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Méně známá než Visegrádská čtyřka, ale svojí ambiciózností překonává cokoliv, co signatářské 

země dosud naplánovaly – Iniciativa Trojmoří. Dohoda, která má po ekonomické a politické 

stránce zcela proměnit region střední a východní Evropy, byla uzavřena v roce 2015 a sdružuje 

12 signatářských zemí EU s téměř 112 miliony obyvatel (Bulharsko, Česko, Estonsko, 

Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko 

a Slovinsko). 

Trojmoří má velké plány v dopravní a energetické infrastruktuře a má pomoci integraci středu 

a východu EU se západem. Společný postup kromě nadšení vyvolává také otázky, 

zda se nepromění v koalici států stojící proti západní Evropě. Obavy má rozptýlit zapojení dvou 

pozorovatelů, a to Evropské unie a Německa. V roce 2019 lídři jednotlivých států podpořili 

vznik investičního fondu, který má být zdrojem pro financování projektů. Přispívat do něj 

chtějí i USA. 

V tomto textu se zaměříme na priority, které by měla Česká republika zastávat v rámci 

Iniciativy Trojmoří. Jaký by měl být český příspěvek do vytvářeného fondu? A jaký dopad bude 

mít Iniciativa na vztahy v rámci EU? 

Severo-jižní integrace 

Iniciativa Trojmoří (Three Seas Initiative; 3SI) je ekonomicko-politickou platformou, 

která byla iniciována chorvatskou prezidentkou Kolindou Grabar-Kitarović a polským 

prezidentem Andrzejem Dudou v roce 2015. Po čtyřech summitech v Dubrovníku, Varšavě, 

Bukurešti a Lublani je mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem připraveno 48 projektů. 

Letmým pohledem je jasné, že prim hrají nákladné infrastrukturní projekty typu dálnic, 

modernizace železničních koridorů, výstavba nových plynovodů a terminálů pro LPG. 

Kromě dobudování nedostatečné infrastruktury jsou dalšími cíli geopolitická bezpečnost, 

energetická bezpečnost a snížení závislosti signatářských zemí na ruské ropě a plynu, 

dále rozvoj nových technologií, pomoc vstupu novým investorům do regionu a dosažení 

klimatických cílů. 

Vlajkovým projektem je Via Carpatia, což je plánovaná dálnice z litevské Klaipédy přes Polsko, 

Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko do Řecka. Iniciativa upozorňuje, že v přepočtu 

na kilometry mají signatářské země dvakrát méně kilometrů dálnic než zbylí nezainteresovaní 

členové EU (Joint Atlantic Council 2017: 2). Dálnice se má stát hlavní integrační tepnou méně 

rozvinutých regionů východního Polska, východního Slovenska a východního Maďarska 

a západních částí Rumunska a Bulharska. 

Druhým velkým tématem je energetická bezpečnost zemí střední a východní Evropy. Vzhledem 

k historii jsou země závislé na dodávkách plynu a ropy z Ruska. Ačkoliv od ukrajinsko-ruské 

roztržky v roce 2009 noví členové EU značně diverzifikovali své energetické zdroje, většina 

signatářů Inciativy Trojmoří je stále závislá na ruském plynu z více jak 70 % (Zbińkowski 2019: 

111). Všechny hlavní plynovody jsou v signatářských zemích položeny ve východo-západní 

orientaci Rusko-EU či Turecko-EU. Cílem je výstavba propojek (jako je např. Eastring 

na obrázku níže), systémů oboustranného čerpání a výstavba nových terminálů 

pro supertankery převážející LPG z USA, Norska či Perského zálivu. 
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Obrázek 1: Poloha plynovodu Eastring 

 

Zdroj: Eastring.eu 

S energetickou bezpečností úzce souvisí také geopolitická situace signatářských členů. Většinu 

participujících zemí tvoří bývalí členové tzv. Východního bloku. Nalezneme tu bývalé svazové 

republiky SSSR (Estonsko, Lotyšsko a Litvu), bývalé satelity SSSR (Bulharsko, Česko, Polsko, 

Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) a státy bývalé Jugoslávie (Slovinsko a Chorvatsko). 

Ze signatářských zemí má alespoň ucházející vztahy s Ruskou federací pouze Rakousko, 

které však bylo před nedávnem také nuceno vypovědět ruského diplomata pro podezření 

z průmyslové špionáže. 

Jednotícím prvkem iniciativy je tudíž snaha o omezení ruského vlivu a prostoru pro vydírání 

jednotlivých členů skrze dodávky energií a zajistit, aby členové mohli zejména zemní plyn 

získávat z různých zdrojů. Nevyřčeným důvodem je také konkurence rusko-německému 

projektu Nord Stream I a II, který je pro Polsko a baltské státy kontroverzní záležitostí. 

