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Abstrakt
Německá spolková rudo-zelená vláda v říjnu 1998 podepsala koaliční smlouvu o
postupném odstupování od využívání atomové energie, o což strana Zelených usilovala
od počátku svého působení na politické scéně. Dohoda byla završením vývoje názorů na
jadernou energii a s ní spojené problematické souvislosti jako převoz, ukládání, či
recyklace vyhořelého paliva. Předmětem stěžejní části práce je analýza jednání a
působení strany Zelených ohledně prosazení odklonu od jaderné energetiky i v interakci
s dalšími aktéry. Práce má pomocí teorie o nastolování agendy do veřejné politiky
s využitím teorie o koalicích aktérů zjistit, jak přesvědčivě se Zeleným dařilo (s
přispěním environmentálních hnutí i médií) realizovat svou vizi o odklonu od jaderné
energetiky. Práce se také v krátkosti zabývá otázkou, jakým způsobem prosazení
odklonu od jádra dlouhodobě ovlivnilo veřejné mínění a jaká je v této souvislosti
perspektiva strany Zelených ke spolkovým volbám v roce 2013.

Abstract
The red – green coalition in German national government agreed in the autumn
of 1998 on a phase – out nuclear strategy, a conclusion made after long - term public
debate. This thesis works with agenda setting and advocacy coalition theory in order to
discover the efficiency of Green party’s attempts to realize its vision of nuclear phase out. This goal of the Greens has remained unchanged since the establishment of the
political party; yet the promoting of the concrete aspects was strongly influenced by
other actors interested in the energy policy. The position of the Greens in the final
agreement process was disadvantaged and the party had to agree on many compromises.

After the disaster of Fukushima, German government decided for a quicker nuclear exit.
In this perspective, the Greens use their stable anti – nuclear image as a positive aspect
for the latest national elections campaign.
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Seznam použitých zkratek
CDU Christlich Demokratische Union (Křesťansko – demokratická unie)
CSU Christlich – Soziale Union (Křesťansko – sociální unie)
FDP

Freie Demokratische Partei (Svobodná demokratická strana)

SPD

Socialdemokratische Partei Deutschlands (Sociálně – demokratická strana
Německa)

SRN Spolková republika Německo

3

Úvod
Strategie užívání atomu se ve Spolkové republice Německo vyvíjela od druhé
poloviny 50. let 20. století. Po roce 1955, kdy západní spojenci umožnili SRN výzkum
atomu pro civilní účely, se v Německu rychle začal rozbíhat výzkum a technologická
strategie k rozvoji užívání jaderné energie1. V lednu 1960 vstoupil v platnost zákon o
jejím mírovém užívání2 a krátce nato byly uvedeny do provozu první elektrárny.
Vývoj německé atomové politiky (politiky ve smyslu anglického policy3) je
možno rozdělit na tři období. První spadá mezi roky 1955 – 1986, kdy rozhodnutí
ohledně atomové energie byla přijímána uzavřeným společenstvím aktérů, jejichž
činnost přispívala k rozvíjení jaderného průmyslu. V průběhu 70. let 20. stol. začalo sice
docházet k silným protiatomovým protestům na lokální i národní úrovni, vzniklé
iniciativy4 však zůstaly více méně bez zásadního vlivu5 na utváření příslušné politiky
(policy -

making process6). Ropné šoky z let 1973 a 1979 navíc prohloubily

přesvědčení politických představitelů, že orientace na jadernou energii je správná.7
Události kolem ropných šoků zároveň zmírnily vliv protestních akcí protiatomových
hnutí na veřejnost.8 Tato uskupení spolu s dalšími iniciativami, tzv. „nová sociální
hnutí“,9 se stala platformou pro novou spolkovou politickou stranu Zelených (Die
Grünen).
Druhé období vývoje německé atomové politiky nastává mezi roky 1985 a
1986, kdy byla v Hesensku ustavena rudo – zelená zemská vláda (sociální demokraté a

1

Podle Evrard and Saurugger. "Les groupes d'interet economiques face a un changement de paradigme,"
74-75.
2
Viz. Znění zákona: Gesetze im Internet, "Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und
den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz)." Last modified April 20, 2013. Accessed February 20,
2013. http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/atg/gesamt.pdf.
3
Viz. Výklad pojmu policy ve Veselý, Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice, 18. Nebo viz
Fiala a Schubert, Moderní analýza politiky, 14-15.
4
Roku 1972 byl založen Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz: http://www.bbu-online.de/.
5
Toto tvrzení je k nalezení kromě v Rüdig, "Phasing Out Nuclear Energy in Germany, " 46-48; též
v Nelkin and Pollak, "Political Parties and the Nuclear Energy Debate in France and Germany, " 129-130.
6
Podle např. Fiala and Schubert, Moderní analýza politiky, 60-65.
7
Viz. Evrard,and Saurugger, "Les groupes d'interet economiques face a un changement de paradigme, "
75. Autoři hovoří v této souvislosti o završení tvorby nového paradigmatu v SRN, když ropné šoky
přispěly k zaměření energetického průmyslu především na atomovou energii a uhlí.
8
Evrard and Saurugger. "Les groupes d'interet economiques face a un changement de paradigme, " 75.
9
Nová sociální hnutí se začala významně projevovat v průběhu 60. a 70. let 20. stol. Jejich cílem je
poukázat na určité problematické jevy ve společnosti, zaměřují se na postmateriální hodnoty. Přiklánějí se
k decentralizovanému řízení. Podle Fiala, Politický systém Spolkové republiky Německo, 88.
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Zelení)10 a kdy došlo k havárii jaderné elektrárny v Černobylu, po níž se němečtí
sociální demokraté (SPD) rozhodli, že pokud se dostanou do spolkové vlády, budou
prosazovat ukončení užívání jaderné energie v SRN do 10 - ti let. Tento postoj se
projevoval zejména v zemských vládách, kde SPD (nejen v koalici se Zelenými)
působila.11 I další aktéři se postavili proti jádru – např. Svobodná demokratická strana
(FDP), odborové organizace nebo protestantská církev. Roku 1988 se proti jaderné
energii vyslovovalo 70% německého obyvatelstva.12
Počátkem třetí fáze německé atomové politiky je září roku 1998, kdy po volbách
do Spolkového sněmu vytvořila SPD spolu se stranou Zelených vládní koalici. Tím se
k moci na federální úrovni dostali političtí aktéři usilující o odstoupení Německa od
užívání jaderné energie k výrobě elektřiny. Nesnadná jednání mezi oběma vládními
stranami i s dalšími aktéry, kteří v procesu utváření nové politiky hráli roli, vyústila
v roce 2002 v novelu zákona o atomu (zkráceně označovaného jako Atomgesetz). Tento
akt měl završit změnu energetické politiky či paradigmatu13 v Německu, nicméně
s návratem křesťanských demokratů14 (CDU/CSU), tradičních zastánců jaderné
energetiky, do vlády v roce 2005, došlo k dalšímu přehodnocení situace.
V roce 2010 koaliční vláda CDU/CSU a FDP schválila další novelu zákona o
atomu, kdy provoz řady jaderných elektráren měl být oproti původnímu plánování
prodloužen. V březnu 2011 došlo následkem zemětřesení v japonské jaderné elektrárně
Fukušima k havárii. Tato událost posílila protiatomové nálady veřejnosti a přesvědčila
německou vládu k zásadnímu přehodnocení atomové politiky a v důsledku toho
k postupnému odstavení všech zbylých funkčních jaderných zařízení na území SRN do
roku 2022.
Stěžejní část této práce se soustředí na třetí fázi utváření jaderné politiky, tedy
dobu vládnutí rudo – zelené koalice na federální úrovni mezi lety 1998 – 2002, kdy
došlo k diskusi, jednání, rozhodnutí a prosazení odstoupení Německa od užívání jaderné
energie k výrobě elektřiny. Detailněji je pak sledována strana Zelených (pro niž tato

10

V této době se již jedná o spojení bývalých západoněmeckých a východoněmeckých Zelených: strana
nese název Bündnis 90/Die Grünen.
11
Rüdig, "Phasing Out Nuclear Energy in Germany, " 48.
12
Evrard, and Saurugger. "Les groupes d'interet economiques face a un changement de paradigme, " 78.
13
Spojení„le paradigme énérgetique“ podle Evrard and Saurugger. "Les groupes d'interet economiques face
a un changement de paradigme."
14
Především členové bavorské CSU od začátku podporovali rozvoj jaderné energie, jelikož Bavorsko
nemá zásoby uhlí. Z CSU pocházeli i první ministři pro atom (Bundesministerium für Atomfragen) Franz
Josef Strauss a Siegfried Balke. Viz. Nelkin,and Pollak, "Political Parties and the Nuclear Energy Debate
in France and Germany, " 133.
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problematika představuje od počátku její existence jeden ze stěžejních bodů programu)
a chování jejích představitelů v souvislosti s procesem prosazování odklonu od jaderné
energetiky. Jakým způsobem se straně dařilo prosadit tento problém do jednotlivých
fází tzv. veřejně politického cyklu? Jaký vliv měli Zelení v celém procesu utváření této
politiky? Vliv strany se měnil v závislosti na podpoře veřejnosti. Hnutí, která byla
předchůdcem spolkové politické strany Zelených, mohla mobilizovat veřejnost
k protestům a demonstracím. Pokud však chtěla dosáhnout skutečné změny politiky,
musela se sama stát politickým aktérem a v případě odklonu od jádra se potřebovala
dokonce prosadit na federální úrovni.
V osmdesátých letech došlo k několika událostem důležitých pro jadernou
otázku: na základě tzv. „dvojího rozhodnutí NATO“ byly na území SRN r. 1981
rozmístěny americké raketové jaderné nosiče; r. 1983 se strana Zelených poprvé dostala
do Spolkového sněmu; roku 1986 došlo v Černobylu k havárii v jaderné elektrárně.
Tyto události přispěly k narůstání zájmu o environmentální témata i u dalších
politických stran v čele s SPD. Tím straně Zelených vznikla nová konkurence a bylo
třeba reagovat. Na druhé straně však získala potenciálního partnera pro realizaci
odklonu od jaderné energetiky, což se později skutečně podařilo. Co však musela strana
Zelených obětovat k dosažení tohoto cíle?
Tato práce se v krátkosti také pokusí zjistit, jaký vliv mělo prosazení odklonu od
atomové energie na současného voliče. Do jaké míry si dnes voliči spojují stranu
Zelených s touto politikou a co to pro stranu znamená před volbami do Spolkového
sněmu, plánovanými na rok 2013?

6

Zhodnocení pramenů a literatury, metoda práce
K nalezení odpovědí na otázky, které tato práce předkládá, byla zvolena metoda
zkoumání procesu nastolování agendy (agenda setting).15 Sledovaným subjektem
usilujícím o změnu směřování veřejné politiky, v tomto případě využívání jaderné
energie, je německá strana Zelených. Její vliv na utváření nové politiky je sledován jak
z perspektivy tohoto aktéra, tak i v rámci koalice se sociálními demokraty, kteří se spolu
se Zelenými snažili prosadit změnu energetické strategie do rozhodovací agendy.
V době účasti na vládách na zemské úrovni Zelení dosáhli v prosazování odklonu od
jádra v nejlepším případě role tzv. veto player,16 jelikož k úplné změně směřování dané
politiky nemohlo dojít jinak, než na federální úrovni.
Metoda nastolování agendy při zjišťování faktického vlivu na veřejnou politiku
má své limity, jak upozorňuje A. Evrard. Tento přístup sice politickým aktérům
poskytuje vysvětlující roli, ovšem bez schopnosti objasnit aktuální mechanismy jejich
vlivu nebo roli vlastních stran.17 Navíc, jelikož Strana Zelených dostala prostor
k vládnutí jen jako menší partner v rámci koalice, je třeba zjistit, kolik prostoru
k prosazení vlastních zájmů má k dispozici.18 Podle výzkumů věnovaných malým
politickým stranám lze vidět jejich sílu především v roli nastolování agendy, či ve vlivu
na veřejnou debatu.19
Spolková vládní koalice SPD a strany Zelených tvoří tzv. koalici aktérů
(advocacy coalition), kteří stojí proti jiné koalici aktérů sestávající z politických stran,
zájmových skupin z oblasti průmyslu a dalších, kteří brání postoupení problematiky
odklonu od atomové energie do rozhodovací agendy. Teorie koalice aktérů pracuje
se sledováním dané politiky v horizontu nejméně deseti let. Výzkum se zaměřuje na
politické subsystémy, tj. na interakci subjektů z různých institucí zajímajících se o
15

