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1. 
PODSTAWOWE INFORMACJE O PAŃSTWIE 
 

Demografia: 10,7 mln obywateli (2020)  

Powierzchnia: 78 870 km²  

Mniejszości narodowe i etniczne: Morawianie (5%), Słowacy ( 1,4%), Ukraińcy (0,5%), Polacy 
(0,4%), Wietnamczycy (0,3%), Niemcy (0,2%), Rosjanie (0,2%), Ślązacy (0,1%), Węgrzy (0,1%), 
Romowie (0,1%) (2011)  

Wyznania: brak odpowiedzi na pytanie o wyznanie (44,7%), zadeklarowani ateiści (34,5%), 
rzymsko-katolickie (10,4%), wierzący ale bez przynależności konfesyjnej (6,7%), czescy bracia 
(0,5%), husyckie (0,4%), pozostałe (0,7%) (2011)  

PKB:  243,0 mld USD (2020)  

Dług publiczny (% PKB): 38,1% (2020)  

Export: 178 mld USD (2020)  

Import: 169 mld USD (2020)  

Najwięksi inwestorzy zagraniczni: Niemcy, USA, Chiny (2020) 

Najwięksi partnerzy handlowi: Niemcy, Chiny, Polska (2019) 

Wysokość inwestycji w sieć gazową: 130 tys. USD (2019) 

Stopień uzależnienia od rosyjskiego gazu: konsumpcja dane za rok 2019 – 8,6 mld m3, wydo-
bycie własne: brak. Import: 8,2 mld3, 74% importu z terytorium Federacji Rosyjskiej 
 
Infrastruktura drogowa: 1715 km ukończone z planowanych 3111 km dróg ekspresowych  
i autostrad (2020)  

Pozycja w rankingu potęg światowych: 68 w 2019, 56 w 2020 (wg. US News & World Report) 

Ranking łatwości prowadzenia biznesu: 41(2020) 
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2.  
Tezy 
 

1. Republika Czeska początkowo kontestowała zasadność tworzenia nowego formatu współ-

pracy regionalnej, czego rezultatem był niski poziom czeskich delegacji obecnych na dotych-

czasowych spotkaniach. Prezydent Miloš Zeman osobiście wziął udział tylko w dwóch ostat-

nich szczytach w Lublanie w 2019 i wirtualnie w Tallinie w 2020 roku.  

2. Charakterystyczne jest słabe zaangażowanie Republiki Czeskiej w sporządzenie listy projek-

tów infrastrukturalnych (energetycznych, komunikacyjnych, cyfrowych) opracowanej podczas 

szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie w 2018 roku. 

3. Rządzący w Pradze nie określili, jaką rolę przypisać Inicjatywie Trójmorza w ich polityce  

regionalnej i jaka rolę Republika Czeska chce odgrywać w tym projekcie. 

4. Stosunek Czechów do Funduszu Trójmorza ma charakter pragmatyczny, Czesi zadeklarowali 

swoje zainteresowanie projektem, otrzymali początkowo jedno miejsce w radzie dyrektorów, 

ale do dziś nie wpłacili nawet minimalnej składki członkowskiej. 

5. Inicjatywa Trójmorza jest wykorzystywana do wewnętrznego sporu politycznego między  

prezydentem Republiki Czeskiej Milošem Zemanem a obozem antyprezydenckim skupionym 

wokół partii opozycyjnych (głównie Česká pirátská strana). 

6. Projekt infrastrukturalny kanał Odra-Łaba-Dunaj (projekt zgłoszony przez Republikę Czeską 

na listę wspólnych przedsięwzięć) dla prezydenta Zemana stanowi swoisty znak rozpoznawczy 

zaangażowania w regionie.  



 

Republika Czeska wobec Inicjatywy Trójmorza 

06 

7. W powszechnej opinii czeskich środowisk politycznych i eksperckich Inicjatywa Trójmorza 

jest uznawana za polski „autorski” projekt ekspansji w regionie, który nie został przedyskuto-

wany z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej.  