Německo je největším odběratelem ruského zemního plynu v EU (Gazprom 2018) a přímý 

plynovod po dně Baltského moře umožní obejít tranzitní země, jako je Polsko či Litva. 

Současná situace v EU (a hlavně v Německu) po otravě Alexeje Navalného tak snahám 

signatářských zemí hraje do karet.  
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„Make Austro-Hungarian Empire Great Again“ 

Přehlédnout také nemůžeme jistý nostalgický prvek. Projekt spojuje země bývalého Rakouska-

Uherska, které události 20. století uvrhly do rozdílných sfér vlivu a po 100 letech se navrací 

zpět ke spolupráci, tentokrát ale jako rovnocenní partneři. Staré mocnářství zde zastupují 

Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Chorvatsko. Pokud připočteme 

bývalá území Zalitavska v Rumunsku a Předlitavska v dnešním Polsku, můžeme s trochou 

nadsázky projekt přejmenovat na Rakousko-Uhersko 2.0 se severní polsko-pobaltskou a jižní 

bulharskou extenzí.  

Při tomto pohledu z projektu již natolik „nevyčuhuje“ Rakousko, které na rozdíl od všech 

ostatních signatářů jako jediné nepatřilo do tzv. Východního bloku. Rakousko patrně hledá 

možnosti, jak se více zapojit do dění na sever a východ od svých hranic a Vídeň by bezpochyby 

chtěla začít hlavně u dopravní infrastruktury na své severní hranici s Českou republikou, 

kde desítky let postrádá napojení na dálniční síť.  

Rozvoj silné a spolupracující střední Evropy však vyvolává otázky, zda se nestane soupeřem 

pro ostatní země Evropské unie a jakýmsi klubem „troublemakerů“, kteří budou pomyslně 

torpédovat francouzsko-německé snahy o užší integraci. Z tohoto důvodu byli přizváni 

německý ministr zahraničí Heiko Maas a tehdejší předseda Evropské komise Jean-Claude 

Juncker na summit do Bukurešti v roce 2018. Na druhou stranu společný postup tyto země 

potřebují, pokud chtějí překonat 40 let budování socialismu, který si na dálnice příliš 

nepotrpěl.  

Iniciativa Trojmoří se také může stát platformou, která má čelit snahám Čínské lidové 

republiky o parcelaci střední Evropy projektem Nové hedvábné stezky. Společným postupem 

si tak signatářské státy mají zajistit nejen větší přitažlivost pro potenciální investory, 

ale také vyjednávací výhodu. Zdá se, že strategie funguje, jelikož v únoru 2020 americký 

ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil záměr USA investovat do projektů 3SI jednu miliardu 

dolarů (Atlantic Council 2020). Geopolitické soupeření mezi USA a Čínou může mít pro střední 

a východní Evropu podobu investiční smršti. 

Pozice ČR 

A jak se k tomuto velmi ambicióznímu projektu staví Česká republika? Zdá se, že rezervovaně 

a že vše sází na jednu kartu.  

Rezervovanost můžeme demonstrovat na zástupcích, kteří ČR reprezentovali summitech. 

Na první setkání v roce 2016 v chorvatském Dubrovníku Česko vyslalo Václava Kolaju, 

tehdejšího náměstka ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. O rok později na varšavský 

summit, kde byl hostem i americký prezident Donald Trump, již zamířil tehdejší předseda 

sněmovny Jan Hamáček. Do Bukurešti v roce 2018 také vyrazil reprezentovat předseda 

sněmovny, tentokrát Radek Vondráček. A na posledním summitu ve slovinské Lublani již české 

zájmy hájil prezident Miloš Zeman. Češi vyslali „toho nejdůležitějšího“ hráče až po 3 setkáních, 

což se značně liší od přístupu např. Polska, kdy Andrzej Duda nechyběl na žádné události.  

Periferní postavení ČR se promítá i do přípravy projektů, které jsou uvedeny v oficiálním výčtu. 

Český projekt tu najdeme jeden jediný – velmi ambiciózní, ale také velmi sporný kanál Dunaj-

Odra-Labe. Ponechme stranou to, že ani ekologové, dopravní experti ani politická reprezentace 

se zatím neshodli na potřebnosti dopravní tepny, o které přemýšlel už Karel IV. Větší problém 

je, že obrovská stavba s odhadovanou cenou cca 600 miliard korun není uvedena v Národním 

investičním plánu. V něm se pouze dočteme, že kanál Dunaj-Odra-Labe „vnímáme (…) jako 
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potenciální možnost, jak doplnit dopravní soustavu státu s možnými vodohospodářskými 

přínosy. Nicméně před zahájením jeho vlastní projektové přípravy je nutné velmi důsledně 

posoudit jeho ekonomickou efektivnost a dopady na životní prostředí a prvky NATURY 2000.“ 

