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Bakalářská práce bude zaměřena na komparaci politiky a postoje Německa a Turecka vůči 

Rusku v kontextu jejich členství v NATO. Práce se zabývá historickými a současnými 
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formulovanou hypotézu. Ve druhé části jsou analyzovány a komparovány politiky a postoje 

zkoumaných zemí v rámci NATO vůči Rusku. Pomoci analogie jednotlivých aspektů dojde 
k potvrzení či vyvrácení hypotézy, tedy že historické a současné aspekty společné 

zkoumaným zemím měly/mají vliv na jejich současné politiky v rámci NATO vůči Rusku.  
 Abstract 
The bachelor thesis will focus on the comparison of policies and attitudes of Germany and 
Turkey towards Russia in the context of their membership in NATO. The thesis analyses 
historical and contemporary aspects that are common to Germany and Turkey and which also 
form the basis for the formulated hypothesis. The second part analyses and compares the 
policies and attitudes of the countries within NATO towards Russia. Using the analogy of 
individual aspects hypothesis will  be confirm or refute that historical and contemporary 
aspects shared by both countries affected / affect their current NATO policies towards Russia. 
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Abstrakt 
 
 Bakalářská práce bude zaměřena na komparaci politiky Německa a Turecka vůči 

Rusku v rámci jejich členství v NATO. Zaměří se na shodné aspekty, které jsou společné 

Německu a Turecku a které tvoří východisko pro formulovanou hypotézu. Tyto faktory budu 

následně testovat na jednotlivých případech jednání Německa a Turecko vůči Rusku v rámci 

konkrétních intervencí NATO. 
 
Úvod do problematiky 
 
 Jednou z příčin omezených možností kooperace v rámci mezinárodních organizací a 
institucí je zvýšená heterogenita jejich vnitřního prostředí.  Klíčovou roli v této práci bude hrát 

NATO, Severoatlantická aliance.  Bezpečnostní role této organizace a její působnost je 

důležitá nejen pro zachování vyvážení poměrů celosvětových sil. V současné době jsou v 

NATO zastoupeni výrazní světoví aktéři, mezi které patří mimo jiné USA, Velká Británie, 

Německo, Francie a Turecko. Každá ze členských zemí má specifické zájmy a ambice, které 

se projevují jak v rámci jejich členství v NATO, tak mimo ně. V této práci vedle sebe 

postavím dvě země – Německo a Turecko.  
 Ačkoliv jde na první pohled o výrazně odlišné aktéry, ať už po geografické, 

politické, ekonomické či kulturní stránce, bude cílem práce identifikovat společné faktory, 
především v rámci historické zkušenosti obou zemí a na úrovni jejich ekonomických vztahů s 

Ruskem. Tyto dva aspekty tvoří základ pro formulaci hypotézy a možnost porovnávat jejich 

politiku v rámci konkrétních operací NATO, které se dotkly vztahů mezi touto organizací a 

Ruskem. 
 
Cíle práce 
 
 Cílem práce je porovnáním vybraných historických a současných aspektů německé a 
turecké zahraniční politiky zjistit, zda a do jaké míry jsou politiky těchto dvou aktérů vůči 

Rusku v rámci jejich členství v NATO podobné. 



  

 Prostředkem k ověření míry shody bude analýza konkrétních vojenských operací 

NATO, které se nějakým způsobem dotkly ruských zájmů a ovlivnily tedy i zájmy Německa a 

Turecka vůči této třetí straně. 
 
Hypotézy 
 
1. Německo a Turecko mají na základě podobného historického a ekonomického kontextu 

podobnou politiku vůči Rusku v rámci jejich členství v NATO.  
2. Během intervence NATO v Kosovu, operace v Afghánistánu a intervence v Libyi došlo 

ke střetu zájmů Německa a Turecka s Ruskem, přičemž východiska ruské politiky 
Německa a Turecka byla do značné míry podobná. 

 
Metodologie 
 
 Bakalářská práce bude založena primárně na komparaci Německa a Turecka ve třech 

níže specifikovaných oblastech. Další metodou bude analogie, úsudek o shodě Německa a 

Turecka na základě několika shodných vlastností a to především v rámci stanovené hypotézy.  
 Nejprve stanovím okruhy, ve kterých se Německo a Turecko historicky shodovaly. 
Prvním ze zkoumaných okruhů bude imperiální zkušenost obou zemí.  Období německého 

imperialismu, relevantní pro tuto práci, datuji do období od druhé poloviny 19. století do 
počátku první světové války. Naproti tomu největší rozmach imperiálního Turecka, respektive 
Osmanské říše, by bylo nutno zařadit do dřívějšího období. Přesto se v této práci budu 
zabývat tureckým imperialismem od počátku 19. století do první světové války. V rámci 

imperiální zkušenosti těchto zemí bude jedním ze zkoumaných faktorů nacionalismus a jeho 
rozdílný vliv na oba národy. V případě Německa bude nacionalismus zkoumán jako jedna z 

příčin vzestupu říše, která vedla až k první světové válce. V Turecku byl naopak příčinou 

pádu a rozpadu Osmanské říše, tedy úpadku jejího imperialismu. Obdobné zkušenosti jako 
Německo a Turecko má i Rusko, jehož imperiální období bychom mohli datovat již od roku 

1721, kdy po vítězství v severní válce vzniklo tzv. „ruské impérium“ a Petr I. Veliký přijal 
titul imperátora.  Ruské impérium zaniklo v roce 1917, kdy abdikoval car Mikuláš II.  
 Druhým společným okruhem obou zemí bude konfrontace Německa a Turecka s 

SSSR na počátku studené války. Rusko hrálo významnou roli při rozdělování území Německa 

mezi Západ a Východ. V rámci turecko-ruských vztahů na počátku studené války přiblížím 

pozadí sovětských nároků na vojenské základny mezi Černým a Středozemním mořem.  Třetí 



  

okruh bude vymezen specifickými ekonomickými vztahy Německa a Turecka s Ruskem od 
90. let 20. století. Jejich vzájemné ekonomické vztahy lze označit jako specifické, jelikož 

Rusko je pro Turecko jedním z největších dodavatelů ropy a plynu, obdobně jako pro 

Německo.  
 Předpokladem je, že Německo se s Tureckem shodují ve zkušenostech v rámci všech 
tří zkoumaných okruhů. Po analýze těchto zkušeností budu moci předpoklad potvrdit. Poté 
budu zkoumat vliv společných faktorů na politiku obou zemí v rámci konkrétních zásahů 

NATO. Mezi zásahy NATO zahrnu intervenci aliance v Kosovu, operaci v Afghánistánu a 

intervenci v Libyi. Právě v těchto případech mělo Německa, Turecko a Rusko v oblastech své 

zájmy. Klíčové bude zahrnout a aplikovat různé aspekty jednotlivých okruhů na konkrétní 
politická jednání Německa a Turecka vůči Rusku během zmíněných zásahů NATO, 
respektive to, zda jejich společná imperiální minulost, konfrontace s SSSR při zrodu studené 

války a jejich současné ekonomické vztahy s Ruskem ovlivňovaly podobně či stejně právě 

jejich politiku v NATO vůči Rusku. 
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ÚVOD 
 Jednou z příčin omezených možností kooperace v rámci mezinárodních organizací 
a institucí může být heterogenita jejich členů. Tuto tezi lze demonstrovat i na organizacích, 

které jsou v mnoha ohledech vnímány jako relativně homogenní, například politickými 

systémy nebo ideologickými preferencemi svých členů, jako je Organizace Severoatlantické 

smlouvy (dále jen „NATO“). V současné době jsou v NATO zastoupeni výrazní světoví či 

regionální aktéři, mezi které patří mimo jiné USA, Velká Británie, Německo či Francie. Právě 

ti musí být schopni efektivní spolupráce k dosažení jednotného postoje NATO  
na mezinárodním poli. Každá ze členských zemí však má specifické zájmy a ambice, které se 

projevují jak v rámci jejich členství v NATO a jejich politikách, tak mimo ně.  
 
 Na výše položenou tezi lze však nahlédnout i z jiné perspektivy a ptát se, zda  
na první pohled odlišní aktéři nemohou být ve svých politikách v rámci mezinárodní 

organizace ve skutečnosti kompatibilnější, protože sdílejí některé skryté, ale důležité faktory, 

jež formují jejich postoje. V této práci budu vedle sebe srovnávat dva členské státy NATO – 
Německo a Turecko. Jde na první pohled o výrazně odlišné aktéry, ať už po geografické, 

politické, ekonomické či kulturní stránce, nicméně cílem práce bude analyzovat faktory, které 

jsou jim společné, především historickou zkušenost obou zemí a úroveň jejich ekonomické 
provázanosti s Ruskem. Tyto dva aspekty tvoří základ pro formulaci hypotézy a demonstraci 
jejich politiky na pozadí současné politiky NATO.  
 
Stanovená hypotéza zní:  
I. Jednotlivé aspekty zkušenosti s imperiální minulostí, zkušenosti s konfrontací s SSSR při 

zrodu studené války a současných ekonomických a obchodních vztahů Německa a 

Turecka s Ruskem totožně ovlivňují Německou a Tureckou politiku vůči Rusku na pozadí 

současné politiky NATO.  
 
Cílem práce je zjistit, zda se politik a postoje těchto dvou aktérů shodují na základě 

jednotlivých aspektů určitých historických zkušeností, které budou představeny v první 

teoretické části této práce a vyvrátit či potvrdit stanovenou hypotézu. Prostředkem ke zjištění, 

zda je současná politika zkoumaných zemí ovlivněna právě společnými zkušenostmi v rámci 

tří teoretických okruhů, bude analýza s navazující komparací politik a postojů zkoumaných 

zemí v rámci NATO vůči Rusku. Pomoci analogie jednotlivých aspektů, které v rámci 
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společných okruhů z teoretické části budu zkoumat, dojde k potvrzení či vyvrácení hypotézy. 

K metodologii práce více v další kapitole.  
 
 Od původní teze došlo k odchýlení v rámci druhé empirické části práce. Tato část 

projektu práce původně spočívala na analýze jednotlivých operací NATO, v rámci kterých by 

se mohl zkoumat postoj Německa a Turecka v rámci této organizace vůči Rusku. Po 

zhodnocení možností získat dostatek objektivních a relevantních dat k několika operacím, 

které měly být zkoumány, došlo po doporučení vedoucího práce ke stanovení obecnějšího 

rámce empirické části práce. Analyzovány tedy nově budou současné politiky Německa a 

Turecka v rámci NATO vůči Rusku se zaměřením na hlavní události a jevy posledních let.  
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1 VYMEZENÍ POJMŮ A POUŽITÁ METODOLOGIE 
Bakalářská práce bude rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části, bude podán 

ucelený výklad a komparace Německa a Turecka v rámci tří zkoumaných okruhů a stanoveny 
jednotlivé aspekty těchto okruhů. Druhá, empirická část, bude spočívat na analýze současného 

chování Německa a Turecka v rámci NATO vůči Rusku, komparaci těchto jejich politik a 

postojů na základě jednotlivých aspektů, stanovených na základě tří společných okruhů, za 

použití analogie, tedy zjištění obdobných znaků těchto jednání a postojů. Cílem bude tedy 

určit, že vybrané aspekty stanovené v rámci zkušeností určených v první teoretické části 

ovlivňují chování Německa a Turecka, resp. že se jejich politiky a současné postoje a role 
v rámci NATO vůči Rusku shodují, a to v předem stanovených případech, konkrétně 

v souvislosti s krizí na Ukrajině a anexí Krymu, válkou v Sýrii, podporou východních hranic 

EU a situací v Afghánistánu. Tyto příklady byly vybrány z důvodu jejich aktuálnosti (jelikož 

práce byla zaměřena na současnou politiku) a především zřejmého střetu zájmů všech tří 

států, tedy Turecka, Německa (jak samostatně, tak v rámci NATO či Západu), a Ruska. 
 
Nejprve stanovím okruhy, s nimiž mají zkušenost Německo i Turecko. Jsou jimi 

společná imperiální minulost Německa Turecka, historická zkušenost s konfrontací se Svazem 
sovětských socialistických republik (dále jen „SSSR“) na počátku studené války a specifické 

ekonomické vztahy s Ruskem. Tyto okruhy jsem vybrala proto, že každý z nich svým 

způsobem pokrývá dílčí oblasti zahraniční politiky těchto států. Těmito oblastmi jsou 

bezpečnost, ekonomika a expanzivní či mocenská politika. Výběr těchto okruhů jsem 

uskutečnila z následujících důvodů. Pro vyšší úspěšnost objektivizace závěru jsem se 

rozhodla pro jeden aktuální okruh, kterým jsou v tomto případě ekonomické vazby. Ty byly 

zvoleny především pro svoji schopnost velice rychle měnit politiky a postoje aktérů na 
mezinárodním poli. Bylo zde tedy přihlédnuto k intenzitě dopadu a potenciální možnosti 

ovlivňovat politiku Turecka a Německa. Druhé dva historické okruhy byly upřednostněny 

před dalšími možnými aktuálními okruhy z následujících důvodů.  
 
Období imperialismu bylo vybráno v případě Turecka proto, že východní otázka byla 

v tomto období středem nejen britské, ale i ruské imperiální politiky. Pro účely této práce je 

tedy tento okruh relevantní z důvodu možnosti vlivu na současnou politiku Turecka vůči 

Rusku v rámci NATO z hlediska ruského revizionismu. Imperialismus může mít také dopad 

na současnou tureckou politiku v rámci NATO v Blízkovýchodním regionu, neboť Turecko 
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má z hlediska této své minulosti blízko nejen dějinně, ale také etnicky a jazykově. U Německa 

je období imperialismu klíčové pro jeho vyústění v první světovou válku, která se stala 

významný historickým milníkem této země. Historie, který svým způsobem může ovlivňovat 

současné dění, je tedy neoddělitelnou součástí každého státu. Německo navíc bylo společně 

s Británií, Francií a Ruskem jedním z největších aktérů imperiálního období. V tomto směru 

je tedy okruh vybrán i s přihlédnutím na skutečnost, že obdobnou zkušenost s ním má Rusko. 
 

 Zkušenost s konfrontací s SSSR při zrodu studené války byla jako stanovený 

společný okruh vybrána z následujících důvodů. Turecko se s SSSR – jak bude uvedeno níže, 

konfrontovalo v oblasti Černého moře. Právě zde setrvává dlouhodobě zájem Ruska, který lze 

v posledních letech zaznamenat při krizi na Ukrajině a anexi Krymu. Tato historická 

zkušenost tedy může být (jak se pokusím v této práci potvrdit či vyvrátit) jedním z důvodů 

některých postojů a politik Turecka vůči Rusku v rámci NATO. Z hlediska výběru byl tento 

okruh důležitý také pro Německo. To se při zrodu studené války konfrontovalo s SSSR 
v rámci rozdělení Německa (a pomyslného rozdělení Evropy) na Západní a Východní část. 

Tento významný fakt, tedy konfrontace zemí při rozdělení, které hrálo důležitou roli po další 

dekády století a ovlivňovalo mezinárodní politiku, shledávám jako potenciálně relevantní také 

pro některá současná jednání této země. Tyto historické konfrontace jsem vybrala také proto, 

že se udály před začátkem studené války, po jejímž konci vyvstaly opět otázky o 

znovunastolení politického pořádku v Evropě i na Blízkém Východě a mnohé země tak začaly 

usilovat o obnovu některých jevů, které tu byly dříve (např. právě zmíněná agrese Ruska 

v Černém moři a jak bude analyzováno ve čtvrté části, také ruský revizionismus a snaha o 

ochranu východních hranic EU).  
 
