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NÁZORY ELIT ÈESKO-SASKÉHO
PØÍHRANIÈÍ NA SPOLUPRÁCI
ÈESKA A NÌMECKA
Dùsledky vstupu ÈR do Evropské unie v prostøedí èesko-saského pøíhranièí
V následujícím pøehledu pøináíme zásadní
poznatky dílèí hloubkové sondy názorù a
postojù pøísluníkù elit èesko-saského pøíhranièí na monosti spolupráce podél hranice
ÈR/SRN. Sonda je souèástí tøíletého výzkumného projektu "Obèanská dimenze èeskonìmeckých vztahù ve fázi vstupu ÈR do
Evropské unie s dùrazem na pohranièní oblasti", financovaného z prostøedkù Programu
podpory cíleného výzkumu a vývoje Akademie vìd ÈR. Sonda probìhla v èervnu 2004
ve spolupráci s agenturou Tima, Liberec.
Prùzkum pøispívá k zaznamenání a vyhodnocení obrazu vnímání Nìmecka v názorech
a postojích obyvatel èeského pohranièí v
období vstupu ÈR do Evropské unie. Zamìøil
se na místní elity - obèany, kteøí mají nadprùmìrnou pøíleitost ovlivòovat místní veøejné
mínìní, místní ekonomiku, rozvoj obcí atd.,
nebo jsou v klíèových pozicích mocenskopolitické struktury (starostové a dalí zastupitelé), ekonomické (podnikatelé, manaeøi)
nebo obèansko-kulturní (pøedstavitelé obèanských organizací, lékaøi, øeditelé kol apod.).
Oslovená skupina dotazovaných osob byla
vybrána na základì dvou hledisek: jejich
postavení v sociální struktuøe místní komunity a rozsahu i obsahu jejich pøeshranièních
zkueností a kontaktù. Proto jsme nezjiovali pouze jejich pozice v politicko-mocenské, ekonomické a intelektuální sféøe ivota
obcí a regionu, ale také intenzitu a charakter
jejich pøeshranièních kontaktù.

K monostem pøeshranièní
spolupráce
 kadý ètvrtý respondent má trvalé pøeshranièní aktivity èi dlouhodobé kontakty,
nejèastìjí jsou vak soukromo-obèanské
(nakupování, výlety, spolupráce obèanských organizací),
 29 % nemá ádné aktivity èi kontakty,
44 % je charakterizuje jako pøíleitostné,
 pouze 16 % dotazovaných èlenù místních
elit oznaèilo svou nìmèinu za dobrou èi
plynulou, polovina dotazovaných nìmecky neumí,
 znalost nìmèiny vak nesouvisí s pøeshranièními aktivitami a spoluprací starostù a
zastupitelù obcí - nenalezli jsme statisticky významné odchylky,

 nejèastìjím nositelem institucionalizovaných pøeshranièních aktivit jsou politické
a intelektuální elity,
 pøevládá názor, e pùsobení Nìmcù v
pohranièních obcích je pøevánì prospìné,
 dobøe pozorovatelným trendem posledních let je pùsobení nìmeckých rodákù v
èeských pohranièních obcích,
 39 z 68 obcí má údajnì uzavøeny dohody
o partnerství s obcemi v SRN,
 spolupráce obcí trvá v prùmìru 10 let, nejèastìji jde o sportovní, kulturní a spoleèenské akce,
 znalost spolupráce (pøíp. partnerství) s
nìmeckými obcemi je pomìrnì vysoká,
 tam, kde spolupráce existuje, je podle pøísluníkù místních elit pøevánì dobrá,
 ve vech oblastech hodnotí spolupráci
lépe volební pøíznivci levice.

HLAVNÍ TÉMATA UVNITØ
TOHOTO VYDÁNÍ
 Lokální elity k problematice
èesko-saského pohranièí
 Èeská politika vùèi Nìmecku mezi
aktivismem a defenzívou (I)
 Postavení nìmecké meniny v
kontextu èesko-nìmeckých vztahù
 Reflexe vztahù Èeské republiky k
okolním zemím
 Srovnání stability a mobility obyvatel ÈR a Euroregionu Labe
 Regionální identita v procesech
globalizace a modernizace
Graf 1. Intenzita pøeshranièních aktivit a
kontaktù èeských místních elit s partnery na
nìmecké (saské) stranì hranice (údaje v %).

K hodnocení vlivu
Nìmecka v èeském pohranièí
 souèasné vztahy mezi ÈR a Nìmeckem
hodnotí pozitivnì 70 % èlenù místních elit,
 relativní pøevaha kladných hodnocení je
ve skupinì dotazovaných starích 45 let, v
obcích, které udrují partnerské vztahy s
nìmeckými obcemi, mezi pøísluníky
politického segmentu místních komunit a
mezi dotazovanými s V vzdìláním,
 hodnocení vlivu vybraných institucí na
pøeshranièní vztahy je ovlivnìno obeznámeností s èinnosti institucí, nejnií obeznámenost je s pùsobením Koordinaèní
rady Èesko-nìmeckého diskusního fóra,
nejèastìji se dotazovaní vyslovovali vùèi
Euroregionu Nisa,
 témìø vechny instituce s vlivem na
èesko-nìmecké vztahy jsou hodnoceny
pozitivnì,
 pøedevím politicko-mocenský segment
místních elit má tendenci pozitivnì hodnotit vliv institucí,
 o problematiku tzv. sudetských Nìmcù a
jejich aktivity v ÈR se zajímají zhruba tøi
ètvrtiny dotazovaných,
 místní elity vak vliv "sudetského faktoru" èasto nepovaují za dùleitý pro celkový stav èesko-nìmeckých vztahù, za
velmi nebo spíe závaný jej povauje
53 % lidí,

Zdroj: Sociologický ústav AV ÈR, výzkum
Elity v pohranièí ÈR/SRN-2004.
Poznámka: údaje zahrnují jak pracovní, tak
soukromé aktivity dotazovaných.

Podrobnìjí analýza z hlediska segmentace místních elit naznaèuje, e èastìjím nositelem institucionalizovaných
pøeshranièních aktivit zahrnujících spolupráci obcí, organizací a firem jsou
politické a intelektuální (pøípadnì kulturní) elity. Co neznamená, e ekonomická spolupráce nemá výsledky, avak
její projevy jsou více skryté a ménì èasté
ne ostatní.

Dalí informace
a jazykové
mutace bulletinu
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www.borderland.cz

2
 z návrhù na pøípadné øeení tzv. sudetské
otázky pøevaují tøi: základem øeení je
Deklarace, staèí omluva, spolupracovat se
sudetonìmeckými organizacemi,
 kadodenní, bìné vztahy mezi lidmi z
èeské a nìmecké strany pohranièí jsou
podle vìtiny pøísluníkù místních elit
dobré a velmi dobré,
 otevøení hranic bylo podle tøí ètvrtin velmi
dobrou skuteèností,
 80 % pøísluníkù místních elit pokládá
vstup ÈR do Evropské unie za velmi dobrou nebo spíe dobrou vìc,
 podle vìtiny dotazovaných Èeská republika vstupem do Unie získá finanèní podporu
pro ekonomický rozvoj z fondù EU a nové
trhy pro odbyt tuzemských výrobkù, souèasnì vak velká vìtina (90 %) oèekává, e
vstupem do EU u nás vzrostou ivotní
náklady,
 ve srovnání s postoji celé veøejnosti èeskonìmeckého pohranièí jsou místní elity opti-
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mistiètìjí v otázkách finanèní pomoci z
fondù EU, zvýení ivotní úrovnì, získání
nových odbytových moností a sniování
nezamìstnanosti,
 èlenstvím v EU se podle vìtiny místních
elit odstraní nevýhoda periferní polohy pøíhranièních území, pomùe to pøi rozvoji
pohranièních obcí, dojde k zakládání nebo
rozvoji èeských a nìmeckých firem a ke
zlepování vztahù mezi obyvateli obou
zemí,
 celkovì lze k otázkám vstupu ÈR do Evropské unie a jeho dùsledkùm pro dalí vývoj
pohranièí konstatovat pøevaující kladné
hodnocení a optimismus místních elit.
K otázkám pùsobení samospráv a sídelní
stability místních elit
 místní elity nepodporují zmìnu v postavení
euroregionù k vìtí samosprávné pùsobnosti,
 je potøebné, aby vznikala servisní, poraden-

ská a informaèní støediska pro venkov,
 analyzoval se sklon místních elit k lokalismu,
tj. dùraz na øeení problémù místními silami,
 nejsilnìjí podporu má poadavek, aby se
obecní zastupitelstva mohla v mnohem vìtí
míøe ne dosud starat o ivotní podmínky a
ivotní úroveò obyvatel,
 témìø polovina dotazovaných pøísluníkù
místních elit ije v pohranièí od narození a
dalí tøetina se sem pøistìhovala ji pøed
rokem 1989,
 96 % dotázaných se cítí v místì, kde nyní
ijí, "doma" a cítí, "e sem patøí",
 74 % o odstìhování z pohranièí rozhodnì
neuvauje, zhruba ètvrtina vak nevyluèuje,
e se jednou odstìhuje,
 nejèastìjím "stabilizaèním faktorem" pro
ivot místních elit v pohranièí je rodina,
rodinné zázemí, dobré ivotní prostøedí a
dobrá a zajímavá práce.
Václav Houvièka

LOKÁLNÍ ELITY K PROBLEMATICE SASKÉHO PØÍHRANIÈÍ
V návaznosti na výzkumný projekt provedla agentura Tima ve spolupráci s oddìlením Èeské pohranièí SOÚ AV ÈR prùzkum
názorù na pøeshranièní spolupráci ÈR/SRN.
Obsahovì se výzkum orientoval na mínìní
pøísluníkù lokálních elit v oblasti irího
pohranièí se Svobodným spolkovým státem
Sasko (zhruba v pásmu území mezi obcemi
Jirkov a Vysoké nad Jizerou).
V dotazníkovém etøení byli rozlieni
pøísluníci elity politicko-správní (funkce
starosty, místostarosty, èlena zastupitelstva),
ekonomické (vedoucí pozice v místní firmì,
její vlastnictví apod.) a kulturnì-ideologické
(veobecnì váené autoritativní postavení,
napø. lékaø, vysokokolský pedagog).1 Kritériem výbìru dotazovaných tak nebyla
reprezentativnost vzorku, ale naopak jejich
pøíslunost ke konkrétní skupinì, která je
sice znaènì nehomogenní, pøesto vak vdy
podstatným zpùsobem ovlivòuje situaci a
vývoj ivota lokálního spoleèenství. Výzkum byl orientován na obce, které jsou
angaované v pøeshranièní spolupráci: mají
partnerskou obec na druhé stranì hranice,
byly zahrnuty do programu Phare CBC nebo
leí v tìsné blízkosti hranic. Zahrnuty jsou
oblasti luknovska, Èeskolipska, Frýdlantska, Liberecka a Jablonecka. Úkolem
výzkumu bylo zmapovat podíl místních elit
na vytváøení sítì pøeshranièní spolupráce
(pøeshranièního spoleèenství), zasvìcenost
do ní, pøípadnì vlastního aktivního pøínosu
do procesù ovlivòujících obce èi mìsta.
Pøedmìtem zájmu bylo mínìní názorových
vùdcù (opinion leaders), kteøí do znaèné
míry utváøejí èi spoluutváøejí veøejné mínìní komunity.
Zajímavým momentem se ukázaly být
samotné charakteristiky pøísluníkù elit
pohranièních spoleèenství. Podle oèekávání
v nich pøevládali mui (v pomìru 6:4) a pøevanou vìtinu tvoøili lidé støedního vìku,
mezi 30. a 59. rokem ivota. Jako hodný
pozornosti se ovem jeví fakt, e v mladích

Graf 2. Srovnání hodnocení vztahù mezi ÈR a SRN (údaje v %).
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Zdroj: Sociologický ústav AV ÈR, výzkum Elity pohranièí ÈR/SRN 2004 (N=200).