Podle Birkland (2006), 63 in Veselý, Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice, 91-92:
„Nastolování agendy je vymezeno jako proces, ve kterém problémy a jejich řešení získávají a ztrácejí
pozornost veřejnosti a elit.“
16
„Veto player“ je role, kterou Zelení zaujali spolu s SPD. Veto player k dosažení svých cílů využívá
kompetencí, které mu v tomto případě poskytuje pozice vládnoucí strany na zemské úrovni. Jelikož
nemůže z této pozice změnit danou politiku (tato pravomoc spadá do kompetence federální vlády), působí
tím, že se snaží maximálně blokovat opatření, proti nimž se vymezuje. Viz. Tsebelis (1995) in Evrard and
Saurugger, "Les groupes d'interet economiques face a un changement de paradigme," 79.
17
Kingdon (1984); Keeler (1993); Baumgartner a Jones (2002) in Evrard, "Political Parties and Policy
Change, " 277.
18
Evrard, "Political Parties and Policy Change, " 277.
19
Fischer (1980); Rihoux a Rüdig (2006) in Evrard, "Political Parties and Policy Change, " 277.
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určitou politiku, či program.20 Tento přístup byl již pro jadernou politiku aplikován
například v případě Švédska.21
Pro tuto práci nebyly nalezeny téměř žádné vhodné prameny v dostupné české
literatuře, kromě literatury věnující se zvolené metodě. Z těchto zdrojů jsem
prostudovala hlavně práce A. Veselého22 a dvojice P. Fialy a K. Schuberta23.
Práce vychází především ze sekundárních zdrojů. Jedná se hlavně o studie
zahraničních autorů. Nevymezují se vůči jaderné energetice jako takové, zaměřují se
hlavně na aktéry, kteří ovlivňují utváření příslušné politiky. Nejblíže tematickému pojetí
se zdá zaměření prací A. Evrarda. Ve studii z roku 200724 se spolu s S. Sauruggerovou
zamýšlejí nad vzájemným ovlivňováním a vztahy politických aktérů v závislosti na
změně tzv. paradigmatu ve veřejné politice, konkrétně jde o zájmové skupiny a vládní
činitele. Svůj výzkum aplikují na případ prvního odklonu od jaderné energetiky v SRN.
Ukazují, že zájmové skupiny byly přinuceny změnit strategii k udržení přístupu a vlivu
na proces utváření politiky. Na druhé straně političtí aktéři prosazující nové paradigma
volili institucionální změny k dosažení přerozdělení zdrojů a odstranění aktérů, kteří
s nimi nesdílí stejné hodnoty. Ve své komparativní práci z roku 201225 A. Evrard
porovnal vliv strany Zelených v SRN a ve Francii (zde se jedná o stranu les Verts) a
vysvětlil, proč byli němečtí Zelení úspěšnější v prosazování svých zájmů ve veřejné
politice. Podle něj je třeba při analýze politických stran vždy brát v úvahu stálé
interakce s ostatními aktéry a institucemi.

20

Viz. např. Veselý, Drhová and Nachtmannová, Veřejná politika a proces její tvorby, 33.
Nohrstedt, Daniel. "Do Advocacy Coalitions Matter? Crisis and Change in Swedish Nuclear Energy
Policy." Journal Of Public Administration Research & Theory 20, no. 2 (April 2010): 309-333. Business
Source Complete, http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=bf0754f9-cd2644ec-b0c3-a8c0e595930c%40sessionmgr104&hid=127. (accessed February 27, 2013).
22
Veselý, Arnošt. "Delimitation in Public Policy Analysis." Central European Journal of Public Policy.
1, no. 1(2007), http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueId=2b5ed1ac-2cdf-4c92-9bb0fa725004f5d7. (accessed May 1, 2012).
; Veselý, Arnošt. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum, 2009.
23
Fiala, Petr and Klaus Schubert. Moderní analýza politiky: uvedení do teorií a metod policy analysis.
Brno: Barrister, 2000.
24
Evrard, Aurelien, and Sabine Saurugger. "Les groupes d'interet economiques face a un changement de
paradigme: Le cas de l'energie nucleaire en Allemagne." Swiss Political Science Review 13, no. 1 (2007):
69-95. http://ehis.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c2e593f7-d82f-450885e7-ed2bd601c3a1%40sessionmgr4&vid=5&hid=104. (accessed. June 6, 2011).
25
Evrard, Aurelien. "Political Parties and Policy Change: Explaining the Impact of French and German
Greens on Energy Policy." Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice . 14, no. 4
(2012): 275-291. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13876988.2012.698582#.UYFmfUqj-hp.
(accessed December 12, 2012).
21
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Velmi jsem také ocenila studii D. Nelkinové a M. Pollaka26 a práci W. Rüdiga27.
Obě práce poskytují chronologický přehled událostí předcházejících vzniku strany
Zelených a podávají vysvětlení o vztazích mezi jednotlivými aktéry a vlivu institucí
zainteresovaných do problematiky jaderné energetiky v SRN. V případě Nelkinové a
Pollaka zařadili autoři mezi důvody nesnadného prosazení změn ve veřejné politice
vysokou disciplinovanost členů politických stran a také skutečnost, že v případě jaderné
energetiky německý parlament dost závisel na externích vládních výzkumných centrech,
která tento sektor podporovala. Na Rüdigovo chronologické rozdělení utváření nové
energetické politiky do tří období odkazuji již v úvodu.
Velice detailní informace o jednotlivých událostech provázejících vznik strany
Zelených a rozbor jejích jednotlivých politik a stranického programu poskytuje
monografie Die Grünen: wie sie wurden, was sie sind.28 Jedinou nevýhodou je, že
předkládá jen data do roku 1993.
Jediná česky psaná kniha (kromě zdrojů o užité teorii), která byla použita jako
zdroj pro tuto práci, je Politický systém Spolkové republiky Německo autorů P. Fialy, P.
Rožňáka, K. Schuberta a V. Šimíčka.29 Poskytuje alespoň základní představu o
politickém systému, který má na analyzovanou problematiku také vliv, a o straně
Zelených po prvních letech její existence.
Jako primární zdroje jsem zvolila internetové stránky Zelených (Bündnis 90/Die
Grünen),30 také stránky Heinrich Böll Stiftung31, kde jsou k dispozici různé dokumenty
ohledně strany Zelených, včetně archivu volebních programů. Tyto zdroje se vyjadřují
zásadně ve prospěch odstoupení od jaderné energetiky.
Jako primární zdroj informací slouží také internetové stránky německých
vládních
26

institucí.32

Výše

jmenované

prameny

jsou

doplněny

informacemi

Nelkin, Dorothy, and Michael Pollak. "Political Parties and the Nuclear Energy Debate in France and
Germany. " Comparative Politics . 12, no. 2 (1980): 127-141.
http://www.jstor.org/discover/10.2307/421698?uid=3737856&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21
102228192877 (accessed June 6, 2011).
27
Rüdig, Wolfgang. "Phasing Out Nuclear Energy in Germany." German Politics 9, no. 3 (December
2000): 43-80. http://ehis.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c2e593f7d82f-4508-85e7-ed2bd601c3a1%40sessionmgr4&vid=10&hid=15 (accessed June 5, 2011).
28
Raschke, Joachim, and Gudrun Heinrich. Die Grünen: wie sie wurden, was sie sind. Köln: BundVerlag, c1993.
29
Fiala, Petr et al. Politický systém Spolkové republiky Německo. Brno: Masarykova univerzita, 1994.
30
http://www.gruene.de/startseite.html.
31
http://www.boell.de/stiftung/archiv/archiv-4289.html.
32
Stránky Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti
(Bundesministerium ür Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit), Dostupné z: http://www.bmu.de/.;
Spolkového sněmu (Bundestag), Dostupné z: http://www.bundestag.de/; dále průzkumy veřejného
mínění.
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z internetových verzí časopisů - hlavně Der Spiegel,33 Focus,34 ale i další. Byly použity i
další články a studie věnující se budoucímu směřování strany Zelených.
Nejblíže tematickému vymezení mé práce jsou výše jmenované odborné články
A. Evrarda. Nejen, že pracuje s využitím teorií nastolování agendy a koalicí aktérů, ale
upozorňuje i na jejich limity. Navíc využívá komparace s Francií, čímž vnáší do
zkoumané problematiky další rozměr. Dá se říci, že prostudovaná odborná literatura se
shoduje na tom, že vliv strany Zelených je omezený úměrně jejímu postavení
v německém politickém systému a také že by se jí odstoupení od jaderné energetiky
velmi těžko prosazovalo bez SPD. Díky povaze volebního systému v SRN ovšem bylo
Zeleným umožněno dostat se na federální úroveň politiky.35 Někteří hodnotí výsledek
vyjednávání o odklonu od jádra jako úspěch,36 jiní ho z pohledu Zelených vnímají spíš
jako zklamání,37 nicméně všichni se shodují, že je poznamenán snahou o dosažení
kompromisu za každou cenu. Nejvíce na tomto kompromisu prodělali právě Zelení.
S časovým odstupem, vzhledem k dalšímu vývoji událostí, může podle mého názoru
strana Zelených prezentovat dohodu o odklonu od jaderné energetiky jako úspěch
především proto, že si stála za svým cílem, ale ne za cenu, že by zůstal nerealizovatelný.

33

http://www.spiegel.de/.
http://www.focus.de/.
35
Viz. Nelkin and Pollak, "Political Parties and the Nuclear Energy Debate in France and Germany, "
139 a Rüdig, "Phasing Out Nuclear Energy in Germany." 49.
36
např. Kern, Koenen and Löffelsend, "Red – Green Environmental Policy in Germany, " 191.
37
Viz. Poguntke, "Green Parties in National Governments," 134–45.
34
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1. VZNIK STRANY ZELENÝCH A JEJÍHO PROGRAMU
1.1 Období depolitizace jaderné problematiky
Od vzniku Spolkového ministerstva pro jaderné otázky roku 1955 až do počátku
70. let 20. stol. měla atomová energie v SRN podporu odborné veřejnosti, odborů i
hlavních politických stran.38 Někdy se hovoří dokonce o „atomové euforii“
(„Atomeuphorie“), jelikož zrušení zákazu jaderného výzkumu pro mírové účely
částečně symbolizoval určitý „návrat k normálnosti.“39 V oblasti jaderné energetiky
byla brzy vybudována silná infrastruktura zahrnující státem bohatě financovaná
výzkumná centra, stavební průmysl zaměřený na atomová zařízení atd.40 Až do
poloviny 70. let 20. stol., tedy do doby rozvoje silného protijaderného hnutí, byla
konfrontace ohledně využívání jaderné energie postavena v podstatě mimo politickou
scénu. To lze vysvětlit složitou technickou povahou dané problematiky („issue
specific“)41, vztahem mezi vládou a průmyslem, státními investicemi a dalšími faktory.
Vláda využívala externí znalecké posudky specialistů na atom, kteří podporovali využití
jádra. K depolitizaci otázky jádra přispěla také povaha německého volebního systému.
Proporční volební systém zvyšuje disciplinovanost členů politických stran - každá ze
stran zastoupených ve Spolkovém sněmu byla potenciálně vládní a bylo by příliš
riskantní přicházet s návrhy, které by pak nebyly realizovatelné.42

1.2 Protijaderné hnutí a jeho přerod ve spolkovou politickou stranu
Roku 1969 nastoupila k vládnutí ve Spolkovém sněmu sociálně – liberální
koalice. V předešlých 20 - ti letech se německá vládní politika soustředila hlavně na
poválečnou ekonomickou obnovu. Nová vláda Willyho Brandta zavedla poprvé
environmentální programy, které zajistily vznik potřebných institucí k implementování
reforem v oblasti životního prostředí. Ropná krize a následující světová recese však
obrátily zájem vládnoucí koalice zpět k ekonomickým tématům a problematice
zaměstnanosti. Veřejnost se přesto stále více zajímala o environmentální otázky a začaly
38

Evrard and Saurugger, "Les groupes d'interet economiques face a un changement de paradigme," 74.
Ibid.
40
Evrard and Saurugger, "Les groupes d'interet economiques face a un changement de paradigme," 74 a
Rüdig, "Phasing Out Nuclear Energy in Germany," 49.
41
Nelkin and Pollak, "Political Parties and the Nuclear Energy Debate in France and Germany, " 139.
a Rüdig, "Phasing Out Nuclear Energy in Germany," 49.
39
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vznikat občanské iniciativy požadující příslušné reformy.43 V oblasti jaderné energetiky
narůstaly obavy hlavně kvůli nebezpečí ničivé havárie, kvůli zpracování a likvidaci
jaderného odpadu, či armádnímu využívání plutonia vznikajícího v jaderných
reaktorech.44 Místní a regionální protesty přerůstaly v mnohatisícové demonstrace.45
Došlo i k soudním sporům, správní soud zastavil výstavbu několika projektů.46
Na jaře roku 1977 vznikly iniciativy: tzv. Zelené listy (grüne Listen) a Barevné
listy (bunte Listen), které mobilizovaly různé politické skupiny. Protijaderné hnutí
z konzervativních, liberálních a radikálně demokraticky anti - kapitalistických kruhů se
soustředilo v Zelených listech.47 Zelené listy se začaly zapojovat do zemských voleb.
Největších úspěchů dosahovaly hlavně v okolí jaderných elektráren.48 V březnu 1979
vznikl na frankfurtském kongresu nový subjekt Zvláštní politické sdružení - Zelení
(Sonstige Politische Vereinigung Die Grünen, zkr. SPV), který se zúčastnil evropských
voleb a získal 3,2% hlasů. Výnos z volebního úspěchu byl důležitým příspěvkem pro
činnost organizace.49
S blížícími se volbami do Spolkového sněmu navrhlo vedení SPV Die Grünen
založit spolkovou politickou stranu se zahrnutím Zelených i Barevných listů. Na
spolkovém setkání v Offenbachu v listopadu 1979 byly dohodnuty podrobnosti
k založení strany a v lednu 1980 došlo v Karlsruhe k zakládajícímu shromáždění
spolkové strany Die Grünen (Zelení). Po dosažení kompromisu ve sporných bodech
týkajících se zejména úvodních stanov a neslučitelnosti se členstvím v jiné straně,
odsouhlasili delegáti vznik spolkové strany.50 Vnitřní struktura Zelených a původní
představy o fungování strany však představovaly komplikace a potřebu přehodnotit
určitá stanoviska.51 Přeměna z protestních hnutí ve volitelnou spolkovou politickou