Prvním ze společných zkoumaných okruhů tedy bude imperiální zkušenost obou zemí. 

Období německého imperialismu, relevantní pro tuto práci, datuji do období od vzniku 

Německého císařství v roce 1871 do počátku první světové války. Naproti tomu největší 

rozmach imperiálního Turecka, respektive Osmanské říše, by bylo nutno zařadit do dřívějšího 

období. Přesto se v této práci budu zabývat tureckým imperialismem od počátku 19. století do 

první světové války. Toto období jsem přes skutečnost, že vrchol osmanského imperialismu 

lze zaznamenat dříve, stanovila  na základě  totožnosti vlivů, které v datovaném období 

působí na obě země, takže důsledky imperiální zkušenosti budou vhodněji aplikovatelné 
na závěry v této práci. V rámci imperialismu se pozastavím také u nacionalismu a jeho 
rozdílného vlivu na oba národy, což je jeden z důvodů, proč bylo u Osmanské říše vybráno 
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pozdější období imperialismu. Vliv nacionalismu tak bude v obdobném časovém rozmezí 
přímo srovnatelný. V případě Německa byl nacionalismus jednou z příčin vzestupu říše, která 

vedla až k první světové válce. V Turecku byl naopak příčinou pádu a rozpadu Osmanské 

říše, tedy konce jejího imperialismu. Z hlediska tohoto okruhu bude pro poslední část práce 

významných několik aspektů. Prvním z nich je zmíněný nacionalismus, mocenské prvenství 

zemí v rámci jejich regionů a obrana regionu, v rámci kterého aplikují svoji moc a kde mají 

výsadní postavení. 
 
Druhý okruh bude zaměřen na roli SSSR při rozdělování území Německa mezi Západ 

a Východ. V rámci turecko-ruských vztahů na počátku studené války přiblížím pozadí 

sovětských nároků na vojenské základny mezi Černým a Středozemním mořem. Jedním 

z aspektů, které v rámci tohoto okruhu budu aplikovat v poslední části práce, je právě daná 

obrana proti ruské mocenské politice u hranic s EU, resp. Evropou, v současném kontextu 

proti ruskému revizionismu s přihlédnutím na obnovu nárazníkových pásem Ruska. 
 

 Třetí okruh bude vymezen současnými specifickými ekonomickými vztahy Německa 

a Turecka s Ruskem. Specifičnost jejich vzájemných ekonomických a obchodních vazeb lze 

shledat v tom, že Rusko je pro Turecko jedním z největších obchodních partnerů, přičemž 

ekonomické vztahy těchto zemí se staly jednou z nejdůležitějších součástí jejich bilaterálních 

multidimenzionálních vztahů. Německo je pro Rusko jedním z největších obchodních 
partnerů především z hlediska ruského exportu a importu1. Německo se pro Rusko stalo 

jedním z největších odbytišť ropy a plynu a největším dodavatelem investičního zboží. 
Z hlediska rusko-německých obchodních vztahů je význam vazeb těchto zemí také 

nepřehlédnutelný, což bude relevantní pro tuto práci. Tento okruh byl vybrán z důvodů 

vymezených v úvodu této kapitoly, tedy pro lepší objektivizaci výsledků, kterou vyváženost 

aktuálních a historických faktorů podporuje, a především schopnost ekonomických vztahů 

zemí poměrně rychle měnit jejich politiky a postoje nejen v nezávislé zahraniční politice, ale 

také v rámci té institucionalizované. Významným aspektem ekonomických vazeb těchto zemí 

je právě jejich zvýšená závislost v určitých sektorech ekonomiky/obchodu na Rusku a 

obráceně (jako příklad uveďme cestovní ruch v Turecku). Z ekonomické vazeb tak vyvstávají 
významné politické aspekty. 

 
                                                 1 Data dostupná z UN Comtrade database za rok 2016 na https://comtrade.un.org/data. 
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Obě země mají určitou zkušenost s každým ze tří zkoumaných okruhů. Obě si tedy 

prošly imperiální zkušeností, konfrontací se SSSR při zrodu studené války a obě mají 
poměrně specifické ekonomické vazby na Rusko, přičemž pro každou ze zemí je obsah 
v rámci té dané zkušenosti v určitých aspektech odlišný, například v příčinách, intenzitě, 

institucionálním rámci a důsledcích. Ve druhé části budu analyzovat a porovnávat politiku a 

postoje Německa a Turecka vůči Rusku v rámci NATO. Z toho důvodu jsem z výše 

stanovených tří okruhů určíla jednotlivé aspekty, které budu ve druhé části zkoumat a 

aplikovat na současné jednání a postoje zkoumaných zemí. Stanovenou hypotézu následně 

vyvrátím nebo potvrdím.  
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2 TURECKO A NĚMECKO JAKO ČLENSKÉ ZEMĚ NATO 
Poválečné rozdělení Evropy přineslo první úvahy nad vytvořením aliance, jejíž 

primárním účelem by byla obranná a vojenská spolupráce zemí ohrožených mocenskou 

politikou Sovětského svazu. Již v roce 19472 došlo k uzavření Dunkirské smlouvy mezi 

Británií a Francií o pomoci v případě opakované agrese Německa. Následující rok v lednu 
19483 prezentoval britský ministr zahraničí Ernest Bevin4 svůj záměr spojení evropských 

národů v jeden mezinárodní celek, tzv. Západní aliance, která by byla založena na základě 

Dunkirské smlouvy. Politické uskupení mělo svým členům v případě ozbrojeného konfliktu 

zaručit vzájemnou pomoc a podporu. Nedlouho na to se 17. března 19485 sešli zástupci 

Nizozemska, Belgie, Lucemburska, Velké Británie a Francie v Bruselu k podpisu Bruselské 

smlouvy6, která vytvořila základ budoucí Severoatlantické aliance. Vznik Západní unie 
prokázal snahu a vůli západních evropských států k úzké spolupráce v oblasti vojenské 
i ekonomické a především ochotu tuto společnou politiku efektivně realizovat.  
 
 Relativně klíčovou zůstávala otázka ohledně zapojení Spojených států amerických 

(dále jen „USA“) do obranného uskupení v rámci západní Evropy, o které se evropské státy 

snažily. Jejich zapojení do vojenské aliance přispěl velkou měrou tehdejší prezident Harry S. 
Truman a jeho administrativa. Trumanova politika otevřenosti vůči spolupráci na nadnárodní 

úrovni se lišila od dosavadního amerického diskurzu nastoleného v meziválečném období, 

který byl založen na politice relativního izolacionismu a neangažovanosti především 
v evropském dění, a od kterého se snažil odprostit již F. D. Roosevelt7. O dosavadní 

izolacionistické politice svědčí také přijímání zákonů o neutralitě8. Ještě téhož roku (1948) 
byla zahájena vyjednávání o spolupráci mezi USA a Západní unií. Téměř týdenní vyjednávání 

vyústilo v rozhodnutí o vzniku „kolektivního obranného uskupení v oblasti severního 

Atlantiku“9. Od připojení k Západní unii se nicméně ustoupilo, jak bude zmíněno níže. 
                                                 2 Necessary Power? The Development of the European Union Military [online]. Amicus Curiae: The blog for Professor Corcos' classes at LSU Law Center, 2012 [cit. 8.4.2017]. Dostupné z: https://sites.law.lsu.edu/amicus-curiae/2012/09/10/necessary-power-the-development-of-the-european-union-military/  3 FIDLER, Jiří a MAREŠ, Petr. Dějiny NATO. Praha: Paseka, 1997, s. 32. ISBN 80-71851450.  4 A. REED JR., John. Germany and NATO. Washington, DC: National Defence University press, 1987. s. 7. 5 Ibidem, s. 32. 6 A. REED JR., John. Germany and NATO. Washington, DC: National Defence University press, 1987. s. 7. 7 American Isolationism in the 1930s [online]. Office of the Historian. [cit. 3.3.2017]. Dostupné z: https://history.state.gov/milestones/1937-1945/american-isolationism   8 HEIDEKING, Jürgen a MAUCH, Christof. Dějiny USA. I. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 262-263. ISBN 978-80-247-2894-0.  9 FIDLER, Jiří a MAREŠ, Petr. Dějiny NATO. Praha: Paseka, 1997, s. 34. ISBN 80-71851450. 
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Náročné bylo v rámci nově vznikajícího uskupení vymezit geografickou působnost aliance 

stejně jako postavení USA v rámci tohoto celku. Problematickou se jevila také americká 

veřejnost, která byla za období prezidenta Roosevelta levicově nakloněná a představa odklonu 
od politického diskurzu neutrality byla otázkou obratnosti umu politických elit. Ale jak 
pronesl Winston Churchill, byl to sám Stalin, kdo přispěl ke sjednocení západu: „odmítnutí 

Marschallova plánu, sovětizace východní Evropy, blokující obstrukce v rámci OSN“10, to byly 
základní pilíře, na kterých byla spolupráce Západu po druhé světové válce postavena a které 

přispěly k jejímu pozitivnímu obrazu nejen v očích americké veřejnosti.  
 
 Oficiální jednání se Západní unií byla zahájena. Zástupci vyjednávacích stran zasedli 

u kulatého stolu 6. července 194811. O necelý rok později byl ve Washingtonu položen 

základní kámen vojenské aliance. Washingtonskou smlouvu podepsalo dvanáct ministrů 

zahraničí zakládajících států. Ratifikací všech států bylo partnerství stvrzeno a smlouva vzešla 

v platnost 24. srpna 194912. Severoatlantická aliance se tímto dnem stala plnohodnotnou 
mezinárodní organizací vyvažující po další desetiletí sovětskou moc. 
 
2.1 Vstup Turecka do NATO 
2.1.1 Příčiny vstupu a jeho důsledky 
 Během druhé světové války zůstávalo Turecko po dlouhou dobu v pozadí konfliktu. 

Jeho politika neutralismu byla však ke konci války, v období rychlé diferenciace mezinárodní 

politické scény, dlouhodobě neudržitelná. Vstup Turecka do NATO v roce 195213 byl 
přirozeným vyvrcholením orientace turecké bezpečnostní politiky a snahou Západu 
o upevnění svého postavení na Blízkém východě. 
 
 K tureckému vstupu do Aliance přispěla řada dílčích faktorů. Pokud bude níže řeč 
o argumentech pro přijetí ze strany NATO, je žádoucí zdůraznit, že tyto byly z velké části 

politickými ambicemi USA jako dominantního člena NATO s určitým privilegovaným 

postavením. 
                                                 10 FIDLER, Jiří a MAREŠ, Petr. Dějiny NATO. Praha: Paseka, 1997, s. 34. ISBN 80-71851450.  11 Ibidem, s. 35. 12 Historie NATO [online]. natoaktual.cz, Oficiální portál Informačního centra o NATO. [cit. 6.3.2017]. 
Dostupné na: http://www.natoaktual.cz/na_zpravy.aspx?y=na_summit/vzniknato.htm  13 Členské státy Severoatlantické aliance [online]. natoaktual.cz, Oficiální portál Informačního centra o NATO. [cit. 6.3.2017]. Dostupné na: http://www.natoaktual.cz/na_zpravy.aspx?y=na_summit/vzniknato.htm 
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 NATO, v této souvislosti zhmotnění Západu, jeho politických, lidskoprávních 
a společenských hodnot, bylo zprostředkovatelem všeho, po čem v té době Turecko toužilo. 
A také nejjednodušší cestou, jakou se přidat na stranu západních velmocí a podpořit tak 

vnitřní modernizační proces a westernizaci14. Pro Turecko bylo získání západní identity skrze 

NATO poměrně jednoduchou cestou, neb v rámci přijímacího procesu nebyly na Turecko 
kladeny tak vysoké nároky, které (ne)pramenily ze samotných ambic druhé strany. Vstup 
do NATO byl pro Turecko významným historickým milníkem a vedlo k upevnění turecké 

vyjednávací pozice v pozdějších letech, zejména z hlediska snahy o vstup do Evropské unie 

(dále jen „EU“).  Aby se Turecko stalo legitimním členem mezinárodního společenství, 

muselo získat uznání západních mocností. A to skrze institucionální integraci, kterou NATO 

poskytovalo.  
 
 Západ přistoupením Turecka získal teoreticky příležitost dohlédnout nad zajištěním 

vnitropolitické situace v zemi z hlediska následování liberálních demokratických hodnot, což 

se v praxi bohužel plnohodnotně nezdařilo. Paradoxem ovšem také je, že zajištění 

demokraticko-liberálních hodnot nebylo po Turecku spolu s přístupem vyžadováno. Tento 

rozpor mohl v zemi vyvolat přesvědčení - především s ohledem na dění po studené válce, že 

tyto hodnoty nejsou jedním ze základních pilířů Aliance a jejich dodržování není oním 

sjednocujícím prvkem, kterým mělo být po druhé světové válce15. 
 
 Na straně Turecka bylo přijetí do organizace kolektivní obrany významné z hlediska 
bezpečnostního zajištění země. Západní státy si naopak byly vědomy výjimečně výhodné 

geografické polohy Turecka a vidina vojensky silného spojence na Blízkém východě byla 

lákavou příležitostí16. Důraz na tureckou geografickou polohu a jeho vojenské kapacity kladly 

především USA. Turecko se mělo stát hranicí zamezující projevujícím se imperiálním snahám 

SSSR v oblasti Černého moře a Blízkého východu. Západ měl oproti tomu Turecku zajistit 

potřebné spojence proti případnému opakovanému střetu se SSSR. Tímto způsobem měla být 

zajištěna prevence průniku SSSR do těchto oblastí.  
 
                                                 14 OĞUZLU, Tarik. Turkey and NATO. 2013. Adam Academy Journal Of Social Sciences / Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 1, pp. 1-10, Academic Search Ultimate, EBSCOhost. [cit. 6.3.2017], s. 3. 15 Ibidem, s. 4. 16 Ibidem, s. 4. 
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 Z hlediska postavení Turecka v rámci NATO lze podotknout, že během studené 

války došlo k několika obdobím, kdy se země s Aliancí dostala do konfliktu, resp. do opozice 
s politikou USA. Tak tomu bylo například v důsledku krize na Kypru v 60. a 70. letech 20. 
století17 a embargu na Turecko v letech 1975-7818. 
 
2.1.2 Současné postavení Turecka v rámci NATO 
 Změny, které ve světě nastaly po studené válce, vedly k mnoha změnám i ve vztahu 

Turecka s NATO. S pádem sovětské hrozby došlo k posunu v definici turecké národní identity 

a národních bezpečnostních zájmů. Identita země se stala v rámci mezinárodního společenství 

výraznější. Bipolarita rozložení sil v čele se sovětskou hrozbou na jedné straně byla historií 
a na scéně se začaly objevovat nové bezpečnostní hrozby. Těmi byla především situace 
na Blízkém východě, konflikt v Jugoslávii, aj. Rozštěpení, tzv. diverzifikace turecké 

bezpečnostní politiky se stala pro Alianci klíčovou.  
 