vìkových kategoriích se podíl en zvyuje,
ve skupinách 18 - 29 let a 30 - 44 let dokonce poèet muù pøevyují. Mení participace
en na veøejném ivotì a jejich mení podíl
mezi lokálními elitami se tak jeví jako problém generaèní, trend v souèasné dobì
smìøuje opaèným smìrem (v souladu s
celospoleèenskými trendy napø. v komunální politice). Podle pøedpokladù se jako
jedna ze sloek udìlující lokálním názorovým vùdcùm legitimitu ukázalo formální
vzdìlání - dosáhli ve vìtinì pøípadù maturity nebo vysokokolského diplomu a jsou
tak v prùmìru vzdìlanìjí ne ostatní populace. Necelá polovina dotazovaných se v
pohranièí narodila, tøetina se pøistìhovala
pøed rokem 1989, témìø pìtinový podíl pøísluníkù elit, kteøí ijí v této èásti pohranièí
ménì ne patnáct let (pøili po roce 89), ale
dokazuje velkou sociální otevøenost pohranièních komunit.2
Pomìrnì velkou angaovanost novì pøíchozích ve veøejném ivotì dokazuje také
srovnání s reprezentativním výzkumem z
roku 1996, kde lidé, kteøí se do pohranièí
pøistìhovali, tvoøí 40 %, mezi elitami jejich

podíl dosahuje 49 %. Politická orientace pøísluníkù pohranièních elit je zøetelnì pravicová, preferovanou politickou stranou je
ODS. Oprávnìnost zaøazení do vzorku byla
nepøímo testována otázkou, kolik lidí mùe
respondent v jejich názorech na problematiku pohranièí ovlivnit ve svém okolí. Témìø
polovina uvedla poèet 1 - 10 osob, 16 % se
ale domnívalo, e mohou ovlivnit názory 21
a více lidí. Reflektovali tak pøiøèenou roli
názorových vùdcù, kterou mohou dnes i
uvnitø komunity do velké míry umocòovat
média, zejména s lokální pùsobností.
Nejobecnìjí otázka, na kterou respondenti
ve výzkumu odpovídali, se týkala jejich
hodnocení souèasných vztahù mezi Èeskou
republikou a Nìmeckem.
Velkou vìtinou (70 %) se odpovídající
shodli na hodnocení, e vztahy mezi obìma
zemìmi jsou dobré, i kdy jen desetina z
nich se pøiklonila ke krajní variantì (velmi
dobré). Pìtina vidí vztahy jako neutrální,
pouze zanedbatelný poèet oslovených pøísluníkù elit na otázku odpovìdìl negativnì.
Otázka vztahù s Nìmeckem se tedy nejeví
jako kontroverzní téma rozdìlující populaci
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v pohranièí. Z velmi nízkého poètu odpovìdí typu nevím je navíc patrné, e otázka je
pro respondenty relevantní, dùleitá, e je
pøedmìtem úvah, a e mají na uvedenou
problematiku vyhranìný názor. Jako nejvýznamnìjí lze za daných okolností hodnotit
zjitìní, e témìø nikdo z oslovených nevidí
vzájemné vztahy ÈR a SRN jako kritické èi
patné, a z tohoto hlediska nevnímá Nìmecko jako bezprostøední a otevøenou hrozbu
pro státní zájmy ÈR.
Ve srovnání s výzkumem z roku 2003,
který reprezentativnì pokrýval celou populaci (ovem v delím pásu celého pohranièí
ÈR/SRN) se zdá, e pøísluníci elit hodnotí
vztahy s Nìmeckem umírnìnìji ne zbytek
populace. A sice v tom smyslu, e výraznì
ménì èasto volili odpovìï "velmi dobré",
ale také "spíe patné".
Do jisté míry lze rozdíly vysvìtlit faktem,
e v roce 2003 nebyla respondentùm nabídnuta neutrální odpovìï "ani dobré, ani patné" a oni byli "donuceni" pøiklonit se k jednomu z pólù. Tito váhající by pravdìpodobnì
ale nevolili krajní pozitivní variantu. Zejména výsledky na kladném pólu odpovìdí lze
tedy povaovat za názorovì diferencující.

Pøes vysokou míru shody se rùzné kategorie respondentù ve svých odpovìdích
èásteènì liily. Ukázalo se, e lépe hodnotí
vztahy dotazovaní z tìch obcí, které udrují partnerské vztahy s obcemi nìmeckými:
do hodnocení mezistátních vztahù se v sídlech s partnerem na druhé stranì hranice
zøetelnì promítá zkuenost se vztahy na
komunální úrovni. Ponìkud pøekvapující
je, e v hodnocení vzájemných vztahù jsou
optimistiètìjí dotazovaní starí 45 let.
Souvislost mezi vìkem a názorem na mezinárodní vztahy lze vysvìtlit nejpravdìpodobnìji tím, e kadé hodnocení je z podstaty vìci relativní, vztahové, a starí generace mùe srovnávat souèasné vztahy s
Nìmeckem s jejich døívìjí podobou.
Kladné hodnocení mùe znamenat "je to
lepí ne døíve", pøípadnì "mohly by být
horí".
Tendence hodnotit èesko-nìmecké vztahy pozitivnì roste se zvyujícím se vzdìláním (co je dlouhodobý trend), i kdy ve
skuteènosti to znamená pouze srovnání
mezi støedokoláky a vysokokoláky - respondentù s niím ne støedním vzdìláním
bylo ve vzorku minimum. Pøesto nelze øíci,

e by nií vzdìlání znamenalo odstup
nebo bariéru v hodnocení vztahu k Nìmecku, nebo vyslovenì negativních odpovìdí
bylo ve vzorku mizivé mnoství.
Podle oèekávání hodnotili vztahy s
Nìmeckem lépe ti respondenti, kteøí uvedli intenzivnìjí osobní pøeshranièní kontakty (a tedy míru osobní zkuenosti), a u
jakéhokoli charakteru (pracovní, zájmové,
pøátelské, ale i turistika a nákupy). V tomto
pøípadì lze ale jen obtínì urèit, co je pøíèina a co následek, zda patné hodnocení
vzájemných vztahù vede k vyhýbání se
kontaktùm s Nìmci, èi intenzivnìjí kontakt zpùsobuje pozitivnìjí náhled na mezistátní vztahy. Pøesto je potvrzením faktu, e
vìtí znalosti a informace znamenají lepí
hodnocení (které návaznì dále posiluje
touhu získávat informace a znalosti).
1
Jednotlivé segmenty se èasto kumulovaly, zejména
v malých obcích - napø. zástupce starosty byl øeditelem
místní koly nebo majitelem místního podniku.
2
Vysvìtlením mohou být historické souvislosti osidlování pohranièí, do jisté míry "noví" jsou zde vichni.

Jitka Latovková

STABILITA A MOBILITA
OBYVATEL ÈESKA A EUROREGIONU LABE/ELBE
Srovnání nìkterých poznatkù etøení na celostátní a regionální úrovni

V podmínkách Èeska obecnì, a v severních Èechách (v naem pøípadì zastupovaných Euroregionem Elbe/Labe - EEL) zvlátì, je èi spíe byla otázka stability obyvatelstva èasto diskutovaným tématem jak mezi
odborníky, tak mezi veøejností. Dùvody pøitom hledejme jednak v pováleèném populaèním a sídelním vývoji, jednak v tradièním
zamìøení zdejí ekonomiky. Migrace (mobilita) na druhé stranì hraje na poli socioekonomického rozvoje obvykle významnou roli
indikátora, resp. zprostøedkovatele a spolutvùrce pozitivního vývoje.
Pøíslunost k urèitému území, resp. její
intenzita podmiòuje do urèité míry ivotaschopnost (pøípadnì úspìnost) toho kterého
regionu (lokality). Pøitom mùeme toto téma
nazírat z rùzných aspektù: buï sociálního
jako znak vyspìlé spoleènosti, èi prostorového jako atribut stabilního osídlení èi ekonomického jako jeden z pøedpokladù regionálního rozvoje. Èím více se toti obyvatelstvo cítí spjato s územím, tím více mu je
ochotno "poskytnout svých sil".
Èeskou populaci charakterizuje - v
porovnání s jinými státy (oblastmi) - spíe
nií mobilita, realizovaná zpravidla na kratí vzdálenosti. V poslední dobì se takémoná pøekvapivì - sniuje její intenzita a
mìní formy, od trvalého pøesídlení k dojíïce za prací, do kol èi za slubami apod.
Metodika výzkumu
V rámci tøíletého výzkumného projektu
se tým v roce 2003 soustøedil na realizaci
øady vlastních empirických etøení, a to jak
na úrovni celostátní (ve spolupráci s Cent-

rem pro výzkum veøejného mínìní /CVVM/
Sociologického ústavu AV ÈR), tak v modelových oblastech (kromì území Euroregionu
Labe/Elbe se jednalo o praskou aglomeraci,
západní Èechy s Plzní, jiní Moravu s
Brnem a Moravskoslezský kraj s Ostravou).
Dotazník terénního etøení byl strukturován do ètyø èástí zkoumajících: vazbu k
místu bydlitì, pracovní pomìry, práci v
zahranièí (a zahranièní pracovníky v ÈR),
pohranièí - pøeshranièní kontakty a téma
evropské integrace. Jako cílovou skupinu
jsme zvolili pøedevím obyvatelstvo starí
15 let, pøièem jsme v zájmu reprezentativnosti pouili metodu kvótního výbìru (podle
pohlaví, vìku, vzdìlání a místa bydlitì).
Pro potøeby tohoto pøíspìvku byly vybrány
pøíklady pouze z úvodního bloku otázek.
Získaná data umoòují porovnávat celostátní populaci (1048) s èeskou èástí Euroregionu Labe/Elbe (523 respondentù). S ohledem na tematické zamìøení výzkumu bylo
posíleno zastoupení respondentù v pøíhranièním území (obce leící v bezprostøední blízkosti hranice). Díky spolupráci s Technische
Universität Dresden jsou k dispozici rovnì
obdobná data reprezentující situaci v nìmecké èásti euroregionu (804 respondentù).
Stabilita - ivotní podmínky - migrace
obyvatel
Témìø 40 % obyvatelstva Èeska starího
15 let (a bezmála polovina obyvatel EEL) se
ve svém ivotì dosud nestìhovalo, tj.
nezmìnilo obec svého trvalého bydlitì.
Pokud ano, pak nejèastìji jednou (zhruba 1/4
z hodnoceného souboru) - pøi sledování