8. Czesi mają poczucie bycia dla Polski partnerem „drugiego wyboru”, co skutkuje angażowa-

niem się Pragi w inne formaty współpracy regionalnej (Trójkąt Sławkowski, C5), w których nie 

uczestniczy Warszawa. 
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3.  
ANALIZA 
 

 

A. Stosunek głównych sił politycznych do Inicjatywy Trójmorza 

Stosunek głównych czeskich partii i środowisk politycznych do Inicjatywy Trójmorza jest podpo-

rządkowany bieżącym sporom na arenie wewnętrznej  Dopiero w drugiej kolejności służy  

prezentacji poglądów na sprawy międzynarodowe i regionalną politykę zagraniczną. Na we-

wnętrznej scenie politycznej najistotniejszą są dwa elementy: konflikt między koalicją rządzącą 

(oficjalnie liberalną partię ANO premiera Andreja Babiša i socjaldemokratów z ČSSD, przy  

nieformalnym poparciu udzielanym przez komunistów z KSČM) a partiami opozycyjnymi skon-

centrowanymi wokół dwóch bloków: progresywistycznej Partii Piratów  z niezależnymi samo-

rządowcami z STAN, i aliansem konserwatywnym na czele z ODS, we współpracy z chrześcijań-

skimi demokratami KDU-ČSL i liberalnymi konserwatystami z TOP09 (tworzącym blok Spolu). 

Odrębne środowisko polityczne jest skupione wokół prezydenta Zemana, z którym sympaty-

zują wyżej wspomniani komuniści oraz populiści z partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia 

(SPD). Cechą charakteryzującą czeską scenę polityczną jest nieproporcjonalnie duży wpływ pre-

zydenta w porównaniu do jego ustrojowego umocowania. Historia i tradycja prezydencka  

zainagurowana rządami na hradczańskim zamku Tomáša G. Masaryka, a po aksamitnej rewo-

lucji Vacláva Havla umocniła prestiż tego urzędu. Owszem, kontrowersyjne zachowania  

Zemana bywały krytykowane przez opinię publiczną, ale ośrodek prezydencki nadal cieszy się 

dużą nieformalną siłą na czeskiej scenie politycznej.  
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W żadnej z czterech najważniejszych grup politycznych wymienionych powyżej projekt Inicjaty-

wy Trójmorza nie wywołuje ożywionej debaty. Zdystansowany jest od niego nawet na pozór 

najbardziej zainteresowany obóz prezydencki. Witryna internetowa prezydenta Zemana,  

w zakładce przedstawiającej aktywność głowy państwa, nie wspomina nawet o jego uczestnic-

twie w dwóch ostatnich szczytach Inicjatywy Trójmorza (fizycznej obecności w Lublanie  

w 2019 r. i wirtualnym udziale w zeszłorocznym spotkaniu w Tallinie). Hasło współpracy trój-

morskiej pojawia się na stronie prezydenckiej tylko dwukrotnie, za każdym razem wyłącznie 

przy okazji depeszy przesłanej prezydentowi Zemanowi od prezydenta RP Andrzeja Dudy gra-

tulującej ponownego zwycięstwa w czeskich wyborach (8.2.2018), a za drugim razem z okazji 

święta narodowego Republiki Czeskiej (27.10.2019). Temat Inicjatywy Trójmorza nie pojawił 

się nawet w wypowiedzi czeskiego prezydenta podczas ostatniej oficjalnej wizyty Andrzeja 

Dudy w Pradze w grudniu 2020 roku. Podczas rozmów bilateralnych prezydent Zeman wspo-

mniał jedynie o Grupie Wyszehradzkiej.  

Czescy komuniści z KSČM na swojej oficjalnej witrynie internetowej trzykrotnie odwołują się  

do Inicjatywy Trójmorza, wyłącznie jednak w nawiązaniu do polityki zagranicznej Stanów Zjed-

noczonych. W pierwszym z tych dokumentów KSČM skomentowała przyjazd prezydenta USA 

D. Trumpa do Warszawy w 2017 r. na lipcowy szczyt 3SI jako przepełniony „rusofobicznymi  

deklaracjami poparcia dla Inicjatywy Trójmorza i dla wiodącej roli Polski”. Czescy komuniści 

zarekomendowali, by do nowego projektu współpracy regionalnej podchodzić bardzo ostroż-

nie, gdyż głównym jego celem jest – pod płaszczykiem bezpieczeństwa energetycznego – dys-

trybucja „przepłaconego amerykańskiego gazu skroplonego” ze świnoujskiego gazoportu.  