 Rozpad Sovětského svazu svým způsobem tureckou bezpečnostní politiku v mnoha 
ohledech emancipoval, ale přesto Turecko zůstalo podporovatelem Aliance v její transformaci 
v následujících letech. NATO má tak stále privilegované postavení v turecké zahraniční 
a bezpečnostní politice. Turecko dostává svým členským závazkům a je plnohodnotnou 
součástí jednotlivých misí a operací NATO. V rámci Aliance sehrálo Turecko bezesporu 
významnou roli při snahách o ukončení etnického a sociálního konfliktu v bývalé Jugoslávii19.  
Se vstupem do 21. století se však začaly bezpečnostní hrozby rozptylovat jak z hlediska 
geografického, tak politického, a stávaly se tak nejen pro Alianci čím dál tím méně 

identifikovatelnými a uchopitelnými. Země tak začaly čelit hrozbám nového tisíciletí, kterými 

se stal například terorismus a zbraně hromadného ničení. Lze tedy konstatovat, že postavení 

Turecka je tak pro Aliance ještě významnější, než tomu mohlo být v období studené války 

z důvodu jeho geografické polohy, orientace v oblasti Blízkého Východu a historických vazeb 

                                                 17 AULÍK, David. Kyperský konflikt v řecko-tureckých vztazích - dopady na fungování EU a NATO. Praha, 2012. 
Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce JUDr. Zdeněk Matějka. 18 DURMAZ, Mahmut. The U.S. arms embargo of 1975 –1978 and its effects on the development of the turkish defense industry. United States Military Academy, West Point, 2014. Thesis. Naval Postgraduate School, s. 21-23. 19 DAVUTOĞLU, Ahmet. Transformation of NATO and Turkey's Position [online]. Center for Strategic Research, 2012. s. 15. PERCEPTIONS, Spring 2012, Volume XVII, Number 1, pp. 7-17. Dostupné z: http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/AhmetDavutoglu2.pdf 
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na tuto oblast včetně oblasti Balkánu, Kavkazu a střední Asie.20 Významné postavení v rámci 

Aliance Turecko zaujímalo také z hlediska své vojenské podpory v Afghánistánu v rámci 

mise ISAF21, která byla ukončena v roce 201422 a kterou nahradila mise tzv. Rozhodná 

podpora23. Svou přítomnost v tomto regionu doplňovalo a doplňuje již zmíněnými kulturními 

vazbami24 s touto oblastí, takže pro Alianci se v tomto směru stává téměř nepostradatelnou 

podporou. 
  
2.2 Vstup Spolkové republiky Německa do NATO 
 Spolková republika Německo (dále jen „SRN“) vstoupila do NATO v roce 195525 
po vstupu Pařížských dohod26 v platnost. Po druhé světové válce vyvstala v zemi potřeba 

reorganizace německé politiky směrem k západním, v předchozí kapitole zmíněným, 
liberálně-demokratickým hodnotám. V Evropě, nejen v rámci NATO, byla otázka zapojení 

SRN do vojenské aliance ožehavým tématem. Její přijetí však svým způsobem utišilo obavy 

evropských států z potenciálního obnovení německé vojenské síly a také z možné sovětské 

agrese. 
 
2.2.1 Příčiny a důsledky 
 Okolnosti vstupu SRN do NATO výrazně ovlivnila politická atmosféra v Evropě 
po skončení druhé světové války, jak s ohledem na předchozí konflikt, tak kvůli eskalaci 

konfliktních vztahů mezi USA a SSSR. Vytvoření okupačních zón a rozdělení Německa 

doprovázela otázka zajištění západních zón proti východnímu nepříteli a jejího plynulého 

zapojení do západní ekonomiky a bezpečnostní politiky. 
 
 Nejprve je nezbytné vymezit samotné okolnosti, které tvořily důvody a příčiny 

vstupu SRN do NATO. Zařazením východní okupační zóny Německa do východního bloku 
                                                 20 DAVUTOĞLU, Ahmet. Transformation of NATO and Turkey's Position [online]. Center for Strategic Research, 2012. s. 16. PERCEPTIONS, Spring 2012, Volume XVII, Number 1, pp. 7-17. Dostupné z: http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/AhmetDavutoglu2.pdf 21 ISAF's mission in Afghanistan (2001-2014) [online]. [cit. 7.3.2017]. ]Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm 22  Ibidem. 23 Resolute support mission, Afghanistan [online]. NATO. Dostupné na: http://www.rs.nato.int/  24 KAYA, Karen. Turkey’s Role in Afghanistan and Afghan Stabilization. Military review. July – August 2010, s. 24. 25 A. REED JR., John. Germany and NATO. Washington, DC: National Defence University press, 1987, s. 15. 26 MÜLLER, Helmut, VOLLRATH, Hanna, a KRIEGER, Karl-Friedrich. Dějiny Německa. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 357. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5. 
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se zvýšil strach ze sovětské agrese a s tím spjatý rostoucí vliv komunismu v zemích východní 

Evropy. Vlnu nevole v tomto ohledu vyvolalo postoupení části východní okupační zóny 

Sověty komunistické polské vládě27 a obecně vliv Sovětů ve východní a střední Evropě. 
V západní Evropě, konkrétně ve Francii, přetrvávala obava z potenciální obnovy německých 

ambicí v Evropě. Tyto obavy západních zemí však byly konfrontovány s jejich další potřebou, 

kterou bylo zajištění bezpečnosti konfliktní linie mezi východním blokem a západní Evropou. 

Z tohoto důvodu USA na přelomu čtyřicátých a padesátých let vyjádřily podporu vstupu SRN 
do Aliance, přestože zpočátku si členstvím SRN nebyly jisti evropští spojenci, kteří 
se obávaly agresivní reakce Sovětského svazu.28 Lákavou vidinou však bylo pro Alianci 
získání geograficky bezprostředního území vedle východního bloku, které mělo sloužit 

potřebám Západu k zajištění obrany a strategického rozmístění armády pod hrozbou agrese. 

Požadavkem evropských členů NATO se proto stala stoprocentní kontrola Aliance nad 
veškerými německými vnitrostátními procesy29 souvisejícími s přístupem do NATO, zejména 

těmi týkajícími se militarizace. Vstup SRN do NATO je vnímám také jako jakási kompenzace 

nezdaru ve snahách o vytvoření Evropského obranného společenství, o kterou se snažily 

budoucí státy Evropského hospodářského společenství30 včetně SRN, přičemž jedním 

z důvodů vytvoření bylo – a z hlediska vstupu SRN do Západoevropské unie a následně 
do NATO jako důvod přijetí – zabránění znovuvyzbrojení Německa a sjednocení Evropy31. 
 
 SRN si od členství v NATO slibovala jako stát přímo sousedící s Východním blokem 
získání spojence, který bude připraven čelit případné faktické hrozbě. Status členského státu 

NATO pro SRN souvisel nejen s bezpečností otázkou, ale také zaštítil hospodářství SRN a její 

ekonomiku, která byla v poválečném období silně zdevastovaná. Přijetí SRN do Aliance tak 
„uzavřelo jednu etapu její historie, etapu, kdy hlavním impulsem přijímaných opatření byla 

obava z akutního nebezpečí sovětské agrese32. 
 

                                                 27 MÜLLER, Helmut, VOLLRATH, Hanna, a KRIEGER, Karl-Friedrich. Dějiny Německa. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 320. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5. 28 FIDLER, Jiří a MAREŠ, Petr. Dějiny NATO. Praha: Paseka, 1997, s. 71. ISBN 80-71851450.  29 Ibidem, s. 71-73. 30 MÜLLER, Helmut, VOLLRATH, Hanna, a KRIEGER, Karl-Friedrich. Dějiny Německa. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 356. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5. 31 Ibidem, s. 356. 32 FIDLER, Jiří a MAREŠ, Petr. Dějiny NATO. Praha: Paseka, 1997, s. 71. ISBN 80-71851450.  
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2.2.2 Současné postavení v rámci NATO 
 Obdobně jako u Turecka se s koncem studené války změnila i bezpečnostní politika 
Německa, resp. SRN. Geopolitická realita se spojením Východního a Západního Německa 

změnila. Hrozba ze strany sovětského bloku, která dříve spojovala západní Německo s jeho 
západními spojenci, zmizela. Sjednocením Německa se znovuzrodil silný evropský stát. 

V rámci bezpečnostní politiky společně s tímto faktem Německo čelilo velké výzvě, v rámci 

které se muselo vypořádat s dlouholetou averzí vůči jeho zbrojení33. Německo, které 
se opětovně stalo evropskou mocností, přesunulo část svých ambicí do EU. Jeho bezpečnostní 

zájmy však i nadále přetrvávají v NATO34. V rámci transatlantického členství se jeho zájmy 

přesunuly k otázkám zajištění evropské bezpečnosti a obranné politiky, jejíž potřeba vyvstala 

především v devadesátých letech v souvislosti s konfliktem na Balkáně.  
 
 Stejně jako tomu bylo od vstupu SRN do Aliance, i dnes zůstává NATO 

středobodem německé bezpečnostní politiky35. Země významnou měrou finančně přispívá 
do rozpočtu Aliance. V současnosti se aktivně zapojuje jako Turecko do mise Rozhodná 

podpora v Afghánistánu se svou necelou tisícovkou vojáků36. V rámci Aliance se také aktivně 

podílela na průzkumech, monitoringu a dohledu v Egejském moři v souvislosti s migrační 

krizí posledních let. 
 
 
  

                                                 33 BOWERS, L.N. German Foreign And Security Policy. New York: Nova Science Publishers, 2009, Inc, eBook Collection (EBSCOhost), EBSCOhost. [cit. 7.3.2017]. 34 Ibidem. 35 German Foreign Policy Since Unification: Theories and Case Studies. Edited by Rittberger, Volker. UK: Manchester University Press, 2001, s. 141. ISBN 0-7190-6040-0.  36 How does Germany contribute to NATO? [online]. Germany. DW.COM. 20.03.2017. Deutsche Welle. [cit. 
8.3.2017]. Dostupné z: http://www.dw.com/en/how-does-germany-contribute-to-nato/a-38033967 
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3 SHODNÉ ZKUŠENOSTI NĚMECKA A TURECKA 
3.1 Imperialismus 
3.1.1 Imperiální Německo 
 Analyzované období imperialismu je pro účely této práce tak, jak bylo nastíněno 

v úvodu, vymezeno rokem 187137, tedy rokem vzniku Německé říše, do začátku první světové 

války v roce 191438. V následující kapitole rozeberu příčiny vzniku a pádu říše, jejích 

zahraničně-politických ambicí v rámci koloniálních snah a především základní rysy jejího 

imperiálního rozmachu, jehož extrémnost zapříčinila mimo jiné její pád.  
 
 Říše byla po svém sjednocení na nejlepší cestě stát se jedním z největších 
národohospodářských celků světa a vyrovnat se svou mocenskou silou imperiálním 

mocnostem jako byla Velká Británie a Francie. Největšího rozmachu říše docílila za vlády 

kancléře Otto von Bismarcka a císaře Viléma II.39, jehož agresivní politika dostala nacionální 

ráz.  
 
 Rozvíjející se kapitalismus doprovázela politická emancipace buržoazie. Do té doby 

se jednalo o vrstvu, která dosáhla určité životní úrovně bez větších politických ambicí. 
Politický rámec Německé říše se pro ní ale stával spolu s probíhající průmyslovou revolucí 
a nástupem kapitalismu nedostačujícím. Jako sociální třída, která měla ve svých državách 

výrobní prostředky, se brzy přirozeně dostala do pozice vládnoucí vrstvy. S rostoucí 

ekonomikou byl evropský prostor říše pro rozmach kapitalismu menší a menší. Bez nadsázky 

lze tedy říci, že německý imperialismus vyústil ze snah buržoazie o zvětšení národního 

hospodářského prostoru40 a získání nových zón ekonomického vlivu. Stát se tak stal jejím 

mocenských nástrojem pro ekonomický rozvoj a imperialismus nástrojem pro získání 

velmocenské pozice a předpokladem pro konkurenceschopný stát.  
 
                                                 37 FULBROOK, Mary. Dějiny moderního Německa: od roku 1918 po současnost. Praha: Grada, 2010, s. 10. D (Grada). ISBN 978-80-247-3104-9. 38 JOLL, Joll, MARTEL, Gordon. The origins of the first world war. Edinburgh: Pearson Education Limited, 2007, s. 1. ISBN-13: 978-0-582-42379-4. 39 MÜLLER, Helmut, VOLLRATH, Hanna, a KRIEGER, Karl-Friedrich. Dějiny Německa. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 196-199. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5. 40 BAUER, František: Bismarck v mezinárodní politice po prusko-francouzské válce (1871–1890). 1. vydání. Praha: Historický ústav AV ČR, 2001, s. 29. ISBN:80-7286-025-9. 
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 Posílení měšťanské vrstvy, bohatá třída podnikatelů, průmyslníků, bankéřů41, to vše 

bylo nesporným znakem úspěšné německé světové politiky, průmyslového rozvoje 
a hospodářského růstu. Země tak poměrně rychle zaujala přední místo mezi světovými 

ekonomikami42.  
 
 Koloniální snahy buržoazie se během svých počátků střetávaly s Bismarckovým 

skepticismem a jeho protikoloniální politikou43. Kolonie mimo jiné vnímal jako politickou 
komplikaci, která by mohla vyústit nejen v diplomatické, ale také faktické, střety s dalšími 

koloniálními mocnostmi té doby. Tak, jak buržoazie nabírala na politické síle, však klesala 
i nezávislost Bismarckovy politiky, která musela v určitém bodě splynout s požadavky 

emancipované vrstvy, aby si udržel své místo v čele německého státu. Svého silného 

postavení si byla buržoazie vědoma. Než došlo k naplnění jejích cílů samotným státem a jeho 

získání jako již výše zmíněné politického nástroje, musela si střední třída získat podporu 

nižších vrstev.  
 
 V tomto momentě byl položen základní kámen budoucí deformace národní politiky. 

Pohlceno ekonomickým a politickým rozmachem a slávou své říše se Německo nemohlo, 
po staletí rozdrobenosti a nejednotnosti, nabažit pocitu národní sounáležitosti 
a mezinárodního uznání. Přestože byl v říši - a před jejím vznikem - nacionalismus zakotven 
již od dob Napoleonových44, z hlediska této práci je významný ve zkoumaném období, jelikož 

právě rostoucí nacionalismus se stal klíčovým prvkem propagandy imperiálních snah v rámci 

kolonialismu. K této skutečnosti bezesporu přispěl i prvotní neúspěch v polovině století 

s vytvořením sjednoceného Německého státu45, které bylo velkým očekáváním všech 

lidových vrstev. 
  
 Německo se po staletí nejednotnosti snažilo o vlastní satisfakci. Tamější 

entuziasmus, snaha zaujmout prvenství ve světové politice a - na základě nacionálních 

tendencí - postoj, kterým si nárokovalo právo svého národa bojovat o spravedlivé rozdělení 

                                                 41 MÜLLER, Helmut, VOLLRATH, Hanna, a KRIEGER, Karl-Friedrich. Dějiny Německa. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 198. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5. 42 Ibidem. 43 BAUER, František: Bismarck v mezinárodní politice po prusko-francouzské válce (1871–1890). 1. vydání. Praha: Historický ústav AV ČR, 2001, s. 116. ISBN:80-7286-025-9. 44 MÜLLER, Helmut, VOLLRATH, Hanna, a KRIEGER, Karl-Friedrich. Dějiny Německa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 152. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5. 45 MÜLLER, Helmut, VOLLRATH, Hanna, a KRIEGER, Karl-Friedrich. Dějiny Německa. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 152. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5. 
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světa, neznaly pro mnohé mezí. Země spoléhala především na rostoucí výkon své ekonomiky 

a na rozvíjející se průmysl. Přes silné ekonomické postavení bylo nezbytné, aby se Německo 

přizpůsobilo rostoucímu konkurenčnímu prostředí v rámci rozložení mocenských sil46. 
Bismarck začal pracovat na získání kolonií a to především na území afrického kontinentu, kde 

získalo Německou jihozápadní Afriku47 a další oblasti v pozdějších letech.  
  