vícenásobného stìhování lze hovoøit o
"nepøímé úmìøe" v zastoupení.
Intenzitu, resp. frekvenci stìhování ovlivòuje pøirozenì pøedevím vìk, se stoupajícím vìkem se zvyuje (ve skupinì 2029letých se nikdy nestìhovalo 48 %, zatímco pro 45leté a starí dosahuje obdobná hodnota jen 28 %). Druhým faktorem diferencujícím èeskou populaci je velikostní kategorie
sídla. Podle oèekávání mùeme konstatovat,
e stabilita obyvatelstva se v závislosti na
rùstu sídla významnì sniuje. V nejmeních
sídlech (obce do 800 obyvatel) pøesahuje
podíl rodákù (v obci narozených) polovinu
populace starí 19 let, ve mìstech se pohybuje mezi tøetinou a ètvrtinou a v Praze
nedosahuje pìtiny vech obyvatel. Zamìníme-li modelový euroregion jednotkou
NUTS II Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj), absenci stìhování deklaruje pouze
20 % respondentù. Jistou roli sehrává
nespornì struktura a velikost administrativních jednotek.
Výskyt a èetnost stìhování je mj. podmínìna úrovní dosaeného vzdìlání a odvìtvovou strukturou ekonomicky aktivních osob.
Vyí mobilitou se tak vyznaèují vyí
odborní nebo øídící pracovníci spoleènì se
støední kategorií odborníkù a také podnikateli, ale také zamìstnanci v dopravì a spojích
a ve slubách finanèních, veøejných a zamìøených na podniky.
Dále jsme zjiovali, co vedlo respondenty "redukovaného" souboru k pøistìhování do
místa souèasného bydlitì. Uzavøená otázka
specifikovala celkem 9 moností a umonila
respondentovi dvojí volbu.
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Ukazuje se - a to na obou úrovních - jednoznaèná dominance rodinných dùvodù.
Toto zjitìní ostatnì potvrzují tvrdá data,
kdy námi pøijatá klasifikace zahrnuje souèet Èeským statistickým úøadem pouívaných moností (sòatek, rozvod, následování
rodinného pøísluníka). Celostátnì se dále
významnì prosazují bytové dùvody, na regionální úrovni je zastoupení dùvodù pøistìhování vyrovnanìjí. V etøení provedeném
CVVM respondenti uvádìli více dùvodù ne
v etøení zajiovaném prostøednictvím
posluchaèù UJEP.
Silnou vazbu na místo bydlitì lze vyjádøit následujícími výroky:
 respondent zde má rodinné zázemí, pøátele, známé,
 vlastní zde rodinný domek, byt, zahradu,
jiný majetek,
 je tady doma, zná to tu,
 je zde dobré ivotní prostøedí,
 má zde dobrou práci.
Výroky jsou seøazeny v poøadí dùleitosti,
které je v zásadì shodné pro obì sledované
úrovnì vèetnì dosaených podílù v pouité
ètyøstupòové kále (velmi dùleité a zcela
nedùleité). Jako pozitivní lze oznaèit zjitìní, e vìtina dotazovaných na úrovni Èeska
vyjádøila spokojenost s ivotem v místì bydlitì, aèkoli v Euroregionu Labe/Elbe to bylo
jen málo pøes polovinu respondentù (69 vs.
52 %). Na obou úrovních jsme se setkali se
znaèným podílem nerozhodnutých (ètvrtina,
resp. více ne tøetina).
Ze spoleèného etøení v èesko-saském
pohranièí zde - jako rozvedení pøedchozí
otázky - prezentujeme pouze porovnání
ivotních podmínek v místì trvalého bydlitì, tentokrát v pøeshranièní dimenzi. Respondenti pøitom vdy hodnotili jen "svoji" èást
euroregionu, tedy oddìlenì èeskou a nìmeckou.
Povauji za pøíznaèné, e vnímání odli-
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Tabulka 1. Spokojenost obyvatel se ivotními podmínkami v Euroregionu Labe/Elbe

Specifikace míry zastoupení varianty
odpovìdi v %.

pracovní pøíleitosti
dostupnost veøejné dopravy
nabídka pro vyuití volného èasu dìtí
nabídka pro vyuití volného èasu mládee
monosti vyuití volného èasu dospìlých
monosti sportovního vyití
monosti kulturního vyití
podmínky v restauracích
zdravotnictví a sociální péèe

Velmi
spokojen
a spíe
spokojen
D/S
17,5
37,3
19,5
5,9
18,6
38,8
19,1
58,3
58,1

CZ
20,6
53,3
25,6
19,9
25,4
37,7
25,1
40,8
32,5

Tak napùl

D/S
20,5
30,0
29,4
20,0
34,7
32,8
28,8
24,2
27,6

CZ
27,8
24,7
32,9
33,1
37,1
30,3
30,9
31,1
36,0

Spíe
Netýká se
nespokojen
mì
a velmi
nespokojen
D/S
47,2
22,4
29,3
55,7
41,1
19,5
47,9
14,8
12,9

CZ
38,3
17,0
27,5
33,8
29,7
22,7
38,2
15,6
27,0

Zdroj: výzkum pohranièí + Technische Universität Dresden, 2003.
Vysvìtlivka: zkratka DS oznaèuje saskou èást území euroregionu, zatímco CZ èást èeskou.

ných oblastí vykazuje a pøekvapivou
podobnost, kdy nejlépe a nejhùøe posuzované úseky se shodují: v pozitivním slova
smyslu veøejná doprava, restauraèní a
nákupní monosti, v negativním pak pracovní monosti, kulturní vyití a silnièní sí.
Ménì ne desetina respondentù uvauje o
vystìhování z místa bydlitì. Uvádìné
dùvody tentokrát naznaèují jiné proporce:
zatímco na celostátní úrovni se projevuje
relativnì vyrovnané zastoupení (napø.
rodinné dùvody a na 4. místì se 24 %), v
modelovém regionu podíl nejvýznamnìji
zastoupených pracovních/studijních dùvodù odpovídá souètu dùvodù rodinných a
bytových (39 %).
Ve výbìru potenciálního místa bydlitì
(pøi úvaze bez jakýchkoliv omezení) respondenti zastupující èeskou populaci mírnì
preferují obec v blízkosti støedního nebo
meního mìsta (pøiblinì pìtina), dalí
monosti - spíe mìstského charakteru jsou zastoupeny víceménì rovnomìrnì. V
modelovém regionu jsme zaøadili otevøenou
otázku a následnì urèovali "kýenou" oblast

D/S
14,8
10,3
21,8
18,5
5,7
8,9
4,3
2,6
1,4

CZ
13,3
5,0
14,0
13,3
7,8
9,4
5,8
12,5
4,4

èi lokalitu. Mùeme-li si (s ohledem na
malou èetnost odpovìdí) uvést konkrétní
lokalitu, pak pro obyvatele Euroregionu
Labe se jeví jako jednoznaènì atraktivní
hlavní mìsto Praha (sem smìøuje 40 % pøípadných migrantù) a dále v poøadí projeveného zájmu následují okresy Litomìøice,
Liberec a Tachov.
Závìreèná poznámka
Zámìrem pøíspìvku bylo ukázat na monosti prohloubení a rozíøení objektivního
hodnocení aktuálního prùbìhu sociálnì ekonomických procesù pohledem subjektivizujícím (ale také, zaloeným na výpovìdích
reprezentantù celostátní a regionální populace. Dostateèný rozsah vech souborù tzv.
mìkkých dat, se kterými výzkum pracoval,
dovoluje vyslovit tvrzení o pomìrnì výrazné podobnosti v chování, názorech a postojích populace Èeska, se situací v èeské a
nìmecké èásti modelového Euroregionu
Labe/Elbe.
Milan Jeøábek

INFORMUJEME O INSTITUCÍCH ÈESKO-NÌMECKÉ SPOLUPRÁCE
 Se vstupem zemí støední a východní Evropy do Evropské unie byl zahájen proces
postupného pøekonání mnohaletého rozdìlení kontinentu smìøující k vyím formám evropské spolupráce. Nezastupitelnou roli "kontaktního území" sehraje v
této souvislosti pohranièí ÈR/SRN.
 IDOR je Èesko-nìmecké informaèní a
dokumentaèní centrum pro podporu regionální pøeshranièní spolupráce. Projekt
podporují ministerstva zahranièních vìcí
Èeské republiky a Spolkové republiky
Nìmecko. IDOR je koncipován jako multiplikátor pøeshranièní spolupráce napomáhající propojení existujících struktur
spolupráce mezi lidmi a institucemi podél
èesko-nìmecké hranice.
 IDOR nabízí znevýhodnìným regionùm
vzdáleným od center monost vyuít
finanèní prostøedky fondù EU, jejich èerpání je podmínìno dvojstrannou spoluprací. Dùslednì dvojjazyèný portál poskytuje online informace o projektech, semináøích, pódiových diskusích, expertních

aktivitách, kontaktních burzách, studijních pobytech mládee apod. Pùsobí rovnì jako manaer nìkterých pøeshranièních projektù (pilotní iniciativa Èeskonìmecké fotbalové koly aj.)
 Internetové portály a centrální databáze
èesko-nìmeckých projektù v pohranièních
oblastech (se sídlem v Marktredwitz a
elezné Rudì) byly zøízeny jako konkrétní
odpovìï na výsledky prùzkumu veøejného
mínìní ve 150 pøíhranièních obcích z roku
2001 poadující více informací o partnerech na opaèné stranì hranice, vìtí
transparentnost a výmìnu zkueností v
oblasti pøeshranièní spolupráce mezi
èlenskými zemìmi Evropské unie.
 V roce 2003 vypsal IDOR ve spolupráci s
Koordinaèní radou èesko-nìmeckého diskusního fóra soutì o nejlepí partnerství
mezi mìsty, která kromì vyhodnocení nejlépe kooperujících dvojic èeských a
nìmeckých mìst a obcí, pøedstavovala
rovnì základní výzkum dané problematiky. Na základì zevrubného hodnocení bylo

vybráno 13 partnerství vynikajících intenzitou spolupráce, kterým byla 7. záøí 2003
pøedána odmìna ve mìstì Plavno/Plauen
v rámci hudebního festivalu Uprostøed
Evropy /Mitte Europa. Mezi vyhodnocenými mìsty byly napøíklad Karlovy VaryBaden-Baden, Domalice-Furth im Wald,
Dìèín-Pirna, Støíbro-Vohenstrauss a
dalí.
Václav Houvièka

Dalí informace
naleznete na
internetových adresách:

www.idor.org
www.idor.cz
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REFLEXE VZTAHÙ ÈESKÉ REPUBLIKY
K OKOLNÍM ZEMÍM
Vztahy s okolními zemìmi jsou bezesporu
výraznou determinantou a zároveò klíèovým
ukazatelem stability mezinárodnìpolitického
ukotvení kadého státu. Regionální kooperace s geograficky i kulturnì-historicky blízkými státy, s nimi nás nadto pojí pøirozené
úzké vazby ekonomické, je proto zcela logicky alfou a omegou zahranièní politiky Èeské
republiky. Ta si vytkla za jeden ze svých prioritních zahraniènì-politických cílù prohlubování støedoevropské spolupráce - by dnes
u v kvalitativnì odliném kontextu spoleènì
sdíleného osudu ve sjednocující se Evropì jak se "starými" sousedními èlenskými státy
Evropské unie, tj. s Nìmeckem a Rakouskem, tak se zemìmi tzv. visegrádské ètyøky
(SR, Maïarsko, Polsko), které podobnì jako
Èeská republika teprve nedávno získaly bezprostøední zkuenost s institucionálním zapojením do evropských integraèních struktur.
Jakkoliv mezi Èeskou republikou a nìkterými zemìmi støedoevropského prostoru existuje øada dosud ne zcela odstranìných historických resentimentù, které v urèitých
momentech pøerùstají a do zcela aktuálních
politických sporù a zatìují tak vzájemné
vztahy nejen na státní, oficiální úrovni, ale i v
rovinì "obèanské", není sporu o tom, e vzájemný pomìr ÈR a ostatních zemí regionu je
- pøinejmením ve svých základních a oficiálnì deklarovaných intencích - prost vánìjích
konfliktù. Pøedmìtem této stati je nicménì
onen ji zmínìný obèanský rozmìr, tedy existující postoje èeské veøejnosti ke vztahùm
ÈR s okolními zemìmi. Vìdomí sousedství a zejména jeho kvalita a intenzita - toti tvoøí
základní souøadnice èasoprostorové "mentální mapy" obyvatel Èeské republiky.
Hodnocení vztahù s okolními zemìmi
Tradiènì nejlépe - a zdùraznìme, e nyní se
zcela mimoøádnou mírou konsensu - jsou vnímány vztahy ÈR se Slovenskem (94 %) a Polskem (92 %); za velmi èi spíe dobré je tedy
pokládá shodnì více ne 90 % dotázaných.1
Velmi vysoký je i podíl pozitivních názorù
(86 %) pokud jde o vztahy s Maïarskem.