Po raz kolejny do Inicjatywy Trójmorza komuniści odnieśli się dopiero w styczniu  2020 r., 

KSČM potępiła amerykańskie sankcje nałożone na firmy uczestniczące w realizacji projektu 

Nord Stream 2, uznając zarazem 3SI za projekt mający na celu „wypchnięcie rosyjskiego gazu 

z europejskiego rynku”. W sierpniu 2020 r. z kolei komuniści opublikowali oświadczenie  

z okazji wizyty amerykańskiego sekretarza stanu Marka Pompeo w Czeskiej Republice. KSČM 

oficjalnie uznała wówczas, że nie będzie popierać Inicjatywy Trójmorza, bo to „amerykański 

projekt mający na celu wzmocnić wpływy energetyczne i militarne USA w Europie”. 

SPD, czyli druga z prorosyjskich i prochińskich partii cieszących się sympatią prezydenta  

Zemana, o Inicjatywie Trójmorza wspomniała tylko raz, również w kontekście relacji czesko-

amerykańskich. SPD w marcu 2021 r., po rozmowach między premierem Andrejem Babišem  

a amerykańskim sekretarzem stanu Antonim Blinkenem, oświadczyło, że rząd czeski godzi  

się na dyktat waszyngtoński w obszarze współpracy militarnej i energetycznej wykorzystując 

Inicjatywę Trójmorza, a ograniczając możliwości wyboru korzystniejszych ofert chińskich  

lub rosyjskich.   
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Prezydent Republiki Czeskiej i środowisko polityczne skupione wokół niego nie mają wypraco-

wanego wspólnego stanowiska wobec Inicjatywy Trójmorza. Sam Zeman ma nadzieję,  

że ewentualna realizacja projektu kanału żeglugi śródlądowej Odra-Łaba-Dunaj stanie się sym-

bolicznym ukoronowaniem prezydentury, której druga kadencja kończy się w marcu 2023 r., 

podczas gdy dla jego partnerów politycznych 3SI to przede wszystkim amerykański instrument 

podporządkowujący sobie państwa Europy Środkowej i narażający je na niepotrzebne konflikty 

z Rosją i Chinami.  

Również partie tworzące koalicję rządową na czele z premierem Andrejem Babišem nie  

poświęcają Inicjatywie Trójmorza wiele uwagi. Milczy o niej najsilniejsza na czeskiej scenie 

politycznej partia – ANO, czescy socjaldemokraci (ČSSD) wspominają o Inicjatywie Trójmorza 

tylko raz. Informując o wizycie czeskiego ministra spraw zagranicznych Tomáša Petříčka  

(do kwietnia 2021 r. członka rządu z nominacji ČSSD) w Chorwacji w dn. 16-17 marca 2021 r. 

zwrócili uwagę, że przy okazji dyskusji z chorwackim partnerem o warunkach letnich wyjaz-

dów turystycznych Czechów nad Adriatyk zwrócono też uwagę na współpracę w ramach  

Inicjatywy Trójmorza.  

Skoro Inicjatywa Trójmorza nie jest ważnym tematem debaty politycznej partii skupionych  

wokół rządu lub w środowisku prezydenckim, tym bardziej trudno oczekiwać, by była w cen-

trum zainteresowania opozycji. Liberalna Partia Piratów w ogóle nie odnosi się do tej kwestii – 

nieliczne wzmianki pojawiają się na forach sympatyków. Brak również wzmianek o Inicjatywie 

Trójmorza w publikacjach partii Starostów i Niezależnych – STAN.  

