, který o několik let později zaujímá pravice a to konkrétně prodloužení rudo-

zelenou koalicí schváleného provozu jaderných elektráren, ale zároveň i zřeknutí se 

výstavby dalších reaktorů. (CDU/CSU 2009: 25) Vzhledem k tomu, že nejmladší 

jaderné elektrárny byly uvedeny do provozu v 80. letech, konkrétně poslední v roce 

1989 a doba životnosti těchto zařízení je přibližně 40 let, přičemž renovačními zásahy 

se dá prodloužit na 60 let (Boeckh 1996), není případný konec provozu, kterému by 

čelila pravicová vláda, a který by tak připadal cca na rok 2030-2050, moc vzdálen od 

požadavku Schröderovy vlády, která podle Jürgena Trittina požadovala v roce 2000 

ještě 40 let provozu (cca do roku 2030). Shrneme-li to, tak vyjednávací pozice špiček 

SPD byla taková, že říkala – nechme stávající jaderné elektrárny dojít do konce jejich 

standardní doby životnosti, tj. 40 let, s tím, že se nebudeme muset s provozovateli těchto 

zařízení soudit o náhrady. Tento postoj podle mého názoru dost sráží váhu 

Atomausstiegu, jako podstatné části Energiewende, v podání SPD. Na druhou stranu je 

ale také pravda, že postoj Sociálních demokratů odpovídal mnohem více politické a 

technologické realitě, než tomu bylo u jejich menšího koaličního partnera.  

Tímto se dostáváme k třetímu faktoru, který bych chtěl v souvislosti s relevancí 

podílu SPD na Energiewende uvést, a která s posledně uvedeným hodně souvisí. Jedná 

se o společensko-politickou realitu, která na jednu stranu snížila hodnotu kroků, 

provedených rudo-zelenou koalicí v oblasti Energiewende, na druhou stranu pak 

přispěla o několik let později k tomu, že se k odklonu od jaderné energetiky připojila i 

CDU/CSU.  

Sociální demokracie spolu se stranou Zelených prosadila novelizaci zákona, 

upravujícího mírové využití jaderné energie (Atomgesetz), kterým stanovila cestovní 

plán postupného odklonu země od využívání této technologie k výrobě elektrické 

energie. Při koaličním vyjednávání požadovala strana Zelených, aby byl Atomausstieg 

nevratný, tento požadavek by ale byl realizovatelný pouze v případě, že by odklon od 

jádra měl širší politickou podporu. Ve skutečnosti se podpora ukončení provozu 
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jaderných elektráren a podpora jejich zachování dělila na přibližně dvě stejné části, na 

jedné straně rudo-zelenou koalici a na straně druhé pravici - CDU/CSU a FDP. Bylo 

proto asi naivní si myslet při projednávání zákona, který měl dát právní podklad 

Atomausstiegu, že stav, který novelizace zavede, bude neměnný. Tehdejší opozice vůči 

novele zaujala jasně odmítavý postoj a netajila se tím, že zákon bude při první 

příležitosti korigovat podle svých představ. (Spiegel 2001)  

Obtížně by se daly zjistit skutečné pohnutky, kterými se řídilo vedení SPD. Vláda 

se tehdy dostala do nezáviděníhodné situace, z jedné strany jí bylo vyčítáno, že dohoda 

jde na ruku energetickým podnikům (v tomto případě se pod silnou kritiku dostalo 

především vedení Zelených a to z řad vlastní strany), na druhou stranu byl pak 

Atomausstieg kritizován z opozičních řad a zástupci průmyslu. Z dnešního úhlu pohledu 

lze do jisté míry osvětlit pohnutky Sociální demokracie pod Gerhardem Schröderem 

vůči Atomausstiegu, srovnáme-li postoje SPD z tehdejší doby s výroky Sigmara 

Gabriela (současného předsedy SPD), které pronesl jednak jako ministr životního 

prostředí ve vládě Angely Merkelové, a jednak jako předseda opoziční strany před 

volbami v roce 2013. V prvním případě se jednalo o zdůrazňování významu boje 

s klimatickými změnami. Gabriel pronesl ke konci roku 2007 na světové konferenci 

OSN o klimatických změnách, která se konala na indonéském ostrově Bali, že 

skutečnou zátěží není ochrana klimatu, ale naopak změna klimatu. (Vorholz 2014) Před 

volbami v roce 2013 se už jako opoziční poslanec vyjádřil, že není možné zároveň 

ukončit provoz jaderných elektráren a spolu s tím i skončit s využíváním uhlí. (Gabriel 

2013) Předseda SPD tím narážel na skutečnost, která se v současnosti děje a to na fakt, 

že výkon, který v síti chybí po odstavení jaderných elektráren, se musí něčím nahradit. 

Atomové elektrárny se sice nahrazují obnovitelnými zdroji, ale vzhledem k jejich 

nestabilitě jsou třeba kapacity, které tuto nestabilitu vyrovnají a z finančních důvodů se 

jako nejideálnější jeví uhelné elektrárny. Kruh se symbolicky uzavírá a jak byla výše 

zmíněna věta z úvodu zákona Stromsteuergesetz, který prosazovala rudo-zelená koalice, 

totiž, že energie jsou omezeným statkem a ceny za ní v Německu jsou nízké 

(v podobném duchu bylo i výše zmíněné vyjádření z konference na Bali), tak 

v současnosti jsou tato politická prohlášení konfrontována s diametrálně odlišnou 

politickou realitou. Stále rostoucí ceny elektrické energie se tak stávají problémem, a 

jak již bylo naznačeno, jednou z možnosti jak růst cen zmírnit, je využívání levných 

fosilních paliv mezi které patří i uhlí. Provozování uhelných elektráren je ale spojeno 
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s vyššími emisemi skleníkových plynů a vyšší emise se pak přirozeně dostávají do 

rozporu s cíli, které si daly německé vlády v oblasti snižování emisí.  

Postup G. Schrödera a jeho nástupce S. Gabriela může kromě mediálně 

zmiňované blízkosti obou politiků k průmyslu, naznačovat i to, že v problematice 

Atomausstiegu, klimatických problémů, obnovitelných zdrojů atp., u nich nejde tolik o 

přesvědčení
6
, ale o pragmatický přístup.  