 Německo jako budoucí hegemon ve střední Evropě nebylo s takovým ziskem kolonií 

spokojeno, a to i s ohledem na nesrovnatelně větší expanzi Británie, Francie, Ruska i USA. 

Možná právě proto je teprve období po propuštění Bismarcka mnohými označováno 
za pravou epochu německého imperialismu. Pro účely této práce je ale toto období vnímáno 

pouze jako pokračování imperialistických snah Německé říše, které začaly již za doby 

kancléře Bismarcka. A přestože se v následujícím letech podařilo získat císařství řadu dalších 

zámořských území v Asii a Pacifiku, nebyly co do významu srovnatelné 
se dřívějšími zisky48. Za vlády posledního německého císaře Viléma II. se k několika 

dosavadním vlivům na koloniální politiku říše přidala i domácí politická situace. Spolu 
s hospodářským pokrokem se zvyšoval ohlas nižších sociálních vrstev, který vyústil i v silnou 
domácí opozici v podobě sociálnědemokratické strany. Císař se proto navrátil k represivní 

politice49 a vlivu sociálnědemokratické strany se snažil čelit agresivní zahraniční politikou, 

jejíž účelem bylo získání německých úspěchů v zámoří a odvrácení tak domácí politické 

hrozby. 
 
 Motorem pokračující koloniální politiky říše se staly tři instituce, mezi které řadíme 

Německou koloniální společnost, Všeněmecký spolek a Lodní spolek50. Zejména 

Všeněmecký spolek poskytoval zázemí německému nacionalismu. Spolek vznikl 

z nadstranického nacionalistického pangermánského hnutí v roce 189151. Své zájmy slučoval 

s cíli německé imperiální politiky, která demonstrovala německou touhu po velmocenském 

postavení. To se Německu podařilo. Evropský stát ovládl po boku dalších imperiálních 

                                                 46 Ibidem, s. 196. 47 CONSTANTINE, Simon. Review of German Colonialism. A Short History (review no. 1268). Dostupné na: http://www.history.ac.uk/reviews/review/1268  48 MÜLLER, Helmut, VOLLRATH, Hanna, a KRIEGER, Karl-Friedrich. Dějiny Německa. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 204. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5. 49 MÜLLER, Helmut, VOLLRATH, Hanna, a KRIEGER, Karl-Friedrich. Dějiny Německa. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 203. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5. 50 MÜLLER, Helmut, VOLLRATH, Hanna, a KRIEGER, Karl-Friedrich. Dějiny Německa. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 203. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5. 51 HOFMEISTER, Björn. Pan-German League [online]. 2016 [cit. 15.3.2017]. Dostupné na http://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/pan-german_league  
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mocností světovou politickou a ekonomickou scénu. Obratná zahraniční politika Německa 
a jeho touha po mocenském prvenství, ke kterému si vydláždilo cestu v období imperialismu, 

Německou říši dovedlo až na začátek první světové války, kdy jeho ambice začaly ohrožovat 

koexistenci ostatních světových mocností. 
 
 Mezi hlavní faktory, které Německo poznamenaly v této éře, lze tedy s jistotou 
zařadit nacionalismus jako ideologii a politiku, která se ve svém plném agresivním rozsahu 
projevila počátkem první světové války. Paradoxem může být fakt, že Německo bylo 

poznamenáno právě svými úspěšnými imperiálními výboji, které sice zakotvily jeho přední 

postavení po boku imperiálních mocností, ale na druhou stranu Německu mohly poskytnout 

argument legitimizačním rámcem pro jeho agresivní výbojnou politiku v první polovině  
20. století. Období imperialismu tak spolu s agresivním nacionalismem a následným 

militarismem poskytlo rámec pangermánskému hnutí. Sebeprosazování Německa 
na mezinárodním poli52 v imperiálním období tak kompenzovalo jeho dosavadní neexistenci 
jako konsolidovaného státu.  
 
 Následkem katastrof 20. století, jichž byla Německá politika příčinou, mohlo svou 

účastí v Alianci Německo sledovat své satisfakční snahy vůči mezinárodnímu společenství 
a poskytnout mu tak jistotu v rámci institucionalizace své militarizační politiky, která 
se členstvím v NATO dostala pod částečný dohled členských států a mohla ukonejšit obavy 

evropských sousedů o znovuobnovení německých militantních ambicí. Z historického 

hlediska se lze také domnívat, že Německo svým postavením v Alianci po boku hlavních 

mocností (především USA) přebralo odpovědnost za svou minulost a z hlediska kompenzace 
vykazuje snahou o zaštítění vojenské bezpečnosti Evropy v rámci této organizace.  
 
3.1.2 Imperiální Turecko 
 Na rozdíl od Německého císařství byla Osmanská říše atypickým představitelem 

imperiální politiky. Od svého vzniku v roce 1299 až do roku 1922 představovala hegemona 

pokrývajícího oblast Blízkého východu, severní Afriky a Balkánského poloostrova.  
 
                                                 52 ŠTOLLOVÁ, Sandra. Pangermanismus. Proměna myšlenkového směru v oficiální ideologii. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Plzeň, 2014, s. 44. Dostupné na: https://otik.uk.zcu.cz/xmlui/bitstream/handle/11025/15185/diplomova%20prace%20finalni.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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 Na vrcholu imperialismu byla říše daleko dříve, než její německý protějšek. 

Vrcholného období se rozsahem svého území a své moci dočkala v 16. století po dobytí 

Balkánského poloostrova. V této práci se však její imperiální zkušeností budu zabývat až 
od 19. století a to navzdory tomu, že - jak bylo uvedeno výše - lze říci, že imperiální politika 

Osmanské říše byla její součástí po celou dobu její existence. Svým způsobem byla Osmanská 

říše v imperiální politice daleko napřed, než její evropští protějšky. Odpor, na který evropské 

státy u Osmanské říše narážely, podpořil udržitelnost a přežití tak rozsáhlé a různorodé říše 
i přes raný novověk až do jejího rozpadu ve 20. století. 
 
 Německo bylo podporováno ve svých mocenských výbojích nacionalistickým 

proudem. Nacionalismus byl tedy důvodem, na jehož základě byla německá imperiální 

politika založena. V Turecku tomu bylo naopak. Jak bylo uvedeno v úvodu této práce, 

nacionalismus byl příčinou rozpadu Osmanské říše. 
  
 Významnou roli ztvárnil při rozpadu říše evropský nacionalismus53. V Osmanské říši 

dosud efektivně fungovala správa přes tzv. miléty54 (tento pojem se vžil až v 19. století55), 
který rozdělil skupiny vyznávající monoteistická náboženství do církevně-správních celků56. 
Dosud však jednotlivé národnosti neměly ambice ke změně tohoto systému, který jim 

poskytoval relativně poklidné soužití v rámci říše. S průnikem evropského nacionalismu 
a především podporou jeho šíření velmocemi jako byla Velká Británie a Francie, se začaly 
i v rámci Osmanské říše zvedat mezi etniky vlny odporu proti jednotné vládě tureckého 

sultána57. Podpora evropských států byla viditelná během řecké revoluce, která vypukla v roce 
182158. Mocenské vakuum, které se na Balkáně (po Srbsku, Řecku atd.) vytvořilo, vedlo 

k vyhlášení národních států. Nacionalistická vlna poté přešla i do jiných oblastí včetně 

arabských zemí, konkrétně do Libanonu a Sýrii. Štěpení říše však pokračovalo. Vyhlášena 

byla například nezávislost Spojených rumunských knížectví a Bosny a Hercegoviny. 
 
                                                 53 Lost Islamic History | The Decline of the Ottoman Empire: Part 3. Nationalism [online]. Lost Islamic History. 
Dostupné z: http://lostislamichistory.com/the-decline-of-the-ottoman-empire-part-3-nationalism/ 54 Náboženství, sociální třída a rozvoj nacionalismu na Balkáně. In: FATKOVÁ, Gabriela, Lenka J. 

BUDILOVÁ, Miroslav KOUBA, Michal PAVLÁSEK a Václav ŠTĚPÁNEK. Balkán a nacionalismus: 

Labyrintem nacionální ideologie. Brno: Porta Balkanica, o. s., 2012, s. 24. ISBN 978-80-904846-5-8. 55 Ibidem. 56 Ibidem. 57 Lost Islamic History | The Decline of the Ottoman Empire: Part 3. Nationalism [online]. Lost Islamic History. 
Dostupné z: http://lostislamichistory.com/the-decline-of-the-ottoman-empire-part-3-nationalism/ 58 Ibidem. 
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 Nacionalismus hrál tedy významnou roli v desintegraci Osmanské říše a jejího 

následného rozpadu. Dopad evropského nacionalismu, konkrétně francouzského 
a německého modelu, můžeme po rozpadu Osmanské říše vysledovat v dalším utváření 

Turecka. Francouzský nacionalismus se dá jednoduše charakterizovat jako nacionalismus 

akcentující roli institucí a roli občana v rámci společnosti59. Německý model můžeme nazvat 

etnickým či rasovým akcentující společnou kulturou. Pro účely této práce 
je významná reflexe výše zmíněného na členství Turecka v NATO. Členství Turecka lze 

považovat z hlediska nacionalistického dědictví za snahu o jednu z vedlejších 

institucionalizací státu přes tuto Alianci, které Turkům poskytuje z hlediska národnosti 

výhodu před okolními regiony. Z hlediska inspirace německým nacionalismem 
se může zdát, že Turecko tak svou pozicí v Alianci jako člena zaštiťujícího oblast blízkého 

východu chápe kulturní dědictví Osmanské říše, které kulturně a nábožensky spojuje 

s některými oblastmi tohoto regionu.  
  
3.2 Konfrontace se SSSR při zrodu studené války 
 Následující kapitola nastíní další ze zkoumaných spojitostí Německa a Turecka, 

kterým byla konfrontace těchto států se SSSR koncem druhé světové války a začátkem války 

studené. 
 
3.2.1 Spory o rozdělení Německa 
 Konec druhé světové války s sebou přinesl důležitou otázku týkající se budoucí 

existence Německa. Území Německé říše si nárokovaly jak západní spojenci, tak SSSR. Lze 
říci, že obě strany si na území činily stejný nárok, avšak jejich vize týkající se budoucnosti 

státu se rozcházely. Samostatnost byla Německu zamítnuta na Postupimské konferenci 
a v návaznosti na to bylo Německo rozděleno do tzv. okupačních zón, které zahrnovaly 
administrativní a vojenskou správu Francie, Německa, Velké Británie a SSSR, přičemž 

nejasnou zůstala situace ohledně budoucnosti těchto území. Spojenci chtěly Německo 

federalizovat, SSSR naopak chtělo vytvoření centrální vlády. Studená válka se tak projevila 

naplno. Spojené státy usilovaly na území Německa o vytvoření jednotného hospodářského 

                                                 59 STEIN, Michal. Turecký nacionalismus a jeho evropské zdroje. Praha, 2015, s. 27. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. 
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prostoru, což SSSR vnímalo jako negativní cíl amerického imperialismu60 a veškeré podobné 

snahy vetovalo. V rámci východní zóny se tak SSSR snažil o konsolidaci sféry svého vlivu 
a předejití jakýmkoli možnostem o vytvoření jednotného německého státu, který by se dostal 
pod „západní vedení“. Neshody vyústily v roce 194761 do vytvoření Bizonie, tedy sloučení 
americké a britské okupační zóny. To vyvolalo relativně silnou reakci SSSR v podobě 

blokády Berlína62. O rok později se k Bizonii připojila Francie a vznikla tak tzv. Trizonie63, 
která položila základ SRN. SSSR v návaznosti na počínání západu vytvořilo z východní zóny 
v roce 1949 Německou demokratickou republiku (dále jen „NDR“).  
 
 V souvislosti s rozcházející se politikou Západu a Východu v otázce německého 

politického a státního zřízení je významný vývoj Západního Německa v dalších letech. 

V důsledku sporů o rozdělení Německa, které měly mezinárodní přesah, bylo pro SRN 

nejdůležitější, aby si v mezinárodním společenství své postavení upevnila a zvýšila si tak 
případnou vyjednávací pozici při potenciálních dalších střetech se SSSR. Tento fakt 
podporovala první západoněmecká vláda ustanovená v roce 194964 v čele s Konradem 
Adenauerem, která se snažila se o začlenění do západoevropských struktur a institucí, což by 

potvrdilo plnou suverenitu SRN65. Podporovala proto přístup SRN do NATO (195566) stejně 

jako do Rady Evropy. Vstup do NATO se tak pro SRN stal významným mezníkem v její 

bezpečnostní politice, která se tak plně začlenila do západních struktur. Západ si tím naopak 

pojistil nedotknutelnost hranice mezi Západem a Východem. 
 

                                                 60 MÜLLER, Helmut, VOLLRATH, Hanna, a KRIEGER, Karl-Friedrich. Dějiny Německa. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 331. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5. 61 Berlínská krize [online]. Polgeo. [cit. 20.3.2017]. Elektronická učebnice úvodu do politické geografie. 

Dostupné na: http://polgeo.geogr.muni.cz/konflikty-smlouvy-a-organizace/berlinska-krize/ 62 MÜLLER, Helmut, VOLLRATH, Hanna, a KRIEGER, Karl-Friedrich. Dějiny Německa. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 334. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5. 63 Ibidem, s. 329. 64 BANCHOFF, T.F. The German Problem Transformed : Institutions, Politics, And Foreign Policy, 1945-1995. 1999, s. 23. Ann Arbor: University of Michigan Press, eBook Collection (EBSCOhost), EBSCOhost. [cit. 27.3.2017]. 65 MÜLLER, Helmut, VOLLRATH, Hanna, a KRIEGER, Karl-Friedrich. Dějiny Německa. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 339. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5. 66 BANCHOFF, T.F. The German Problem Transformed : Institutions, Politics, And Foreign Policy, 1945-1995. 1999, s. 23. Ann Arbor: University of Michigan Press, eBook Collection (EBSCOhost), EBSCOhost. [cit. 27.3.2017]. 
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3.2.2 Turecko a nároky Sovětského svazu na vojenské základny v průlivech mezi 

Černým a Středomořským mořem 
 Teritoriální konflikt Turecka a SSSR o průlivy Bospor a Dardanely, spojující Černé 

moře se Středozemním, akceleroval po druhé světové válce, přičemž jeho prvotní fáze spadají 
již do období jejího průběhu a samotných příčin se lze dohledat již ve 30. letech 20. století67 
po sjednání tzv. Konvence z Montreux68.  Průlivy byly z obchodního hlediska významné 

především pro státy Černého moře, kterým poskytovaly spojení s ostatními světovými 

lodními trasami. Kromě obchodního potenciálu byly průlivy významným strategickým 

místem z hlediska militarizace. 
 