43

Viz. Kern, Koenen and Löffelsend, "Red – Green Environmental Policy in Germany, " 186.
Viz. Nelkin and Pollak, "Political Parties and the Nuclear Energy Debate in France and Germany," 129.
45
Výčet konkrétních protestních akcí lze najít v Raschke and Heinrich, Die Grünen, 894-927.
46
Konkrétněji viz Nelkin and Pollak, "Political Parties and the Nuclear Energy Debate in France and
Germany," 129.
47
Podle Raschke and Heinrich, Die Grünen, 894.
48
Viz. web strany Zelených s odkazem na historii Zelených: Bündnis 90/Die Grünen, "30 Grüne Jahre
(1): Gründung der Grünen." Last modified January 06, 2010. Accessed February 20, 2013.
http://www.gruene.de/partei/30-gruene-jahre-30-gruene-geschichten/30-gruene-jahre-1-gruendung-dergruenen.html.
49
Podle Raschke and Heinrich, Die Grünen, 895.
50
Ibid, 895-96.
51
Např. rotační princip ve vykonávání funkcí, či alternativní charakter Zelených v porovnání s ostatními
stranami, později neustálé neshody mezi stranickou základnou a parlamentní frakcí. Viz. Fiala et al.,
Politický systém Spolkové republiky Německo, 88-90.
44

12
stranu vyžadovala kromě vnitřní reorganizace také orientaci a adaptaci na nová
prostředí.52

1.3 Vznik programu strany Zelených
Přes vnitřní názorovou i zájmovou různorodost by měl stranický program
vykazovat jednotnost strany a schopnost nabídnout realizovatelná řešení pro zvolené
problémy. U strany Zelených to platí dvojnásob, jelikož si na počátku svého působení
potřebovala vytvořit vlastní identitu, což kvůli velmi heterogenní povaze jejího členstva
nebylo jednoduché. V sestavování programu se tak zásadně projevil mocenský boj mezi
jednotlivými křídly Zelených.53 Pro získání voličské základny měla strana přesvědčit, že
dokáže nabídnout nová účinná řešení problémů, které už mohou být zahrnuty
v programech jiných politických stran.54 Bylo nutné vytvořit politické definice,
přesvědčivě argumentovat o řešení a podat srozumitelnou zprávu o tom, co chce strana
nabídnout. Zároveň Zelení potřebovali vyvrátit tvrzení, že by představovali
monotematickou stranu („EinPunkt – Partei“), tedy aby nebyli spojováni jen
s ochranou životního prostředí.55
Zelení vystavěli svůj politický cíl na čtyřech pilířích: hospodářství a svět práce
(„Wirtschaft und Arbeitswelt“), světový mír („Frieden in der Welt“), životní prostředí a
příroda („Umwelt und Natur“) a člověk a společnost („Mensch und Gesellschaft“).56
Téma jaderné energetiky bylo zařazeno v rámci kapitoly o energii pod první pilíř, tedy
hospodářství a svět práce. Strana vyslovila jasný požadavek – okamžité zastavení
plánování, budování, provozování a vývozu všech jaderných zařízení.57 Dosažení
konsensu Zelených ohledně okamžitého odstoupení od jádra nebyl problém, názory se
ovšem lišily z hlediska způsobu prosazení tohoto cíle, například co se týče časového
horizontu vypnutí elektráren.58 K nejednotě v interpretaci programu docházelo zejména
mezi tzv. realisty („Realos“), kteří jsou ochotni naplňovat stanovené cíle i za cenu
kompromisu, a tzv. fundamentalisty („Fundis“), již radikálně trvají na prosazení
52

Viz. Poguntke, "Green Parties in National Governments," 136.
Hlavní sporné body diskutované na programovém sjezdu strany v Saarbrücken jsou prezentovány
v Raschke and Heinrich, Die Grünen, 896.
54
Viz. Raschke and Heinrich, Die Grünen, 95-101 a také ve Fiala et al., Politický systém Spolkové
republiky Německo, 91.
55
Z programu strany Zelených z r. 1980: Heinrich Böll Stiftung, "Die Grünen: Wahlplattform zur
Bundestagswahl 1980." Accessed February 20, 2013.
http://www.boell.de/downloads/stiftung/1980_Wahlplattform.pdf.
56
Ibid.
57
Ibid.
58
Viz. Raschke and Heinrich, Die Grünen, 75.
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programu beze změny, i za cenu rozpolcení strany.59 Ohledně základního programu
Zelených z roku 1980 se dá říci, že vystihuje angažovanou pozici strany a že cíle
v rámci jednotlivých oblastí jsou podpořeny náležitými argumenty.60

59
60

Podle Fiala et al., Politický systém Spolkové republiky Německo, 90.
Ibid.
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2. STRANA ZELENÝCH A JEJÍ PROGRAM V DOBĚ
PŮSOBENÍ VE SPOLKOVÉ OPOZICI
2.1. Situace na začátku osmdesátých let
Období konce 70. a začátku 80. let 20. stol. provázely v SRN demonstrace
veřejnosti týkající se výstavby nových elektráren (u města Wyhl, Brokdorf), uskladnění
vyhořelého paliva (Gorleben), či užívání atomové energie všeobecně (Hamburg
v červnu 1981).61 Tyto protesty nesměřovaly jen proti hrozícímu nebezpečí z důvodu
povahy dané technologie, ale z velké části byly namířeny proti autoritářskému a
netransparentnímu způsobu, jakým vláda prosazovala velké průmyslové projekty.62 Pro
sjednání pořádku docházelo k nasazení velkého množství policejních sil. V tomto
kontextu je zřejmě nejvýraznější tvrdý zásah proti demonstrantům v Brokdorfu.63
Projekt jaderné elektrárny v Brokdorfu se stal významným symbolem německého
protiatomového hnutí.64 I přes tyto hromadné demonstrace se ale žádná z politických
stran na zemské ani spolkové úrovni (navzdory případnému pochopení k obavám
z atomové energie) neangažovala v zájmu protijaderného hnutí ke změně stávající
politiky. Protestů bylo využito nanejvýš ke kritice vládnoucích politických stran na
lokální či regionální úrovni, čehož se například chopili liberálové a sociální demokraté
v Bádensku – Württembersku a Šlesvicku – Holštýnsku směrem k vládnoucím
křesťanským demokratům zodpovědným za rozhodnutí ohledně Wyhlu a Brokdorfu.65
Spolkový sněm nicméně rozhodl 29. března 1979, v reakci na neutuchající
demonstrace, o zřízení vyšetřovací komise (Enquete – Kommission) pro otázky užívání
atomové energie. Komise sestávala ze sedmi poslanců a osmi specialistů na energetiku.
Jejím účelem bylo připravovat parlamentu doporučení ohledně budoucí atomové
politiky na základě „ekologických, ekonomických, společenských a bezpečnostních
kritérií“.66 Díky zvýšenému zájmu veřejnosti o environmentální témata se otevřela
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Viz. Glaser, "From Brokdorf to Fukushima, " 12 a Raschke and Heinrich, Die Grünen, 896-98.
Podle Viz. Glaser, "From Brokdorf to Fukushima," 12.
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Ibid, 12–13.
64
Ibid.
65
Podle Nelkin and Pollak, "Political Parties and the Nuclear Energy Debate in France and Germany,"
130.
66
Citace podle vyjádření Spolkového sněmu k vyšetřovacím komisím. Viz. Deutscher Bundestag,
"Historische Debatte: Tschernobyl und die Folgen." Last modified 2011. Accessed March 06, 2013. trans.
G. Š.
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/34120672_kw17_25jahre_tschernobyl/index.jsp.
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příležitost ke zpřísnění různých norem (např. v rámci programu na snižování emisí
CO2), postupně došlo také k uzavření řady mezinárodních dohod. Přes snahy německé
vlády přetrvávaly v některých oblastech, včetně jaderné energetiky, stále nedostatky.67
V roce 1979 také nastala druhá celosvětová ropná krize. Tato situace utvrzovala
nejvyšší představitele Německa, že je třeba zajistit pokud možno co největší nezávislost
na dovážené ropě. Stěžejní pozornost se obrátila ke dvěma surovinám: černému uhlí a
jaderné energii.68 V této souvislosti stojí za to zmínit, že se pro užívání jaderné energie
nejvíce zasazovala CSU, která v Bavorsku čelila vážným problémům s pokrytím
energetické potřeby.69 Ropná krize omezila vliv aktivistů na německou veřejnost a
umožnila Kohlově vládě spustit v roce 1982 další projekty výstavby elektráren.70

2.2. Vstup Zelených do Spolkového sněmu
Zájem o environmentální témata se nicméně odrazil v zemských a spolkových
volbách. V březnu 1980 se strana Zelených dostala s 5,3% hlasů do zemského sněmu
v Bádensko – Württembersku.71 Do konce roku 1982 pak byli Zelení zastoupeni již
v šesti zemských parlamentech: kromě Bádenska – Württemberska také v Berlíně,
Brémách, Hamburku, Hesensku a Dolním Sasku.72 Po neúspěchu ve spolkových
volbách roku 1980 se strana v roce 1983 poprvé dostala do Spolkového sněmu s 5,6%
hlasů. Kandidáti strany Zelených dostali možnost být zvoleni díky smíšenému
volebnímu systému73, kdy je polovina poslanců Spolkového sněmu volena většinově –
vítězí kandidáti s největším počtem odevzdaných hlasů - a druhá polovina poslanců je
obsazena poměrně na základě stranických kandidátek. Tak se Zelení dostali do
parlamentu pomocí stranické kandidátky, aniž by jejich kandidáti byli nuceni vítězit nad
osobnostmi jiných politických stran.74 Voliči Zelených byli spíše mladší, vzdělaní
obyvatelé měst, dříve převážně naklonění sociální demokracii.75

67

Podle Kern, Koenen and Löffelsend, "Red – Green Environmental Policy in Germany," 188 a Mez,
"Germany’s merger of energy and climate change policy," 24.
68
Viz. Evrard and Saurugger, "Les groupes d'interet economiques face a un changement de paradigme,"
75.
69
Podle Nelkin and Pollak, "Political Parties and the Nuclear Energy Debate in France and Germany,"
133.
70
Viz. Evrard and Saurugger, "Les groupes d'interet economiques face a un changement de paradigme,"
75.
71
Viz. Raschke and Heinrich, Die Grünen, 896.
72
Ibid, 898.
73
Tzv. personalizované poměrné zastoupení, viz Fiala and Schubert, Moderní analýza politiky, 96.
74
Podle Schreurs, "The politics of phase-out," 32. O vlivu volebního systému na stranické zastoupení ve
Spolkovém sněmu se zmiňuje také A. Evrard: „poskytnutím možnosti volit jednu polovinu poslanců
prostou většinou hlasů a druhou poměrným způsobem (systémem stranických kandidátek), je německé
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Vstupem strany Zelených na federální úroveň německé politiky došlo ke změně
systému tří politických stran („Dreiparteiensystem“) na stranický systém dvě plus dvě
(„Zwei – Plus – Zwei – Parteiensystem“).76 To, že se Zelení dostali do Spolkového
sněmu, bylo považováno za velký úspěch. Parlamentní frakce strany Zelených dostala
možnost, i když prozatím jen v opoziční roli, nadnést společenské požadavky, které se
dříve do federální agendy neprosadily.77 Předsedou parlamentní frakce byl jmenován
Joschka Fischer.78 Fischer v této fázi nevyčníval svými znalostmi o politice životního
prostředí nad průměrného aktivistu nové levice (Neue Linke) ze 70. let 20. století.
V roce 1984 prohlásil: „Buďme přece upřímní: kdopak z nás se zajímá […] o atomové
elektrárny kdesi, protože se tím cítí být osobně dotčen? Nevidíme to všechno mnohem
více z pohledu naší levicově radikální politické identity, než z hlediska zájmů?“79
Ačkoliv je v základním programu strany Zelených ochrana životního prostředí jednou
z priorit, parlamentní frakce se této politice nevěnovala s dostatečnou razancí, např.
personifikováním dané problematiky v některé z prominentních osobností. SPD a FDP
byly v tomto smyslu úspěšnější.80
Jako nový politický subjekt ve Spolkovém sněmu získali Zelení, i přes jisté
potíže s adaptací na nové prostředí, uznání a pozornost veřejnosti, což bylo pro začátek
dostačující. V této počáteční fázi nebyly od strany očekávány výrazné politické výkony
a před Zelenými byl úspěšný rok.81 Tomu napomohly například skandály „starých“
spolkových stran (hlavně tzv. „Flick Affäre“ týkající se nelegálních finančních
transakcí),