Na základě výše zmíněných argumentů se Atomausstieg rudo-zelené koalice jeví 

spíše jako gesto, než převratný krok. Koalice zákonem zakázala další výstavbu 

jaderných elektráren, což se blíží rčení o nošení dříví do lesa, protože si lze jen těžko 

představit, že by ve Spolkové republice jakákoliv vláda dokázala prosadit stavbu 

nových jaderných zařízení. A co se týče ukončení provozu stávajících jaderných 

elektráren, ty dostaly zákonem dostatek času na to, aby v jeho průběhu obrazně zažily 

řadu nových a jiných vlád, než té, která jim „zkrátila život“, a které mohou být vůči 

jejich technologii pozitivněji nakloněny. Z tohoto úhlu pohledu lze tedy vnímat krok 

Angely Merkelové z roku 2011, kterým se pravice připojuje k Atomausstiegu, jako 

naprosto zásadní okamžik pro otázku odklonu země od jádra a spolu s tím i pro 

samotnou koncepci Energiewende.  

 

 

 

 

3. JE PRO CDU/CSU ENERGIEWENDE CÍLEM NEBO 

 PROSTŘEDKEM? 

Předchozí kapitola se pokoušela ukázat, jak významný byl podíl CDU/CSU na 

prosazení a vzniku EW a zároveň, jak pevné měla základy koncepce, kterou za své 

vlády vytvořila koalice Sociální demokracie a Zelených. V 90. letech to byl boj 

s klimatickými změnami a závazek snížit německé emise o 25% do roku 2005. Spolu 

s tím prosadila pravicová vláda Helmuta Kohla i podporu obnovitelných zdrojů. Ještě 

                                                 
6
V roce 2011 ve svém projevu kritizujícím vládní kroky po událostech ve Fukušimě, Sigmar 

Gabriel uváděl, že zatímco SPD prosazuje politiku Atomausstiegu z přesvědčení, vládní strany jsou 

naopak vedeny mocichtivostí a oportunismem. (Gabriel 2011) 
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předtím, než se k moci dostala SPD a Zelení, se tak o dva důležité aspekty 

Energiewende postarala pravice. Na kroky pravicové vlády navázala rudo-zelená 

koalice, která postup předchozího kabinetu Helmuta Kohla prohloubila, jak podporu 

obnovitelných zdrojů, tak i snižování emisí skleníkových plynů, integrovala do širší 

koncepce pod názvem EW. Součástí této koncepce byl i nekompromisní postoj vůči 

provozu jaderných elektráren, které chtěla vláda Gerharda Schrödera postupně vyřadit 

z Německého energetického mixu. Atomausstieg považovala ale pravicová opozice za 

nepřijatelný a to především z hlediska konkurenceschopnosti německého průmyslu a 

kvůli problematice snižování emisí skleníkových plynů. Vzhledem k významné pozici, 

kterou ve stranickém systému zastává již desetiletí CDU/CSU, je ignorování postoje 

tohoto uskupení v důležitých politických otázkách vždy spojeno s rizikem, že zákony, 

které projdou legislativním procesem i přes vůli tak významného subjektu, mohou být 

v budoucnosti upraveny nebo i zrušeny. Podobně tomu bylo i u Atomausstiegu. Potom, 

co skončila rudo-zelená koalice a k moci se dostala velká koalice (CDU/CSU-SPD) 

vedená Angelou Merkelovou, byla problematika odklonu od jádra ještě pravicovou 

stranou trpěna, nicméně potom, co tato vláda skončila a byla vystřídána koalicí 

CDU/CSU-FDP, již nestálo koaličním partnerům nic v cestě k tomu, aby „atomový“ 

zákon upravili podle svých představ. 

Podle mého názoru má Energiewende dva začátky (nepočítáme-li do toho vznik 

pojmu). Za prvé je to koncepce, kterou zavedla rudo-zelená koalice Gerharda 

Schrödera, u které ale došlo, v důsledku absence širší politické shody, k tomu, že 

podstatná část koncepce byla zpochybňována a posléze i z velké části zrušena opozicí. 

Druhým – skutečným – začátkem je pak okamžik, kdy se k odklonu od jaderné 

energetiky připojuje i pravice a především CDU/CSU, tímto krokem dochází ke 

skutečnému nastartování EW. Nahlédneme-li do novin a časopisů nebo do programů a 

prohlášení politických stran, uvidíme zásadní rozdíl mezi obdobím před rokem 2011 a 

po roce 2011 v tom, jak často byl pojem a koncepce EW zmiňován a skloňován. 

Zatímco před rokem 2011 byly zmínky o EW spíše sporadické a to dokonce i 

v programových prohlášeních SPD, po roce 2011 se stav diametrálně změnil a koncepce 

se stává středem pozornosti jak médií, tak i politických stran.  

Podíl pravicové CDU/CSU na prosazení koncepce EW je zřejmý, ale nabízí se 

otázka, do jaké míry za touto cestou, na jejímž konci je v současnosti koncepce EW, 

stojí přesvědčení (použijeme-li výraz, který v tomto kontextu použil Sigmar Gabriel) 
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nebo se jedná o politický kalkul. Nahlédneme-li do vládního programu CDU/CSU 

z roku 2009, zjistíme, že v něm není ani zmínka o koncepci EW. Pojem jako takový 

v programu sice zmíněn není, ale jeho jednotlivým zásadním aspektům, podobně jako u 

hlavního politického konkurenta SPD, je věnován dostatek prostoru (několik stránek 

textu).
7
 Zásadním rozdílem mezi pohledy obou politických stran na energetickou 

politiku, zůstává v roce 2009 stále otázka Atomausstiegu. (CDU/CSU 2009; SPD 2009) 

V roce 2013 je už ale situace úplně odlišná, sjednocením v otázce Atomausstiegu se 

provázanost jednotlivých aspektů EW ještě více podtrhuje. (CDU/CSU 2013; SPD 

2013) Tím, že si CDU/CSU osvojila Atomausstieg, se jí ucelená energetická koncepce 

stává také důležitým cílem, který je nezbytný pro chod celé země. Pokud bychom tedy 

hodnotili období po roce 2011, tak není nutné jakkoli zpochybňovat míru přesvědčení 