Podíl záporného hodnocení èesko-maïarských vztahù je vak na pøiblinì stejné úrovni jako v pøípadì Slovenska a Polska, co
svìdèí o relativnì velké skupinì dotázaných,
která nedokázala vztahy s Maïarskem klasifikovat (10 %).2 O poznání ménì jsou jako
pøíznivé posuzovány relace s Nìmeckem a
Rakouskem. V pøípadì Nìmecka oznaèilo
nae vzájemné vztahy jako dobré 73 % a jako
patné 23 % oslovených obèanù. Nejhùøe jsou
vnímány vztahy s Rakouskem, kdy se 69 %
úèastníkù výzkumu domnívalo, e vztahy
jsou dobré a 26 % respondentù, e vztahy jsou
patné. V pøípadì Nìmecka i Rakouska se
naprostá vìtina respondentù dokázala ke
kvalitì vztahù s ÈR vyjádøit. Nerozhodnutých
nebo tìch, kteøí uvedli odpovìï "nevím",
bylo 4, resp. 5 % dotázaných.
Z hlediska základních sociodemografických charakteristik lze s jistou mírou zobecnìní konstatovat, e podíl dotázaných, kteøí
povaují vztahy se vemi okolními zemìmi za
dobrý, stoupá s dosaeným vzdìláním (zøetelnì nejlépe jsou nahlíeny ve skupinì vysokokolsky vzdìlaných lidí), vyí podíl pozitivních hodnocení je patrný také mezi Praany,
podnikateli a pøíznivci ODS. Naproti tomu
není bez zajímavosti, e pøedevím vztahy s
Nìmeckem a Rakouskem jsou oproti prùmìru hùøe hodnoceny sympatizanty KSÈM. Tato
skuteènost je nejspíe dùsledkem faktu, e
pomìr k obìma státùm dlouhodobì zatìuje
otázka sudetských Nìmcù, co je téma, k
nìmu zastává právì elektorát KSÈM tradiènì velmi vyhranìné pozice.
Ponìkud jiný úhel pohledu na danou problematiku mùe nabídnout odliné etøení, v
nìm byla zjiována dùvìra obèanùm, kteøí
ijí v jednotlivých zemích (tabulka 2).3
Z výsledkù v tabulce 2 vyplývá, e tento
typ etøení pøinesl o poznání jinou strukturu
výpovìdí, ne jaká je patrná u obecného hodnocení formálních vztahù na mezistátní úrovní. Nejvìtími sympatiemi disponují u èeské
populace obyvatelé Slovenska a Polska. U
Maïarska je zajímavá ta skuteènost, e témìø
pìtina respondentù nedokázala vyjádøit své

Graf 3. Vztahy ÈR k okolním zemím - èerven 2004 (v %).
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Zdroj: CVVM, Výzkum Nae spoleènost 2004, 18. - 28. èervna, N = 1040.
Pozn.: dobré vztahy = souèet odpovìdí "velmi dobré" a "spíe dobré", patné vztahy = souèet odpovìdí
"velmi patné" a "spíe patné".

Tabulka 2. Dùvìra obèanùm okolních státù (v %)

%
Slovensko
Polsko
Maïarsko
Rakousko
Nìmecko

spíe
spíe
neví,
dùvìøuje nedùvìøuje nezná
82
14
4
71
2
9
58
25
17
56
35
9
38
55
7

Zdroj: CVVM, Výzkum Nae spoleènost 2004, 18.28. èervna, N = 889 (pouze dotázaní nad 18 let).

stanovisko. V pøípadì obèanù Nìmecka
výraznì pøevauje nedùvìra (55 %) nad dùvìrou (38 %). Dané etøení dokládá urèitý paradox: v rovinì "obèanské" pøevládá urèitá
nedùvìra, ivená pravdìpodobnì nejrùznìjími historickými a mentálními stereotypy,
zatímco v pøíkrém rozporu s tím je relativnì
dobré (a dodejme: racionální, realitì odpovídající) hodnocení relací obou státù (viz výe).
Hodnocení vztahù s okolními zemìmi èasové srovnání
V pøípadì Polska, Maïarska a Rakouska
máme monost srovnávat souèasné výsledky s hodnotami získanými v etøeních v
bøeznu 2000, v bøeznu a øíjnu 2002 a v
lednu 2003 (viz graf 4), u vztahù ÈR s
Nìmeckem a Slovenskem existují data k
dlouhodobìjím komparacím, od r. 1995,
resp. 1996 (viz graf 5).
Ze získaných výsledkù lze odvodit, e
výzkumy tohoto typu vcelku citlivì odráejí
aktuální stav mezistátních vztahù na "vysoké"
politické úrovni. Zatímco vztahy ÈR se Slovenskem a Polskem jsou posuzovány dlouhodobì kladnì, ve vztazích k ostatním sledovaným zemím byly v uplynulých pìti letech
zaznamenány propady v kladném hodnocení.
Vztahy s Polskem a Slovenskem jsou - pøinejmením v perspektivì nìkolika posledních
let - stabilnì bezproblémové, ba dokonce úzce
kooperativní, co se projevuje i v postojích
respondentù. Velmi vysoce jsou èeskou veøejností v souèasnosti cenìny také vztahy s
Maïarskem, které hodnotí jako dobré více
ne ètyøi pìtiny respondentù. Doèasný pokles
kladného ocenìní èesko-maïarských vztahù,
zaznamenaný na jaøe 2002, souvisel s nejvìtí pravdìpodobností s tehdejími vyhrocenými diskusemi kolem tzv. Beneových dekretù.
V této souvislosti pro upøesnìní pøipomeòme,
e se do tehdejí ostré pøe vloila nejen oficiální místa Nìmecka a Rakouska, ale i èelní
pøedstavitelé maïarské vlády v èele s tehdejím premiérem Orbánem.
Výraznì odliný byl vývoj hodnocení vztahù ÈR s Rakouskem, které vdy byly v kontextu støedoevropského regionu hodnoceny
nejhùøe a jejich percepce je navzdory zøetelnému zlepení oproti etøením (zejména) z
roku 2002 nadále pomìrnì ambivalentní.
Èesko-rakouské vztahy byly na poèátku roku
2002 (navíc ve víru pøedvolební kampanì)
neastnì saturovány polemikou ohlednì prezidentských dekretù. Právì v období jistého
politického napìtí mezi Prahou a Vídní byly
(v bøeznu 2002) vzájemné vztahy hodnoceny
mimoøádnì nepøíznivì (pouze ètvrtina respondentù je povaovala za dobré). Pøipomeòme ovem, e i v minulosti byly s rùznou
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intenzitou, nicménì opakovanì naruovány
zejména hojnì medializovanými politickými
evergreeny: vedle otázky sudetských Nìmcù
lo o vleklé kontroverze kolem dostavby
jaderné elektrárny Temelín. V posledním
výzkumu byly ovem èesko- rakouské relace
hodnoceny nejlépe za poslední ètyøleté období. Oproti poslednímu etøení (leden 2003)
narostl podíl kladných vyjádøení o témìø 20
procentních bodù a pøiblíil se tak názorùm
na vztahy s Nìmeckem.
Také vnímání èesko-nìmeckých vztahù je
evidentnì ovlivnìno pøedevím jistou historicky danou zatíeností. Existuje-li toti z hlediska veøejnosti jakási významnìjí (a tudí
reflektovaná) tøecí plocha ve vztazích mezi
ÈR a Nìmeckem, pak se to zdá být jmenovitì ponìkud odliná právní i politická interpretace prùbìhu a výsledkù druhé svìtové války
vèetnì následného odsunu. Hodnocení dvoustranných vztahù od roku 1995 se proto jeví
jako znaènì kolísavé, zøetelnì v závislosti na
aktuálním stavu dialogu o otevøených otázkách minulosti (kladné - minimum 45 %,
maximum 79 %). V daném kontextu nepøekvapí, e poèátkem roku 1996, tedy v neklidné atmosféøe pøípravy èesko-nìmecké deklarace, pøíznivé hodnocení vzájemných vztahù
veskrze výraznì pokleslo. V roce 1999 se
vak podíl kladných hlasù dostal na úroveò
prvního zjitìní a v roce 2000 byl dokonce
zaznamenán pohled jetì pøíznivìjí. Na jaøe
roku 2002 kladné hodnocení opìt výraznì
pokleslo, avak hodnoty z posledních etøení
se opìt vrátily na relativnì vysokou hladinu z
roku 2000. Bezpochyby tedy lo - analogicky
jako v pøípadì Rakouska - o reakci veøejného
mínìní na tehdejí turbulence v èesko-nìmeckých vztazích. Pøipomeòme nicménì na
tomto místì, e pouze u vztahù s Nìmeckem
dolo na rozdíl od ostatních sledovaných zemí
v porovnání s posledním výzkumem (leden
2003) k poklesu (o 6 procentních bodù) podílu kladných vyjádøení (viz graf 5).
Ze shora uvedeného vyplývá, e právì ony
ji zmínìné historické resentimenty - opakovanì rozjitøující i souèasné bilaterální vztahy
- hrají jednoznaènì nemalou úlohu v posuzování obecného stavu relací mezi Èeskou
republikou, Rakouskem a Nìmeckem (by v
tomto pøípadì dnes oproti minulým letùm u
v mení míøe). Skuteènost, e právì odliné
akcentování èi pøímo nesluèitelný výklad
nìkterých otázek minulosti významnì ovlivòují reflexi vztahù mezi Èeskou republikou
na stranì jedné a Nìmeckem a Rakouskem
na stranì druhé, velmi pregnantnì dokládá
etøení z èervna 2004, které mapovalo nahlíení na vztahy s okolními státy právì v kontextu diskusí kolem tzv. Beneových dekretù
a z nìho vyplývá, e zhruba dvì tøetiny
dotázaných se domnívají, e Beneovy
dekrety negativnì ovlivòují vztahy s Nìmeckem (65 %), více ne dvì pìtiny pak s
Rakouskem (43 %).
Vztahy se Slovenskem z mnoha dobrých
dùvodù zajisté pøedstavují samostatnou kapitolu, nebo se svou historicky danou specifièností pøirozenì do znaèné míry kvalitativnì
vymykají z rámce ostatních sledovaných
zemí.
Èesko-slovenské vztahy nebyly vdy hod-
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Graf 4. Kladné hodnocení vztahù k okolním zemím - èasové srovnání.

Zdroj: Výzkumy IVVM, od roku 2001 výzkumy CVVM.

noceny tak vysoce, jako je tomu dnes, lépe
øeèeno v posledních tøech letech. Vztahy
obou nástupnických státù bývalé federace v
minulosti procházely, jak známo, takté jistými peripetiemi, pøièem zejména v éøe vlády
Vladimíra Meèiara zdaleka nedosahovaly
souèasné kvality ani hloubky formálních i
neformálních vazeb. K pomìrnì zásadnímu
obratu dolo a po nástupu iroké demokratické koalice v èele s Mikuláem Dzurindou v
roce 1998. Dvoustranné vztahy reálnì získaly
novou kvalitativní úroveò; úzká politická spolupráce na poli vnìjích vztahù, v bezpeènostní i ekonomické oblasti nezùstala bez odezvy
ani v názorech èeské veøejnosti. Kladné hodnocení vztahù ÈR se Slovenskem tak v
porovnání s rokem 1996 narostlo o bezmála
40 procentních bodù. Po prvním výraznìjím
posunu k lepímu, zaznamenaném v roce
1999 (zhruba tøi ètvrtiny dotázaných), dolo
poèínaje rokem 2002 k dalímu rapidnímu
nárùstu kladných hodnocení.
Z tabulky 3 vyplývá, e dùvìra pøevauje
nad nedùvìrou u slovenského premiéra Mikuláe Dzurindy a prezidenta Polska A. Kwasniewského. U ostatních sledovaných osobností mezinárodní politiky pøevauje mezi
èeskou veøejností nedùvìra. Je ovem nutné
poznamenat, e výsledky etøení jsou výraznì
ovlivnìny skuteèností, e zhruba tøetina dotá-

zaných ve vech pøípadech nedokázala zaujmout stanovisko, nìkteré èelné politiky pak
nemalá èást èeské veøejnosti vùbec nezná:
slovenského prezidenta (by v prùbìhu etøení zatím "designovaného") 20 %, rakouského
kancléøe Schûssela 30 % a maïarského premiéra Medgyessyho dokonce polovina èeské
populace.
Daniel Kuntát
1

2

3

Znìní otázky: "Jaké jsou podle Vás souèasné vztahy
Èeské republiky s okolními zemìmi?"
V dané souvislosti není bez zajímavosti, e podle kvìtnového etøení CVVM podporovala a vstup okolních
tranzitních zemí do Evropské unie naprostá vìtina èeských dotázaných: Slovensko 83 %, Polska 81 % a
Maïarska 78 % (vstup uvedených zemí nepodporovalo
shodnì pouze 8 % respondentù).
Otázka: "Nyní bych se Vás chtìl zeptat, nakolik dùvìøujete lidem v jiných zemích. Mùete mi, prosím, øíci
pro kadou zemi, zda dùvìøujete jejím obèanùm hodnì
nebo málo? V pøípadì, e neznáte lidi z dané zemì
dostateènì dobøe, øeknìte mi a budeme pokraèovat
dalí zemí" (nabízené monosti: spíe dùvìøuje, spíe
nedùvìøuje, neví + nezná). etøení bylo souèástí mezinárodního komparativního výzkumu European Election Survey 2004 vìnovaného probìhnuvím volbám do
Evropského parlamentu. Výzkum probìhl ve vech
èlenských zemích EU.