či

hlasování

parlamentu

ohledně

zprovoznění

uhelné

elektrárny

v Buschhausu. Počáteční úspěch Zelených se odrazil na volebních výsledcích:
v evropských volbách roku 1984 strana získala přes 8% hlasů; podobných i lepších
výsledků dosáhla v zemských a komunálních volbách.82 SPD v reakci na úspěch
Zelených stanovila na sjezdu v Essenu odstoupení od jaderné energetiky za svůj cíl a
vyslovila nesouhlas s recyklováním jaderného paliva.83

uspořádání nakloněno zastoupení malých stran, včetně Zelených.“ Viz. Evrard, "Political Parties and
Policy Change," trans. G. Š., 278.
75
Podle Kleinert, "Die Zukunft der Grünen," 35–36.
76
Viz. Jun, Haas and Niedermayer, Parteien und Parteiensysteme in den deutschen Ländern, 24.
77
Podle Kleinert, Aufstieg und Fall der Grünen, 45.
78
Viz. Historie strany na webových stránkách Zelených: Bündnis 90/Die Grünen, "1980 - 1983."
Accessed October 20, 2012. http://www.gruene.de/partei/1980-1983.html.
79
Citováno podle Fischer (1984) in Raschke and Heinrich, Die Grünen, trans. G. Š., 77.
80
Viz. Raschke and Heinrich, Die Grünen, 76.
81
Podle Kleinert, Aufstieg und Fall der Grünen, 45– 46.
82
Ibid., 46–47.
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Ibid.
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2.2.1. Návrh zákona o zákazu komerčního využití atomové energie: 1984
V srpnu 1984 Zelení předložili ve Spolkovém sněmu návrh zákona o zákazu
komerčního využívání jaderné energie. Byl to první návrh, který požadoval okamžité
vypnutí všech atomových elektráren v SRN.84 Jelikož se jednalo o návrh opoziční
strany, bylo jeho prosazení prakticky nemožné.85 Návrh požadoval zrušení zákona o
atomu.86 Vypnuty měly být „veškeré atomové reaktory a zařízení nutná k jejich
provozu. Opatření k výstavbě a plánování nových zařízení měla být ihned pozastavena
[…]“, včetně reaktorů vybudovaných k výzkumným účelům.87 Návrh vylučoval
jakékoliv odškodnění pro provozovatele elektráren, kteří měli navíc ručit za případné
vzniklé škody.88 Vzhledem k nekompromisnímu vyznění návrhu a většinové politické
podpoře komerčního užívání jaderné energie nedošlo k jeho prosazení.89

2.3. Spolupráce se sociálními demokraty – nové možnosti
Přibližně dva roky po vstupu Zelených do Spolkového sněmu se dá pozorovat
opadnutí prvotního zájmu veřejnosti o tento nový politický subjekt, jeho program i
strategie.90 Jen půl roku po úspěchu v komunálních volbách nedosáhli Zelení v květnu
1985 na účast v zemském sněmu Severního Porýní – Vestfálska, když obdrželi jen 4,6%
hlasů.91 Strana se proto rozhodla uspořádat politické kampaně na různá témata, včetně
problematiky využívání atomové energie. Úspěšnost působení těchto kampaní na
veřejnost je nicméně těžké odhadnout.92 Strana reagovala také přehodnocením svého
programu a představila tzv. „Umbauprogramm“93.
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Podle webových stránek parlamentní frakce Zelených: Bündnis 90/Die Grünen, "30 Jahre GRÜNE
Fraktion." Last modified January 06, 2010. Accessed February 20, 2013. http://www.gruenebundestag.de/fraktion/30-jahre-gruene_ID_4387343/wahlperiode-10_ID_4387457.html.
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Viz. Schneehain, Der Atomausstieg, 212.
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Znění zákona: Gesetze im Internet, "Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den
Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz)." Last modified April 20, 2013. Accessed February 20, 2013.
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/atg/gesamt.pdf.
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Citováno podle Podle Schneehain, Der Atomausstieg, trans. G. Š., 7.
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Ibid., 8.
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Ibid, 10.
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Podle Wiesenthal, "Programme," 100 a také Kleinert, Aufstieg und Fall der Grünen, 64.
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Viz. Kleinert, Aufstieg und Fall der Grünen, 62.
92
Ibid, 101.
93
Heinrich Böll Stiftung, "Umbau der Industriegesellschaft: Schritte zur Überwindung von
Erwerbslosigkeit, Armut und Umweltzerstörung," Accessed March 12, 2013.
http://www.boell.de/downloads/stiftung/1986_Umbauprogramm(1).pdf.
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Sociálním demokratům se ve spolkové opozici prozatím podařilo získat zpět
„reformně – politický profil.“94 Na jedné straně představovala SPD pro Zelené
konkurenci: už ve stranickém programu sociálních demokratů pro období 1976 – 1980
byla polovina prostoru věnována problematice životního prostředí.95 Na straně druhé
však SPD pro stranu Zelených byla potenciálním koaličním partnerem a naopak. Po
zemských volbách roku 1985 sestavila SPD se Zelenými vládnoucí koalici v Hesensku.
S přihlédnutím ke stupni symetrie německého stranického systému na národní a nižší
úrovni lze považovat tuto koaliční spolupráci za test pro případné společné vládnutí na
spolkové úrovni.96 Spolkové země jsou zodpovědné za implementaci zákonů a tak měly
Zelení na zemské úrovni jistou kontrolu nad jadernou politikou. Nicméně ústavní role
spolkových zemí jim nepropůjčuje silnou pozici ohledně ovlivňování provozu již
existujících atomových elektráren.97

2.3.1. Politické důsledky havárie v Černobylu
Duben 1986 přinesl událost, která krátkodobě silně ovlivnila pohled veřejnosti i
politických stran na atomovou energii – v sovětské jaderné elektrárně v Černobylu došlo
k havárii a vzniklý radioaktivní mrak se postupně přesouval nad Evropou.98 Podle řady
teorií o veřejné politice vytvářejí krize či vnější šoky, jakým je černobylský výbuch, tzv.
okna příležitosti („windows of opportunity“), kdy se v důsledku prožité zkušenosti
situace nakloní ke změně příslušné politiky.99 Havárie v Černobylu výrazně přispěla v
SRN k zesílení diskuse ohledně bezpečnosti využívání jaderné energie, protijaderná
hnutí byla podpořena aktéry z různých oblastí: politiky, průmyslu, vědy, médií i
církví.100 Bezprostředně po zveřejnění zprávy o výbuchu vyšli obyvatelé mnoha
německých měst do ulic demonstrovat proti atomu a docházelo ke srážkám s policií na
místech,

která

jsou

přímo

spojená

s atomovým

průmyslem

(hl.

Brokdorf,

Wackersdorf).101
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Citováno podle Kleinert, Aufstieg und Fall der Grünen, trans. G. Š., 64.
Podle Wiesenthal, "Programme," 100.
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Podle Detterbeck and Renzsch, "Symmetrien und Asymmetrien im bundesstaatlichen
Parteienwettbewerb," 42. Také viz Poguntke, "Green Parties in National Governments," 134.
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Viz. Rüdig, "Phasing Out Nuclear Energy in Germany," 53.
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V polovině května 1986 ve Spolkovém sněmu proběhla debata ohledně
budoucího užívání jaderné energie v Německu. Spolkový kancléř Helmut Kohl (CDU)
vyjádřil pochopení pro obavy veřejnosti, zároveň ale nesouhlasil se šířením
katastrofických nálad. Kohl obhajoval úroveň bezpečnosti jaderných zařízení oproti těm
sovětským a zastával názor, že SRN by atomovou energii měla užívat dál. Kancléř
nicméně slíbil, že bude na mezinárodní úrovni prosazovat nastavení nejvyšších
bezpečnostních standardů a povinnost ihned ohlásit případnou havárii.102 Zelení
nekompromisně vyžadovali okamžitý odstoupení od jaderné energie a obvinili černo –
žlutou koalici za špatné informování veřejnosti a její ohrožování. Sociální demokraté
tuto kritiku sdíleli, nebyli ale tolik radikální ohledně vypínání jaderných zařízení. I přes
dodržování vysokých bezpečnostních standardů nicméně také odmítli atomovou energii
pro budoucnost, podle nich by měla být užívána jen na dobu nezbytně nutnou.
Liberálové vyzvali k ustavení nové vyšetřovací komise, souhlasili s dalším provozem i
výstavbou jaderných elektráren při splnění nejpřísnějších bezpečnostních pravidel.
Vláda nakonec učinila institucionální změnu – vytvořila Spolkové ministerstvo
životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů.103
Okno příležitosti se pro Zelené po černobylské havárii neotevřelo natolik, aby
došlo k okamžité změně dané politiky, tedy k odklonu od jaderné energetiky. Ačkoliv se
problém podařilo dostat na přední místo celostátní agendy,104 nebylo možné prosadit
změnu politiky, jelikož aktéři usilující o další užívání jaderné energie byli v lepší pozici.
Přesto došlo k jistému posunu tím, že agenda spojená s jaderným průmyslem již nebyla
jen v kompetenci odborníků, ale spolková vláda ji zařadila pod jedno z ministerstev.
Další posun nastal u sociálních demokratů, kteří se na sjezdu v Norimberku v srpnu
1986 definitivně rozhodli prosazovat odstoupení od jádra.105 SPD zde také schválila
svůj

návrh

zákona

o

postupném

odklonu

od

jaderné

energetiky

(„Kernenergieabwicklungsgesetz“). Oproti návrhu strany Zelených z roku 1984 tento
zohledňoval finanční i případné ústavně – právní potíže, které by okamžité odstoupení
mohlo přinášet. Zároveň počítal s odškodněním pro provozovatele jaderných zařízení.
Pro CDU i FDP byl návrh nepřijatelný a pro stranu Zelených nebyl dostatečně radikální.
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Viz. Oficiální stránky německého Spolkového sněmu: Deutscher Bundestag, "Historische Debatte:
Tschernobyl und die Folgen." Last modified 2011. Accessed March 06, 2013.
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Ibid.
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Viz. Kleinert, Aufstieg und Fall der Grünen, 68.
105
Podle Schneehain, Der Atomausstieg, 10.
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Proto byl v červnu 1990 odmítnut.106 Pro Zelené se SPD stává potenciálním spojencem
v dané problematice. Bez této strany by Zelení ze své pozice těžko mohli prosadit
změnu v jaderné energetice.107
Sociální demokraté se Zelenými v rámci kompetencí jim přidělených na zemské
úrovni začali působit jako tzv. „veto player“108 k destabilizaci jaderného průmyslu.
Konkrétně koalice působila tím, že komplikovala proces udílení příslušných licencí. Její
jednání dalo vzniknout výrazu „ausstiegsorientierte Rechtsanwendung“, tedy „aplikace
práva ve prospěch odstoupení od jádra“.109 I přes jisté úspěchy této taktiky nedošlo ke
konkrétním výsledkům, které by vedly až k opuštění užívání jaderné energie; podle
Evrarda a Sarrugerové se tato fáze mezi roky 1980 a 1990 dá označit jako období před
změnou paradigmatu („phase en amont d’un changement de paradigme“).110

2.3.2. Přesun pozornosti na transporty vyhořelého paliva
Po černobylské havárii se za dobu kratší než jeden měsíc zdvojnásobil počet
dotázaných, kteří by volili stranu Zelených, z 6% na 12%.111 Tento trend byl spojen
s obavami veřejnosti z nebezpečí, která jsou spojována s užíváním atomové energie, a
od Zelených se očekávalo, že podniknou kroky potřebné k prosazení odstoupení.112
Strana zareagovala na danou situaci radikalizací svého jednání, což bylo výsledkem
vnitrostranických diskusí, které vyvrcholily na spolkovém sjezdu v Hannoveru.113
Problematika atomové energie a způsob, jakým se spolková vláda postavila
k následkům černobylské havárie, vedl Zelené k vypovězení spolupráce jakékoliv
straně, která byla ochotna v otázce užívání energie z jádra činit kompromisy, což platilo
také pro sociální demokraty.114 Přes tento radikální postoj se paradoxně požadavek
okamžitého odstoupení neodráží ve volebním programu Zelených pro rok 1987.
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Okamžitému odklonu od jádra je věnována jen krátká část v rámci kapitoly o ekologii,
nijak nevyčnívající nad ostatními tématy.115
Kohlova CDU se dokázala vypořádat s přechodným poklesem popularity
vládnoucí koalice a vzestupem preferencí u Zelených. Zelení nedokázali využít
příležitosti, když se otevřela možnost přesvědčit veřejnost o svých politických
schopnostech a strana spíše působila tak, že se nedokáže přenést nad vnitrostranickou
nejednotnost a promyšleně se pokusit o prosazení změny politiky v oblasti, která je pro
stranu klíčová. Voličské preference toto potvrdily jen půl roku po jejich rapidním
nárůstu: z 12%, kterých by strana dosáhla v květnu 1986, spadly v červenci téhož roku
zpět na dubnové hodnoty pohybující se kolem 6%.116 Navíc se v období 1987/88
v programech politických konkurentů Zelených čím dál více začala objevovat
environmentální témata.117 Tato skutečnost odráží vzrůstající zájem veřejnosti o
ochranu životního prostředí a s tím spojené zpřísnění příslušných politik.118
Na zemské úrovni se Zelení stále snažili o změnu jaderné politiky,119 nicméně se
jim samotným nikde nepodařilo prolomit nastavený trend, což by pro stranu
představovalo důležitý symbolický úspěch. Například zastavení projektu úložiště
jaderného odpadu ve Wackersdorfu bylo dosaženo bez přímé zásluhy strany
Zelených.120
Po utichnutí protestů spojených s Černobylem se pozornost z užívání jaderné
energie jako takové přesunula k transportům vyhořelého paliva a jeho uskladnění.
Jelikož se opozici nedařilo zastavit výzkum vhodnosti vybrané lokality a konstrukce
prozatímního skladu v Gorlebenu, soustředily se hlavní protesty na převoz vyhořelého
paliva.121 Ani Zelení nebyli schopní ze své pozice v zemské vládě ovlivnit budoucí
užívání skladů v Gorlebenu a Ahausu.122 Protesty proti tzv. Castor transportům (název
podle označení kontejneru na převážení paliva) do Gorlebenu a později do Ahausu byly
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v SRN nejvýraznějšími protiatomovými akcemi 90. let 20. století.123 Jaký vliv měly tyto
protesty na popularitu strany Zelených? Následující kapitola se na začátku zabývá
souvislostmi mezi problémy s převážením vyhořelého jaderného paliva a volebními
výsledky z roku 1998 a představí spolupráci Zelených se sociálními demokraty v zájmu
odstoupení od jaderné energetiky.
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3. VSTUP ZELENÝCH DO SPOLKOVÉ VLÁDY SE
SOCIÁLNÍMI DEMOKRATY
3.1. Příprava strany Zelených ke spolkovým volbám 1998
O zviditelnění problému s Castor transporty se z velké části postarala
protiatomová hnutí.124 V květnu roku 1998 bylo na popud ministryně životního
prostředí Angely Merkelové převážení vyhořelého jaderného paliva zastaveno, jelikož u
přepravních kontejnerů byly zjištěny vysoké hodnoty škodlivého záření.125 Problémy
s Castor transporty nakonec pomohly Zeleným k lepším volebním výsledkům ve
spolkových volbách v září 1998.126