CDU/CSU vůči koncepci EW. Odklon od jádra byl de facto hotovou věcí, případný 

návrat k využívání atomové energie pro výrobu elektřiny by nejspíš přicházel v úvahu 

pouze za naprosto mimořádných okolností, z toho důvodu musí vládní strany 

pokračovat v EW a jako alternativa přichází v úvahu maximálně zpomalení tempa celé 

koncepce a následné nesplnění některých jejich cílů. V textu níže se proto zaměřím na 

tři konkrétní kroky, které v minulosti provedla CDU/CSU v koalici s menším partnerem 

FDP. Bude se jednat o již výše zmíněné zavedení podpory obnovitelných zdrojů z roku 

1990, dále pak o aktivity stejné koalice v oblasti ochrany klimatu, taktéž z 90. let a jako 

poslední bude rozebrán Atomausstieg z roku 2011. Přestože se vždy jednalo o koaliční 

rozhodnutí, zaměřuje se tato práce na CDU/CSU jako relevantnější politickou sílu 

německého stranického systému.  

 

3.1. ZÁKON NA PODPORU OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

Jak již bylo zmíněno výše, schválila v roce 1990 vláda Helmuta Kohla zákon na 

podporu obnovitelných zdrojů, který v lednu následujícího roku vstoupil v účinnost. 

Zákonodárnou iniciativu v tomto případě vykázali poslanci Spolkového sněmu 

pocházející jednak z vládních řad – Matthias Engelsberger (CDU/CSU) a kupodivu i 

z řad opozice – Wolfgang Daniels (Die Grünen). (Ohlhorst a spol. 2008: 16) Jednalo se 

tedy o návrh, který šel napříč politickým spektrem. Opoziční SPD návrh přirozeně 

                                                 
7
 Jen pro srovnání, ve vládním programu SPD, byl pojem Energiewende zmíněn pouze jednou a 

to ve vztahu k vládě Gerharda Schrödera. (SPD 2009) 
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vnímala jako krok jdoucí správným směrem, ale jinak jej považovala za tak marginální 

posun, že měl-li mít zákon vůbec nějaký efekt, tak sotva znatelný. (Sperling 1990: 

17753) Zákon ale ani podle předkladatelů neměl velké ambice směrem k rozšíření 

obnovitelných zdrojů, měl být jen krůčkem na cestě k širšímu využívání obnovitelných 

zdrojů, které má Německo k dispozici stejně jako uhlí, ale které podobnou podporu 

dosud neobdržely. (Engelsberger 1990: 17751) Z podpory vycházející z dikce zákona 

byly vyloučeny také energetické podniky, které měly garantovat minimální výkupní 

ceny obnovitelných zdrojů a náklady dále přenášet na spotřebitele. Od těchto podniků se 

očekávalo, že své obrovské zisky sami investují do rozvoje obnovitelných zdrojů 

(Laermann 1990: 17753), že by sami měly přispět svým dílem ke zvýšení energetické 

soběstačnosti země, omezování fosilních paliv atp. Tato představa byla naivní, ale je 

třeba si také uvědomit, že v době, kdy zákon na podporu obnovitelných zdrojů vznikal, 

probíhal složitý proces sjednocování Německa, který znamenal obrovskou finanční 

zátěž pro celou zemi a bylo proto vhodné, aby podpora obnovitelných zdrojů byla 

financována z jiných než vládních prostředků. Ovšem vyčlenění energetických 

společností, dodávajících elektřinu firmám a domácnostem a ruku v ruce s tím i jejich 

zapojení do celého procesu, vedlo k tomu, že zákon dostal významného odpůrce. Jak již 

bylo řečeno, energetické podniky náklady spojené s podporou obnovitelných zdrojů 

promítaly do cen pro konečné spotřebitele, ale jak vláda, tak ani dotčené podniky se 

nenamáhaly odběratelům dostatečně vysvětlit důvody rostoucích cen elektřiny. 

Přirozeným viníkem pak byl v očích zákazníků ten, kdo jim předával fakturu s vyšší 

cenou za elektřinu. Tento přístup politiků se opakuje stále, vždy když se otevírá větrný 

park nebo jiné větší zařízení produkující obnovitelné zdroje, ukážou se zástupci vlády a 

jiní zainteresovaní politici, aby přestřihli pásku, když pak dojde k nárůstu cen, je tato 

nepříjemnost přenechána energetickým společnostem. (Maubach 2014: 45) Pokud se 

nakonec ukáže, že zákon od kterého nebylo očekáváno zrovna mnoho, původní 

očekávání výrazně překoná, může to vést k tomu, že zákonem negativně dotčené 

subjekty – koneční odběratelé a přes jejich nespokojenost dodavatelé elektřiny – se 

budou vůči důsledkům takového zákona bránit. Energetické podniky se pokusily 

zpochybnit ústavnost zákona u soudu, ale neuspěly. Ovšem dopady, které zákon měl 

především na severu země, kde došlo k boomu ve výstavbě větrných elektráren a parků, 

byly zohledněny a v roce 1998 vstoupila v účinnost novela zákona na podporu 

obnovitelných zdrojů, která omezovala podíl větrné energie v mixu poskytovatele 

elektřiny na 5%, po překročení této hranice se zátěž přesouvala na jiného poskytovatele, 
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kde tvořila taktéž 5%. V případě, že by i u druhého poskytovatele byla u podílu větrné 

energie překročena hranice 5%, povinnost odběru další elektřiny z větru by odpadla. 