 Konvence přijatá v roce 193669 určila, že průlivy budou pod kontrolou Turecka, 
a stanovila pravidla pro průjezdy lodí a dalších plavidel. S takovýmto řešením se nespokojil 

Sovětský svaz, který v následujících letech opakovaně navrhoval, aby se úmluva 

modifikovala v tom smyslu, že kontrolu převezme SSSR spolu s Tureckem. SSSR bylo 
ve svých snahách neúspěšné, ale od svého úsilí získat kontrolu v těchto oblastech neupustilo 
a navrátilo se k ní znovu počátkem 50. let. 
 
 Sovětský svaz chtěl získat kontrolu nad strategickými průlivy prostřednictvím 
nového vymezení hranic s Tureckem. Nárokoval si tak východní anatolskou oblast, což by 

vedlo k upevnění postavení SSSR v oblasti Černého a Středozemního moře. Minimální 

legitimaci svých nároků si SSSR zajistil poté, co odmítl obnovu turecko-sovětské smlouvy o 
přátelství a neutralitě. SSSR neustoupil ve svých požadavcích kladených na mezinárodní 

společenství týkající se revize smlouvy z Montreux a její změnu a přizpůsobení v tom směru, 

aby nad průlivy získalo kontrolu společně s Tureckem. Mezi některými argumenty, které ze 

stran SSSR padly, bylo mimo jiné to, že Turecko dovolovalo proplouvat také lodím, které 

nepatřily žádnému z Černomořských států. 
 
 Konflikt se stal jedním z témat Postupimské konference. Přes prvotní odmítnutí 
se nakonec USA nedokázaly smířit s tím, že by se takto strategické území dostalo pod vliv 

                                                 67 Konference v Montreux, podpis konvence o statutu Úžin [online]. Moderní Dějiny. Vzdělávací portál pro 

učitele studenty a žáky. 2009 [cit. 27.3.2017]. Dostupné na: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/205-kalendarium/ 68 Ibidem. 69 Ibidem. 
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SSSR a tím by si SSSR vytvořil potenciální cestu k sovětizaci dalších států v této oblasti, 

konkrétně Turecka a Řecka.    
 
 V návaznosti na své nároky SSSR zvýšil svou námořní přítomnost v Černém moři. 

Rostoucí tlak Sovětů donutil Turecko, aby se obrátilo s žádostí o podporu na USA. Spojené 

státy spolu s Velkou Británií podporu poskytly. V návaznosti na rostoucí napětí mezi 
velmocemi SSSR stáhlo svůj specifický požadavek na svolání mezinárodního summitu 
ohledně kontroly tureckých úžin, stejně jako stáhlo svou vojenskou přítomnost z konfliktních 

území. Turecko oproti tomu vypovědělo svou neutralitu a s ekonomickou a vojenskou 
podporou USA tak vyjádřilo prozápadní orientaci své politiky. Spolupráce byla stvrzena 
Trumanovou doktrínou70, která obsahovala plán na zastavení vlivu Sovětského bloku směrem 

k Turecku a Řecku. Se změnou vnitropolitické situace v SSSR a smrtí Josifa Stalina Sovětský 

blok od svých nároků ustoupil. 
 
3.3 Současné specifické ekonomické vztahy Německa a Turecka s Ruskem  
3.3.1 Německo-ruské ekonomické vztahy 
 Německo ruské vztahy se po pádu železné opony transformovaly poměrně 

pragmatickým směrem. Z hlediska ekonomické charakteristiky vztahu těchto dvou zemí 
je důležité si uvědomit, že přestože mají země poměrně silné ekonomické vazby, německá 

politika se nepřestává vymezovat proti ruské politice (jak vnější, tak vnitrostátní). Z tohoto 
hlediska měla na ekonomické vztahy mezi Německem a Ruskem v posledních letech dopad 
krize na Ukrajině a následná anexe Krymu, jak bude specifikováno v analytické části práce. 
 
 Ekonomické vztahy těchto dvou států lze dlouhodobě charakterizovat jako relativně 

příznivé. Rusko je vnímáno jako nejdůležitější dodavatel energií pro Německo a Německo 
je naproti tomu druhý největší obchodní partner pro Rusko71. Ekonomické vazby Německa 
na Rusko sice nelze omezit pouze na import ropy a plynu, přesto je právě tato oblast 

z hlediska jejich vztahů vnímána potenciálně asi jako nejvíce problematická. Rusko je 

                                                 70 Projev prezidenta USA H. S. Trumana v Kongresu, tzv. Trumanova doktrína (12. 3. 1947) [online]. Moderní 

Dějiny. Vzdělávací portál pro učitele studenty a žáky. 2013 [cit. 27.3.2017]. Dostupné na: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/205-kalendarium/ 71 ADOMEIT, Hannes. German-Russian Relations: Balance Sheet since 2000 and Perspectives until 2025. 
Comité d’études des relations franco-allemandes. 2012, s. 28. 
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největším dodavatelem ropy do Německa72. Obchod s plynem je v Německu výrazně 

diverzifikován od plynové krize v roce 200973, import plynu je tak zajištěn nejenom z Ruska, 
ale například také z Norska a z oblasti Kaspického moře74. Přesto je Německo z majoritní 

části stále závislé na ruském exportu plynu75. Z tohoto hlediska lze tedy konstatovat, 
že v oblasti importu energií včetně ropy není Německo tak flexibilní, což hraje bezesporu 
podstatnou roli v jeho zahraniční politice vůči Rusku. 
 
 Ustálené ekonomické vztahy těchto zemí narušila ruská agrese na Ukrajině. 
V důsledku vlivu ekonomických sankcí čelí Rusko v posledních letech výrazné hospodářské 

krizi. V roce 2015 se snížil export Německa do Ruska o celých 26 %76 v porovnání s rokem 
předchozím. V roce 2016 tento pokles výrazně zpomalil a v současné době se tak Rusko 
z nejhlubší krize postupně dostává. 
  
 Navzdory krizi však v Rusku zůstalo velké množství německých společností a jejich 
kapitálové investice77 jsou nezanedbatelným zdrojem ruské obnovující se ekonomiky.  
 
3.3.2 Turecko-ruské ekonomické vztahy 
 Bilaterální partnerství těchto zemí prošlo především v posledních letech 

dramatickým vývojem s ohledem na to, že ekonomické vztahy Turecka a Ruska jsou pro obě 

země významné hned z několika hledisek. Rusko je pro Turecko jedním z největších 
a nejdůležitějších obchodních partnerů, přesněji řečeno třetím78. Obdobně jako u Německa 
se dá konstatovat, že Turecko je z velké části svého importu zemního plynu a ropy závislé 
na Rusku. Přestože se opět tento bilaterální obchodní a ekonomický vztah nedá omezit na tuto 

oblast, je faktem, že v obdobích napjatých politických vztahů je to právě tato oblast, která 
je zasažena nejvíce. Obě země však mají jisté nástroje, jejichž potenciální použití 
by vyrovnalo případnou nerovnost obchodních vztahů. Turecko je napojeno na ropovody 
                                                 72 Petroleum and Motor Fuels [online]. Federal Ministry for Economic Affairs. [cit. 1.4.2017] Dostupné z: http://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Textsammlungen/Energy/mineraloelversorgung.html?cms_artId=255634 73 EHLER, Tomáš. Německo-ruské energetické vztahy [online]. Ústav mezinárodních vztahů. 2013. [cit. 

1.4.2017]. Dostupné na: http://www.iir.cz/article/nemecko-ruske-energeticke-vztahy 74 Gas [online]. Federal Ministry for Economic Affairs. [cit. 1.4.2017]. Dostupné z: http://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Textsammlungen/Energy/gas.html?cms_artId=253734 75 EHLER, Tomáš. Německo-ruské energetické vztahy [online]. Ústav mezinárodních vztahů. 2013. [cit. 

1.4.2017]. Dostupné na: http://www.iir.cz/article/nemecko-ruske-energeticke-vztahy 76 Russian Federation [online]. Federal Foreign Office. [cit. 1.4.2017] Dostupné z: http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes/RussischeFoederation_node.html 77 Ibidem.  78 OEC [online]. Turkey. [cit. 1.4.2017]. Dostupné z: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/tur/ 
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například z Ázerbájdžánu či Iránů79 a kontroluje také úžiny Bospor a Dardanely, které jsou 

pro Rusko z obchodního hlediska významnou námořní trasou. 
 
 Specifičnost ekonomických vazeb těchto zemí lze shledat také v oblasti turistického 

ruchu. Pro ruské turisty je Turecko jednou z nejčastějších destinací. Pro Turecko tak tvoří 

ruský cestovní ruch významný přísun do státního rozpočtu.  
  

                                                 79 BALCER, Adam. The future of turkish-russian relations: A strategic perspective. Turkish policy quarterly. Vol. 8. No. 1. s. 77-87. Dostupné na: http://www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_vol8_no1_adam_balcer.pdf  
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4 POLITIKA NATO VŮČI RUSKU A ROLE NĚMECKA A 

TURECKA NA ZÁKLADĚ ASPEKTŮ PLYNOUCÍCH Z 

JEJICH SDÍLENÝCH ZKUŠENOSTÍ 
 Alianční politika vůči Rusku se po studené válce změnila a ve 21. století nabrala 

zcela nový diskurz, ale na faktu, že vztah těchto dvou subjektů zůstává nadále jedním 
ze základů světové bezpečnostní politiky, se změnilo jen málo. A ještě méně na skutečnosti, 

že se stále jedná o spolupráci, které je extrémně závislá na vývoji aktuálních bezpečnostních 

hrozeb a globální i regionální ekonomiky. Po 11. září 2001 došlo k významnému obratu 
ve světové bezpečnostní politice a byl tak postaven základ pro možnou navazující užší 

spolupráci Ruské federace a Severoatlantické aliance v boji proti terorismu. Na druhou stranu 
vzájemná spolupráce nikdy nedošla na úroveň opravdového partnerství nezávislého 
na okolních faktorech, především s ohledem na silné ekonomické a obchodní vazby některých 

členských států NATO s Ruskem a na ambice Ruska a Aliance v jednotlivých částech světa. 
 
 Vývoj vztahu NATO a Ruska ve 21. století je bezesporu dynamický a závislý 
na aktuální mezinárodní problematice.  Určitý stupeň spolupráce byl mezi Aliancí a Ruskem 
dosažen v roce 200280, kdy se změnily parametry spolupráce a byla vytvořena nová Rada 

NATO-Rusko (NRC). Na rozdíl od Stálé společné rady NATO-Rusko, což bylo v podstatě 

bilaterální uskupení, se nová Rada schází v počtu 27, takže každá členská země je zastoupena 
na stejné, národní úrovni.81 Rusku tak byla poskytnuta více či méně rovnocenná pozice mezi 

aliančními partnery. 
 
 Externím faktorem, který ve vztahu těchto dvou subjektů hrál důležitou roli, bylo 

rozšíření NATO o pobaltské státy82, které lze vnímat jako ruskou periferní oblast. Obrat 
ve vztahu NATO k Rusku lze vysledovat v roce 200883 ve spojitosti s rusko-gruzínským 

konfliktem a snahou o vstup Gruzie a Ukrajiny do NATO. Lze dovodit, že s příchodem 

hospodářské krize s ohledem na ruské bohatství v oblasti plynu a ropy a související zvyšující 

                                                 80 TRENIN, Dimitrij. NATO a Rusko - střízlivé úvahy a praktické podněty [online]. 2007. [cit. 5.4.2017]. 
Dostupné z: http://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/czech/art1.html 81 Ibidem. 82 5. rozšíření NATO 2004 [online]. Euroskop. [cit. 5.4.2017]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/762/sekce/5-rozsireni-nato-2004/ 83 KYSELOVÁ, Marianna. Ruská invaze do Gruzie. 2008. e-Polis.cz. Dostupné z: http://www.e-polis.cz/clanek/ruska-invaze-do-gruzie.html  
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se závislostí evropských, resp. některých členských států NATO, se ruská zahraniční politika 

stala agresivnější. 
 
 V roce 201084 se v Lisabonu konal po více než deseti letech summit NATO, na 

kterém byl přijat nový strategický koncept NATO85. Aliance tak vykročila směrem proti 

novým bezpečnostním hrozbám, mezi které byly řazeny například kybernetické útoky 
a terorismus86. Z hlediska vztahů NATO – Rusko byl summit významný konáním zasedání 

rady NRC. Obě strany se ve společném prohlášení zavázaly ke strategickému partnerství 
a deklarovaly, že se zdrží jakékoli hrozby a použití síly jak proti sobě, tak proti jakýmkoli 

jiným státům, jejich svrchovanosti a územní celistvosti87, která by šla do rozporu s Chartou 
spojených národů, a budou usilovat o zajištění bezpečnosti v atlanticko-evropské oblasti. Pro 

vztah NATO s Ruskem byla tato vzájemná dohoda a přijetí strategického konceptu po 

ochladnutí vztahů po roce 200888 krokem k obnovení jejich spolupráce v klíčových oblastech 
bezpečnosti a mezinárodní politiky. 
 
 Vztah NATO k Rusku však získal zcela jiný rozměr v reakci na Ruskou agresi 
na Ukrajině v roce 201489. Aliance následně suspendovala veškerou praktickou civilní 
a vojenskou spolupráci90 s Ruskem, nicméně nechala otevřené komunikační kanály, resp. 

zachovala politický dialog s Ruskem. 
 

                                                 84 Summit meetings of Heads of State and Government [online]. Lisbon, Portugal. 2010. NATO. [cit. 5.4.2017]. 
Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natolive/events_66529.htm 85 Nová strategická koncepce NATO [online]. Natoaktual.cz. Oficiální portál Informačního centra o NATO. [cit. 

10.4.2017]. Dostupné na: http://www.natoaktual.cz/strategicka-koncepce-05z-/na_analyzy.aspx?y=na_analyzy/strategicka-koncepce.htm  86 Lisbon Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Lisbon [online]. 2008 [cit. 10.4.2017]. Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68828.htm  87 NATO-Russia Council Joint Statement at the meeting of the NATO-Russia Council held in Lisbon on 20 November 2010 [online]. [cit. 10.4.2017]. Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_68871.htm?selectedLocale=en 88 KOCOUREK, Tomáš. Gruzie pět let po konfliktu s Ruskem: NATO stále v nedohlednu, vztahy s Ruskem stále 
neurovnané [online]. Natoaktual.cz, oficiální portál Informačního centra o NATO, 2013. Dostupné na: http://www.natoaktual.cz/gruzie-pet-let-po-konfliktu-s-ruskem-nato-stale-v-nedohlednu-vztahy-s-ruskem-stale-neurovnane-i10-/na_analyzy.aspx?c=A131014_152735_na_analyzy_m02  89 Události na Ukrajině v roce 2014 [online]. EurActiv.cz, 2014 [cit. 10.4.2017]. Dostupné na: http://euractiv.cz/factsheet/evropska-unie-a-svet/vyvoj-aktualniho-deni-na-ukrajine-000101/  90 Relations with Russia [online]. NATO. [cit. 10.4.2017]. Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50090.htm 
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 V září 201491 se konal summit NATO ve Walesu. Hlavními body programu setkání 

představitelů Aliance byly separatistické tendence na východě Ukrajiny a pokračující ruská 

agrese92 v regionu. Mezi další, v té době velmi aktuální témata, patřila situace v Afghánistánu, 

jelikož právě v roce 201493 končila v zemi nejdelší mise v historii NATO pod vedením 

bezpečnostních sil ISAF, které podle Deklarace o Afghánistánu měla nahradit tzv. Rozhodná 

mise94 (dále jen „RSM“). Aliance dále přijala „Akční plán připravenosti“95, kterým se 

zavázala zvýšit přítomnost svých jednotek ve východní Evropě96. Summitu bylo vyčítáno 

nepřijetí dostatečně účinné strategie proti Ruské agresi na Ukrajině ani nedostatečná 

koordinace politik členských států ohledně sankcí proti Rusku97. 
 