3.1.1. Stranické programy
Ve volebním programu strana Zelených slibuje, že využije „všech dostupných
administrativních, hospodářských a legislativních prostředků k prosazení požadavku
okamžitého odstoupení.“127 Strana také v programu uvádí (stejně jako v minulosti), že
odstoupení od jádra by mělo proběhnout bez nároku na odškodnění a ukončeno má být i
s recyklováním spojené získávání plutonia. Navíc měly být uzavřeny stávající projekty
tzv. konečných skladů vyhořelého paliva.128 V dalším programu určeném na roky 1998
– 2002 už chybí zmínka o tom, že by odklon měl proběhnout bez nároku na odškodnění.
Nahrazuje jí měkčí prohlášení, že strana usiluje o dohodu („Energiekonsens“)
k dosažení co nejrychlejšího odstoupení od jádra.129 Tím dali Zelení najevo, že jsou
otevření spolupráci s předpokládaným budoucím kancléřem, kandidátem SPD
Gerhardem Schröderem. Schröder se totiž už v době vládnutí v Dolním Sasku (kde se
nachází Gorleben a Schacht Konrad) dlouhodobě neúspěšně snažil o konsensu se všemi
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zúčastněnými stranami v pokusu o dosažení odstoupení od jaderné energetiky.130 Dalo
se tedy předpokládat, že bude nadále pokračovat v hledání kompromisu.

3.1.2. Strategie k odstoupení od jádra podle Rainera Baakeho
Hesenské ministerstvo životního prostředí pod vedením Rainera Baakeho
připravilo v lednu 1998 návrh strategie vedoucí k odstoupení od jaderné energie.131
Promyšlená strategie měla vést k takovému návrhu zákona, který nebude zrušen
Ústavním soudem, nebude vést k prohranému procesu o odškodnění v astronomických
částkách, ani nezpůsobí to, že by se davy pracujících v jaderném průmyslu ocitly náhle
bez práce. Okamžité odstoupení tak, jak jej strana Zelených dlouhodobě požadovala, by
k takovým následkům s největší pravděpodobností vedlo. Baake proto navrhl nikoliv
změnit zákon o atomu, ale pod novým vedením přehodnotit z bezpečnostního hlediska
dobu, po kterou má být každý jednotlivý závod provozován a jaderná zařízení pak
zavírat postupně. Za těchto okolností by podle něj nemuselo dojít k žádnému soudnímu
procesu, jehož výsledkem by bylo odškodnění provozovatelů elektráren.
Návrh obsahoval konkrétní rozvrh postupného vypínání jaderných zařízení.
Zároveň upozorňoval na možné krátkodobé riziko častých transportů a nutnosti
uskladnění velkého množství plutonia a recyklovaného paliva. Proto bylo podle
Baakeho nutné zkoordinovat schvalování zákona o odstoupení od atomu se smluvním
ošetřením dalšího zpracování použitého jaderného paliva, které se za tímto účelem
vozilo do Francie a Velké Británie.
Protijaderná hnutí s tímto návrhem nesouhlasila, požadovala nadále okamžitý
odklon. Většina Zelených ovšem tento radikální postoj nesdílela, fundamentalisté byli
na ústupu a po zkušenostech nabitých léty politické praxe bylo převažující části členů
strany jasné, že jejich vize musí být realizovatelná.132

3.2. Situace po volbách
Po spolkových volbách na podzim 1998 vznikla rudo – zelená vládnoucí koalice
v čele s Gerhardem Schröderem z SPD. Strana Zelených obsadila tři ministerská křesla:
Andrea Fischerová dostala na starosti ministerstvo zdravotnictví, Joschka Fischer se stal
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ministrem zahraničí a vicepremiérem a Jürgen Trittin se stal ministrem životního
prostředí.
Sociální demokraté získali 298 křesel a Zelení 47.133 Vzhledem k poměru sil by
se dalo usuzovat, že potenciál Zelených prosadit vlastní stanoviska v rámci nové vlády
nebyl příliš silný.134 Německý federální systém poskytuje novým politickým stranám
možnost vyzkoušet si vládnutí na střední, tedy zemské, úrovni a připravit se tak na
případnou účast ve spolkové vládě. To byl i případ strany Zelených. I přes dříve nabyté
zkušenosti se ale strana příliš suverénně neuvedla. Krátce po vstupu do federální vlády
její představitelé hned dvakrát přehodnotili interní strukturu strany k nastolení takového
vedení, které by zajistilo efektivní koordinaci všech jejích úrovní.135 Navíc se opět
projevily alternativní kořeny Zelených, když se uvnitř strany rozhořela debata, zda si
členové vlády mají dále udržet svá parlamentní křesla.136
Nová vláda si dala za cíl usilovat o ekologickou modernizaci, vytvořit
odpovídající politiku o změně klimatu, soustředit se na sociálně – ekonomický vývoj
včetně vytváření pracovních míst. První místo ve vládní agendě ovšem zaujala
energetická politika.137 Pro Zelené bylo prioritou prosadit odstoupení od jaderné
energetiky a zavedení reformy ekologické daně.138 V době výměny vlády z té
konzervativní, nakloněné atomu, na protiatomovou rudo – zelenou, byly některé
projekty vzniklé ještě před černobylskou havárií již prakticky nerealizovatelné.139 V 90.
letech 20. stol. Evropská komise vyjádřila záměr iniciovat rozsáhlou liberalizaci
evropského trhu s energiemi, tím prohloubit národní integraci a zpružnit evropský
energetický systém.140 Členské státy musely začít implementovat směrnice zaváděné
k dosažení jednotného trhu a dodavatelé energií se snažili těmto snahám oponovat.
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Proto začali být otevřenější spolupráci s federální vládou, politickými stranami a dalšími
aktéry.141

3.2.1. Koaliční smlouva mezi vládními stranami
Na začátku společného vládnutí si SPD se Zelenými pomocí koaliční smlouvy
vytyčili cíle, které vláda v rámci daného volebního období chtěla prosadit. Smlouva
byla podepsána 20. října 1998.142 Vzhledem k zaměření práce se tato podkapitola bude
zabývat jen tou částí koaliční smlouvy, která se věnuje odstoupení od jaderné
energetiky.
Část smlouvy zaměřená na tuto problematiku spadá do kapitoly o ekologické
modernizaci.143 Odklon byl naplánován do několika kroků: nejprve, v rámci 100 –
denního programu mělo dojít k prvním změnám zákona o atomu, zahrnujícím pravidla
bezpečnostních kontrol; důkazní řízení při podezření na nebezpečí; omezení likvidace
odpadu na konečné uskladnění; finanční záruky a také zrušení novely zákona o atomu
z roku 1998.
Jako druhý krok byla naplánovaná jednání k dosažení dohody s elektrárenskými
podniky ohledně likvidace odpadu, postupu k ukončení užívání atomové energie a o
novém směřování energetické politiky obecně. Po uplynutí lhůty jednoho roku od
nástupu rudo – zelené vlády měl být, jako třetí krok, předložen návrh novely zákona o
atomu, bez podmínky nutnosti odškodnění provozovatelů elektráren. Veškerý jaderný
odpad měl být finálně uložen kolem roku 2030. Koaliční smlouva počítá
s přehodnocením lokalit k dočasnému i trvalému ukládání vyhořelého paliva.
Vládnoucí koalice si tedy nastavila ambiciózní cíl prosadit odstoupení od atomu
v rámci zásadních změn energetické politiky. Další kapitola se zabývá otázkou, nakolik
se tento cíl podařilo splnit a za jakou cenu. Ačkoliv se Zeleným v koaliční smlouvě
nepodařilo zakotvit okamžitý odklon od jádra, vyjádřila tato strana ústy vedoucího
představitele strany Joschky Fischera uspokojení nad dohodnutými podmínkami.144
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4. REALIZACE PLÁNOVANÉHO ODSTOUPENÍ OD
JADERNÉ ENERGETIKY
Rudo – zelená koalice se v zájmu udržitelného rozvoje zaměřila na celkovou
ekologickou modernizaci. Do té spadalo plánované odstoupení od jaderné energetiky a
také opatření proti globálnímu oteplování s využitím především alternativních zdrojů
energie.145 Tento koncept je označován jako „Energiewende“,146 neboli změna
v zásobování energií. Prosazovat odklon od atomové energie bez přechodu na
obnovitelné zdroje by bylo mnohem složitější.147 Jaké strategie vláda zvolila pro
prosazení odstoupení od jádra? Do jaké míry se straně Zelených dařilo realizovat vlastní
stanoviska v rámci jednání o odstoupení? A dokázala tím naplnit očekávání svých
voličů?
Vláda mohla počítat s podporou environmentálních hnutí a zástupců průmyslu
zabývajících se obnovitelnými zdroji. Naproti tomu reprezentanti jaderného sektoru,148
či odpůrci plánovaných změn z ekonomických důvodů i část sociálních demokratů se
snažili zabránit vládní iniciativě odstoupit od jaderné energetiky.149 Většina
křesťanských demokratů z CDU i sesterské CSU a liberálové z FDP sice měli
pochopení pro obnovitelné zdroje, ale atomovou energii považovali buď za stále
potřebnou, nebo minimálně za přechodně nutnou.150 V roce 1998 v SRN existovalo 19
aktivních atomových reaktorů, které zajišťovaly cca. 30% celkové produkce elektřiny
v zemi.151
Požadavek na okamžité odstoupení od jaderné energetiky a zavedení ekologické
daňové reformy byla pro Zelené od počátku existence strany témata s nejvyšší
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prioritou.152 Sociální demokraté byli opatrnější s formulací jasných požadavků a v jejich
jednání se projevovala snaha dosáhnout dohody přijatelné pro všechny. Navíc
docházelo k neshodám ohledně konkrétní podoby odstoupení i v rámci obou koaličních
stran.153 Rozdíl mezi prioritami ohledně odklonu od atomové energie v podání každé z
koaličních stran vystihuje kancléřovo vyjádření, že pro něj nehraje hlavní roli odklon od
jádra, ale „vstup do trvale udržitelného zásobení energiemi“.154
Následující část se zaměří na vyjednávání o odstoupení od jaderné energetiky ve
všech třech fázích stanovených koaliční smlouvou.