(Ohlhorst a spol. 2008: 26) Výše zmíněné okolnosti vedly k tomu, že ministerstvo 

průmyslu uvažovalo i o tom, že by se snížila minimální cena, za kterou je možné 

poskytovat elektřinu z obnovitelných zdrojů, konkrétně z větru. Ovšem v konečné 

novele zákona tento prvek nebyl zahrnut. Důvodem mohla být demonstrace na podporu 

obnovitelných zdrojů, která se uskutečnila v Bonnu v září 1997. Kromě toho se ovšem 

pro podporu obnovitelných zdrojů vyjádřili i zástupci všech politických stran 

zastoupených ve Spolkovém sněmu. (Ohlhorst a spol. 2008: 38)  

Jak tedy zhodnotit zákon na podporu obnovitelných zdrojů, který vznikl a vstoupil 

v účinnost za vlády Helmuta Kohla? Význam zákona je nezpochybnitelný, protože vedl 

ve finále k výraznému rozvoji průmyslového odvětví zabývajícího se vývojem a 

výrobou větrných elektráren. Ruku v ruce s tím, vedl i k výstavbě těchto zařízení a 

rozvoji obnovitelných zdrojů obecně. Kromě toho dopad zákona přispěl k tomu, že se 

začaly řešit i možné negativní dopady plynoucí například z masové výstavby větrných 

elektráren a parků na ráz krajiny a životní prostředí. Spolu s tím i dopady na růst cen 

elektřiny pro konečné spotřebitele. Všechny tyto aspekty se objevily již za vlády 

Helmuta Kohla a pro následující kabinety rudo-zelené koalice to znamenalo, že se 

s jedním ze svých základních kamenů Energiewende, tj. podporou obnovitelných 

zdrojů, neocitla na zelené louce, ale v oblasti, která měla již část svého vývoje za sebou.  

Na druhou stranu ale vyvstávají určité pochybnosti, vezmeme-li v potaz, s jakými 

ambicemi zákon vůbec přicházel na svět. Pochybnosti v tom smyslu, zda se nejednalo 

jen o promyšlený krok strany, která chce symbolickou podporou obnovitelných zdrojů 

získat především přízeň voličů. V tomto smyslu lze odpovědět záporně, jednalo se totiž 

o izolovanou iniciativu jednoho vládního a jednoho opozičního poslance a poslanecký 

klub CDU/CSU byl až posléze seznámen s návrhem zákona, který jím byl podpořen pod 

podmínkou, že v návrhu budou výhradně uvedeni pouze poslanci vládních stran. 

(Berchem 2006) Mnohem více lze zavedení zákona vnímat jako proces pronikání 

problematiky ochrany klimatu do politických struktur, s čímž je přirozeně spojena jak 

podpora, tak i výhrady, případně odmítání. Nepřehlédnutelný také zůstává vliv 

především dotčeného průmyslu, v tomto případě energetických firem, kterým se 

přirozeně nelíbilo pronikání nových, jimi nekontrolovaných, technologií do jejich 

odvětví.  
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Tento první aspekt, kterým pravicová CDU/CSU, přispěla svým dílem ke 

koncepci Energiewende, je tedy možné chápat jako určitou náhodu, které na jednu 

stranu k realizaci dopomohly okolnosti sjednocování dříve rozděleného Německa, a na 

druhou stranu pak byla výrazem pronikání relativně nových environmentálních 

problémů do politického prostředí.   

 

3.2. KLIMATICKÁ OTÁZKA  

Druhým aspektem, který zde bude nyní probrán, je problematika emisí 

skleníkových plynů a jejich snižování. Cíle s touto problematikou spojené tvoří stejně 

důležitou součást Energiewende jakou je i podpora obnovitelných zdrojů. Ovšem pokud 

bychom srovnali podporu obnovitelných zdrojů a problematiku boje s klimatickými 

změnami z hlediska důležitosti pro CDU/CSU v 90. letech minulého století, tak bychom 

zjistili, že mnohem větší relevanci měla otázka klimatických změn. Podobně jako vznik 

zákona na podporu obnovitelných zdrojů i klimatická otázka se dostává do popředí 

s počátkem 90. let, do té doby byla tato problematika rozdělena mezi různá ministerstva, 

část agendy mělo na starosti ministerstvo průmyslu a část také ministerstvo dopravy. 

Jak ale problematika nabývala na významu, rostla i potřeba zajistit ji jednotnou správu. 

V roce 1990 bylo kanceláří spolkového kancléře pověřeno problematikou ochrany 

klimatu ministerstvo životního prostředí, které se na rozdíl od původně pověřených 

ministerstev, věnovalo otázce intenzivně. (Bruns a spol. 2009: 86) 

 Dá se říct, že pro otázku ochrany klimatu bylo stěžejní to, že se s touto 

problematikou seznámil kancléř Kohl a věnoval jí i přes události, kterými Německo 

procházelo počátkem 90. let, mimořádnou pozornost. (Schwarz 2012: 853) Již necelý 

rok po havárii v Černobylu (duben 1986) a vyobrazení kolínské katedrály sv. Petra 

zaplavené vodou v týdeníku Spiegel (srpen 1986), se vyjádřil kancléř Kohl, že otázka 

klimatu je nejnaléhavějším environmentálním problémem. (Weidner 2008: 7) O rok 

později, na klimatické konferenci v Torotnu, už hovoří v souvislosti s klimatickými 

změnami jako o politickém problému číslo jedna. (Weidner 2010: 161) Následuje celá 

řada dalších aktivit a iniciativ, které mají za cíl prosadit otázku klimatických změn ve 

světové politice. Do určité míry se to Helmutu Kohlovi podařilo, čehož je důkazem i 

schválení a pozdější ratifikace (2005) Kjótského protokolu. Přirozeně se nejednalo 
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pouze o zásluhy Helmuta Kohla, ovšem to, že problematiku zaštítil svým mezinárodně-

politickým vlivem, jí nepochybně dodalo potřebnou váhu.  

Jak jde vidět, politika Kohlových vlád vedla v oblasti klimatických změn ke 

konkrétním a důležitým krokům, navíc ve srovnání s podporou obnovitelných zdrojů, 

byla mnohem preferovanější. Ovšem na rozdíl od zákona na podporu obnovitelných 

zdrojů, se v souvislosti s politikou černo-žluté koalice objevuje mnohem více aspektů, 

které dohromady mohou do určité míry zpochybňovat klimatickou politiku CDU/CSU. 

V souvislosti s ambiciózním cílem německé vlády snížit emise skleníkových plynů o 

25% za období mezi lety 1990 a 2005, se poměrně často zmiňuje i pojem wall-fall-

profits. Pojem jako takový poukazuje na konkrétní výhody, které s pádem zdi a 

sjednocením Německa, měla republika získat při snižování emisí skleníkových plynů. 