Graf 5. Vývoj kladného hodnocení vztahù ÈR s Nìmeckem (údaje v %).

Zdroj: Data IVVM (CVVM).
Tabulka 3. Dùvìra k vybraným politickým osobnostem (v %)

Mikulá Dzurinda
Alexander Kwasniewski
Gerhard Schrõder
Ivan Gaparoviè
Wolfgang Schûssel
Péter Medgyessy

Dùvìøuje
39
34
23
17
15
10

Nedùvìøuje
25
19
34
29
25
11

Zdroj: CVVM, Nae spoleènost 2004, 19. - 26. kvìtna, N=1006.

Neví
30
33
30
34
30
29

Nezná
6
12
13
20
30
50
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MALÁ ENCYKLOPEDIE POJMÙ
EVROPSKÁ ROLE NÌMECKA

Karl-Rudolf Korte
Lze z toho, co bylo øeèeno, vyvodit pøesvìdèivé odpovìdi na otázku o postavení Nìmcù a jejich roli v Evropì? Konflikt Východ-Západ
po desetiletí ukázòoval Nìmce v jejich mylení a jednání. Spolu se zhroucením tradièního obrazu nepøítele se uvolnily zdìdìné nebo dosud
hájené pozice. Nový souøadnicový systém vyaduje urèitý zpùsob zaèlenìní, který se zdùvodní ze své podstaty. Proè by se mìli Nìmci v
Evropì dále integrovat? Jak se bude integrace dále vytváøet? Které státy se musejí integrovat? Profesionální odpovìdi se a dosud orientují jetì na kategorie, které vyplynuly z poznávacích schopností a politické kály priorit v dobách bipolarity. Avak fakta odvozená ze zkuenosti ukazují na zmìny trendu. Nejpozdìji od zasedání Evropské rady v Maastrichtu (prosinec 1991) dolo ke zøetelné zmìnì v nìkdejím smýlení. Vìtina Nìmcù je zajedno v tom, e vzhledem ke vzájemným závislostem neexistuje ádná alternativa k integraci a je zcela
ochotna se zøíci suverenity, vùbec vak ne své identity. Úbytek kompetencí národních státù neznamená v ádném pøípadì pokles pocitu sounáleitosti.
Tyto základní problémy se vzdalují od tradièních analýz nákladù a uitku spojených s nìmeckým èlenství v Evropské unii. Spíe posunují vzájemné napìtí mezi národním státem a evropskou integrací do polohy vnitropolitického tématu politické kultury. V této subjektivní
dimenzi politiky, v ní se národ ocitá tváøí tváø vùèi Evropì, dolo u mnoha obèanù Nìmecka ke zmìnì postojù. Otázku o roli Nìmecka v
Evropì musí proto nejdøíve zodpovìdìt sami Nìmci. Teprve jistota o vlastní roli vytváøí politické opce, pro nì je Spolková republika
Nìmecko velmi dùleitá jako "federativní èinitel" jak pøi demokratickém a efektivním prohlubování EU, tak i pøi roziøování na východ.
Nìmci toti nejsou ji pouze státem tìícím z mezinárodní politiky, nýbr jako nejvìtí demokratický stát s vùdèí evropskou mìnou (psáno
v roce 1997-pozn.red.) jsou souèasnì také tvùrci a nositeli mezinárodní politiky. Zahranièní politika Spolkové republiky se musí ve vlastním zájmu orientovat na zachování a rozíøení demokratického jádra Evropské unie. Úloha Nìmecka v Evropì spoèívá v podpoøe demokracie.
Úryvek textu pøevzat z publikace: Weidenfeld, W.-Wessels, W. 1997. Evropská unie od A do Z (pøíruèka evropské integrace). Praha: Univerzita Karlova/Vydavatelství Karolinum. 189-190.

LITERATURA K TÉMATU
ÈESKOSLOVENSKO

UPROSTØED

EVROPY

Dejmek, J. 2002. Èeskoslovensko, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918-1992). Praha: Centrum pro politiku a ekonomiku.
384 stran. ISBN 80-86547-07-8.
Publikace vydaná v roce 2002 pøedstavuje faktograficky neobyèejnì bohaté a pouèené kapitoly z dìjin èeskoslovenské zahranièní politiky. Autor Jindøich Dejmek (1965) se zabývá dìjinami mezinárodních vztahù a zahranièní politiky Èeskoslovenska, politickými a
diplomatickými vztahy ÈSR k evropským mocnostem Velké Británii, Francii, ale také sousedním státù Polsku, Maïarsku a Nìmecku
v období od vzniku republiky a po souèasnost.
Z hlediska obsahového zamìøení na èesko-nìmecké vztahy je pøínosná zejména kapitola nazvaná Obtíné sousedství: Èeskoslovensko a nìmecké státy. Ji z názvu je patrno, e autor organicky a ve významových souvislostech pojednává vztahy k Rakousku a
Nìmecku, co vychází z urèité vìcné provázanosti vztahù k obìma nìmecky mluvícím sousedním zemím, jak v období 1918-1938 , tak
v období po druhé svìtové válce.
Ji v úvodní fázi nové éry evropských vztahù, v øíjnu roku 1918, dolo v èeských zemích k ustavení ètyø provincií tzv. Deutschböhmen, vyjadøujících odmítnutí novì zaloené ÈSR vìtinou politické reprezentace jejích nìmecky mluvících obèanù. Organizátoøi podnikli tento krok v oèekávání ustavení federace nìmecky mluvících zemí støední Evropy, k ní se hodlali pøipojit. Versailleská smlouva
vak potvrdila vznik øetìzu nástupnických státù rakousko-uherské monarchie, vèetnì ÈSR.
T. G. Masaryk si byl vìdom dùleitosti vztahù nové republiky vùèi nìmecky mluvícím obyvatelùm. Také vùèi Nìmecku provádìla
ÈSR korektní politiku sousedské spolupráce vycházející z pøesvìdèení, e poraené Nìmecko se døíve èi pozdìji objeví opìtovnì na
evropské scénì v roli velmoci. Obavy z renesance plánù Mitteleuropy dominované Nìmeckem vedly ès. zahranièní politiku k vytváøení
alianèních svazkù s meními státy støední a jihovýchodní Evropy, Rumunskem a Jugoslávií v rámci Malé dohody.
Zásadní význam pro meziváleèný vývoj mìlo uzavøení tzv. Locarnského paktu roku 1925, kterým se Nìmecko zavazovalo respektovat stanovenou linii svých západních hranic. Détente mezi Nìmeckem a Francií pod patronátem Británie mìl podle názorù ès. ministerstva zahranièních vìcí zmírnit nacionální antagonismus uvnitø ÈSR. K prohloubení sousedských vztahù vak nedolo a nástup nacismu k moci v roce 1933 aktivizoval sudetonìmeckou iredentu argumentující právem na sebeurèení pro nìmecky mluvící meninu.
Nepodaøilo se smluvnì garantovat východní nìmecké hranice a ÈSR zaèala hledat variantní øeení bezpeènostních garancí. V roce 1936
zaèaly masivní útoky nacistické propagandy a zejména ve Velké Británii nalezly ohlas stínosti Sudetonìmecké strany K. Henleina na
údajný útlak nìmecké meniny v ès. státì. Krize kulminovala v záøí 1938, kdy Mnichovská dohoda uloila ÈSR, aby odstoupila velkou èást teritoria èeských zemí ve prospìch tøetí øíe.
Pováleèným rozhodnutím vítìzných spojencù v Postupimi bylo rozhodnuto pøesídlit transferem skupiny etnických Nìmcù (vèetnì
sudetských) na území mateøského stát s cílem zabránit jejich opìtovnému zneuití. Nìmecko bylo rozdìleno v dobì studené války na
dva státy a postupné narovnání vzájemných vztahù zapoèaté tzv. východní politikou W. Brandta vyvrcholilo roku 1997 podepsáním
èesko-nìmecké deklarace, jí se obì zemì zavázaly nezatìovat vzájemné vztahy minulostí. Pøesto poadavky vyhnaneckých organizací na zruení tzv. prezidentských dekretù zkomplikovaly vstup Èeské republiky do Evropské unie.
Václav Klaus v pøedmluvì k pøínosné studii konstatuje , e autor publikace èeskou státnost povauje za nezpochybnitelnou hodnotu, a to nikoliv pouze v historickém pohledu, ale i v budoucí ´evropské´ perspektivì naí národní existence.
Václav Houvièka
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Èeská politika
vùèi Nìmecku mezi
aktivismem
a defenzívou (I)
Èesko-nìmecké vztahy zaily po roce 1989
více ne dekádu pøevánì produktivního a
intenzivního souití, jeho základem jsou historicky bezpøíkladná blízkost zájmù a hodnotové orientace. Pøed vstupem do EU èeskou
politiku vùèi SRN charakterizovala pøedevím
rozvinutá, decentralizovaná spolupráce v
mnoha oblastech hospodáøství, bezpeènosti,
ochrany ivotního prostøedí, dopravy a dalích.
SRN se stala nejvýznamnìjím hospodáøským
partnerem ÈR jak pokud jde o zahranièní
obchod, tak v oblasti pøímých zahranièních
investic v ÈR. Jen koda-Volkswagen zajiuje okolo 10 % èeského exportu. V øadì oblastí
- jako napø. ochrany ivotního prostøedí, ochrany hranic, výstavby centrální banky, Ústavního
soudu - èeská politika a hospodáøství pøejímaly nìkteré politické, právní a administrativní
modely a postupy od svého souseda. Vztahy v
oblasti kultury a vìdy jsou bezproblémové,
doléhá na nì ale omezenost státního rozpoètu a
veøejného zájmu.
Nejviditelnìjím prvkem vzájemných vztahù je ale nejen jejich stabilizace, nýbr i absence nových impulsù na politické úrovni. Na
jedné stranì èeská politika reagovala na podnìty (zejména ty negativní), pøicházející z
Nìmecka a jednotlivých spolkových zemí, v
prvé øadì Bavorska. Na stranì druhé byl ovem
charakter èeské politiky vùèi SRN od roku
1991, tedy po ukonèení období optimismu
zmìny, úzce spojen s vnitropolitickou konstelací a schopností (èi ochotou) jednotlivých
aktérù koordinovat vzájemnì své postoje a
kroky. Ani ideová a politická spøíznìnost
Prahy a Berlína za vlády levice a levého støedu
nebyla garantem skuteènì intenzivního partnerství. Absence napìtí mezi obìma vládami v
oblasti historické agendy vztahù se automaticky netransformovala do vìtí blízkosti. V roce
2003 navíc uèinila èeská politika jistý úkrok od
Nìmecka v otázkách evropské integrace a bezpeènostní politiky.
Rùzné proudy èeské politiky vùèi Nìmecku
málokdy dospìly k jednotnému pøístupu, který
by el za rámec toho, co lze nazvat "minimální
defenzivní konsensus". To byl jeden z dùvodù,
proè Praha aktivnì pøistupovala pøedevím k
historické agendì vzájemných vztahù, kde
takový úzce vymezený konsensus nejpozdìji
od roku 1995 existoval. Èeská spoleènost pøitom jen pomalu vstøebávala demýtyzovaný
obraz èesko-nìmeckých vztahù, jak jej pøedkládala dvoustranná komise historikù a jednotliví badatelé. Diskusi ovem zatìovala i meninová tendence k urèitému "národnímu nihilismu" a pøejímání revizionistických tezí, které
se v poslední dobì více uplatòují (ale nedominují) ve spoleèenském diskursu v SRN.
Vnitropolitickou atmosféru vztahù s
Nìmeckem ovlivòovala skuteènost, e od roku
1991 docházelo mezi politickými stranami k
soutìi "garanèní politiky": nìkteré strany a
jejich pøedstavitelé se snaili získat dùvìru
veøejnosti tím, e se prezentovali jako obhájci

Tabulka 4. Podpora pøistoupení nových èlenských státù do EU (v %)
Otázka: "Jaký je Vá názor na vstup tìchto zemí do Evropské unie? Podporujete nebo nepodporujete
jejich vstup do EU?".