4.1. Návrh dodatku zákona o atomu ministra Trittina
Koncem roku 1998 předložil ministr životního prostředí Jürgen Trittin svůj
návrh zákona o zákazu recyklace jaderného odpadu. V přípravách Trittinovi pomáhali
nejbližší spolupracovníci: státní sekretář Rainer Baake a vedoucí úřadu pro jadernou
bezpečnost Wolfgang Renneberg.155 Pokud by došlo k navrhovaným opatřením,
reaktory by se musely postupně vypínat, jakmile by elektrárnám nezbýval prostor pro
ukládání odpadu přímo v rámci jejich skladů, protože Castor transporty byly stále
zakázané.156 Návrh narazil na odpor nejen ze strany představitelů atomové energetiky,
ale také některých členů vlády. Hlavním aktérem v této souvislosti byl bezpartijní
ministr pro hospodářství a technologie Werner Müller, podporován kancléřem
Schröderem, který nechtěl usilováním o odstoupení od jádra ohrozit ostatní politickou
agendu.157
Kancléř se rozhodl ještě v prosinci téhož roku vyjednávat s energetickými
koncerny bez účasti Zelených, ale s účastí Müllera. Strategicky je tento krok
srozumitelný vzhledem ke skutečnosti, že Müller řadu let působil v energetickém
průmyslu.158 Ke kancléřovi měl blízko díky dlouholeté úspěšné spolupráci.159 Byl znám
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jako zastánce atomové energetiky.160 Změnu ve svém přístupu odůvodnil takto: „[…]:
Kolem 70 procent obyvatel si dlouhodobě přeje, aby bylo užívání jaderné energie asi za
20 let ukončeno. Spolková vláda by měla tuto vůli následovat.“161
Ačkoliv Schröder jednání z prosince 1998 označil jako přípravné, došlo zde již
k základní dohodě, že odklon bude realizován a že poslední reaktor bude odpojen do 20
let. Výměnou za tuto velkorysou časovou lhůtu neměly koncerny od státu požadovat
odškodné v řádu miliard marek. Podle plánu měla vláda spolu s provozovateli jaderných
zařízení podepsat smlouvu, která by neodvolatelně stanovila časový horizont vypnutí
všech 19 reaktorů. Aby i Zelení pocítili jisté zadostiučinění, měly být první dva reaktory
vyřazeny ještě ve stávající legislativní periodě, tedy do roku 2002.162 Energetické
koncerny si nechaly vypracovat expertízy, které měly pomoci odradit vládu od rychlé
realizace odstoupení od jaderné energetiky.163 Zelení se snažili Schrödera přesvědčit,
aby jednání se zástupci jaderného průmyslu byla otevřenější a aby do nich mohla
případně vstupovat i environmentální hnutí. Ta by mohla vyvinout silnější tlak
k prosazení přísnějších podmínek odstoupení. Tento požadavek ale nebyl vyslyšen.164
Trittinova novela byla odmítnuta a kancléř Schröder si povolal šéfa Zelených
Joschku Fischera ke konzultaci. Fischer se obával, že Trittin by se svým
nekompromisním přístupem mohl dostat do role poraženého. V takové pozici se vedle
Schrödera pravidelně ocital již v době společného vládnutí na zemské úrovni v Dolním
Sasku (1990 – 1994).
Ministr Trittin nechal své podřízené přepracovat podobu návrhu novely
atomového zákona k dalším jednáním s koncerny, přičemž se přísně držel předlohy –
koaliční smlouvy. I v tomto ohledu se rozcházel s ostatními vyjednavači. Sociální
demokraté a ministr Müller nesouhlasili s doslovným naplňováním smlouvy,
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představovala pro ně rámcový dokument poskytující prostor pro jednání o konkrétní
podobě realizace.165
Trittin musel čelit ještě další komplikaci. Spolkové ministerstvo životního
prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů totiž historicky působilo ve prospěch
jaderného průmyslu. V tomto ohledu měli představitelé jaderné energetiky velkou
výhodu: na rozdíl od environmentálních hnutí totiž disponovali přístupem
k legislativním návrhům, které měly ovlivnit energetický sektor. Kromě toho
představitelé průmyslu mohli osobně působit na skupiny aktivní v politickém
procesu.166 Působení protiatomových hnutí jako spojenců Zelených v prosazování co
nejrazantnějšího způsobu odstoupení od jádra bylo v porovnání s tím dost omezené.
Začátkem roku 1999 svitla Trittinovi a příznivcům rychlého odstoupení od
jaderné energetiky naděje: ministr životního prostředí se dohodl s ministrem
hospodářství Müllerem, že přeci jen dojde k zákazu znovuzpracování jaderného odpadu
po 1. lednu 2000. Během několika dnů ale tato dohoda vzala za své. Společnosti
COGEMA a BNFL, které pro německá jaderná zařízení recyklovaly vyhořelé palivo ve
Francii a Velké Británii, přesvědčovaly vládu, že by muselo dojít k finančnímu
vyrovnání. Toto odškodnění vyplývalo z mezinárodních smluv. Britská i francouzská
vláda tyto společnosti podpořila a Trittin byl nakonec informován, že jeho návrh
dodatku zákona o atomu nebude akceptován. Po dalších jednáních mezi vládou a
zástupci atomové energetiky bylo dohodnuto, že k ukončení recyklace v budoucnosti
dojde, ale podmínky se domluví pro každou elektrárnu zvlášť.167

4.1.1. Trittinův pokus o posílení vlivu pomocí institucionální změny
Z výše uvedeného vyplývá, že pozice Zelených byla v počáteční fázi
vyjednávání nedostatečně silná k prosazení vlastní vize o odklonu. V cestě jim stáli
především: odlišné priority vládních koaličních stran; osobní úzká spolupráce kancléře
Schrödera s ministrem hospodářství Müllerem; dlouholeté vazby představitelů jaderné
energetiky na státní administrativu a velmi omezený vliv protiatomových hnutí na
tvorbu nové politiky. Strategická povaha oblasti energetiky vedla k centralizaci státního
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řízení tohoto sektoru. Zavedené politiky a způsoby správy byly značně odolné proti
snahám o zavádění změn.168
Trittin se přesto snažil svůj vliv posílit a naopak oslabit vyjednávací potenciál
příznivců jaderné energetiky. Učinil tak skrze výměnu několika vysokých státních
úředníků (hlavně ze sektoru jaderné bezpečnosti). Na jejich místa dosadil již zmíněnou
skupinu poradců kolem Rainera Baakeho. Navíc Trittin poprvé zařadil do struktur
Komise pro bezpečnost reaktorů („Reaktorsicherheitskommission“) a Komise na
ochranu proti radiovému záření („Strahlenschutzsicherheitskommission“) několik
odpůrců jaderné energie.169 V reakci na tato opatření se některé spolkové země
(především dlouhodobě jaderné energetice nakloněné Bavorsko a Bádensko –
Württembersko) rozhodly instalovat vlastní bezpečnostní komise, s nimiž by jaderný
průmysl mohl navázat spolupráci.170

4.2. Dlouhá cesta k dosažení konsensu o odklonu od jádra
Postupem času Zelení opouštěli myšlenku, že by k odstoupení od jaderné
energetiky mohlo dojít během několika příštích let. Ministr hospodářství Müller
vyjednával se zástupci jaderného průmyslu bez ministra Trittina. Müller s koncerny
dosáhl dohody k nastavení maximální provozní doby reaktorů na 35 let.171 Tato
eventualita nebyla pro Zelené přípustná, pravděpodobně také proto, že by nedošlo
k vypnutí ani jednoho reaktoru během stávajícího volebního období.172
V této fázi již bylo evidentní, že časový plán vyplývající z koaliční smlouvy
nemůže být naplněn a přijatelný konsensus byl v nedohlednu. Ministerstvo životního
prostředí prosazovalo 25 let dlouhou lhůtu pro provoz reaktorů (bez nutnosti vyplácet
kompenzace), ale ostatní ministerstva nesouhlasila.173Až v listopadu 1999 se objevil
návrh, na kterém se experti z ministerstev dokázali shodnout: provozní doba jaderných
zařízení bude omezena na 30 let, k nimž bude ještě připočítáno tříleté přechodné období
před vypnutím prvního reaktoru. Proto byla tato strategie pojmenována „30 + 3“.
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Pro Zelené to znamenalo, že před koncem aktuálního volebního období nebude
vyřazena žádná elektrárna. Přesto strana souhlasila s realizací: „Jsme posuzováni podle
toho, čeho dosáhneme a ne podle toho, jak radikální jsou naše požadavky.“174 - takto
rozhodnutí obhajoval ministr Trittin před stranickými kolegy na konferenci Zelených v
v březnu 2000. Důvěru vedení strany navíc poznamenala aféra ministra zahraničí
Fischera, jehož úřad odsouhlasil poskytnutí úvěrových záruk pro jaderná zařízení
v Číně. Ministr tento krok v rámci strany nekonzultoval, za což se na kongresu
omluvil.175 Během kongresu protestovalo v místě jeho konání několik set zaměstnanců z
atomových elektráren proti politice Zelených v souvislosti s požadavkem co
nejrychlejšího odstoupení od jádra.176
Zástupci společností provozujících elektrárny se postavili proti uskutečnění
návrhu 30 + 3. Dočkali se ústupku v podobě obnovení licencí na Castor transporty.
Navíc ve stejné době stranou CDU otřásal finanční skandál a koncerny neměly
dostatečnou záruku, že po volbách dojde k výměně vládnoucí koalice. Nakonec
ke strategii 30 + 3 také přistoupily.177
Návrh měl přesto stále řadu odpůrců - pro jedny nebyl dost tvrdý (protijaderná
hnutí; některé spolkové země, hlavně Dolní Sasko)178 a pro druhé bylo odstoupení od
jaderné energetiky neakceptovatelné (především bavorská CSU).179 V předvečer
uzavření dohody o odstoupení se šéfka CDU Angela Merkelová nechala slyšet, že
odklon od jaderné energetiky je chybou a vedoucí bavorské státní kanceláře Erwin
Huber dokonce označil den, kdy by mělo dojít k uzavření takového paktu, jako „černý
den pro Německo“.180 Vláda se nicméně rozhodla ho prosadit.
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4.3. Dohoda mezi vládou a provozovateli jaderných elektráren a novela
zákona o atomu
Kancléř Schröder předložil 14. června 2000 provozovatelům atomových
elektráren konečnou podobu návrhu smlouvy o odstoupení od jaderné energetiky a
dohoda byla podepsána.181 Toto ujednání platilo jako podklad k později vypracovanému
návrhu změny zákona o atomu. Smlouva představuje završení debaty, která německou
společnost rozdělovala po několik desetiletí. Důležité bylo, že energetickým
společnostem přitom nevznikl žádný nárok na finanční odškodnění.182
Princip smlouvy spočívá v tom, že pro každou atomovou elektrárnu bylo
vypočítáno množství energie, které toto zařízení ještě smí vyrobit od 1. ledna 2000 až
do data odstavení z provozu. Toto zbytkové množství proudu („Reststrommenge“) se za
splnění určitých podmínek může převádět mezi elektrárnami.183
Otázka uskladnění byla přechodně vyřešena tak, že koncerny dostaly za úkol
vybudovat v místě jaderných reaktorů sklady pro dočasné uložení vyhořelých
palivových článků. Smlouva povoluje až do 1. července 2005 převážení paliva k
recyklaci, po tomto období je jaderný odpad určen výhradně ke konečnému uskladnění.
Energetické společnosti se zavázaly, že využijí všech prostředků k co nejrychlejšímu
ukončení recyklace jaderného odpadu.184 Dohoda zavazuje provozovatele atomových
elektráren

dodržovat

pravidelné

bezpečnostní

kontroly

podle

nejpřísnějších

185

mezinárodních standardů.

Pro SPD dosažený výsledek odpovídal stranickému kurzu. Koncerny mohly být
také spokojené, protože měly zaručený provoz na řadu dalších let bez konkrétních
termínů, kdy musí být reaktory odstavené. Nejvíce ústupků musela učinit strana
Zelených. Ještě 3 měsíce před uzavřením smlouvy s energetickými podniky se Zelení
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dohodli, že nepřistoupí k dohodě, pokud lhůta k odstavení posledních reaktorů bude
delší než 30 let.186
V době, kdy byl uzavřen kompromis o odstoupení, 85% Němců považovalo
atomovou technologii za nebezpečnou.187 Tři čtvrtiny dotázaných se vyslovily, že by
k odstoupení od jaderné energetiky měla vláda přistoupit co nejdříve. Následující
tabulka podává detailnější přehled:

Tabulka 1 – Postoj k odstoupení od jaderné energetiky
Údaje v %

Přehled 2000
Celkem

Západ

Východ

ano

41

41

40

spíš ano

35

34

37

spíš ne

17

17

18

7

8

5

ne

Otázka: Spolková vláda si dala za cíl odstoupit od jaderné energetiky.
Považujete za správné, aby Německo odstoupilo od atomové energie tak rychle, jak to
bude možné?
Zdroj: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit "Umweltbewustsein in

Deutschland 2000: Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage." Last modified 2000, trans.
G. Š., Accessed April 22, 2013. http://www.umweltbewusstsein.de/deutsch/2000/download/pstudie.pdf.