  O dva roky později, v roce 201698, se ve Varšavě konal další summit NATO. Stejně 

jako na předchozím summitu ve Walesu i tentokrát se jednalo o posílení vojenské přítomnosti 

Aliance ve střední a východní Evropě za účelem zajištění bezpečnosti proti případné 

pokračující expanzivní politice Ruska. Členské státy potvrdily, že vztah Aliance k Rusku 
bude záviset na konstruktivní a jasné změně Ruských akcí na Ukrajině. Do té doby NATO 

neobnoví s Ruskem vztahy, přičemž tyto zůstanou pouze na již zmíněné bázi politického 

dialogu v rámci NRC99. 
 
 S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že současná obecná politika Aliance 
vůči Rusku je diverzifikována do několika oblastí. První je bezpochyby zajišťování 

bezpečnosti východoevropských států a snaha o vyrovnání pozic na Blízkém Východě tak, jak 

bude mimo jiné vyplývat ze současné politiky R. T. Erdogana, tureckého prezidenta. Aktuální 

otázkou je situace v Sýrii a Afghánistánu, kde v roce 2015 započala zmíněná mise RSM. 

                                                 91 NATO Wales Summit 2014, Wales, United Kingdom [online]. 2015 [cit. 15.4.2017]. Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natohq/events_112136.htm  92 Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales [online]. 2014 [cit. 15.4.2017].   Dostupné z:  http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm  93 Wales Summit Declaration on Afghanistan [online]. NATO 4. 9. 2014. [cit. 15.4.2017].  Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_112517.htm 94 Ibidem. 95 NATO’s Readiness Action Plan. NATO [online]. 2015 [cit. 15.4.2017]. Dostupné z: http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_12/20151130_1512-factsheet_rap_en.pdf  96 Wales Summit Declaration on Afghanistan [online]. NATO 4. 9. 2014. [cit. 15.4.2017].  Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_112517.htm 97 NATO’s Summit: Transformation for the Future, ‘Serious Failure’ in the Moment. Atlantic Council 8. 9. 2014 [online]. [cit. 16.4.2017]. Dostupné na: http://www.atlanticcouncil.org/events/past-events/nato-s-summit-transformation-for-the-future-serious-failure-in-the-moment  98 North Atlantic Treaty Organization. NATO-Russia Relations: The Background. Public Diplomacy Division (PDD) – Press & Media Section. December 2016. 99 Ibidem. 
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V následujících podkapitolách aplikuji jednotlivé aspekty zkušeností Německa a Turecka 

v rámci tří stanovených okruhů (vymezených s ohledem na použitou metodologii) do jejich 

současné pozice a role v rámci NATO vůči Rusku v předem stanovených případech, 

konkrétně v souvislosti s krizí na Ukrajině a anexí Krymu, válkou v Sýrii, podporou 

východních hranic EU a situací v Afghánistánu a Libyi.  
 
4.1  Vliv aspektů historické zkušenosti s imperialismem na současnou roli 

Německa a Turecka v NATO vůči Rusku 
 Německo i Turecko jsou země, které si, jak vyplývá z první části této práce, obě 

prošly imperiální zkušeností, která ve svém důsledku každá jinak ovlivnila nadcházející 

historické dění těchto zemí. Z jejich imperiální minulosti vyplývá, že obě mají významnou 
zkušenost s mocenskou politikou a její expanzivní povahou. Z této praxe lze implicitně 

dovodit i jejich zkušenost s defenzivní politikou vůči ostatním imperiálním mocnostem, jako 

byla Velká Británie, Francie či Rusko, a to v rámci nezbytné koexistence těchto mocností. 

V souladu s metodologickou částí této práce a jejími teoretickými východisky, byly pro 

následující analýzu a komparaci pomocí analogie stanoveny určité aspekty zkušenosti 

Německa a Turecka s imperialismem. Jsou jimi určité kulturní a historické vazby na regiony, 

nacionalismus, mocenské prvenství zemí v rámci jejich regionů (v současnosti Turecko na 
Blízkém Východě a Německo v rámci EU) a nutnost obrany geograficky vymezených oblastí 

jejich působení, v rámci kterého aplikují svoji moc.  
 
 Prvním z významných konfliktů nedávné doby, ve kterém se projevuje politika 

zkoumaných mocností z hlediska analogie výše uvedených aspektů, je krize na Ukrajině100  a 
následná anexe Krymu. V rámci konfliktu v souvislostí s krizí na Ukrajině budou 

akcentovány ruské revizionistické snahy v této oblasti včetně oblasti Černého moře. Postavení 

Turecka je v rámci konfliktu na Ukrajině jako vůdčí mocnosti regionu Blízkého Východu vůči 

ruským revizionistickým snahám významné právě v této oblasti.   Skutečnost, že Turecko se 
v této souvislosti angažuje při podpoře NATO v této oblasti lze demonstrovat na významnosti 

podpory Turecka v souvislosti se zvyšující se přítomností aliančních flotil101 v Černém moři 

                                                 100 Události na Ukrajině v roce 2014 [online]. EurActiv.cz, 2014 [cit. 1.5.2017]. Dostupné na: http://euractiv.cz/factsheet/evropska-unie-a-svet/vyvoj-aktualniho-deni-na-ukrajine-000101/ 101 Bulharsko se po varování Rusů nepřipojí k flotile NATO v Černém moři [online]. Natoaktual.cz, 2016 [cit. 
1.7.2017]. Dostupné z: http://www.natoaktual.cz/stoltenberg-rad-bych-kanadu-videl-vest-aliancni-prapor-v-pobalti-pxg-/na_media.aspx?c=A160617_154735_na_media_m02#--bulharsko-se-po-varovani-rusu-nepripoji-k-flotile-nato-v-cernem-mori 
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po obsazení Krymu Rusy102, která by v opačném případě v souvislosti s působením NATO 

v Černém moři mohla být zásadní z toho důvodu, že Turecko má dosud pod kontrolou úžiny 

Bospor a Dardanely. Z hlediska historického rozsahu tureckého vlivu v regionu je také 

důležitá v souvislosti s podporou aliančních vojsk v Černém moři kontrola nad významnými 

obchodními trasami.  Působnost v této oblasti a pravomoc kontroly úžin tak aplikovalo i 

v případě konfliktu s Ruskem, kdy větší demonstrací této skutečnosti byly problémy 

s proplutím ruským plavidel těmito úžinami po sestřelení ruského bombardéru v roce 2015103. 
Z hlediska alianční politiky je tak vůči ruským ambicím v této oblasti vyvažujícím 

elementem, s jehož podporou je spojena i možnost efektivního působení v Černém moři. 

Analogicky lze usuzovat, že z hlediska imperiální zkušenosti Turecka zahrnující zkušenost 

s nacionalismem, který hrál významnou roli při rozpadu Osmanské říše, si Turecko hlídá svoji 

vedoucí pozici v regionu Blízkého Východu. Na druhou stranu je role nacionalismu jako 
jednoho z aspektů imperiální zkušenosti Turecka akcentována v rámci současné Erdoganovy 

rétoriky. Mnozí na ni upozorňují s důrazem na jeho představu obnovení silného a sebejistého 

státu104, a který může – s ohledem na některé z indicií poslední doby, kterými je odklon od 

prozápadní politiky a proruská politika – zvýšit turecké ambice v oblasti Sýrie. V důsledku 

toho by jako protireakce mohlo dojít ke zvýšení napětí mezi zájmy Ruska a Aliance, která 

Turecko stále zastřešuje.  
 Vliv aspektů zkušenosti s imperialismem lze u Turecka vysledovat také v rámci 

konfliktu v Sýrii. Přestože není NATO do konfliktu přímo zapojeno, shledávám za nezbytné 

jej v rámci této práce zmínit, jelikož tamější dění je bezesporu aktuální a projevují se zde 

vlivy Německa, Turecka a Ruska (kromě dalších mocností, především USA). Turecko je 
dlouhodobým podporovatelem syrské opozice a aktivně bojuje proti tzv. IS (Islámskému 

státu) a kurdským separatistům. Z hlediska nacionalismu jako jednoho z aspektů imperiální 

zkušenosti Turecka lze tuto skutečnost aplikovat na Tureckou opozice vůči kurdským 

separatistům, kteří mimo Sýrii aktivně působí v samotném Turecko (nacionalismus byl 

v teoretické části zmiňován jako jedna z příčin rozpadu Osmanské říše). Turecko se tak 

vymezuje proti režimu Bašára Asada, který je podporován Ruskem. K vymezení důvodu 

dalšího střetu Turecka a Ruska v rámci syrského konfliktu viz v další podkapitole.   
                                                 102 Události na Ukrajině v roce 2014 [online]. EurActiv.cz, 2014 [cit. 1.5.2017]. Dostupné na: http://euractiv.cz/factsheet/evropska-unie-a-svet/vyvoj-aktualniho-deni-na-ukrajine-000101/ 103 Turci sestřelili ruský stíhací bombardér Su-24 [online]. Česká televize, 2015 [cit. 13.5.2017]. Dostupné na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1624165-turci-sestrelili-rusky-stihaci-bombarder-su-24  104 Neomezená moc Erdogana? Nový zákon to umožní [online] 2016 [cit. 10.5.2017]. Dostupné na: http://echo24.cz/a/ip4hv/neomezena-moc-erdogana-novy-zakon-to-umozni  
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 V souvislosti se současnou situací v Afghánistánu, kde byla vystřídána nejdelší mise 

v historii NATO ISIF misí RSM, se Turecko do mise aktivně zapojuje (je jednou z pěti zemí 

poskytující největší podporu v této misi105). Svou podporou v rámci této mise také vyjadřuje 

podporu tamějšímu režimu, a to oproti Rusku, jehož postoj k situaci v Afghánistánu je 

poměrně nestabilní. Během přechodu misí ISIF na RSM kritizovalo odchod složek jako 

předčasný, v současnosti lze naopak zaznamenat jeho projevy podpory legitimizace Talibanu 
v boji proti IS106.   
  
 Politika Německa v rámci NATO je vůči ruskému revizionismu na základě 

aplikovaných aspektů zkušenosti s imperialismem, v tomto případě konkrétně s mocenskou 

pozicí Německa v oblasti západní a především středovýchodní Evropy (Prusko), soustředěna 

(mimo jiné) do východní Evropy. V návaznosti na ruské snahy o změnu geopolitického 

uspořádání107, které začaly anexí Krymu108 (a ohledně kterých nelze s jistotou konstatovat, že 

tímto skončily), se posílení vojenské přítomnosti NATO na východě a Evropy stalo jedním 

z témat summitu NATO ve Varšavě. Členské státy se tak rozhodly pro nasazení vojenských 

sil v Pobaltí a ve východním Polsku.  Německo tak stojí v čele jednoho z mezinárodních 

praporů (vedle Kanady, USA, VB). Stejně jako u Turecka je v rámci imperiální zkušenosti 

Německa důležitý nacionalismus. Proto může být na druhou stranu Německo v současnosti 

ovlivněno svými sobeckými zájmy, které chtějí Rusku zamezit v jeho revizionistických 

snahách s ohledem na ohrožení vlastní pozice v rámci vůdčího evropského státu, proto také 

německá účast na posílení přítomnosti na východních hranicích. NATO tak Německu v tomto 
směru poskytuje legitimní rámec jeho působení v protiruské politice, protože zmírňuje vlastní 

německé nacionalistické ambice, ke kterým byla Evropa po druhé světové válce velmi 

opatrná.  Stejně jako Turecko Německo v rámci NATO podporuje misi RSM v Afghánistánu. 

Tvoří tak třetí nejvýznamnější podporu co do velikosti (po USA a Itálii109). 
 

                                                 105 Resolute Support Mission. Resolute Suppot Mission (RSM): Key Facts and Figures. NATO. Dostupné na http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_02/20170209_2017-02-RSM-Placemat.pdf  106 Rusko se bojí expanze Islámského státu do středoasijských zemí. [online]. Česká televize.cz. Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2033534-rusko-se-boji-expanze-islamskeho-statu-do-stredoasijskych-zemi  107 Vztahy Rusko – NATO jsou dnes zásadně složitější než za studené války, říká bývalý velvyslanec při NATO 
[online]. Český rozhlas. 2016 [cit. 10.5.2017]. Dostupné na: http://www.rozhlas.cz/plus/interviewplus/_zprava/1631717  108 Události na Ukrajině v roce 2014 [online]. EurActiv.cz, 2014 [cit. 10.5.2017]. Dostupné na: http://euractiv.cz/factsheet/evropska-unie-a-svet/vyvoj-aktualniho-deni-na-ukrajine-000101/ 109 Resolute Support Mission. Resolute Suppot Mission (RSM): Key Facts and Figures. NATO. Dostupné na http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_02/20170209_2017-02-RSM-Placemat.pdf  
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4.2 Odraz aspektů historické zkušenosti s konfrontací se SSSR v současné roli 

Německa a Turecka v NATO vůči Rusku 
 Zkušenost s konfrontací se SSSR je pro obě země nezanedbatelným faktem. Jedním 

z aspektů, které v rámci tohoto okruhu budu následně analogicky aplikovat, je již zmíněná 

obrana proti ruské mocenské politice v oblastech podléhajících vlivu Německa a Turecka, a to 

v současném kontextu, tedy proti ruskému revizionismu s přihlédnutím na snahu o obnovu 
nárazníkových států. Dalším důležitým aspektem je pro tuto práci konfrontační linie 

zkušenosti se střetem s SSSR. 
 
 Z hlediska této zkušenosti je důsledkem pro politiku či postoje Německa a Turecka 

důraz obou států na vyvážení ruských akcí v oblastech, ve kterých se jeho působením cítí 

Německo i Turecko již na základě historické zkušenosti ohroženo. V souvislosti s krizí na 

Ukrajině bude postoj Německa a Turecka vůči Rusku v rámci NATO úzce spjat s předchozí 

podkapitolou, neboť právě jednotlivé aspekty zkušenosti s imperialismem a s konfrontací 

s SSSR mají mnoho společného. Z hlediska použití analogie u aspektu geografické polohy 

Německa a Turecka v rámci konfliktu na Ukrajině, což odráželo v tomto směru i zaměření 

podpory zemí, je v této podkapitole významná již zmíněná konfrontační linie historické 

zkušenosti se střetem s SSSR.  
  