Se sjednocením totiž došlo na východě země k masivnímu zavírání neefektivních 

průmyslových podniků a spolu s tím i k obrovským investicím do infrastruktury a 

bydlení, tyto kroky vedly k tomu, že již v polovině 90. let došlo v Německu k poklesu 

emisí CO2 o 12%. (Oberthür; Ott 1999: 65) Vliv nových spolkových zemí na snižování 

emisí skleníkových plynů je ještě více zřetelný srovnáme-li, jakého pokroku dosáhl 

východ země oproti západní části. Vůči roku 1990 došlo v nových spolkových zemích 

k roku 2010 k poklesu o více než 40%, zatímco ve starých spolkových zemích to bylo o 

cca 12%. (BMUB 2014: 18) Na tuto skutečnost se dá nahlížet z několika úhlů, jednak to 

lze vnímat jako výhodu, která devalvuje na první pohled smělé cíle německé vlády. Na 

druhou stranu sjednocení Německa a s tím spojený proces restrukturalizace bývalé 

NDR, byl spojený i s obrovskými finančními výdaji, které pokud by se hypoteticky 

použily na snižování emisí skleníkových plynů na západě země, tak by se nepochybně 

také výrazněji odrazily v množství snížených emisí. Určitý vliv měly i demografické 

změny v obou částech země, zatímco bývalý východ Německa přišel v 90. letech cca o 

milión obyvatel, na západě jich v tomtéž období přibylo cca 4 milióny. 

S předchozím aspektem může souviset i další, který ve své práci o Helmutu 

Kohlovi nastínil H. P. Schwarz. Schwarz postavil důraznou zahraniční politiku Helmuta 

Kohla v oblasti klimatu do kontrastu s jistým váháním, které kancléř vyjadřoval ve 

vztahu k nabídkám na stálé členství Německa v Radě bezpečnosti OSN. Schwarz uvádí, 

že důvodem proč Kohl možnost stálého členství Německa v RB OSN odmítal, mohly 

být obavy z německého „velikášství“, navíc „podrážděného“ znovusjednocením. Jako 

další pak Schwarz uvádí i představu Kohla, že bude v zahraniční politice vystupovat 
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jedním hlasem Evropská unie, tuto myšlenku, ale velice brzo Kohl opustil. (Schwarz 

2012: 854) Nově sjednocené Německo tak v 90. letech představovalo sílu, která 

vzhledem k historickým reminiscencím byla nucena svou zahraniční politiku upírat co 

možná nejvíce směrem k softpower, případně ji maximálně zprostit jakýchkoliv 

mocenských ambicí, což by v případě členství v RB OSN bylo jen velice obtížné. 

Nahlédneme-li touto optikou klimatickou politiku Německa, může se pak jevit jako 

jedno z východisek ze situace, kdy je třeba mít pevnou pozici v mezinárodně-politickém 

systému a zároveň nedávat najevo své silné mocenské postavení. Tato politika působí 

svým obsahem přirozeně i dovnitř země, vzhledem k silnému ekologickému smýšlení 

Němců.  

Posledním aspektem klimatické politiky Kohlových vlád, je vztah ochrany 

klimatu vůči jaderné energetice. Rok 1986 byl rokem, kdy se jaderná a klimatická 

otázka potkaly, a de facto až do dneška do velké míry určovaly a určují diskurz 

v energetice Německa. Od té doby až do roku 2011 byla pro CDU/CSU a i pro FDP 

atomová energie důležitou součástí boje s klimatickými změnami, respektive nástrojem, 

který držel emise skleníkových plynů Německa nízko. Tento argument byl jedním 

z nejčastějších, který Unionisté uváděli na obhajobu setrvání u jaderné energetiky. Ani 

zde si ovšem nelze odpustit pochybovačnou otázku, jestli nemohl být ten vztah jádro-

klima, v otázce kdo-koho podporuje, opačný. Jestli tedy klimatická otázka, alespoň 

zpočátku nebyla určitou podporou pro atomovou energetiku, do které bylo po ropných 

šocích ze 70. let investováno mnoho peněz. Uvažování o konci jádra by znamenalo 

jednak obrovské množství ztracených nákladů, ale do budoucna navíc ještě mnohem 

více nákladů spojených s ukončením provozu jaderných elektráren, vypořádáním se 

s vlastníky a efektivní nahrazení těchto zdrojů. Doplní-li se tato realita procesem 

sjednocování Německa po roce 1989, stává se výstup z jádra pro 90. léta naprosto 

nereálnou záležitostí. Pro Helmuta Kohla byl přirozeně každý další argument, který 

podpořil setrvání u atomu vítaným. Zatímco jaderné elektrárny se v důsledku nízkých 

emisí s ochranou klimatu doplňují, to samé se zdaleka nedá říct o elektrárnách 

využívajících jako palivo uhlí. I přes tuto skutečnost, měl ale Helmut Kohl vůči 

uhelnému odvětví Německa poměrně blízko. (Lippold 2010: 203) Vznikl tak zvláštní 

paradox, kdy na jednu stranu černo-žlutá vláda Helmuta Kohla podporovala boj 

s globálním oteplováním a usilovala v souvislosti s tím o snižování emisí skleníkových 

plynů, což bylo mimo jiné používáno i jako argument pro využívání jaderné energie, a 
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na druhou stranu dotovala těžbu černého uhlí
8
. Navíc Kohlova vláda do roku 1994 

akceptovala uhelnou přirážku (Kohlepfennig)
9
, kterou museli platit odběratelé 

elektrického proudu.  

Klimatická politika vlády Helmuta Kohla měla mnohem větší politickou podporu, 

než tomu bylo u obnovitelných zdrojů, ovšem v podobném poměru jsou s ní spojené i 

větší kontroverze.  