Na základě dohody uzavřené s energetickými koncerny byl 11. září 2001
předložen návrh zákona k ukončení užívání jaderné energie k výrobě elektřiny.188 22.
dubna 2002 vstoupil v platnost příslušný zákon.189 Rudo – zelené koalici se sice
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podařilo vyjednat 32 let trvající lhůtu provozu elektráren, tedy kratší termín než 35 let
prosazovaných koncerny, ale tyto společnosti si prosadily limit 2 623 TWh elektrické
energie, kterou jaderné elektrárny smí vyrobit.190 To znamená, že samotné datum
konečného vypnutí bylo stále nejisté, jelikož se zbytkové množství elektřiny
(„Reststrommenge“) smí převádět mezi zařízeními (při splnění zadaných podmínek).191
Legislativní proces vedoucí k prosazení tohoto zákona byl do značné míry
poznamenán jednak snahou o dosažení kompromisu s jaderným průmyslem a také
snahou předejít případným soudním sporům.192 Skutečnost, že nový zákon o odstoupení
od jaderné energetiky vešel v platnost, neznamená, že by se jaderný průmysl i ostatní
aktéři, kteří se stavěli proti odklonu od jádra, vzdali.193

4.4. Význam dohody o odstoupení od jaderné energetiky z perspektivy
strany Zelených
Po dlouhých měsících se podařilo dojednat mezi vládní rudo – zelenou koalicí a
zástupci energetických podniků kompromis o ukončení komerčního využívání jaderné
energie. To, co si Zelení od počátku svého působení na politické scéně určili jako
prioritu, jak se zdá, bylo splněno. Mohla tedy strana považovat dosažený výsledek za
úspěch? Jak už bylo naznačeno výše, museli Zelení podstoupit řadu kompromisů, které
je vzdalovaly od původních představ.
Odpovědi na otázku o míře úspěchu Zelených v této oblasti se poněkud
rozcházejí. Například K. Kernová, S. Koenenová a T. Löffelsendová194 uvádějí, že
většina reakcí z řad odborníků na problematiku životního prostředí vyznívá pozitivně.
Dohoda o odstoupení ukončila 30 let trvající konflikt v německé společnosti. Pozitivní
zprávou je skutečnost, že díky ujednání nedojde k dalším soudním průtahům, ani
finančním kompenzacím.195 Na druhou stranu pro environmentální hnutí je výsledek
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Přehled německých jaderných elektráren a příslušné množství elektřiny, kterou ještě podle novely
zákona z roku 2002 směly vyrobit: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
"Reststrommengen (netto) für die einzelnen KKW." Last modified 2000. Accessed April 23, 2013.
http://www.bmu.de/fileadmin/bmuimport/files/pdfs/allgemein/application/pdf/atomkonsenskonsens_anlagen.pdf.
191
Podle Schreurs, “The politics of phase-out.,“ 34-35.
192
Podle Mez, “Germany’s merger of energy and climate change policy,“ 24.
193
Ibid.
194
Viz. Kern, Koenen and Löffelsend, “Red – Green Environmental Policy in Germany,“ 191.
195
Ibid.
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přílišným kompromisem, který jaderným elektrárnám umožňuje další provoz minimálně
do roku 2023.196
Thomas Poguntke upozorňuje na skutečnost, že původní cíl Zelených (podle
základního programu z roku 1980) bylo prosazení okamžitého odstoupení od jaderné
energetiky. V této perspektivě se dosažený kompromis jeví spíš jako velké zklamání.197

196

BUND (2002), 21 in Kern, Koenen and Löffelsend, “Red – Green Environmental Policy in Germany,“
191.
197
Poguntke, “Green Parties in National Governments,“ 134–45.
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5. POZICE STRANY ZELENÝCH V PO ODKLONU OD
JADERNÉ ENERGETIKY
Jakkoliv se úspěch Zelených může jevit sporně s ohledem na výše uvedená
hodnocení odborné veřejnosti, voliči jim ve spolkových volbách následujících po
schválení novely zákona o komerčním užívání jaderné energie projevili ještě větší
podporu, než ve volbách předchozích.198 Koalice s SPD tentokrát nevydržela celé
volební období a v roce 2005 došlo k předčasným volbám, po nichž sociální demokraté
vytvořili koalici s křesťanskými demokraty. Zelení se vrátili do opozice. S nástupem
černo – žluté koalice v roce 2009, v čele s Angelou Merkelovou, křesťanští demokraté
s liberály začali prosazovat prodloužení lhůty provozu atomových elektráren. Podle nich
bylo třeba využít jaderné energetiky po dobu, než ji bude moct nahradit energie
z obnovitelných zdrojů. Koalice argumentovala, že k udržení cen na nižší úrovni, plnění
cílů nastavených v rámci ochrany světového klimatu a k omezení závislosti na
zahraničních energetických zdrojích se bez atomové energie Německo neobejde.199 Tato
strategie bývá označována jako tzv. „odstoupení z odstoupení“ („Ausstieg aus dem
Ausstieg“).200 V říjnu 2010 vláda přijala novelu zákona o užívání atomové energie; tím
se v průměru prodloužila doba provozu zbývajících 17 – ti jaderných elektráren o 12
let.201
Pro stranu Zelených to byla špatná zpráva, po mnohaletém úsilí se jim podařilo
vyjednat (i když za cenu mnohých ústupků) odstoupení od jaderné energie, které se teď
opět zkomplikovalo. Jak se strana Zelených postavila k (z jejího pohledu) nepříznivému
vývoji a jakou zpětnou vazbu dostala od voličů?
Tato kapitola se ve stručnosti zaměří na situaci po prosazení rudo – zeleného
kompromisu o odstoupení od jaderné energetiky v kontextu se stranou Zelených.

198

Viz. výsledky voleb z 22. září 2002 uvedené na stránkách průvodce spolkovými volbami : Der
Bundeswahlleiter , "Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002." Last modified 2012.
Accessed April 25, 2013.
http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/fruehere_bundestagswahlen/btw2002.html.
199
Viz. Nina Baumann, "Zehn Jahre Atomausstieg: Das Ende als Gesetzeszweck," Focus: das moderne
Nachrichtenmagazin (2000), http://www.focus.de/politik/deutschland/tid-18598/zehn-jahreatomausstieg-meilenstein-als-zerreissprobe_aid_518339.html (accessed April 22, 2013).
200
Viz. např. Schreurs, “The politics of phase-out,“ 30.
201
Návrh příslušného zákona je k dispozici: Deutscher Bundestag, "Gesetzentwurf der Fraktionen der
CDU/CSU und FDP: Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes." Last modified
September 28, 2010. Accessed April 25, 2013. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/030/1703051.pdf.
Zákon byl přijat ve Spolkovém sněmu, vláda přitom využila politickou kličku, aby obešla Spolkovou
radu, kde měla opozice většinu. Viz. SCHREURSOVÁ, Miranda. The politics of phase-out. 2012, s. 35.
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Vzhledem k dalším událostem se nabízí několik otázek: jak dalece si spojují němečtí
voliči stranu Zelených s problematikou užívání jádra? Pokud je stále vnímána jako více
– méně monotematické politické uskupení, je to pro ni v důsledku dobře, či špatně? Co
se dá očekávat ve chvíli, kdy téma odstoupení od užívání atomové energie k výrobě
elektřiny nebude na vrcholu politické agendy?

5.1. Reakce na prodloužení provozu jaderných elektráren
Černo – žlutá koalice změnila zákon o užívání atomu k výrobě elektřiny na
základě rozumných důvodů, které byly výše jmenovány. Navíc doba, o kterou se provoz
jaderných elektráren prodloužil, byla v porovnání s požadavkem energetických
společností nízká.202 Tyto argumenty ale pro veřejnost nebyly dost přesvědčivé. 48%
dotázaných Němců nechtělo žádné další prodlužování doby provozu jaderných zařízení,
10% by souhlasilo s prodloužením maximálně o 10 let.203 Podpora atomové energii se
také velmi liší podle toho, kterou stranu konkrétní volič podporuje.204 Rozhodnutí vlády
o prodloužení provozu elektráren vyvolalo demonstrace a protestní akce po celém
Německu.205
Strana Zelených se připojila k odmítavým projevům. Nastalou situaci využila
v několika směrech: postavila se za většinu německé veřejnosti, která nesouhlasila
s prodloužením provozní doby jaderných elektráren; dostala příležitost skloubit činnost
v parlamentu s politikou, která byla blízká jejím kořenům, tedy politikou protestních
hnutí. Navíc mohla dokázat, že stojí za svými zásadami: „Strana, […] jejíž ,značka‘ je
neporušená, […]u níž jeden ví, co má a co dostane. “206
Volební preference vyznívaly v září roku 2010 pro Zelené pozitivně jako nikdy
předtím, strana se s 24% vyrovnala sociálním demokratům.207 Tento trend byl ale jen
krátkodobý.
202

Koncerny žádaly prodloužení provozu o dalších 28 let (což odpovídá celkové době provozu 60 let).
Viz. Nina Baumann, "Zehn Jahre Atomausstieg: Das Ende als Gesetzeszweck," Focus: das moderne
Nachrichtenmagazin (2000), http://www.focus.de/politik/deutschland/tid-18598/zehn-jahreatomausstieg-meilenstein-als-zerreissprobe_aid_518339.html (accessed April 22, 2013).
203
Podle Marc Brost, "Umfrage Atomausstieg: Schon wieder Ärger mit dem Volk," Die Zeit (2010),
http://www.zeit.de/2010/30/Atomausstieg (accessed April 26, 2013).
204
Podle Schreurs, “The politics of phase-out,“ 36.
205
Viz. např. Philipp Wittrock, and Florian Gathmann, "Proteste gegen Ausstiegs-Ausstieg:
Atomkoalition spaltet die Republik"(2010), http://www.spiegel.de/politik/deutschland/proteste-gegenausstiegs-ausstieg-atomkoalition-spaltet-die-republik-a-725866.html (accessed April 26, 2013).
206
Podle Bütikofer, “Wie geht's Grün?,“ 137.
207
Podle “Forsa - Zahlen: Grüne holen in Umfrage erstmals SPD ein,“ Der Spiegel: das deutsche
Nachrichten-Magazin (2010), http://www.spiegel.de/politik/deutschland/forsa-zahlen-gruene-holen-inumfrage-erstmals-spd-ein-a-718795.html (accessed April 26, 2013).
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5.2. Havárie jaderné elektrárny v Japonsku – přehodnocení odstoupení
od jádra v SRN
Od chvíle, kdy vstoupila v platnost novela zákona o užívání atomu z dílny černo
– žluté koalice uplynulo sotva pár měsíců a téma jaderné energetiky se opět dostalo do
popředí zájmu veřejnosti i politiků - tentokrát celosvětově. 11. března 2011 došlo
v Japonsku k silnému zemětřesení a následné vlně tsunami. Z jaderné elektrárny ve
Fukušimě se důsledkem zemětřesení uvolnily do okolí radioaktivní látky, oblast byla
evakuována.
Jak na toto ekologické neštěstí reagovalo Německo? V procesu nastolování
agendy platí, že medializované téma, které je příjemci dobře známé z minulosti, snáze a
intenzivněji upoutá pozornost, než téma nové.208 Obrázky poškozené elektrárny
Fukušima, které do německých domácností přenášela média, připomněla veřejnosti
Černobyl se všemi škodlivými důsledky.209 Havárie rozpoutala novou všeobecnou
diskusi o bezpečnosti jaderných zařízení. Představitelé vlády už nemohli poukazovat na
zaostalou technologii, jako v případě sovětského Černobylu, protože vyspělé Japonsko
dodržovalo nejvyšší bezpečnostní standardy. Proto vláda dlouho neotálela, přehodnotila
situaci a 15. března 2011 Angela Merkelová oznámila i přes nedávný opačný postoj, že
proces vyřazení jaderných elektráren z provozu bude urychlen. Sedm nejstarších
jaderných elektráren bylo vypnuto ihned během tříměsíčního moratoria. Osmá byla
vyřazena z technických důvodů o něco dříve. Do roku 2022 má být odstaveno zbylých
devět elektráren.210
Pro stranu Zelených tedy dobré zprávy. Nebo ne? V každém případě vládní
rozhodnutí o urychlení odstoupení od jádra přiblížilo realitě vizi Zelených o ekologické
budoucnosti Německa; vyřazení elektráren je navíc spojeno s přechodem na obnovitelné
zdroje. Vzhledem k zaměření strany ale vzniká riziko, že přijde o voliče, protože i
tradiční politické strany se nyní zabývají environmentálními tématy.211 Zelení souhlasili
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Problematické oblasti, které se již nacházejí ve „schématu příjemce“ jsou vnímány jako akutnější a
spíše se dostanou na přední místa aktuální agendy. Podle Tiele and Scherer, "Mass Media or Recipient Who Sets the Agenda?," 7.
209
Viz. Schreurs, “The politics of phase-out,“ 36.
210
Mapa zbývajících jaderných elektráren s detaily o provozovateli, začátku provozu i množství vyrobené
elektřiny viz. mapa: “Kraftwerke in Deutschland,“ Der Spiegel: das deutsche Nachrichten-Magazin
(2013), http://whttp://www.spiegel.de/flash/flash-26080.html (accessed April 26, 2013).
211
Viz. Florian Gathmann, Veit Medick, and Philipp Wittrock, "Atomausstieg: Schwarz-Gelb-Rot bringt
die Grünen in Not," Der Spiegel: das deutsche Nachrichten-Magazin (2011),
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/atomausstieg-schwarz-gelb-rot-bringt-die-gruenen-in-not-a765729.html (accessed April 28, 2013).
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s urychlením odklonu od jádra. Zároveň ale poukázali na skutečnost, že vláda sice
prosazuje odstoupení od jaderné energie, ale až potom, co se zbytečně předtím 10 let
snažila o prodloužení doby provozu elektráren. Pravdu tedy měli Zelení, kteří o rychlé
odstoupení usilovali vždy. Strana Zelených mohla upozornit na skutečnost, že zůstala
pevná ve svém protiatomovém diskursu, který se nakonec ukázal jako správný.212
K vládnímu plánu mají Zelení své výhrady: atomové elektrárny by měly být odstavené
do konce roku 2017, přechod na energii z obnovitelných zdrojů by měl být urychlen a
mělo by se zabránit nadměrnému spalování uhlí.213 Strana zůstala u strategie
prosazování co nejrychlejšího přechodu k ekologickým zdrojům, nespokojila se
s kompromisem, kterému je nakloněna i SPD.