 Turecko-ruské vztahy byly z historického hlediska těžké a komplikované, což 

bezesporu ovlivňuje i současnou tureckou politiku. NATO Turecku poskytuje institucionální 

rámec kolektivní obrany proti ruským hrozbám, stejně jako tomu bylo od počátku jeho 

členství v Alianci. Významnost zajištění kolektivní obrany pro Turecko lze demonstrovat 
na situaci, která vyvstala s ruskou anexí Krymu. Pro historicky poznamenané Turecko 

konfliktem týkajícím se ruských nároků na úžiny Bospor a Dardanely, trasami spojujícími 

Černé a Středozemní moře, byla zvýšená ruská militarizace110 v Černém moři po anexi 

Krymu alarmující a vysoce zneklidňující skutečností právě s ohledem na historickou 
zkušenost s ruskými nároky v této oblasti. Z hlediska tohoto aspektu, tedy obranné politice 

Turecka vůči Rusku v oblasti úžin, se Turecko aktivně zapojilo do podpory a pravidelných 

                                                 110 Warsaw Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016 [online]. NATO. [cit. 12.5.2017]. Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm  
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cvičení Aliance v Černém moři v roce 2015 i 2016111. Podporuje tak zvýšenou přítomnost 

námořních flotil Aliance v této oblasti. Pomocí analogie se zmíněnými aspekty historické 
zkušenosti konfrontace s Ruskem v této oblasti lze usoudit, že na přístupu NATO k Černému 

moři má zájem právě kvůli tamějšímu působení ruských sil a zachování bezpečnostní hranice 

mezi Ruskem a západními spojenci stejně jako kvůli možnosti efektivní obrany při 

potenciálním zvýšení agrese Ruska v této oblasti směrem ke Středozemnímu moři112. Na 
základě historické zkušenosti Turecka s ruskými ambicemi v oblasti úžin je Turecko z tohoto 
důvodu ostražité a NATO pro něj představuje relevantního partnera bezpečnostní politiky 

v regionu proti Rusku. V souvislosti se situací v Sýrii, a to s přihlédnutím k aspektu obranné 

politiky v regionu (především s ohledem na kurdské separatisty), kde, jak bylo uvedeno 
v předchozí kapitole, nepůsobí NATO jako organizace, nýbrž některé členské země na bázi 

bilaterálních partnerství, se Turecko proti Rusku vymezilo v roce 2012 po sestřelení tureckého 

bombardéru syrským režimem (který je dlouhodobě podporován Rusi). V této situace se 

Ankara obrátila k NATO s žádostí o konzultace a případnou podporu, pokud by vzniknuvší 

konflikt eskaloval113. Na jedné straně tak stálo Turecko (a koaliční partneři a NATO) a na 

druhé Asadův režim s podporou Rusů, kteří se do konfliktu zapojili nejdříve vojenskou 

podporou a následně přímým útokem na některé pozice IS. Turecko vyjádřilo podporu 

západním spojencům také v letošním roce během reakce Západu na chemický útok v Syrském 

městě Chán Šajchún. Po americkém útoku na syrskou vojenskou základnu se Rusko postavilo 

do opozice, útok odsoudilo a vyjádřilo podporu syrskému režimu.  
 
 Z hlediska aspektu aplikovaného v souvislosti se zkušeností Německa s konfrontací 

s SSSR při zrodu studené války lze analogicky zpozorovat vliv tohoto aspektu na zapojení 

Německa k zajištění bezpečnosti východních hranic s Ruskem, a to prostřednictvím podpory 

vojenské přítomnosti NATO v oblasti východního Polska a Pobaltí114, tedy oblasti, které dříve 

spadala do Východního bloku. Německo tak vede jeden ze čtyř mezinárodních praporů – 
konkrétně prapor v Litvě. S ohledem na zkušenost v tomto regionu s ruskou agresí je proto 

podpora nárazníkových států v návaznosti na krizi na Ukrajině a anexi Krymu zřejmá. Stejně 

                                                 111 V Černém moři začaly vojenské manévry Sea Breeze 2016 [online]. Denik.cz, 2016. [cit. 1.7.2017]. Dostupné z: http://www.denik.cz/ze_sveta/v-cernem-mori-zacaly-vojenske-manevry-sea-breeze-2016-20160718.html 112 NATO in a world of disorder: making the alliance ready for Warsaw. Advisory panel on the nato summit 2016. 2016. Dostupné také z: http://www.gmfus.org/file/7912/download  113 Nato a konflikt v Sýrii. Natoaktual.cz Dostupné na: http://data.idnes.cz/soubory/na_knihovna/A151208_M02_005_FB1502_SYRIE.PDF  114 EMMOTT, Robin, SIEBOLD, Sabine. NATO agrees to reinforce eastern Poland, Baltic states against Russia. 2016 [online]. Reuters, 2016 [cit. 12.5.2017]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/us-nato-summit-idUSKCN0ZN2NL  
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však jako u aplikovaných aspektů imperiální zkušenosti Německa nelze určit, zda svojí 

politikou v této oblasti Německo sleduje své vlastní zájmy, které spatřuji v historické 

existenci Východního Německa, které patřilo do Východního bloku, nebo zda jde čistě o 

zachování bezpečnosti aliančních spojenců. V důsledku by však obě varianty měly a mají 

stejný závěr, tedy to, že v obou případech Německo podporuje zachování suverenity 

východních států. V souvislosti s jedním z aspektů zkušenosti s konfrontací s SSSR, 
konkrétně aspektem obrany regionu, na kterém má Německo potenciální i faktickou moc, je 
možno zmínit opět také misi RSM v Afghánistánu. Německo v rámci této mise tvoří jednu 

z největších podpor, jak již bylo zmíněno. Z historického hlediska byl Afghánistán 

nárazníkovým státem, a to sice mezi Britskou říší a SSSR, přesto lze v rámci částečného 

sjednocení politik některých států v rámci NATO a v případě Německa a VB i EU analogicky 

usoudit podporu Německa v rámci mise RSM, jejímž jedním z cílů je dohled nad zajištěním 

stabilizace tamější situace a výcvik zdejších složek. Rétorika ruské politiky v současnosti 

naznačuje naopak odklon od stanoveného kurzu nad situací v zemí, kdy se – jak již bylo také 

zmíněno v předchozí kapitole – zasazuje o uznání Talibanu115 v boji proti IS. 
 
4.3 Německá a turecká role v NATO vůči Rusku s ohledem na politické aspekty 

ekonomických a obchodních vazeb na Rusko 
 Ekonomika a obchodní spolupráce jsou dlouhodobě klíčovými faktory, které 

ovlivňují mezinárodní dění a politiku jednotlivých států. Vzájemná propojenost obchodu a 

ekonomiky Německa a Turecka na Rusku z hlediska své intenzity do určité míry postoje a 

politiky těchto zemí v rámci NATO vůči Rusku ovlivňuje, na druhou stranu je nutné 
si uvědomit, že stejně tak jsou obě země významné pro Rusko, což svým způsobem tlumí 

výkyvy v jejich politice v této oblasti. 
  
 Německo je pro Rusko jedním z největších obchodních partnerů především 

z hlediska ruského exportu a importu116, jak bylo vymezeno v teoretické části. Z toho má 

plynoucí vzájemná intenzivní propojenost těchto zemí přesah do politické sféry. V souvislosti 
s krizí na Ukrajině a anexí Krymu stála německá politika za oficiální politikou Aliance vůči 

Rusku a následovala její mezinárodní stanoviska, avšak na německé vnitrostátní úrovni šly 

                                                 115 Russia Opens New Front in U.S. [online]. Bloomberg politics [30.7.2017]. Rivalry With Taliban Support. 
Dostupné na: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-10/russia-opens-new-front-in-rivalry-with-u-s-with-taliban-support  116 Data dostupná z UN Comtrade database za rok 2016 na https://comtrade.un.org/data. 
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vysledovat v souvislostech se sankcionováním Ruska názory, které s alianční politikou 

nesouhlasí117. Jedná se především o opozici a nátlakové skupiny, které nesouhlasí 

s pokračujícím udělováním sankcí, které byly zavedeny v důsledku ruské anexe Krymu. Tu 

tvoří individuální názory podnikatelů v rámci německého průmyslu, který však jako celek 

sankce podpořil.118 Jak bylo vymezeno v první části této práce, Německo má s Ruskem 
poměrně rozsáhlá bilaterální partnerství v oblasti obchodu. Dopad sankcí však nepostihuje 

Německo tak, jako samotné Rusko. Německá ekonomika je dlouhodobě objektivně silnou 

ekonomikou119, kterou existence podobných výkyvů v souvislosti se sankcemi nemůže 

výrazně ohrozit a neomezuje tak její případné politické kroky. Skutečnost, že určité dopady 

sankcí zaznamenala však i německá ekonomika, lze vysledovat v rámci Aliance i na 
Německém stanovisku vůči alianční politice k Rusku. Německo v rámci NATO sankce a 

suspendování veškeré civilní i vojenské spolupráce vůči Rusku podpořilo, ale přesto bojuje za 

zachování otevřeného dialogu mezi Aliancí a Ruskem120. Německé stanovisko v rámci 

Aliance je tak klíčové pro zabezpečení německé vyjednávací pozice s Ruskem v diskuzích 

ohledně obnovování obchodních vztahů. Z hlediska konfliktu v Sýrii (s ohledem na to, že 

NATO není do konfliktu oficiálně zapojeno), byly navrhovány proti Rusku sankce po 
chemickém útoku v Sýrii na město Aleppo, které podporovalo kromě dalších evropských 

zemí také Německo121, ale stejně jako sankce po dalším chemickém útoku ve městě Chán 

Šajchún byly také odmítnuty122. 
 
 Postoj Turecka v NATO vůči Rusku je v souvislosti s tureckými ekonomickými 

vazbami na Rusko citlivější. Turecká ekonomika, která je výrazně slabší než ta německá, 

pociťuje možné výkyvy z logiky věci mnohem znatelněji. Silný vliv ekonomického faktoru na 

tureckou politiku vůči Rusku lze zaznamenat v případě sestřelení ruského bombardéru 

v tureckém vzdušném prostoru v roce 2015123. To mělo za následek rapidní ochlazení 

                                                 117 SCHÖLER, Gabriele. Russia – A Threat to European Security? A view from Germany. Newpolitik. Dostupné 

také na: http://www.bfna.org/publication/newpolitik/russia-a-threat-to-european-security  118 Ibidem.  119 Ekonomika Německo [online].  Patria Online. [cit. 13.5.2017]. Dostupné na: https://www.patria.cz/slovnik/559/ekonomika-nemecko.html  120 White Paper on german security policy and the future of the Bundeswehr. 2016. The Federal Government. 121 Italy resists EU push for Russia sanctions over Aleppo bombings. [online]. Reuters, 2016. [cit. 13.7.2017]. 
Dostupné na: http://www.reuters.com/article/us-eu-summit-russia-idUSKCN12K2GK  122 Syria war: G7 fails to agree sanctions on Russia after 'chemical attack'. [online]. BBC.com, 2017. [cit. 13.7.2017]Dostupné na: http://www.bbc.com/news/world-europe-39565700  123 Turci sestřelili ruský stíhací bombardér Su-24 [online]. Česká televize, 2015 [cit. 13.5.2017]. Dostupné na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1624165-turci-sestrelili-rusky-stihaci-bombarder-su-24  
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turecko-ruských vztahů124. V momentě potenciálního ohrožení ze strany Ruska, kterému poté 

Turecko čelilo, se obrátilo k Alianci, aby se utvrdilo v jejích závazcích vůči svým členům. 

V reakci na sestřelení uvalilo Rusko na Turecko sankce například v podobě zákazu dovozu 

určitého tureckého zboží, přičemž došlo i k omezení dopravy mezi zeměmi125. Dopad sankcí 

tvrdě pocítil i turecký cestovní ruch126.  Nedlouho poté se turecká politika obrátila směrem 

k Rusku, které v současnosti upouští od svých sankcí, což má za následek, že se plně začínají 

obnovovat obchodní vazby těchto zemí127.   Obrat turecké politiky k Rusku nelze přičítat 

výhradně dopadu ruských sankcí na tureckou ekonomiku a jeho hospodářství, ale s ohledem 
na situaci lze říci, že jeho vazba na Rusko hrála bezesporu jednu z hlavních rolí. Z hlediska 
ekonomického faktoru ve vztahu Turecko-Rusko můžeme zpozorovat jeho kolizi 

s bezpečnostními zájmy Turecka, především s ohledem na situaci v Sýrii, kdy Turecko 

dlouhodobě podporuje syrské opoziční síly a staví se proti kurdským separatistům. Odlišný 

přístup v politice Turecka lze v poslední době zaznamenat v souvislosti s váznoucími 

diplomatickými vztahy s Rakouskem, který mají dopad na jednotlivé mise NATO (jak 

například v Kosovu KFOR, tak na misi RSM v Afghánistánu). Turecko vetovalo spolupráci 

NATO s Rakouskem v návaznosti na přetrvávající diplomatické neshody, konkrétně na 
rakouské doporučení k přerušení přístupových rozhovorů EU s Tureckem a zákazu agitace 

tureckých vládních činitelů na sví území v souvislosti s ústavními změnami, které v Turecku 
proběhly v dubnovém referendu. Tyto skutečnosti posouvají politiku Turecka vůči Rusku zase 

o něco jiným směrem. 
  

                                                 124 Turecký prezident: Putin odmítá komunikovat o narušení našeho vzdušného prostoru [online]. Česká televize, 2016 [cit. 13.5.2017]. Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1685215-turecky-prezident-putin-odmita-komunikovat-o-naruseni-naseho-vzdusneho-prostoru  125 Putin vyhlásil sankce proti Turecku. Postihnou obchod a dopravu [online]. Česká televize, 2015 [cit. 13.5.2017]. Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1626994-putin-vyhlasil-sankce-proti-turecku-postihnou-obchod-a-dopravu 126 Putin vyhlásil sankce proti Turecku. Postihnou obchod a dopravu [online]. Česká televize, 2015 [cit. 13.5.2017]. Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1626994-putin-vyhlasil-sankce-proti-turecku-postihnou-obchod-a-dopravu  127 Putin slíbil Erdoganovi konec sankcí. Státníci mluví o „nových turecko-ruských vztazích“ [online]. Česká televize, 2016 [cit. 13.5.2017]. Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1870916-putin-slibil-erdoganovi-konec-sankci-statnici-mluvi-o-novych-turecko-ruskych-vztazich  
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ZÁVĚR 
 Cílem této práce bylo potvrdit, že vybrané aspekty v rámci zkušeností Německa a 

Turecka ve stanovených okruzích, kterými je imperiální minulost, konfrontace se Sovětským 

svazem při zrodu studené války a do určité míry specifické ekonomické a obchodní vztahy 
s Ruskem, mají vliv na chování Německa a Turecka vůči Rusku v rámci NATO v současném 

kontextu mezinárodní politiky. Přestože se na první pohled může zdát, že Německo a Turecko 

jsou zcela odlišné země, a to zejména z důvodu odlišné národní historie, tradice či kultury, 
existují oblasti, ve kterých se jejich zájmy kříží.  
  
 V teoretické části práci byl podán výklad jednotlivých okruhů, se kterými mají 

zkušenost jak Německo, tak Turecko. V metodologické části byly takto vymezené okruhy 
zdůvodněny a následně specifikovány určité aspekty v rámci těchto okruhů/zkušeností, které 

byly následně analogicky aplikovány v poslední části práce, která se zabývala analýzou a 

komparací jednotlivých postojů a politik Německa a Turecka vůči Rusku v rámci NATO. 
 
 Stanovená hypotéza byla založena na předpokladu, že postoje a politiky Německa a 

Turecka se vůči Rusku v rámci NATO shodují s přihlédnutím na vymezené aspekty 

jednotlivých zkušeností, kterými si prošly obě zkoumané země. Hypotéza byla částečně 

potvrzena a částečně vyvrácena, tzn., že shoda nastala pouze v některých oblastech, jak bude 

vysvětleno níže. 
 