 

3.3. ATOMAUSSTIEG 

Jako poslední zde bude zmíněn nejdůležitější krok, který CDU/CSU udělala ve 

vztahu k Energiewende a to připojení se k odklonu od jaderné energetiky. Jak již bylo 

řečeno, jedná se ve vztahu k nové energetické koncepci o velice důležitý krok a to, jak 

pro Energiewende jako takovou, tak i pro německou politickou scénu. Po událostech ve 

Fukušimě a následných krocích tehdejší černo-žluté koalice, se Energiewende dostala 

do širšího povědomí. Po roce 2011 poutala koncepce pozornost jako celek, zatímco před 

rokem 2011 to byly většinou jen její kontroverznější části, především jaderná 

energetika. Odstranění těchto kontroverzních témat stavělo politické konkurenty 

CDU/CSU do role, kdy jen těžko hledaly alternativy, které by pomohly těmto stranám 

mobilizovat voliče. (Huß 2014: 440) Následující řádky se pokusí odkrýt možné motivy 

skryté za rozhodnutím vlády Angely Merkelové, ukončit do roku 2022 provoz 

jaderných elektráren v Německu.  

Oficiálním důvodem, který vedl druhou vládu Angely Merkelové na jaře v roce 

2011 k odklonu země od jádra, bylo možné riziko (zbytkové riziko), které ač velice 

nepatrné, tak představuje určitou hrozbu. Toto riziko existovalo přirozeně i před 

katastrofou v Japonsku, ale bylo vnímáno jako přijatelné. Ovšem skutečnost, že se 

takové riziko stane realitou v zemi na podobně vyspělé úrovni jako je Německo, vedlo 

kancléřku k tak radikálnímu kroku. (Merkel 2011) Ještě než přejdeme k možným dalším 

motivům, které rozhodnutí kancléřky mohly také ovlivnit, pozastavíme se krátce u 

jejího oficiálního důvodu k Atomausstiegu. Kancléřka ve své řeči ve vztahu k Fukušimě 

zmiňovala zbytkové riziko, ale jak ve své publikaci uvádí Klaus-Dieter Maubach, 

                                                 
8
 Ještě v roce 1998 to bylo 3,58 mld. Euro. (Reiche 2005 :93) 

9
 V roce 1994 byl tzv. Kohlepfennig zrušen Ústavním soudem,  
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japonská tragédie ve Fukušimě se neodehrála v rámci zbytkového rizika. Maubach 

uvádí příklad zabezpečení německých atomových elektráren vůči záplavám, kdy toto 

zabezpečení je projektováno na sto tisíciletou vodu. Jinými slovy pravděpodobnost 

možného rizika je třeba posunout až k hranici nepravděpodobného, pak hovoříme o 

zmiňovaném zbytkovém riziku. (Maubach 2014: 16) Ovšem jak Maubach ve své práci 

poukazuje, v rozmezí přesahujícím nepatrně jedno století, se u východního pobřeží 

Japonska, objevily hned třikrát ničivé přílivové vlny (1896, 1933 a 2011), přičemž 

epicentra zemětřesení, která tyto vlny vyvolala, byla od sebe vzdálená necelých 200 km. 

(Maubach 2014: 6) Postižené japonské atomové elektrárny, tak byly sotva projektovány 

na stoletou vodu. Uvedený příklad se týká ochrany atomových elektráren v Japonsku a 

Německu vůči vysoké vodě, kdy zabezpečení německých zařízení je na velmi vysoké 

úrovni, nicméně i jak uvedla ve své řeči kancléřka, nemusí a nejednalo by se o stejné 

hrozby jako v případě Japonska (zemětřesení a tsunami). (Merkel 2011) Pokud ale 

vezmeme v potaz například teroristický útok, který se začal vnímat jako výrazná hrozba 

především od září roku 2001, a kde míra rizika může být řádově vyšší než u velké vody, 

budeme marně hledat podobně radikální rozhodnutí jako to, ke kterému přistoupila 

vláda Angely Merkelové v roce 2011. (Maubach 2014: 17) Oficiální zdůvodnění středo-

pravé vlády k odklonu od jádra lze obecně ve vztahu ke zbytkovému riziku přijmout, 

ovšem ve vztahu k událostem ve Fukušimě a k rychlosti s jakou byla všechna důležitá 

rozhodnutí učiněna, se toto zdůvodnění jeví jako nedostatečné a postrádající další 

relevantní motivy, které mohly více či méně tvořit rozhodující prvek pro konečné 

rozhodnutí.  

V textu níže budou přiblíženy některé události a okolnosti, které mohly hrát roli 

při formování rozhodnutí černo-žluté vlády z roku 2011, připojit se k Atomausstiegu. 

Podobně jako byli v řadách SPD jistě členové, kteří si dokázali představit delší 

přechodné období odklonu od jádra, tak i v řadách CDU/CSU byli členové, kteří zase 

naopak nevnímali jadernou energetiku jako nutnou složku energetického mixu a byli 

pro mnohem kratší prodloužení provozu jaderných elektráren, než požadovalo stranické 

vedení a koaliční FDP. (Huss 2014: 432) Christian Huss v této souvislosti 

poznamenává, že rozhodnutí z podzimu roku 2010, o prodloužení provozu jaderných 

elektráren, bylo ústupkem konzervativním kruhům uvnitř CDU/CSU. Přitom samotná 

kancléřka preferovala spíše politiku kompromisu, navíc na jaře roku 2010, bylo 

v průzkumech 70% Němců pro ukončení provozu jaderných elektráren. (Huss 2014: 
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439) Fukušima pak z tohoto úhlu pohledu znamená posílení pragmatičtější části strany 

na úkor konzervativců. Podle Husse pak již nic nebránilo kancléřce v tom, aby použila 

osvědčenou stranickou strategii „asymetrické demobilizace“, spočívající v přebrání 

témat, které mají váhu mobilizovat voliče opozice a zároveň s tím odsouvat 

kontroverzní témata do pozadí. (Huss 2014: 440)  

Už od druhé poloviny 80. let je pro CDU/CSU spojována otázka atomové energie 

s otázkou ochrany klimatu, respektive se snižováním emisí skleníkových plynů. I přesto, 

že mohlo být toto spojení využíváno účelově, nemění to nic na skutečnosti, že 

jednoduše z logiky věci je nutné po tom, co dojde k odstavení jaderných elektráren, 

jejich kapacity něčím nahradit. Vzhledem k tomu, že trh s emisními povolenkami 

nefunguje jak má a cena uhlí je na nízké úrovni, navíc většině Němců stále rostou ceny 

elektřiny, jeví se jako jediná možnost, která omezí růst nákladů, využívat výkony 

uhelných elektráren. I přes vysokou účinnost německých uhelných elektráren, je jejich 

širší využití spojeno i s vyššími emisemi CO2, než by tomu například bylo, pokud by se 

využívaly plynové elektrárny nebo zmiňované elektrárny atomové.  Právě s ohledem na 

problematiku klimatických změn, je reakce Angely Merkelové na události ve Fukušimě 

docela zarážející. Situaci navíc ještě víc zamlžuje osobní vztah kancléřky k celé 

problematice. V 90. letech totiž stála jako mladá politička u zrodu klimatické politiky 

Německa, když v roce 1994 vystřídala v čele ministerstva životního prostředí Kause 

Töpfera a v důsledku toho se pak i významně podílela na přípravě Kjótského protokolu. 