Równie zdystansowany do Inicjatywy Trójmorza jest drugi obóz opozycyjny, skupiony wokół 

czeskich konserwatystów z ODS. Przychylnie wypowiadał się o niej jedynie  jeden z liderów 

ODS Alexandr Vondra. W wystąpieniu z maja 2019 r. i do dzisiaj dostępnej na oficjalnej witry-

nie internetowej ODS wypowiedzi możemy przeczytać, że według Vondry Inicjatywa Trójmo-

rza jest ważnym projektem polsko-rumuńsko-chorwackim, którego głównym celem jest zbudo-

wanie infrastruktury komunikacyjnej na linii północ-południe w interesie całego regionu, gdyż  

dotychczasowe inwestycji wschód-zachód były przede wszystkim korzystne dla Niemiec  

i Rosji. Dodał także, że niemieckie zaangażowanie w budowę Nord Stream 2 dało dodatkowy 

impuls Inicjatywie Trójmorza, jako odpowiedź na zagrożenie dla bezpieczeństwa energetyczne-

go i rosyjskich działań hybrydowych w regionie. Vondra przez część komentatorów jest  

typowany na przyszłego ministra spraw zagranicznych po jesiennych wyborach. Należy jednak 

zaznaczyć, że ODS jest przeciwnikiem realizacji projektu kanału żeglugowego Odra-Łaba-

Dunaj, uznając go za przejaw megalomanii prezydenta Zemana.  

 



 

Republika Czeska wobec Inicjatywy Trójmorza 

10 

Druga z tworzących przedwyborcze trójprzymierze liberalno-konserwatywna partia Tradycja-

Odpowiedzialność-Dobrobyt - TOP09 na swojej oficjalnej witrynie internetowej umieściła  

wywiad jednej z liderek Heleny Langšádlovej, która w 2017 r. skrytykowała prezydenta Zemana 

za jego nieobecność na warszawskim szczycie Inicjatywy Trójmorza. Jednocześnie podkreśliła, 

że Polska swoją aktywnością stara się odpowiedzieć – w przeciwieństwie do Czech – na agre-

sywną politykę Rosji wobec regionu, a działania amerykańskie mogą skutecznie przełamać 

zależność energetyczną państw Europy Środkowej od Moskwy. Trzeci koalicjant, KDU-ČSL nie 

wypowiada się na temat projektu.  

Zasadny wydaje się zatem wniosek, że 3SI dla głównych czeskich sił politycznych jest tematem 

marginalnym.  Prorosyjskie i prochińskie środowiska uważają Inicjatywę Trójmorza za rodzaj 

amerykańskiego konia trojańskiego w regionie, narażającego Czechy na odwet ze strony  

Moskwy czy Pekinu. Najwięcej pozytywnych reakcji na 3SI pojawia się ze strony środowisk  

konserwatywnych skupionych wokół ODS i koalicji Spolu. Dowodem na to może być wpisanie 

współpracy trójmorskiej do ich programu wyborczego, Koalicja liberałów nawet w najmniej-

szym stopniu nie jest nim zainteresowana.    

 

B. Dostępność informacji na temat Inicjatywy Trójmorza 

Na rządowych stronach internetowych używa się zamiennie dwóch nazw na określenia dysku-

towanej inicjatywy: Iniciativa tří Moř (Inicjatywa Trzech Mórz) i Iniciativa Trojmoří (Inicjatywa 

Trójmorza). Oficjalna witryna vlada.cz pierwszy raz wspomniała o 3SI w 2019 r. w formacie  

Iniciativa tří Moř przy okazji komunikatu prasowego opublikowanego przed wyborami do  

Parlamentu Europejskiego, w którym przedstawiono czeskie zaangażowanie w różne formaty 

współpracy w Europie Środkowej. W 2020 r., przy okazji wizyty amerykańskiego sekretarza 

stanu Mikea Pompeo w Pradze, zaznaczono że Iniciativa Trojmoří była jednym z tematów  

rozmów bilateralnych. Na stronach czeskiego MSZ komentarze dotyczące Inicjatywy Trójmo-

rza zaczęły się pojawiać regularnie wraz z nominacją Tomáša Petříčka na szefa dyplomacji.  

Już na początku urzędowania rozwój współpracy w ramach 3SI zaliczył on do jednego z priory-

tetów swojej misji, wymieniając ten projekt tuż za „strategicznym dialogiem” z Niemcami,  

V4, Trójkątem Sławkowskim i 9 Bukareszteńską. Systematycznie współpraca w ramach Inicjaty-

wy Trójmorza pojawiała się jako temat rozmów bilateralnych podczas zagranicznych wizyt 

Petříčka np. w Słowenii (2020) czy Chorwacji (2021), a co ważniejsze została także wpisana  

na listę priorytetów dla czeskich przedstawicielstw dyplomatycznych za granicą.  
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O Inicjatywie Trójmorza wspomina się również na stronach ministerstwa transportu i przemy-

słu. W przypadku resortu infrastruktur przy okazji prezentacji studium wykonalności projektu 

korytarza transportowego Odra-Łaba-Dunaj przedstawionego w październiku 2020 roku.  