Slovensko
Èeská republika
Polsko
Maïarsko
Slovinsko
Malta
Kypr
Estonsko
Lotysko
Litva

Podporuje
83
82
81
78
77
70
68
68
68
67

Nepodporuje
8
12
8
8
8
8
11
12
13
13

Neví
9
6
11
14
15
22
21
20
19
20

Zdroj: CVVM, Nae spoleènost 2004 (19. - 26. kvìtna 2004, N=1006).
Poznámka: Hodnoty v tabulce jsou souètem odpovìdí "rozhodnì podporuje" a "spíe podporuje"
a "spíe nepodporuje" a "rozhodnì nepodporuje".

Èeské republiky proti reálným èi domnìlým
nárokùm z nìmecké (sudetonìmecké) strany.
Na rozdíl od realistické politiky ochrany zájmù
èeského státu a jeho obèanù, tato soutì mantinely pro aktivity vlády zuovala a zvyovala
závislost na volebních preferencích a podpoøe.
Navíc èinila èeskou politiku velmi citlivou na
kroky nebo i jen verbální gesta rùzných aktérù
nìmecké politické scény. Byl zaloen prvek
asymetrie v pohledu na západního souseda:
stávalo se, e èeskou veøejnost a potamo èásti

politické scény ovlivòoval úèelový postoj
radikálních sudetonìmeckých spolkù a bavorské zemské politiky více, ne nìmecká vláda a
její oponenti na federální úrovni. Paradoxnì
tak docházelo k nechtìnému posilování druhoøadých zájmových skupin a organizací i lokální politiky samotnou reakcí èeské strany.
Vladimír Handl
(pokraèování v dalím vydání)

REGIONÁLNÍ IDENTITA
V SOUVISLOSTECH GLOBALIZACE
A MODERNIZACE
Problematika identity èlovìka je dlouhodobým pøedmìtem zájmu spoleèenských vìd
[mj. Goffman 1959, Mead 1968, Habermas
1976, Hauser 1989, Erikson 1991, Giddens
1996, Rosenthal 1997, Alheit 2002]. Mnozí
autoøi se shodují v názoru, e identita je
ivotnì dùleitým principem integrity kadého èlovìka a souèasnì existencionální
platformou ivota sociálních skupin èi národù [mj. Chalupný 1932, Havel 1990, Patoèka 1992, Gellner 1993, Hroch 1996, Holý
2001]. Umoòuje orientaci lidí ve sloitém,
èasto nepøehledném a dynamicky se mìnícím sociálním prostoru. Identita èlovìka je
tvoøena mnoha vztahy k okolnímu svìtu. V
systému tìchto vztahù dochází v prùbìhu
ivota èlovìka pod vlivem nejrùznìjích
spoleèenských, kulturních èi politických
zmìn a historických událostí k vytváøení
identifikaèních vazeb a vztahù, které mají
nestejný význam a vzájemnì odlinou intenzitu.
V souvislosti s procesy evropské integrace, modernizací spoleènosti a v dùsledku
pùsobení globalizaèních vlivù je v posledních letech aktuální a souèasnì velmi atraktivní uvaovat o významu identity evropanství. Souèasnì s tím roste zájem nejrùznìjích odborníkù a vìdcù o výzkum a poznání projevù tradièních lokálních identit meních kulturních celkù (mj. mezinárodní konference "Evropská, národní èi regionální
identita", Praha 2003). V rámci vytváøení
spoleèného evropského prostoru se stále
èastìji pozornost domácích i zahranièních

badatelských týmù zamìøuje na výzkum
stavu regionální identity obyvatel nejrùznìjích oblastí (mj. projekt "Biographische
Identität im Grenzraum" 1999-2003, mezinárodní vìdecký tým Univerzita Göttingen/
Univerzita Wroclaw/Sociologický ústav AV
ÈR - oddìlení Èeské pohranièí). Právì o
regionálním rozmìru lidského ivota se uvauje jako o významném problému souèasnosti a inspirativním zdroji odborných diskuzí a polemik.
Regionální identitì rozumíme jako jedné
z dimenzí identity èlovìka. V obecném
významu lze regionální identitu chápat jako
ztotonìní s urèitým teritoriem (územím,
regionem, místem èi prostorem) a na stranì
druhé jako sumu duchovních a materiálních
hodnot, charakteristickou pro regionální
soubor heterogenních spoleèenstev, která je
odkazována generacím [Szcepañski 1999].
Zásadní význam zkoumání stavu regionální identity vystupuje do popøedí v perspektivì evropských integraèních procesù a
otázek budoucího zpùsobu fungování "spoleèné" Evropy.
Souèasnì nelze oddìlit
význam pøemìny národních státù ve smyslu
stále vìtí otevøenosti vùèi jiným kulturám,
etnikùm a dalím modernizaèním vlivùm.
Podle amerického politologa F. Fukuyamy
(The End of the History and the Last Man,
1992) je tøeba o modernitì uvaovat jako o
triumfu trního hospodáøství a liberální
demokracie, pøedstavující sílu, které nemohou tradièní lokální èi regionální kultury a
pospolitosti historicky vzdorovat. O zpùsobu
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zanikání tradièních pospolitostí a regionálních kultur ve svìtle kontinuální expanze
modernity uvaují i dalí autoøi [Lévinas
1988, Müller 2001].
Zkoumání regionální identity je moné jen
v souvislosti s procesy modernizace spoleènosti, celosvìtovou globalizací a takzvanì
postmoderními trendy ve spoleènosti. V souvislosti s mylenkou, e ivot souèasného
èlovìka je výraznì vymezen "oddìlením
èasu a prostoru" se vzhledem k akcelerujícím trendùm modernizace spoleènosti a globalizace (globalizaci uvaujeme jako proces, který je vrcholem trendu modernizace,
zøejmého ji v období vrcholného støedovìku - Budil 2003) o významu pøekrývání
regionálního s globálním prostorem [Giddens 1996]. Globalizaèní vlivy jsou charakteristické univerzalistickou ambicí probíhající v rùzných rovinách (sociální, kulturní,
ekonomické, právní), pøièem hloubka a
dynamika tìchto procesù se lií podle povahy a stavu spoleèenského ivota jednotlivých regionù.
Jednou z klíèových otázek je schopnost
obyvatel regionù tyto procesy reflektovat,
(ne-)ochota pøijímat, selektovat a institucionalizovat, nebo dokonce vytváøet modernizaèní impulzy a souèasnì se vyrovnat s
jejich sociálními, kulturními, politickými a
ekonomickými dùsledky. Globalizaèní procesy se významnì podílejí i na vytváøení
vztahu èlovìka k místu a stálosti identifikaèních vazeb k území. V rámci dopadu a
síly globalizaèních procesù je význam regionální identity èasto zpochybòován [Bauman 2002]. Regionální vazby jsou v perspektivì "postmoderního" mylení èasto
povaovány za projev konzervatismu a
nedostateèné prunosti a schopnosti reagovat na podnìty doby [Keller 2000]. Nìkteøí autoøi se domnívají, e prostorová determinace lidí se mìní na participaci kultury v
irokém pojetí [Bauman 1999].
V rámci globalizaèních a modernizaèních
vlivù se objevují snahy posílit regionální
vazby, èasto i na úkor vazeb na státní útvary. V oblasti sociálních vìd probíhá diskurz
pøímého vlivu globalizace na zpochybnìní
identity relativnì mladého, zhruba dvì stì
let se formujícího etnického sebevìdomí
národních státù. Národním kulturám fungujícím díky ekonomicko-sociální integraèní
síle národního hospodáøství vyvstává ve
svìtle globalizace riziko, e pøijdou o znaènou èást symbolické moci. Na druhé stranì
se naopak mohou prosazovat okrajová kulturní spoleèenství a tradièní regiony dlouhodobì existující v nerovnocenném kulturním (sociálním èi politickém) postavení k
diktovanému zájmu konstituující se národní
kultury. Rùznì ambiciózní kulturní oblasti
nyní stojí pøed moností vyuít reálnou
anci získat výhodnìjí postavení vnì
národního státu a kultury v rámci "globální
vesnice". V perspektivì integraèních procesù v Evropì je význam regionální identity spojován s anticentralistickými tendencemi, snahou oslabit nacionalistické postoje a zdùraznit potøeby vytváøet moderní
spoleènost [Habermas 1993]. Prointegraèní koncepce modernizace støedovýchodní

Evropy poukazují na regionalizaci jako na
hlavního nositele sociální zmìny. Regionalismu lze rozumìt jako sociálnímu hnutí,
které generuje samovládu a vìcnost místního spoleèenství (Szlachcicova 2003).
Jako urèitá reakce na globalizaèní procesy a vytváøení globálního prostoru se
uvádí fenomén takzvaného nového regionalismu, který zvýznamòuje jedineènost
regionálních pospolitostí a autenticitu
lokálních kultur, zdùrazòuje vazbu èlovìka
k místu a jeho zakoøenìní v sociálním i
fyzickém prostoru [Szlachcicova 2003].
Lokalita a vazba na místo mají symbolický
význam a jsou dùleitým pøedpokladem
individuální a kolektivní identity. Vedle
"genia mundi", pøipisujícího smyslu regionální identity relativní význam, zøejmì
paralelnì existuje i "genius regionis", tedy
neopakovatelnost a jedineènost propojení
mimoøádných vlastností a významù urèitého území s vìdomím jeho obyvatel.
V kontextu nové regionalizace se zdá, e
zùstává regionální identita obyvatel
základním pøedpokladem sociální a kulturní koheze v modernizovaných spoleènostech. S ohledem na pluralizaci a individualizaci hodnotových postojù pøi formování
ivotních stylù a dynamice kulturních promìn a tedy sniování pøedvídatelnosti a
èitelnosti spoleènosti jako celku je regionální identita naopak faktorem pøispívajícím k uspoøádanosti, stabilitì, orientaci v
sociálním prostoru a nakonec i spoleènému
zájmu a vzájemné soudrnosti jedincù a

sociálních skupin.
Vedle modernizaèních vlivù ve spoleènosti a globalizaèních dopadù èi diskurzu nové
regionalizace je pro pochopení procesù
vytváøení identifikaèních vazeb k regionu
zvlá dùleité poznání konkrétních sociálních a ekonomických podmínek regionu a
dalích pøedpokládaných faktorù (síla sociálních vazeb, krajina, ekologická situace)
ovlivòujících rozhodovací procesy sociálních aktérù pøi øeení rùzných ivotních situací. Zejména v regionech s extrémní mírou
nezamìstnanosti a zaostalou ekonomickou
strukturou èi silnì zneèitìným ivotním
prostøedím se obyvatelé kadodennì vyrovnávají s natolik vánými problémy, e jsou
èasto dùvodem k odchodu mimo region.
Vznikají otázky, jaký je skuteèný stav regionální identity, jaká je její struktura, které faktory jsou rozhodující pro vztah obyvatel k
regionu èi jak silnou regionální identitou se
vyznaèují hlavní sociální skupiny.
Regiony jsou nejen kolbitìm minulosti,
nepøíli vydaøeným høitìm souèasnosti, ale
ukazují se jako významná "aréna" budoucnosti a jejich obyvatelé jako hlavní aktéøi
budoucí podoby a fungování spoleèného
evropského prostoru [Vencálek 1998]. Fungující regiony v rámci národních státù (rovnì i národní státy jako "regiony" v rámci
Evropy) jsou tím nejvánìjím pøedpokladem úspìchu fungování Evropské unie jako
celku.
Ondøej Roubal

Postavení nìmecké meniny v kontextu
èesko-nìmeckých vztahù
Podle definitivních výsledkù sèítání lidu,
domù a bytù k 1. bøeznu 2001 se v ÈR k jiné
ne èeské národnosti pøihlásilo 980 283
osob, co pøedstavuje podíl 9,4 %. Z toho
obèanù nìmecké národnosti je 39 106 (0,4
%). Nicménì, zástupci nìmeckých organizací výsledky sèítání lidu èasto zpochybòují a
pøedpokládají ve skuteènosti vyí poèet
osob nìmecké národnosti.1 e by tato monost mohla pøicházet v úvahu, mohou nazna-

èovat výsledky sèítání lidu z roku 2001 na
základì pøihláení se k mateøskému jazyku.
Nìmèinu jako mateøtinu uvedlo 41 328
osob (0,4 %) a soubìnì èetinu a nìmèinu,
tj. zápis dvou mateøských jazykù, uvedlo 11
061 osob (0,1 %).2 Také údaje velvyslanectví SRN o poètu vydaných nìmeckých pasù
pøevyuje výsledky sèítání lidu. V roce 2002
se vycházelo z 60 000 majitelù nìmeckých
pasù v ÈR.