(NIP 2019: 28) 

Pokud sousloví „potenciální možnost“ přeložíme do normální řeči, je jasné, že vláda 

s projektem kanálu do roku 2050 nepočítá. Jelikož se negativně o projektu vyjadřuje jak 

předseda ODS Petr Fiala (Daněk 2020), tak jiní opoziční politici, je velmi pravděpodobné, 

že s odchodem prezidenta Zemana do politického důchodu také zmizí poslední propagátor 

této myšlenky ve vysoké funkci. A to je velmi špatně. Když to shrneme, tak pro miliardu dolarů 

od amerických investorů nemá ČR připraveno vůbec nic. Třeba takové Maďarsko má projektů 

přichystáno pět, Slovensko tři, a „malé“ Chorvatsko dokonce jedenáct (3seas.eu). 

ČR by potřebovala větší iniciativu. 

Kolik to bude stát? 

Financování a kofinancování projektů bude mít na starost investiční fond, který vznikl 

po summitu v Lublani v roce 2019, kdy polská Bank Gospodarstwa Krajowego a rumunská 

Exim Bank podepsaly smlouvu o spolupráci a zavázaly se k poskytnutí startovních 500 milionů 

euro. Do kontrolního výboru byli dosazeni členové rozvojových bank z Polska, Rumunska, 

Lotyšska a také České republiky. Cíl je naakumulovat 3–5 miliard euro.  

V tuto chvíli se nabízí otázka, jak široce by se měla ČR angažovat v poskytování prostředků 

společné věci. Pokud státy budou chtít postupovat solidárně, měly by si počáteční investice 

rozdělit nejlépe dle počtu obyvatel. A také otázka, kolik z plánovaných 3–5 miliard eur budou 

tvořit soukromé prostředky. Nicméně pokud největší země iniciativy Polsko a Rumunsko, 

které tvoří 51,8 % populace, společně poskytnou 500 milionů euro1, Česká republika by podle 

stejné logiky měla participovat zhruba 92 miliony eur (viz tabulka níže). 

Tabulka 1: Příspěvek do fondu odvozený dle populační velikosti 

země počet obyvatel % populace příspěvek 

Polsko 38 433 600 34,35% € 331 568 693 

Rumunsko 19 523 621 17,45% € 168 431 307 

Česká republika 10 627 794 9,50% € 91 686 539 

Maďarsko 9 771 000 8,73% € 84 294 932 

Rakousko 8 857 960 7,92% € 76 418 088 

Bulharsko 7 000 039 6,26% € 60 389 705 

Slovensko 5 445 087 4,87% € 46 975 052 

Chorvatsko 4 105 493 3,67% € 35 418 304 

Litva 2 794 090 2,50% € 24 104 762 

Slovinsko 2 070 050 1,85% € 17 858 430 

Lotyšsko 1 921 300 1,72% € 16 575 156 

Estonsko 1 328 976 1,19% € 11 465 146 
        

celkem 111 879 010   € 965 186 115 

Zdroj: Eurostat; vlastní výpočty 

 
1 Oněch 500 milionů eur je v tabulce rozpočítáno dle velikosti populace obou zemí, tj. na Polsko připadá 

cca 331,57 milionů a zbytek připadá na Rumunsko. 
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Závěr 

Iniciativa Trojmoří je největší událostí v zemích střední a východní Evropy od rozšíření EU 

v letech 2004 a 2007. Projekt má ambici udělat z méně rozvinutých zemí organický celek, 

což má pomoci těm méně rozvinutým částem EU. Důležité je, že také propojuje státy s jinou 

historií a tzv. nové a staré členy EU. Jeho primárně ekonomický rozměr tak brzdí obavy 

ostatních zemí EU, že se stane platformou pro společný nátlak nových členů na ty staré. 

Jde hlavně o výstavbu, o bezpečnost, o geopolitické postavení vůči Rusku a připravenost 

na budoucnost.  

Důležité bude přilákat dostatek investorů, jelikož celková finanční náročnost všech projektů 

se odhaduje na 570 miliard eur, což je obrovská částka. Vzhledem k zájmu americké vlády jsou 

vyhlídky slibné. V tomto ohledu ČR poněkud zaostává. Kanál Dunaj-Odra-Labe je sice velmi 

ambiciózní a přesně ten projekt, který potřebuje široké financování z různých zdrojů, ale pokud 

se sama česká reprezentace neshodne na tom, že je třeba budovat teď a tady, těžko přesvědčíme 

ostatní, že do projektu mají investovat miliardy eur. Opatrnost a jistá nekonzistentnost 

se ostatně táhne celou historií českého zapojení v Iniciativě Trojmoří. Chtělo by to větší 

otevřenost a lepší přípravu projektů. Investice, zejména v post-covidové Evropě, budou 

potřeba jako sůl. 
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