Z kolei Ministerstwo Przemysłu i Handlu znaczenie Inicjatywy Trójmorza docenia w kontekście 

relacji czesko-amerykańskich i szans na pogłębienie bilateralnej energetycznej współpracy  

w ramach Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC). Podkreślono przy tej 

okazji, że P-TEC jest projektem amerykańskim ściśle powiązanym z 3SI i ogłoszonym przez 

sekretarza ds. energii Ricka Perrego podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie  

w 2018 roku.  

Według GOOGLE TRENDS hasło Iniciativa tří Moř na przestrzeni pięciu ostatnich lat nie było 

wyszukiwane ani razu, Iniciativa Trojmoří - sporadycznie. Najwyższy wynik osiągnięty został  

w lipcu 2017 r. w okolicach szczytu Inicjatywy Trójmorza w Warszawie i wizyty prezydenta 

USA Donalda Trumpa w Polsce. Według narzędzia analitycznego Google wszystkie zapytania 

formułowane miały być z Pragi i regionu praskiego. 

Inicjatywa Trójmorza pojawia się w analizach eksperckich czeskich think tanków, w kilku  

przypadkach stała się nawet głównym tematem opracowań. Problematyką 3SI zainteresowała 

się m.in. jedna z najważniejszych instytucji analitycznych Asociace pro mezinárodní otázky 

(AMO), której rolę w kształtowaniu polityki zagranicznej możemy porównać do Polskiego  

Instytutu Spraw Międzynarodowych. Od 2019 r. temat Inicjatywy Trójmorza jest wspominany 

w corocznych publikacjach wydawanych w ramach projektu Agenda pro českou zahraniční poli-

tiku. W pierwszym wydaniu większe zaangażowanie Czech w 3SI zostało uznane za jeden  

z warunków dla wzmocnienia i uaktywnienia kontaktów bilateralnych z Polską. Uznano także, 

że Republika Czeska może w nowym projekcie współpracy regionalnej się odnaleźć po tym, jak 

pozytywnie o Inicjatywie Trójmorza zaczęli się wypowiadać Niemcy i Komisja Europejska. Zau-

ważono także, że w 2019 r. po raz pierwszy na szczycie 3SI pojawił się prezydent M. Zeman. 

W wydaniu w 2020 r. autorzy raportu stosunek Czeskiej Republiki do Inicjatywy Trójmorza  

zdefiniowali w kategoriach działań „pragmatycznych”, oceniając w ten sposób brak przekaza-

nia minimalnego wkładu do Funduszu Trójmorza jak i brak zgody Pragi na dalszą instytucjona-

lizację 3SI – utworzenia stałego sekretariatu projektu. O braku realnego zainteresowania  

Republiki Czeskiej Inicjatywą Trójmorza, w opinii autorów, świadczy także tylko jeden projekt 

zgorszony na listę przedsięwzięć będących we wspólnym regionalnym zainteresowaniu (kanał 

Odra-Łaba-Dunaj). Chyba najlepszą definicją czeskiego stosunku do projektu jest tytuł niedaw-

no opublikowanego komentarza jednego z analityków AMO – Michala Lebduški zat.: 

„Warunkowa czeska zgoda dla polskiego Trójmorza”. Według opinii autora nie ma żadnej  

wątpliwości, że 3SI jest przede wszystkim polskim projektem, który w niewielkim stopniu  

wpisuje się w cele czeskiej polityki zagranicznej. Dla Lebduški warunkami czeskiego zaangażo-

wania jest ograniczenie Inicjatywy Trójmorza wyłącznie do jego wymiaru ekonomicznego, bez 

prób realizacji politycznej agendy w kontrze do polityki Unii Europejskiej. 
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Największą dotychczasową akcją promocyjną Inicjatywy Trójmorza była dyskusja zorganizowana 

przez niezależny think tank Institut pro politiku a společnost, którego pracami kieruje Jan 