5.3. Spolkové volby 2013
Německo stojí před novými spolkovými volbami, které se budou konat na
podzim 2013. U strany Zelených vrcholí debata nad návrhem volebního programu.214
V tuto chvíli se preference strany Zelených pohybují kolem 14%.215 Oproti roku 2010 je
to pokles o 10% - jak už bylo zmíněno výše, v září toho roku se Zelení na chvíli dotáhli
na sociální demokracii. S volebními preferencemi sociálních a křesťanských demokratů
se nemohou srovnávat, ale jako potenciální koaliční partner má strana důležitou pozici.
SPD i strana Zelených počítají s případnou koaliční spoluprací. Někteří Realos jsou ale
otevřeni i kooperaci s křesťanskými demokraty.
Následující graf znázorňuje oblíbenost německých parlamentních stran od
listopadu 2009:

Graf 1 – Spokojenost se spolkovou vládou a opozicí: od 11/2009
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Podle rozhodnutí z mimořádné konference strany Zelených v Berlíně, konané 25. června 2011:
Bündnis 90/Die Grünen, "Beschluss: Energiewende in Deutschland – Grün geht voran." Last modified
June 25, 2011. Accessed April 27, 2013. http://www.gruenepartei.de/cms/default/dokbin/384/384722.a01energiewende_in_deutschland.pdf.
213
Ibid.
214
Viz. informace na stránkách Zelených: Bündnis 90/Die Grünen, "Drei Tage volles Programm." Last
modified April 28, 2013. Accessed April 28, 2013. http://www.gruene.de/partei/bdk-in-berlin/drei-tagevolles-programm.html.
215
Aktuální volební preference podle různých institutů nabízí Der Spiegel: “Sonntagsfrage zu
Bundestagswahl,“ Der Spiegel: das deutsche Nachrichten-Magazin, (2013),
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahl-umfragen-sonntagsfrage-fuer-bundestagswahl-undlandtagswahlen-a-623633.html (accessed April 28, 2013).
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Zdroj: Forschungsgruppe Wahlen, "Zufriedenheit mit Bundesregierung und Opposition." Last modified

April 26, 2013. Accessed April 28, 2013.
http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Langzeitentwicklung__Themen_im_Ueberblick/Politik_II/.

Z grafu vyplývá, že nejoblíbenější byli Zelení v březnu 2011, kdy došlo k havárii
ve Fukušimě. Začátkem roku 2013 se ovšem strana co do oblíbenosti drží na úrovni
vlády a SPD. S tématem odstoupení od jaderné energetiky to sotva souvisí – podle
průzkumů se německá veřejnost více než o hladký průběh odklonu od jádra aktuálně
spíš obává neúnosného navyšování cen energií.216 Vnímání strany dnes již nemá jen
environmentální podtext. V posledních letech se Zelení stále aktivněji snaží přesvědčit
voliče, že i v otázkách hospodářské politiky a dalších oblastech, které se nevěnují
především otázkám ekologie, mají co nabídnout217. Například v letošních zemských
volbách v Dolním Sasku dosáhla strana od posledních voleb v roce 2008 výrazného
zlepšení.218 Úspěch je přičítán tomu, že strana Zelených rozpoznala bolavé místo
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Viz. např. "Umfrage: Unterstützung für Atomausstieg schwindet," Der Spiegel: das deutsche
Nachrichten-Magazin (2012), http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spiegel-unterstuetzung-fueratomausstieg-schwindet-a-861236.html (accessed April 28, 2013).
217
Strana Zelených nastavila ve svém programu alternativu pro reformy v různých oblastech –
ekonomiky, sociální sféry, průmyslu, atd. – tento nový směr je označován jako „Green New Deal“. Podle
Bütikofer, “Wie geht's Grün?,“ 136.
218
Viz. Matthias Cantow, Martin Fehndrich, and Andreas Schneider. Wahlrecht, "Landtagswahl am 20.
Januar 2013 in Niedersachsen." Last modified December 30, 2012. Accessed April 28, 2013.
http://www.wahlrecht.de/news/2013/landtagswahl-niedersachsen-2013.html.
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regionu – zaměřila se na menší zemědělce a jejich potíže. Unie i sociální demokraté si
nemohou být jisti svými pozicemi ani v jiných regionech. Zelení stále používají svou
zažitou strategii – spolupracují s místními hnutími, zaměřují se na periferii, působí proti
megalomanským projektům.219
Vedení Zelených220 si stojí za tím, že program strany je realizovatelný a není
utopickou vizí. V této souvislosti mohou – a dělají to – argumentovat, že plán
odstoupení od jaderné energetiky byl zpočátku vnímán jako nesmysl, ale nyní je
skutečností. Zelení hledají a nacházejí nová témata k oslovení voličů, jelikož odstoupení
od jádra už není na vrcholu politické agendy. Nemají zatím reálné vyhlídky vytlačit
tradiční největší vzájemné soupeře CDU a SPD, ale jako partner pro koalici mají svou
hodnotu. Dá se předpokládat, že v případě volebního úspěchu a společného vládnutí se
sociálními demokraty budou vystupovat sebevědoměji než minulosti.

219

Viz. Ralf Von Beste, and Peter Müller. “Parteien: Holzminden ist überall.“ Der Spiegel: das deutsche
Nachrichten-Magazin (2013), http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-90750442.html (accessed April 28,
2013).
220
V současné době Claudia Roth a Cem Özdemir.
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Závěr
Snaha dosáhnout odstoupení od jaderné energetiky představuje pro stranu
Zelených jeden z elementárních bodů jejího základního programu. Účelem této práce
bylo sledovat naplňování tohoto cíle z pohledu Zelených a zároveň zjistit, jakou zpětnou
vazbu snaha o jeho dosažení strana získávala, popřípadě dostává ještě dnes. Vzhledem
k rozsahu práce nebylo zdaleka možné obsáhnout všechna jednotlivá jednání a detailní
vnitrostranický vývoj. Zvolenou metodou nelze vysvětlit, do jaké míry je rozhodnutí o
odstoupení od jádra odůvodněné a realizovatelné, takové zjišťování ani nebylo
předmětem práce. S pomocí zvolené literatury, volebních a dalších průzkumů a zpráv
z médií se ale podařilo získat základní představu o vývoji voličských preferencí
v závislosti na pozici daného tématu (včetně mediální prezentace) v politické agendě a
schopnosti strany Zelených prosazovat svůj cíl před voliči i ve Spolkovém sněmu.
Zelení nejsou tradiční politickou stranou, sami si zakládají na alternativních
kořenech vycházejících z různých hnutí konce 70. let 20. století. Jejich pojetí fungování
politického uskupení, včetně rotačního principu vedení, zejména ze začátku
ochromovalo fungování strany a vstupem do nejvyšších pater politiky byli nuceni
přehodnotit některá vnitřní ustanovení. Působení řady různých proudů v rámci strany
Zelených dosažení vnitrostranického konsensu značně komplikovalo.
Prosazování odstoupení od jádra probíhalo na několika úrovních: nejprve
protestní hnutí pořádala demonstrace proti dalšímu zpracování vyhořelého paliva,
z kterého se získává plutonium k výrobě zbraní a kvůli nebezpečí, které představoval
případný únik radioaktivních látek. Koncem 70. let 20. stol. ale německá vláda
vzhledem k ropným krizím spíš podporovala energetickou soběstačnost a jaderná
energetika měla zelenou. Vedení země se v otázkách jaderné bezpečnosti spoléhalo na
expertní skupiny, tato problematika zůstávala stranou politické debaty. Protijaderné
hnutí nemělo takřka žádnou možnost přímo ovlivnit energetickou strategii SRN. Bylo
nutné vstoupit do politiky.
Vstupem Zelených do vlády se sociálními demokraty na zemské úrovni dostala
tato strana jisté pravomoci zasahovat do činnosti jaderného průmyslu. Snažila se co
nejvíce blokovat udílení licencí k provozu elektráren, čímž se dostávala do konfliktů se
spolkovou vládou. Jaderná katastrofa v Černobylu silně ovlivnila německé veřejné
mínění a posunula téma jaderné bezpečnosti na čelo politické agendy. Spolková vláda
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zareagovala na všeobecné pozdvižení institucionální změnou – ustavením Spolkového
ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů. Kohlova vláda
byla i nadále nakloněná výrobě elektřiny pomocí jádra, na ministerstvu působili lidé,
kteří atomovou energetiku podporovali. Důležité rozhodnutí učinila SPD – po
černobylské havárii se definitivně rozhodla prosazovat odstoupení od jaderné
energetiky. Bez SPD by Zelení tento cíl těžko prosadili.
Až účast ve federální vládě umožnila straně Zelených začít s realizací
odstoupení od jádra. Strana ale čelila řadě komplikací na domácí i mezinárodní úrovni.
SPD měla ve svém programu odlišné priority, než Zelení. Kancléř Schröder se rozhodl
vyjednávat

s energetickými

koncerny

po

svém,

jen

s účastí

dlouholetého

spolupracovníka Müllera. Ministrovi životního prostředí Trittinovi ze strany Zelených
tak byla odepřena možnost osobně do jednání zasahovat. Na svém ministerstvu musel
učinit personální změny, aby tato instituce nebyla jasně zastáncem jaderné energetiky.
Energetické podniky využívaly expertíz a dlouholetých kontaktů z vládního prostředí
k dosažení co nejpříznivějších podmínek odstoupení. Navíc do jednání zasáhly i
francouzská a britská společnost na recyklaci jaderného paliva, potažmo jejich vlády. Za
těchto podmínek museli Zelení velmi ustupovat od původních představ, nemohli se
držet ani dojednání z rudo – zelené koaliční smlouvy. Za tyto ústupky sklízeli kritiku od
protiatomových hnutí. Konečná smlouva s energetickými společnostmi a z ní
vyplývající zákon, který vstoupil v platnost v roce 2002, se na jedné straně vzdaluje od
programu Zelených, ale na druhou stranu se podařilo zabránit soudním sporům a
finančním kompenzacím. Navíc byla završena několik desetiletí trvající debata, zda
Německo má či nemá využívat jadernou energetiku.
Následný vývoj událostí dal Zeleným z pohledu veřejnosti a médií v podstatě za
pravdu, alespoň se to tak jeví po jaderné havárii v japonské Fukušimě. V současnosti již
není odklon od jaderné energetiky mezi hlavní politickou agendou, a pokud ano, tak ve
spojitosti s náklady vyplývajícími z přechodu na obnovitelné zdroje. Strana Zelených
ale prosazení odklonu od jádra využívá jako nejlepšího příkladu, že se drží svých cílů a
zůstává důvěryhodná. Staví na svých alternativních kořenech a osobitém přístupu
k politice. Navíc složitým vyjednáváním získala cenné zkušenosti. Aktuální volební
průzkumy a výsledky zemských voleb ukazují, že strana si umí najít své příznivce a že
by při účasti na nové spolkové vládě pravděpodobně vystupovala sebevědoměji než kdy
předtím.
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Pro tuto práci byla zvolena metoda zkoumání nastolování agendy v kombinaci
s teorií o koalicích aktérů. Tento přístup vedl ke zjištění, jakým způsobem v souvislosti
s jadernou energetikou německá veřejnost reagovala na podněty vycházející z médií a
ze strany Zelených a odkryl základní charakteristiku vztahů mezi elitami, co se týče
vyjednávání o odklonu od jádra. Proces utváření politiky a vnímání politické reality
jednotlivci jsou však ovlivněny řadou dalších faktorů. K získání detailnějšího pohledu
by bylo třeba provést analýzu tvorby vnitrostranických strategií a také objasnit vztahy
mezi jednotlivými institucemi, potažmo zájmovými skupinami. Tito aktéři navíc také
vyvíjeli aktivity směrem k veřejnosti a ovlivňovali její názor v dané záležitosti.
Ačkoliv je ze zjištěných údajů patrné, že v rámci vládní rudo - zelené koalice je
pozice strany Zelených mnohem slabší, než postavení sociálních demokratů, hlubší
analýza jejich vzájemných vztahů by mohla ještě lépe objasnit míru vzájemného
ovlivňování a případně pomoci odhadnout pravděpodobnost úspěchu případného
budoucího koaličního partnerství.
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Summary
The first nuclear phase – out in Germany is a result of difficult negotiations
between the red – green coalition parties SPD and the Greens (Bündnis 90/Die Grünen)
with the electricity utilities. The agreement represents a conclusion of a long – time
debate within the German society. The Green party as a main subject of this thesis had
to lower its sights significantly while its representatives, mainly Jürgen Trittin from the
Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear safety, strived to get
through the party’s vision of nuclear phase – out as one of the key issues of its
programme. This thesis focuses on the ability of the Greens to enforce a change of the
energy policy and the methods they used to keep the topic on the political agenda. The
potential of the Green party to influence the public policy was changing accordingly to
its position within the society – from “new social movement” to a political party active
on the land level and later on the federal level. There were several aspects having
crucial impact on the ability of the Greens to promote the idea of immediate nuclear
phase – out. These are the interactions with the proponents of nuclear energy usage –
mainly the Christian Democrats and electricity utilities, so as the interactions with the
partners within the same “advocacy coalition” (Social Democrats and environmental
movements) and with the important institutions. The other important aspects were
concrete events influencing the position of nuclear phase – out in the political agenda.
These events are mainly symbolized by the Tschernobyl and Fukushima nuclear
disaster. The final version of nuclear exit concluded by the government of Angela
Merkel in 2011 is an important proof for the Greens, that their position was always right
– and they use this argument in the actual election campaign.
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