 Německo i Turecko se v rámci vymezených aspektů jejich imperiální zkušenosti a 

zkušenosti s konfrontací se SSSR při zrodu studené války vymezují v rámci NATO proti 

ruskému revizionismu. Německo s ohledem na stanovený aspekt zkušenosti s konfrontací 

s SSSR, kterým byly stanovené konfrontační linie střetu, a v neposlední řadě také 

s vymezením regionu jeho vlivu jako jedním z aspektů imperiální zkušenosti, podporuje 
v rámci NATO v návaznosti na Krizi na Ukrajině a ruský revizionismus vojenskou přítomnost 

ve Východní Evropě, do které se aktivně zapojuje. Turecko je naopak důležitým hráčem 

v oblasti Černého moře, které bylo konfrontační linií během střetu s SSSR o úžiny Bospor a 

Dardanely, a což je v neposlední řadě také podpořeno jeho zkušeností s imperialismem, kdy 
měla Osmanská říše tuto oblast pod svým vlivem. Turecko tak podporuje přítomnost 

aliančních flotil v této oblasti. V souvislosti s aspektem nacionalismu bylo předchozí kapitole 

této práce vysvětleno, jakým způsobem se tento aspekt projevuje (může projevovat) 
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v současném jednání Turecka v Sýrii, přestože, jak bylo upozorněno, NATO zde oficiálně 

nepůsobí, ale jelikož se zde střetávají zájmy jak Turecka, tak Ruska a Německa (Západu), 

bylo nezbytné jej minimálně uvést. Z hlediska současné Erdoganovy rétoriky, která má 

nacionalistický podtext, a v souvislosti s aspektem nacionalismu lze uvést, že Turecko se 

aktivně vymezuje proti kurdským separatistům, kteří jsou podporovány Rusi. Jisté vlivy 

aspektu zkušenosti se střetem s SSSR lze u Německa analogicky zaznamenat i v kontextu 
situace v Afghánistánu, který byl dříve nárazníkovým státem (sice mezi VB a SSSR, ale 

důvody použití této skutečnosti byly vymezeny v předchozí kapitole), kdy je Německo 

součástí mise NATO RSM a kdy zároveň je současný ruský postoj k situaci v zemi 
nejednoznačný. 
  
 Závěrem lze shrnout, že z hlediska aspektů prvních dvou zkušeností, tedy zkušenosti 

s imperialismem a konfrontací s SSSR při začátku studené války, lze vysledovat shodné 

postoje Německa a Turecka v rámci NATO vůči Rusku. 
 
 Odlišný přístup těchto zemí nastává s ohledem na jednotlivé aspekty třetího okruhu, 

kterými je ekonomická a obchodní spolupráce s Ruskem. Německo po agresi na Ukrajině 

formulovalo jednoznačnou opozici a podporu sankcí vůči Rusku, přestože na vnitrostátní 

úrovni mohly být zaznamenány nesouhlasné postoje tvořeny zejména nátlakovými skupinami 

a opozicí. Přesto lze vysledovat, že Německo v určitém směru podporovalo zachování 

otevřeného dialogu mezi Aliancí a Ruskem, přestože podpořilo v rámci NATO sankce a 
suspendování veškeré civilní i vojenské spolupráce vůči Rusku. Německé stanovisko v rámci 

Aliance je tak klíčové pro zabezpečení německé vyjednávací pozice s Ruskem v diskuzích 

ohledně obnovování obchodních vztahů. Z hlediska konfliktu v Sýrii Německo podpořilo 

sankce proti Rusku, které ovšem nakonec nebyly přijaty. Odlišná situace nastává v souvislosti 
s Tureckým postojem vůči Rusku. Postoj Turecka v NATO vůči Rusku je v souvislosti 
s tureckými ekonomickými vazbami na Rusko citlivější. Silný vliv ekonomického faktoru na 

tureckou politiku vůči Rusku lze zaznamenat v případě sestřelení ruského bombardéru 

v tureckém vzdušném prostoru v roce 2015128. To mělo za následek rapidní ochlazení 

turecko-ruských vztahů129 a uvalení sankcí na Turecko. Nedlouho poté se turecká politika 

                                                 128 Turci sestřelili ruský stíhací bombardér Su-24 [online]. Česká televize, 2015 [cit. 13.5.2017]. Dostupné na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1624165-turci-sestrelili-rusky-stihaci-bombarder-su-24  129 Turecký prezident: Putin odmítá komunikovat o narušení našeho vzdušného prostoru [online]. Česká televize, 2016 [cit. 13.5.2017]. Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1685215-turecky-prezident-putin-odmita-komunikovat-o-naruseni-naseho-vzdusneho-prostoru  
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obrátila směrem k Rusku, které v současnosti upouští od svých sankcí, což má za následek, že 

se plně začínají obnovovat obchodní vazby těchto zemí130. V tomto směru se tedy německé a 

turecké postoje vůči Rusku rozcházejí. A co víc, turecké ekonomické zájmy se v tomto směru 

dostávají do kolize s bezpečnostními zájmy této země, především s ohledem na situaci v Sýrii, 

kdy Turecko dlouhodobě podporuje syrské opoziční síly a staví se proti kurdským 

separatistům (kteří jsou podporovány Ruskem). Skutečnost, že se Německo a Turecko v této 

oblasti ve svých politikách vůči Rusku rozcházejí, je způsoben především rozdílnou silou 

států v oblasti hospodářství. Německo je stát s objektivně silnou ekonomikou a oproti 

Turecku je rovněž stabilnější ve většině sektorech ekonomiky. Z toho důvodu si může 

Německo vůči Rusku dovolit asertivnější opoziční politiku, která je pro něj z dlouhodobého 

hlediska udržitelnější. Jedním z dalších důležitých faktorů, které tuto skutečnost ovlivňují, je 

rozdílná geografická poloha Německa a Turecka. Německo je země nacházející se v západní 

Evropě, obklopena vyspělými demokraciemi a ekonomicky i politicky stabilními státy. 

Naproti tomu Turecko je zemí, která se nachází v oblasti Blízkého Východu, obklopena 

zeměmi s nestabilní politickou situací, přičemž některé z těchto zemí jsou navíc dlouhodobě 

sužovány válečnými konflikty. Turecko se tedy nachází v oblasti tvořící ohnisko střetů zájmů 

světových mocností. Turecká ekonomika utrpěla kvůli ruským sankcím za sestřelení ruského 

bombardéru poměrně značné ztráty. Z uvedených důvodů lze tedy na jednu stranu očekávat, 

že Turecko přizpůsobí své zájmy směrem, který mu zajistí upuštění od klesající ekonomiky a 

stabilizaci zájmů se zeměmi, na kterých je z tohoto hlediska závislé (tj. Rusko). Odklon 

Turecka od NATO je znatelný v současnosti i kvůli sporům s EU souvisejících s referendem o 
ústavních změnách, které se v Turecku konalo v dubnu 2017131. Turecko v návaznosti na 

kritiku Německa, Nizozemska a dalších zemí EU přerušilo svou spolupráci s partnerskými 

státy NATO132.  
  
 Závěrem lze tedy konstatovat, že Turecko s ohledem na svoji politiku vůči Rusku 

nadále ztrácí po stránce ideologické, hodnotové a bezpečnostní v očích aliančních partnerů 
v rámci NATO na důvěryhodnosti. Jeho politika vůči Rusku je oproti německé, konstantně 

                                                 130 Putin slíbil Erdoganovi konec sankcí. Státníci mluví o „nových turecko-ruských vztazích“ [online]. Česká televize, 2016 [cit. 13.5.2017]. Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1870916-putin-slibil-erdoganovi-konec-sankci-statnici-mluvi-o-novych-turecko-ruskych-vztazich  131 Turci podpořili Erdogana. Referendem mu předali moc nad zemí na Bosporu [online]. Česká televize, 2017 [cit. 13.5.2017]. Dostupné na: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2089749-turci-podporili-erdogana-referendem-mu-predali-moc-nad-zemi-na-bosporu  132 Turecko přerušilo spolupráci s partnery NATO. Blokáda může ovlivnit mise v Kosovu i Afghánistánu [online].   Aktualne.cz, 2017 [cit. 13.5.2017]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/turecko-prerusilo-spolupraci-s-nato-zrejme-kvuli-sporum-s-ne/r~b959723e09b811e79aec0025900fea04/ 
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stabilní, pozici v rámci Aliance z dlouhodobého hlediska méně definovatelná. Je pak otázkou, 

zda i nadále setrvá tento trend, který Turecko odklání od západních spojenců směrem 

k Rusku, jelikož již teď je Turecko v čele s Erdoganem na cestě ke znovunastolení 

autoritativního státu. Politiky obou zemí v rámci NATO vůči Rusku jsou tedy ovlivněny 

historickými souvislostmi, ale pouze v jejich dílčích oblastech. V současnosti je totiž právě 

ekonomika hnacím motorem zájmů drtivé většiny států a v tureckém případě, které je v této 

oblasti ovlivnitelnější než Německo, hraje ekonomika klíčovou roli. 
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SUMMARY 
 The aim of this work was to confirm that the selected aspects within Germany and 
Turkey's experiences in certain areas such as the imperial historiy, the confrontation with the 
Soviet Union at the onset of the Cold War and, to a certain extent, specific economic and 
trade/business relations with Russia, affect Germany’s and Turkey’s behavior towards Russia 

within NATO in the current context of international politics. Although at first sight it may 
appear that Germany and Turkey are completely different countries, especially because of a 
different national history, tradition or culture, there are areas in which their interests are 
crossed. 
  
 The interpretation of the different circuits, with which have experience both 
Germany and Turkey, was given in the theoretical part of the thesis. In the methodological 
part, these areas were justified and subsequently specified certain aspects within these areas / 
experiences, which were subsequently applied analogously in the last part of the work, which 
dealt with the analysis and comparison of individual attitudes and policies of Germany and 
Turkey towards Russia within NATO. 
 
 The defined hypothesis was based on the assumption that Germany's and Turkey's 
attitudes and policies towards Russia within NATO are the same with taking into account the 
specific aspects of the individual experiences experienced by the two countries surveyed. The 
hypothesis has been partially confirmed and partially refuted, i.e. the agreement has only 
occurred in some areas, as will be explained below. 
  
 Both Germany and Turkey, within the defined aspects of their imperial experience 
and experience of confrontation with the USSR at the onset of the Cold War, defines 
themselves within NATO against Russian revisionism. Germany, regarding the defined aspect 
of the experience of confronting the USSR, which is defined conflict line, and the last but not 
the least, the definition of its influence region as one of the aspects of imperial experience, 
supports NATO in the wake of the crisis in Ukraine and Russian revisionism the military 
presence in the Eastern Europe in which it is actively involved. Turkey, on the other hand, is 
an important player in the Black Sea region, which was a confrontational line during the 
conflict with the USSR concerning the Straits of Bosphorus and Dardanelles, supported by his 
experience with imperialism, when the Ottoman Empire had this area under its influence. 
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Turkey thus supports the presence of alliance fleets in this area. In relation to the aspect of 
nationalism, the previous chapter of this work has explained how this aspect manifests itself 
(may be manifested) in Turkey's current Syrian talks, although, as noted, NATO does not 
officially operate here, but because of the interests of all, i.e. Turkey, Russia and Germany 
(West), it was necessary to state it at least. In terms of contemporary Erdogan's rhetoric, 
which has a nationalist background, and in connection with the aspect of nationalism, it can 
be said that Turkey actively defines itself against Kurdish separatists who are supported by 
the Russians. Some influences on the aspect of the experience of the conflict with the USSR 
can be seen in analogy with Germany in the context of the situation in Afghanistan, which 
was formerly the buffer state (although between the GB and the USSR, but the reasons for 
using this fact were delineated in the previous chapter), where is the Germany the member of 
RSM mission and at the same time the current Russian attitude towards the situation in the 
country is ambiguous. 
 
 In conclusion, in terms of aspects of the first two experiences, namely experience 
with imperialism and the confrontation with the USSR at the onset of the Cold War, the same 
attitudes of Germany and Turkey within NATO towards Russia can be traced. 
 
 The different approach of these countries occurs with regard to the specific aspects of 
the third heading, which is economic and trade cooperation with Russia. Germany, following 
the aggression in Ukraine, has formulated a clear opposition and support for sanctions against 
Russia, although there may have been disagreements at national level, consisting in particular 
of pressure groups and opposition. Nevertheless, it can be seen that Germany has in some 
ways encouraged the maintenance of an open dialogue between the Alliance and Russia, 
although it has supported NATO sanctions and suspending all civilian and military 
cooperation with Russia. The German position within the Alliance is so crucial to securing the 
German negotiating position with Russia in discussions on the relaunch of their trade 
relations. From the point of view of the conflict in Syria, Germany has supported sanctions 
against Russia, which have not been accepted. A different situation arises in connection with 
the Turkish attitude towards Russia. Turkey's attitude towards Russia is more sensitive to 
Turkey's economic ties to Russia. The strong influence of the economic factor on Turkey's 
policy towards Russia can be noticed in the case of the shooting of a Russian bomber in the 
Turkish airspace in 2015. This has resulted in a rapid cooling of Turkish-Russian relations and 
the imposition of sanctions on Turkey. Not long afterwards, Turkish policy turned to Russia, 
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which is currently abandoning its sanctions, which has the effect on fully restoring the trade 
ties of these countries. In this respect, German and Turkish attitudes towards Russia diverge. 
Moreover, the Turkish economic interests are in a collision with its security interest, 
especially with regard to the situation in Syria, where Turkey has been supporting Syrian 
opposition forces and opposed the Kurdish separatists (which are supported by Russia). The 
fact that Germany and Turkey in this area differ in their policies towards Russia is mainly due 
to the different powers of the states in the economy. Germany is a state with an objectively 
strong economy and is more stable in most sectors of the economy than Turkey. That is why 
Germany can afford towards Russia more assertive opposition policy that is more sustainable 
in the long run. One other important factor influencing this fact is the different geographic 
position of Germany and Turkey. Germany is a country located in Western Europe, 
surrounded by advanced democracies and economically and politically stable states. Turkey, 
on the other hand, is a country located in the Middle East, surrounded by countries with an 
unstable political situation, and some of these countries have been long-term beset by war 
conflicts. Turkey is therefore in the area of conflict of interests of the world powers. The 
Turkish economy has suffered relatively large losses due to Russian sanctions for the downing 
of a Russian bomber. For these reasons, one can expect Turkey to adjust its interests in a 
direction that will ensure that it drops from the declining economy and stabilizes its interests 
with the countries that are dependent on (i.e. Russia). Turkey's declension from NATO is 
noticeable at the present as well as the disputes with the EU related to the referendum on 
constitutional changes that took place in Turkey in April 2017. Turkey, following the 
criticism of Germany, the Netherlands and other EU countries, has broken its cooperation 
with NATO partner countries. 
 
 In conclusion, it can be stated that Turkey, in view of its policy towards Russia, 
continues to lose its credibility in terms of ideological, value and security in the eyes of 
alliance partners within NATO. His policy towards Russia is, in the long term, less stable in 
comparison with the German, constantly stable position within the Alliance. It is also a 
question whether this trend, which Turkey deflects from Western allies towards Russia, 
continues to remain, since Turkey is now led by Erdogan on the path to the re-establishment 
of the authoritarian state. The policies of both countries within NATO towards Russia are thus 
influenced by historical contexts, but only in their sub-areas. At present, the economy is the 
driving force of the interests of the overwhelming majority of states, and in the Turkish case, 
which is more influential than Germany, the economy plays a key role.  
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