Macháček – sygnatariusz Karty77 i współtwórca tygodnika opinii „Respekt”. We wrześniu 2020 

r. instytut w ambasadzie RP w Pradze zorganizował debatę o 3SI z udziałem m.in. Iana Brzezin-

skiego (były zastępca amerykańskiego asystenta sekretarza obrony ds. Europy i polityki NATO), 

Garretta Marquisa (były rzecznik prasowy National Security Council), czeski punkt widzenia był 

przedstawiony przez Přemysla Bosáka (członka rady nadzorczej Funduszu Trójmorza), a z Polski 

głównym prelegentem był Paweł Jabłoński – wiceminister spraw zagranicznych. Institut pro 

politiku a společnost przy okazji wspomnianego wydarzenia opublikował też krótką analizę  

o 3SI, w której (poza podkreśleniem znaczenia 3SI dla uzyskania większej niezależności energe-

tycznej regionu) autor pisząc dla czeskiego czytelnika przedstawiał projekt w nawiązaniu  

do współpracy narodów byłej monarchii habsburskiej jako pomysł na Austro-Węgry 2.0, z uzu-

pełniającym udziałem państw bałtyckich i Bułgarii. Jednocześnie w analizie zapisano rekomen-

dację większego zaangażowania Pragi w Inicjatywę Trójmorza, by nie ograniczać się wyłącznie 

do projektu kanału Odra-Łaba-Dunaj, którego sensowność jest kwestionowana przez większość 

czeskich sił politycznych. W ocenie autora istnieje niebezpieczeństwo, że Republika  

Czeska (trzecie państwo Inicjatywy Trójmorza pod względem liczby obywateli) zostanie  

na marginesie największego regionalnego projektu „od czasu rozszerzenia UE w latach 2004  

i 2007 (…), mającego ambicję z krajów gorzej rozwiniętych stworzyć organiczną całość”.  

Temat Inicjatywy Trójmorza w czeskich mediach nie wychodzi poza sprawozdawczość z organi-

zowanych poszczególnych szczytów prezydenckich. Tylko w nielicznych artykułach autorzy pró-

bowali przy tej okazji podjąć się oceny polityki czeskich władz, czy też odnieść się do zagra-

nicznych komentarzy. Przy okazji ostatniego tallińskiego spotkania wpływowy portal idnes.cz 

powołał się na niemieckie komentarze, że Czesi zamiast wykorzystać 3SI dla podniesienia inno-

wacyjności, ograniczyli się do „kanału Zemana”. Podobnie do krótkich komentarzy o bieżących 

wydarzeniach ograniczyła się redakcja ekonomicznego dziennika „Hospodářské noviny”.  

Szersze opracowanie można było znaleźć na portalu dziennika „Lidové noviny”, ale to głównie 

dzięki temu że jednym z publicystów związanych z pismem jest Jan Macháček – szef wspo-

mnianego wyżej Institutu pro politiku a společnost. W komentarzu z 2020 r. wskazywał,  

że ważnym elementem wzmacniającym Inicjatywę Trójmorza jest amerykańska gotowość,  

by wspierać ten projekt, co też ostatecznie zostało dostrzeżone przez czeskich polityków  

z Tomášem Petříčkiem – ministrem spraw zagranicznych na czele. Niewiele miejsca poświęca-

ją projektowi 3SI tygodniki opinii, choć na uwagę zasługuje krytyczny wobec czeskich władz 

artykuł w piśmie „Reflex” za odrzucenie zaproszenie na szczyt Inicjatywy Trójmorza do Warsza-

wa w 2017 roku. Inny z czeskich liberalnych tygodników „Respekt” w ostatnich latach nie  

dostrzegł nowego formatu współpracy regionalnej. Za to internetowy magazyn o konserwa-

tywnym profilu „Echo24” na swoich łamach zamieścił wypowiedzi polskich przedstawicieli  

jak prezydenta Andrzeja Dudy czy redaktora Grzegorza Górnego, którzy przedstawiali potencjal-

ne znaczenie Inicjatywy Trójmorza dla całego regionu.  
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Podobnie na łamach internetowego magazynu „Česká pozicie”, będący częścią holdingu medial-

nego Lidových novin, pojawił się przekład wywiadu Grzegorza Górnego z ministrem spraw  

zagranicznych Zbigniewem Rau, w którym szef polskiej dyplomacji zapewniał, że celem Inicja-

tywy Trójmorza jest zniwelowanie różnic ekonomicznych oraz cywilizacyjnych w stosunku  

do Zachodu, ale nie wbrew Unii Europejskiej. Na witrynie pisma „Forum” w styczniu br.  