Graf 6. Poèetní vývoj nìmecké meniny v období
1950-2001.

Graf 7. Poèetní vývoj nìmecké meniny v období
1961-2001 v detailním pohledu.

Zdroj: Historická statistická roèenka ÈSSR. 1985. Federální statistický úøad/SNTL. 429.
Staková, B. 2004. Národnostní meniny v ÈR (vybraná data). Interní tisk Sekretariátu Rady vlády ÈR pro
národnostní meniny.
Tabulka 5. Dlouhodobý trend poètu nìmecky mluvících obyvatel èeských zemí

Rok
Poèet Nìmcù ÈSSR/ÈR

1961
134.143

1970
80.903

1980
58.211

1991
48.556

Zdroj: Hernová, . Nìmci v ÈSR v letech 1950-1980. Slezský sborník 4/1987. 265.

2001
39.106
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"Zástupci nìmecké meniny to mimo jiné
vysvìtlují tím, e starí generace trpí doposud pocitem strachu otevøenì se hlásit k
nìmecké národnosti. Pøetrvávání tohoto jevu
v povìdomí starí generace pøísluníkù
nìmecké meniny nelze vylouèit, vypovídá v
individuálních pøípadech o psychické újmì v
dùsledku opatøení po druhé svìtové válce."3
Nìmecká menina je tøetí nejvìtí národnostní minoritou v Èeské republice vzdor
tomu, e od pováleèného transferu více ne
tøech miliónù èeskoslovenských Nìmcù
docházelo ke znatelnému úbytku poètu tìchto obyvatel. Jen za poslední dvì sèítání lidu
v letech 1991 a 2001 klesl poèet osob s
nìmeckou národností o 8500, tedy o jednu
pìtinu.
Souèasné demografické tendence potvrzují, e pøísluníkù meniny výraznì ubývá.
Klesající poèet pøísluníkù nìmecké národnostní meniny není ojedinìlý fenomén.
Poèetní úbytek vykazují také ostatní minority v Èeské republice (ale také nìmeckých
menin v øadì dalích evropských zemí).
Nepøíznivá je vìková a vzdìlanostní
struktura nìmecké meniny v ÈR, tøebae
strmý pokles poètu pøísluníkù se podaøilo
od 80. let výraznìji zmírnit.4 Vìtinu stále
tvoøí eny, a to 53 % (20 715 osob). Ve svazech Nìmcù pøedstavuje prùmìrný vìk 65
let (ve Shromádìní Nìmcù a 69 let u Kulturního sdruení). Co odpovídá i demografickým datùm ze sèítání lidu, kde u en pøevládá vìk od 50 do 70 let, vìková struktura
muù je jetì nepøíznivìjí, 34 % jich je ve
vìku nad 70 let.
Absence etnické inteligence výraznì
ovlivòuje celkovou prezentaci meniny.
Chybí hnací síla kulturní produkce, tvoøící a
uchovávající kulturní bohatství meniny,
navíc dnení mladá generace pøedstavující
malé procento z celkové vìkové skladby
meniny (jen necelých 13 % èeských Nìmcù
je ve vìku do 29 let, ve vìku do 14 let je to
pouze necelých 4,5 %) ji identifikaci s
nìmeckou národností v naprosté vìtinì
necítí. Necelá polovina pøísluníkù meniny
dosáhla pouze základního vzdìlání, druhou
nejpoèetnìjí skupinou jsou absolventi uèili bez maturity. V cestì k vyímu vzdìlání stála tìmto obèanùm a do roku 1989
èasto pøekáka v podobì jejich etnického
pùvodu.
O slábnoucí etnické identitì èeských
Nìmcù svìdèí také pokles zájmu o svazový
ivot. Zaráející je navíc skuteènost, e v
obou svazech nìmecké meniny - Kulturním
sdruení obèanù nìmecké národnosti vzniklém v roce 1969 a Shromádìní Nìmcù v
Èechách, na Moravì a ve Slezsku zaloeném
v roce 1992 - je registrováno pouze 8.500
èlenù, co nepøedstavuje ani 25 % z celkového poètu èeských Nìmcù. Souèasnì je na
místì pøipomenout, e podle registrace
Ministerstva vnitra ÈR k 31. prosinci 2003
pùsobí dnes celkem 55 právnických subjektù - nìmeckých meninových organizací, v
jejich stanovách je deklarován nìmecký
národnostnì meninový aspekt, nebo jde o
organizace pùsobící ve prospìch nìmecké
meniny. Dùvody, proè nemá vìtina Nìmcù
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zájem se sdruovat, je patrnì nutné hledat v
minulosti, konkrétnì v pøetrvávající zkuenosti z pováleèných let a s tím spojené
neblahé zkuenosti se zneuitím.
"Pøíèinou je realita nìmeckého obyvatelstva
v pováleèných letech a v letech totalitního
reimu, je to dùsledek ikanování a strachu
se veøejnì pøiznat ke své národnosti. I kdy
se dnes pomìry zmìnily, a menina se mùe
volnì scházet a seberealizovat, strach a
obavy pøetrvávají." 5
Pro srovnání uvádím situaci Nìmcù na
Slovensku, kde z celkového poètu 5.400
obèanù nìmecké národnosti jich je 4.800 tedy naprostá vìtina - v Karpatonìmeckém
spolku, jediné organizaci nìmecké meniny
na Slovensku.
Poèetnìjí z obou sdruení v Èeské republice pøedstavuje zastøeující organizaci pro
samostatnì registrované regionální svazy
Shromádìní Nìmcù v Èechách, na Moravì
a ve Slezsku s 5.500 osobami nìmecké
národnosti. Nejpoèetnìjí regionální sdruení Shromádìní Nìmcù nalezneme v Karlovarském, Libereckém a Moravskoslezském
kraji.
Etnickou identitu èeských Nìmcù naruily
"trestající" principy pováleèného období.
Teprve v roce 1968 byla menina zákonnì
uznána (Zákon o postavení národností v
ÈSSR è. 144/1968), do té doby byl na její
pøísluníky vemonì vyvíjen tlak smìøující
k oputìní etnické pøíslunosti a pøíklonu k
majoritì.6 Asimilace (a tedy zánik) meniny
byla také cílem komunistického reimu. O
rok pozdìji, tedy v roce 1969, vzniklo Kulturní sdruení obèanù nìmecké národnosti (v
dostupných materiálech regionálních archivù oznaèované jako jeden z nejaktivnìjích
svazù Národní fronty).7 Svazové aktivity po
roce 1989 se aktuálnì zamìøují na zastavení
poklesu zájmu o relevantní problémy meniny, znovunalezení a uchování vlastní kulturní produkce, revitalizaci jazykové kompetence v nìmeckém jazyce, vzdìlávání dìtí v
mateøtinì, vydávání vlastních tiskovin, hledání historické kontinuity na èeském území
a hledání nových obsahù.8 Podmínky pro
uskuteèòování tìchto cílù jsou zabezpeèovány ze dvou zdrojù. V rámci dotaèní politiky
prostøednictvím ministerstev kultury a kolství, mládee a tìlovýchovy formou projektù
pøedkládaných obèanskými sdrueními
národnostních menin a v rámci podpory setkávacích støedisek od Spolkové republiky
Nìmecko (prostøednictvím velvyslanectví
SRN v Praze). Nìmecká menina, stejnì
jako dalí, má v souèasnosti podporu vládních orgánù, vèetnì finanèní.9
Role nìmecké meniny v Èeskoslovensku
od roku 1918 byla pøevánì iredentistická.
Vznik nové republiky byl reprezentací èeskoslovenských Nìmcù odmítnut. Èeskosloventí Nìmci se proto - ostatnì jako kadá
nespokojená sociální nebo etnická skupina pøiklonili k extrémistickým stranám, resp.
extrémní pravici a nacionálnì vyhrocené
rétorice. Stali se subjektem politiky, která
vedla k rozhodujícímu zlomu, toti ke konci
souití Nìmcù s Èechy v èeských zemích.10