(Weidner 2008: 9) Jako jeden z možných důvodů, který kancléřce pomohl se přenést 

přes klimatickou otázku, vidí Ralph Bollmann neúspěch, ve který vyústila klimatická 

konference, která se konala na sklonku roku 2009 v Kodani. Problémy spojené s tím 

vůbec dostat k jednacímu stolu tak ekonomicky významné a co se týče produkce emisí 

skleníkových plynů ještě významnější mocnosti, jakými jsou Spojené státy a Čína a ve 

finále dojednaný kompromis, který se ani zdaleka neblížil evropským představám, vedl 

kancléřku ke ztrátě iluzí vůči jednotnému globálnímu boji s klimatickými změnami. 

(Bollmann 2013: 56) Pokud by neúspěch z Dánské konference Angelu Merkelovou 

opravdu tak poznamenal, nepochybně by to hrálo významnou úlohu při rozhodování o 

Atomausstiegu z jara roku 2011. Pro německou kancléřku by v takovém případě pěti až 

desetiprocentní
10

 odstup od cílů, které si v oblasti snižování emisí skleníkových plynů 

předsevzalo Německo, nebyl zas až takový problém. Navíc v současnosti sdílí 

                                                 
10

 Tyto hodnoty udává například ve svém článku Ch. Huss. (Huss 2014: 438) 



24 

 

zodpovědnost za klimatické cíle země i SPD a ještě k tomu na ministerstvech přímo 

odpovědných za tuto problematiku, tj. ministerstvu životního prostředí a ministerstvu 

průmyslu. Je otázkou do jaké míry mohla kancléřka v roce 2011 predikovat budoucí 

vývoj, ale pravděpodobnost toho, že vláda, která bude následovat po tehdejší koalici 

CDU/CSU a FDP, bude s největší pravděpodobností jiná a nejspíš se bude jednat o třetí 

velkou koalici, se rýsovala stále zřetelněji. Již od poloviny roku 2010 se totiž volební 

preference FDP pohybovaly pod hranicí 5% potřebných k získání poslaneckých 

mandátů
11

. (FGW 2015) 

Tímto jsme se dostali k dalšímu možnému motivu, který mohl ovlivňovat klíčové 

rozhodnutí Angely Merkelové z roku 2011. Co by ve finále pro CDU/CSU znamenalo 

takové oslabení FDP, že by se tato strana nedostala ve volbách vůbec do Spolkového 

sněmu? Jak již bylo naznačeno, tato varianta se podle volebních průzkumů rýsovala již 

od poloviny roku 2010. Kromě oslabení FDP, došlo i k poklesu preferenci CDU/CSU. 

Jak ukazují průzkumy, tak voličské preference se od zmíněných stran přesouvaly ke 

straně Zelených, samotná tato skutečnost má nemalou vypovídající hodnotu, přidáme-li 

k tomu slabé výsledky FDP, bylo by za takové situace pro CDU/CSU obtížné držet se 

svého programu v oblasti jaderné energetiky. Prodloužení provozu jaderných elektráren, 

které prosadila v druhé polovině roku 2010 černo-žlutá koalice, by mělo s největší 

pravděpodobností životnost jednoho funkčního období, tj. do roku 2013. CDU/CSU by 

jen za opravdu výjimečných okolností mohla sama sestavit většinovou vládu a při 

absenci liberální FDP, by koaliční vládu mohla sestavovat pouze se stranami, které mají 

ve svém programu více (Zelení), či méně (SPD) zdůrazněný Atomausstieg. Jinými 

slovy politika prodloužení provozu atomových elektráren se z hlediska možných 

povolebních variant stávala v důsledku slabé volební podpory FDP pro CDU/CSU 

neudržitelnou.  

Skutečnost, že se v roce 2011 odhodlala černo-žlutá koalice k revizi svého ani ne 

půl roku starého rozhodnutí o prodloužení provozu jaderných elektráren a připojila se 

tak k ostatním stranám zastoupeným ve Spolkovém sněmu odmítajících jádro, byla pro 

energetickou koncepci Německa zásadním krokem. Oficiální argumenty vlády, které 

tento radikální krok zdůvodňovaly, sami o sobě nebyly dostatečně pádné, ve světle výše 

zmíněných vedlejších motivů, se tak jako hlavní impuls pro výstup vládní koalice 
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 Viz příloha. 
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CDU/CSU a FDP z jádra, jeví politické motivy, přičemž události v Japonské Fukušimě 

lze v tomto kontextu chápat jako prvek, který výrazně urychlil celý proces.  

 

ZÁVĚR 

V roce 1980 vznikl pojem a koncepce Energiewende, která byla přibližně o 20 let 

později realizována rudo-zelenou koalicí. Přestože podíl Sociálních demokratů a 

Zelených na realizaci EW je zásadní, nelze opomenou ani vliv, který na energetickou 

koncepci měla CDU/CSU. Ještě před nástupem G. Schrödera na kancléřský post v roce 

1998, se CDU/CSU  významně zasloužila o rozvoj obnovitelných zdrojů spolu 

s klimatickou otázkou. Význam dalšího kroku, který ze strany CDU/CSU podstatně 

ovlivnil realizaci EW, bylo připojení pravicové strany k Atomausstiegu v roce 2011. 

Zatímco první kroky pravicové strany z 90. let výrazně podnítily rozvoj obnovitelných 

zdrojů a snižování emisí skleníkových plynů, přičemž tak následující vládě rudo-zelené 

koalice částečně připravily cestu k zavedení EW, kroky které provedla vláda A. 