zamieszczono artykuł eksperta Klubu Jagiellońskiego Grzegorza Lewickiego o geostrategicz-

nym znaczeniu Inicjatywy Trójmorza dla Europy i Stanów Zjednoczonych. 

 

C. Przyczyny dystansu do Inicjatywy Trójmorza 

Z powyższych analiz dość jednoznacznie wynika, że Republika Czeska nie określiła, w jakim 

stopniu Inicjatywa Trójmorza może zostać wpisana w strategię czeskiej polityki zagranicznej.  

W ostatnim czasie jednak da się dostrzec ewolucję postawy Pragi wobec 3SI, czasowo skorelo-

waną z objęciem teki ministra spraw zagranicznych przez Tomáša Petříčka (pełniące funkcję 

szefa czeskiego MSZ w okresie październik 2018 – kwiecień 2021) i sygnałami świadczącymi  

o zainteresowaniu projektem ze strony Komisji Europejskiej oraz Niemiec. Od tego momentu 

Czesi przestali ostentacyjnie kontestować Inicjatywę Trójmorza, choć przedwczesne byłoby 

uznanie, że określili swoją rolę w projekcie. Praski stosunek do 3SI ma charakter warunkowy, 

jest przede wszystkim związany z postawą wyżej wspomnianych aktorów zewnętrznych  

bardziej niż z relacjami w regionie środkowoeuropejskim. Brak zaangażowania Republiki  

Czeskiej i bardzo ostrożne podejście do Inicjatywy Trójmorza związane może też być z relacja-

mi bilateralnymi z Polską. Na działania Petříčka należy też spojrzeć z perspektywy polityki  

wewnętrznej. Brak zgody Pragi na rozwijanie wymiaru politycznego Inicjatywy Trójmorza skut-

kuje, że głównym zaangażowanym ośrodkiem rządowym nie jest MSZ a ministerstwo transpor-

tu. Aktywność szefa czeskiej dyplomacji była zatem próbą wzmocnienia swojej pozycji  

w strukturach władzy.  

Mimo oficjalnie bardzo dobrych kontaktów w czeskiej debacie pobrzmiewa obawa, że nowy 

projekt współpracy regionalnej ma być sposobem na wzmocnieniem pozycji Warszawy,  

co przeniesie uwagę opinii międzynarodowej z Grupy Wyszehradzkiej na Inicjatywę Trójmo-

rza, spychając tym samym Pragę na margines tych procesów. W przypadku V4 Republika  

Czeska mogła zawsze występować w roli inicjatora współpracy (choćby ze względu na znacze-

nie prezydenta Václava Havla dla powstania Grupy Wyszehradzkiej) i cieszyć się ekskluzyw-

nym członkostwem w dobrze rozpoznawalnym międzynarodowo sojuszu. W Inicjatywie  

Trójmorza Czesi czują się bardziej w roli petenta niż współkreatora. Niewykluczone zatem  

że dodatkowym elementem wpływającym na czeską postawę jest swoiste poczucie bycia lekce-

ważonym przez Polskę, braku partnerskiego potraktowania Pragi, co szczególnie podkreślano 

w pierwszych latach po zainicjowaniu 3SI. O braku wyprzedzających konsultacji przed szczytem 
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w Dubrowniku w 2016 r. można było usłyszeć od wielu czeskich ekspertów w czasie różnych 

konferencji i spotkań.  