Pøi formulování svého politického programu
a poadavkù vycházeli nìmeètí politici z tzv.
velkonìmeckých a pangermánských mylenek akcentujících Nìmce na úkor ostatního
obyvatelstva.11 Transfer èeskoslovenských
Nìmcù, který je tøeba interpretovat jako souèást výsledkù druhé svìtové války, a pozdìjí pøevzetí politické moci KSÈ zahájilo stagnaèní období v politickém, kulturním a spoleèenském ivotì a tedy i v národnostní politice, které trvalo a do roku 1989.
Klademe-li si otázku, jakou roli sehrává
nìmecká menina v referenèním rámci souèasných èesko-nìmeckých vztahù, je tøeba
vzít v úvahu vechny doposud zmínìné
informace. Významným novodobým pøelomem pro reprezentaci nìmecké meniny byl
rok 1989. Pro èeskoslovenské Nìmce zaèalo
aktivistické období. Na politické úrovni se
sdruovali v národnostní sekci Obèanského
fóra, v prvních volbách mìli dokonce po jednom zástupci ve Federálním shromádìní a
Èeské národní radì. Extremisticky smýlející skupiny pøísluníkù nìmecké meniny se
zapojily po roce 1989 v Plzni do èinnosti
Demokratické strany Sudety s cílem vyøeit
majetkové i finanèní odkodnìní èeských
Nìmcù i sudetských Nìmcù. Poadavky
zahrnující také zruení prezidentských
dekretù, se neustále radikalizovaly. Od èinnosti Demokratické strany Sudety se od
samého poèátku distancovaly oba svazy
reprezentující nìmeckou meninu v ÈR.
Organizace s poèáteèními ambicemi politické strany konstitující se od roku 1992 a opírající se o podporu Krajanského spolku odsunutých sudetských Nìmcù Støíbro-Plzeò v
Dinkelsbühlu se rok nato rozpadla v dùsledku nejasných základních cílù dalího smìøování a personálních neshod ve vedení.12
Na organizaèní úrovni vznikl v roce 1990
vedle Kulturního sdruení obèanù ÈR
nìmecké národnosti Svaz Nìmcù v Èeskoslovensku. Novì vzniklý svaz, který se rozpadem Èeskoslovenska pøejmenoval na
Shromádìní Nìmcù v Èechách, na Moravì
a ve Slezsku, získal brzy po svém vzniku
dominantní postavení v reprezentaci nìmecké meniny v Èeskoslovensku a pozdìji v
Èeské republice. Dnes Shromádìní Nìmcù
zastupuje èeské Nìmce ve FUEV13 (Federalistická unie evropských menin), od roku
2004 také v èeské poboèce bruselského
EBLUL (Evropská kanceláø pro ménì uívané jazyky) a vysílá pravidelnì od roku 1998
svého zástupce do Koordinaèní rady èeskonìmeckého diskusního fóra.
Z hlediska právních závazkù vùèi nìmecké meninì je patrné, e poívá ochrany
meninových práv podobnì jako vechny
minority v ÈR. Ochrana je realizována
vnitøním právním øádem i mezinárodními
úvazky. Postavení meniny v èesko-nìmeckých vztazích je zakotveno ve dvou èeskonìmeckých smlouvách, Smlouvì mezi Spolkovou republikou Nìmecko a Èeskou a Slovenskou Federativní Republikou o dobrém
sousedství a pøátelské spolupráci z roku
1992 a Èesko-nìmecké deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z
roku 1997.14 Ve smlouvì z roku 1992 je
nìmecké meninì vìnována pozornost v
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èlánku 20 odst. 1 a 5 a èlánku 21 odst. 1 a
3, podle nich je garantována podpora uchování, rozvoje kultury a tradic. Potvrzení
tìchto závazkù nalezneme také v èlánku V.
deklarace15 a v dohodì o kulturní spolupráci
s Nìmeckem z roku 2001.
Z uvedených údajù vyplývá, e nìmecká
menina sehrává v kontextu èesko-nìmeckých vztahù významnou roli. Nic na tom
nemìní nepøíznivé údaje o sociální struktuøe, vykazující pokles poètu jejich pøísluníkù. Na druhé stranì vak je nutno vidìt deficity, které neumoòují, aby menina pøevzala funkci aktivního mostu mezi Èechy a
Nìmci, a které z její reprezentace èiní nejslabí èlánek diskusních stran v èeskonìmeckých vztazích. Je to pøedevím nedostateèný poèet vzdìlaných osob, malá dùvìryhodnost zástupcù pro politické strany v
ÈR a reprezentace roztøítìná do dvou svazù.
Neopomenutelným bodem aktuálního vývoje je diskutované humanitární gesto vùèi
aktivním odpùrcùm nacismu a pøísluníkùm
národnostních menin v ÈR. Dokument
pøedloený vicepremiérem pidlovy vlády
P. Mareem poèítal s odkodnìním nìkolika
set èeských Nìmcù (prostøednictvím Èeskonìmeckého fondu budoucnosti), kteøí prokáí pøímé souvislosti mezi utrpìnou osobní
újmou a opatøeními pøijatými po druhé svìtové válce (zejména v letech 1945-48, resp.
do roku 1953, kdy byl dokonèen proces
úpravy jejich státního postavení) na území
dnení Èeské republiky proti osobám z øad
tzv. nepøátelského obyvatelstva.
Tomuto vládnímu návrhu pøedcházel
návrh tehdejího prezidenta Shromádìní
Nìmcù H. Korbela z roku 2001, který nerespektoval èeské stanovisko historické a
právní kontinuity a byl odmítnut v lednu
2002 Petièním výborem Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR.
Èást politické reprezentace a veøejnosti se
tím poprvé seznámila se situací obèanù
nìmecké národnosti a zaèala o ni projevovat
ve vìtí míøe zájem. Objevily se diferencované názory, které mohou pøedstavovat
solidní bázi pro politickou, odbornou a
veøejnou diskusi na toto stále citlivé téma jak
z hlediska samotné nìmecké meniny, tak
vìtinové populace.
Nìmecká národnostní menina se prostøednictvím reprezentace Shromádìní
Nìmcù v Èechách, na Moravì a ve Slezsku
zaèleòuje do nadnárodních organizací
národnostních menin v Evropì formou kulturní a svazové spolupráce (FUEV, EBLUL
aj.), a udruje kontakty s ostatními nìmeckými meninami, pøedevím ze zemí bývalého východního bloku (Slovensko, Maïarsko, Polsko). Ustavily se rovnì mládenické organizace meniny, napøíklad Jukon
(Jugendkontakt), èítající 100 èlenù, pøedevím v regionech severní Moravy a východních Èech. Národnostní faktor zde není
výhradnì konstituujícím znakem, pøesto se
Jukon definuje jako mládenická organizace
nìmecké meniny.
Èetí autochtonní Nìmci navíc pro svou
èinnost získávají pomoc u tzv. nových
Nìmcù, tedy obèanù SRN a Rakouska, kteøí
se v ÈR z pracovních, rodinných èi jiných

dùvodù natrvalo usazují. Budoucí reprezentace nìmecké meniny bude patrnì kombinací obou tìchto skupin.

meninám. Praha.
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K základním dokumentùm viz sborník Národnostnì
meninová politika Èeské republiky. Úøad vlády ÈRSekretariát Rady vlády pro národnostní meniny. Praha
2003.
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Sborník pøíspìvkù ze semináøe o implementaci zásad
stanovených Rámcovou úmluvou o ochranì národnostních menin v Èeské republice (Kolodìje, 2. prosince
2003). Praha 2004. Dále také Balvín, J. 2003. Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním

Dalí informace
a jazykové mutace bulletinu
naleznete na
internetové adrese:

www.borderland.cz

Soubor základních informací a dokumentù pøibliujících právní rámec postavení
národnostních menin v Èeské republice zahrnuje jak statistické údaje ze Sèítání
lidu, bytu a domù 2001, tak rovnì vechny základní legislativní dokumenty
vztahující se k tématu v dvojjazyèné (èeská/anglická verze) publikaci:
Národnostnì meninová politika Èeské republiky-základní dokumenty, kterou
vydal Úøad vlády Èeské republiky-Sekretariát pro národnostní meniny v Praze
v roce 2003.
Publikace kromì aktuálního stavu problematiky také reflektuje dùleité zmìny ,
k nim dolo poté, kdy ÈR pøistoupila k Rámcové úmluvì o ochranì národnostních menin (1998), podepsala Evropskou chartu regionálních a meninových
jazykù (2000) a Parlament ÈR schválil Zákon o právech pøísluníkù národnostních menin (2001).
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Názory èeských
a nìmeckých
kandidátù
do Evropského
parlamentu
Pracovní skupina Politika Èesko-nìmeckého
fóra mládee vzniklého z iniciativy Koordinaèní rady Èesko-nìmeckého diskusního fóra
(ustavena roku 2001) provedla pøed èervnovými volbami 2004 do Evropského parlamentu (EP) výzkum mezi èeskými a nìmeckými
kandidáty do EP, který si kladl za cíl vyhodnotit monosti hlubí spolupráce mezi Èechy a
Nìmci v rámci Evropské unie. etøení s
názvem Prùzkum postojù èeských a nìmeckých kandidátù ve volbách do Evropského
parlamentu 2004 k otázkám èesko-nìmeckých
vztahù v evropském kontextu se zúèastnilo
celkem 50 èeských a 102 nìmeckých kandidátù, pøièem byly zohlednìny rozdílné podíly
køesel v EP a zastoupení mìly vechny parlamentní strany obou zemí. Kandidáti obdreli
celkem osm otázek k aktuálním problémùm,
spoleèným pro obì zemì.
V otázce konkrétních a osobních zkueností s druhou zemí se potvrdil pøedpoklad, e
èeská strana zná Nìmecko lépe ne nìmecká
Èeskou republiku. Podle ankety nemá 24 %
dotazovaných nìmeckých kandidátù do EP
ádné znalosti o ÈR, v pøípadì èeských kandidátù jsou to jen u 4 %. Naprostá vìtina Èechù
má buï nìjaké (48 %), nebo èetné
(48 %) zkuenosti s Nìmeckem. U Nìmcù je
to v obou pøípadech o 10 % ménì.
Jazyková kompetence - znalost øeèi sousedské zemì - je doposud nepøekonaný problém
èesko-nìmeckého porozumìní. Zatímco 82 %
kandidátù do EP ze SRN nehovoøí èesky,
domluví se nìmecky 67 % jejich èeských
kolegù.
V otázce, ve kterých oblastech si dovedete
pøedstavit speciální èesko-nìmeckou spolupráci na evropské úrovni a jak by tato speciální spolupráce mohla vypadat, se vìtina èeských kandidátù domnívá, e tomu tak mùe
být ve vzdìlání a mládenické èinnosti (30 %),
v oblasti pøíhranièních regionù (21 %), infrastruktury (12 %) a kultury (12 %). Mezi
nìmeckými kandidáty do EP pøevládal dùraz
na uí kooperaci v pøíhranièních regionech
(20 %), vzdìlání a mládee (17 %) a kultuøe
(15 %). Jak je zøejmé, kladou obì strany dùraz
na pohranièní regiony, kterým vzájemná spolupráce a koordinace v nejrùznìjích otázkách
mùe pøinést pozitivní vývoj. Podobná shoda
panuje také v oblasti vzdìlání a mládee. Diferencované jsou postoje v monosti smíøení,
která byla v dotazníku také nabídnuta. Zatímco si zde pøeje 13 % dotázaných nìmeckých
kandidátù do EP intenzivní spolupráci, pøedstavuje podíl stejnì smýlejících jejich kolegù
z ÈR pouze 3 %.
Èasto diskutovanou otázkou jsou vyjednaná
pøechodná období pro volný pohyb pracovních sil mezi ÈR a SRN. Jak èeská, tak nìmecká strana vyjádøila s tìmito opatøeními sou-

Graf 8. Názory na omezení pohybu pracovních sil z ÈR.
Otázka: Co si myslíte o vyjednaných pøechodných obdobích pro volný pohyb pracovních sil mezi
Èeskou republikou a Nìmeckem? (údaje v %).
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Zdroj: Vlastní výzkum skupiny Politika Èesko-nìmeckého fóra mládee. Východní rozíøení EU, 2004 (N=152)
Poznámka: Oznaèení N=respondenti SRN, C=respondenti ÈR.

hlas. U Èechù je to 62 %, u Nìmcù 71 %. Pøekvapivý je vysoký podíl akceptance pøechodných období v rámci pracovního trhu u èeských kandidátù do EP. Èást z nich to oznaèila
za "nutné zlo". Obì strany shodnì vyjádøily
nadìji, e tato omezení nebudou zachována
celých sedm let.
Výzkum potvrdil rozdílná stanoviska èeské
i nìmecké strany na roli EU v diskusi o tzv.
Beneových dekretech. Podle nìmeckých
kandidátù do EP by zde EU mìla sehrávat
zprostøedkovatelskou nebo aktivní roli. Èetí
adepti do EP jsou naopak v naprosté vìtinì
proto, aby zde EU nehrála ádnou roli (90 %).
10 % Èechù si dokáe pøedstavit zprostøedkovatelskou roli, nikdo z dotazovaných Èechù si
nepøeje aktivní roli EU.
Názorová shoda je patrná v otázce, zda hlasování poslanecké skupiny CSU a frakce
Evropské lidové strany - ED v Evropském
parlamentu proti vstupu ÈR do EU bude mít
vliv na dalí spolupráci. 60 % èeských zástupcù a 67 % nìmeckých neoèekávají ádné kon-

sekvence pro budoucí spolupráci. 34 %
Nìmcù se ovlivnìní spolupráce s èeskými
kolegy obává, u Èechù je to pouze 19 %.
Dalí otázky výzkumu se týkaly budoucnosti evropského sjednocení, pøedevím konstituování evropské identity a politiky v oblasti mládee.
Èesko-nìmecké fórum mládee /DeutschTschechisches Jugendforum existuje od roku
2001 a sdruuje 20 èeských a 20 nìmeckých
mladých lidí, vìtinou multiplikátorù a pøedstavitelù rùzných mládenických svazù. Èlenové jsou voleni na dva roky a kladou si za cíl
vytváøet dialog mladé generace, který pøesahuje hranice a pøispívá impulsy ke vzájemnému pøibliování obou státù v Evropì. Dalí
podrobnosti o èinnosti této organizace a více o
pøedstaveném výzkumu je moné se dozvìdìt
na adrese:

www.jugendforum.ahoj.info.
Luká Novotný
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