Merkelové v roce 2011, byly svým dopadem zásadní. Před rokem 2011 se totiž začaly 

projevovat důsledky toho, že byla politická scéna rozdělena v otázce odklonu od jádra. 

Tato rozpolcenost negativně ovlivňovala i dynamiku celé EW, což je zřetelné především 

ve srovnání se situací po roce 2011, kdy celo-politický konsenzus vedl k sérii kroků, 

které bylo nutné provést s ohledem na odstavování řady atomových elektráren ze sítě.   

Podíl, kterým CDU/CSU přispělo k zavedení a realizaci EW je zřetelný, to samé 

se ovšem nedá říct o motivech, které k tomu pravicovou stranu vedly. Zatímco uvedení 

zákona na podporu obnovitelných zdrojů do praxe, za vlády H. Kohla, by se dalo 

označit jako spontánní záležitost, to samé se již nedá říct o klimatické politice. Otázka 

klimatu byla kancléřem výrazně podporována a Spolková republika se v této oblasti 

hodně angažovala i na mezinárodní scéně. Vzhledem k okolnostem se ale vznášejí 

pochyby, zdali nebyla celá iniciativa v této oblasti do značné míry ovlivněna i jinými 

motivy, než je ochrana klimatu. Byl zmíněn především vztah klimatu a jaderné 

energetiky, kdy na jednu stranu provoz atomových elektráren byl obhajován jako 

klimaticky čistý zdroj energie a na druhou stranu vláda dlouho otálela se zrušením 

podpory uhelného průmyslu v zemi. Je také otázkou, jestli nebyla klimatická politika 

Helmuta Kohla do jisté míry náhradou za plnohodnotnou mocenskou pozici Německa 

v mezinárodní politice, z čehož měl kancléř vzhledem k minulosti země obavy.  
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Atomausstieg Angely Merkelové byl zdůvodňován nepřípustnosti zbytkového 

rizika, plynoucího z provozu atomových elektráren. Pochybnosti ovšem vyvolává 

načasování, protože rizika, která v Německu přicházela a přichází v úvahu, byla 

přítomna už před katastrofou ve Fukušimě. S ohledem na to se pak nabízejí i jiné 

motivy a okolnosti, které mohly rozhodnutí kancléřky ovlivnit. Asi jako nejvíce 

spekulativní se jeví spojení se špatným výsledkem klimatické konference v roce 2009 

v Kodani, který mohl kancléřku přivést k určité deziluzi v otázce klimatických změn, 

což ji pak mohlo ulehčit rozhodování o ukončení provozu jaderných elektráren. 

Mnohem reálněji se jeví argument vnitrostranického pnutí, kdy prodloužení provozu 

atomových elektráren z podzimu 2010, bylo krokem, který měl zklidnit rozpory ve 

straně směrem ke konzervativnímu křídlu, zatímco o půl roku později se jednalo o krok, 

který stranu nasměroval na původní kurz. Jako pádný se jeví i argument společensko-

politické reality. Ve společnosti Atomausstieg pravidelně vyvolával velké emoce a proti 

atomu byla i více než polovina obyvatelstva, k této skutečnosti se přičítala i razantně se 

oslabující pozice FDP ve volebních průzkumech. Liberálové se od poloviny roku 2010 

drželi v průzkumech pod hranicí 5% potřebných k tomu, aby se strana dostala do 

Spolkového sněmu. CDU/CSU by absencí FDP ve Spolkovém sněmu ztratila kvůli 

otázce atomu svůj koaliční potenciál. V úvahu by pak již přicházely pouze strany, které 

by v této otázce nebyly ochotny slevit.  

Vrátíme-li se k zákonu na podporu obnovitelných zdrojů z roku 1991 a 

promítneme okolnosti s ním spojené s otázkou klimatu a odklonu od jádra, můžeme 

uzavřít obecnou větou, že politická rozhodnutí jsou někdy motivována přesvědčením, 

ale téměř vždy jsou realizována, pokud se politicky vyplatí.  

 

 

SUMMARY 

In 1980, the term and concept of Energiewende (EW) was established. It was 

realized by the Red-Green Coalition about 20 years later. Although the involvement of 

the Social Democrats and the Greens on the realization of EW is essential the influence 

of the CDU/CSU on the energy concept cannot be disregarded. In the 1990's the 

government introduced H. Kohl's Act on the promotion of renewable energy sources 

and the same government also helped to solve important issues regarding the climate. 
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Then the year 2011 was crucial for the entire concept of EW as the party of Angela 

Merkel announced the nuclear phase out.  

The governments of H. Kohl and A. Merkel justified the aforementioned steps by 

the climate protection and in the case of the nuclear phase out inadmissibility of just a 

minimum risk. These reasons, however, hide a whole series of factors that could have 

had a significant impact on the final decision. The climate policy of H. Kohl could have 

been influenced for example by the nuclear technology and its defence, then the so-

called wall-fall-profit and last but not least, the unified Germany's role in the 

international politics. The decision of Angela Merkel to phase out the nuclear power 

could have been influenced by the failure of the climate conference in Copenhagen in 

2009, then by the internal conflicts and last but not least, even by very low electoral 

preferences of the FDP. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

BMUB   Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und    

  Reaktorsicherheit (Spolkové ministerstvo pro ochranu životního   

  prostředí a jadernou bezpečnost) 

BMWi  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Spolkové    

  ministerstvo průmyslu a energetiky) 

CDU/CSU  Christlich-Demokratische Union (Křesťansko-demokratická unie)  

  CDU; Christlich-Soziale Union (Křesťansko-sociální unie) CSU 

CO2  oxid uhličitý 

EW  Energiewende 

FDP  Freie Demokratische  Partei (Svobodná demokratická strana) 

NDR  Německá demokratická republika 

RB OSN  Rada bezpečnosti Organizace spojených národů 

SPD  Sozialdemokratische Partei Deutschland (Sociálně demokratická   

  strana Německa 
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PŘÍLOHA 

Příloha č. 1: Volební preference do Spolkového sněmu za období 2010-2011 (graf) 

 

 
Zdroj: FGW 2015 
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