 

D. Oczekiwana rola w projekcie Inicjatywy Trójmorza 

Źródłem problemów ze zdefiniowaniem stosunku Republiki Czeskiej do Inicjatywy Trójmorza 

jest brak określenia roli, jaką 3SI może odgrywać w czeskiej polityce zagranicznej. Jedynie  

prezydent Miloš Zeman ma pozytywny program i chce odgrywać rolę promotora czeskiego 

projektu infrastrukturalnego zgłoszonego na listę wspólnego zainteresowania – kanału żeglu-

gowego Odra-Łaba-Dunaj. Historia realizacji tego projektu jeszcze bardziej uwidacznia słabość 

czeskiej polityki w stosunku do 3SI. Według obserwatorów przed bukareszteńskim szczytem  

w 2018 r. kancelaria prezydenta rozesłała do poszczególnych ministerstw zapytanie, czy są za-

interesowani udziałem w opracowaniu listy projektów infrastrukturalnych. Żaden z urzędów nie 

odpowiedział jednak na pytanie, przez co pomysł Zemana okazał się jedynym. Poparcie dla  

tego projektu ze strony czeskiego rządu ma charakter wtórny i jest elementem budowania 

dobrych relacji z prezydentem, od wsparcia którego zależy trwałość mniejszościowego gabi-

netu premiera Andreja Babiša. Obozowi rządzącemu brakuje też wypracowanego stanowisko 

wobec Funduszu Trójmorza. Można odnieść wrażenie, że czeska strategia polega na możliwie 

długim negocjowaniu warunków finansowego przystąpienia Pragi do funduszu. 

Podobnie brak wypracowanego pomysłu na Inicjatywę Trójmorza charakteryzuje również śro-

dowiska opozycyjne, które mają duże szanse na przejęcie władzy po jesiennych wyborach  

parlamentarnych. Liberałowie z Partii Piratów są głośnym przeciwnikiem prezydenckiego  

projektu kanału żeglugi śródlądowej, zaś Inicjatywę Trójmorza traktują jako autorski projekt 

polskiej prawicy, która dla tego środowiska politycznego nie jest partnerem na przyszłość.  

W sporze o praworządność między rządem Zjednoczonej Prawicy a Komisją Europejską 

„Piraci” jednoznacznie opowiadają się za Brukselą. Jedynie konserwatyści z ODS dostrzegają  

w 3SI szansę na przyśpieszenie procesów modernizacyjnych, z tego powodu najprawdopodob-

niej współpracę trójmorską wpisano do programu wyborczego koalicji Spolu.  

Obecną rolę Republiki Czeskiej w ramach Inicjatywy Trójmorze można zdefiniować w katego-

riach ostrożnego obserwatora, który gotowy jest się silniej zaangażować w projekt pod warun-

kiem, że w żadnym stopniu nie utrudni to Pradze relacji z Berlinem i Komisją Europejską. Kolej-

nym kluczowym warunkiem jest znalezienie obszarów, które przyniosą wymierne zyski,  

ale bardziej w formie doproszenia czeskich partnerów do konkretnych przedsięwzięć niż  

samodzielnego ich określenia. Dodatkowo na czeską politykę będzie rzutować ocena polskiej 

postawy: żywe są obawy, że realizując projekt Inicjatywy Trójmorza Warszawa będzie próbowa-

ła kreować się na regionalnego mocarstwa.  
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Czeska postawa mocno odbiega od polskich oczekiwań na większe  zaangażowanie się Pragi 

we współpracę regionalną w formacie Inicjatywy Trójmorza. Z polskiej perspektywy Czesi  

mogliby szczególnie dużo zyskać na realizacji projektów cyfrowych czy też na przyłączeniu  

się do polsko-amerykańskiej współpracy w sektorze energetyki jądrowej, a także budowy  

planowanych połączeń komunikacyjnych z CPK. Warszawa zdaje sobie też sprawę, że łatwiej 

do współpracy będzie przekonać Pragę niż Bratysławę, a dobre relacje z jednym z tych państw 

są warunkiem koniecznym sprawnej realizacji projektów na kierunku południowym. Tym też 

można sobie tłumaczyć ofensywę polskich polityków i komentatorów promujących Inicjatywę 

Trójmorza w czeskich mediach.  

 

E. Postrzeganie innych państw - uczestników Inicjatywy Trójmorza 

Czescy komentatorzy i eksperci Inicjatywę Trójmorza postrzegają jako autorski projekt polski, 

sposób na wzmocnienie pozycji Warszawy w jej relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i Unią  

Europejską. Część komentujących wyraża obawy, że celem Polski jest zdominowanie i swoista 

monopolizacja kontaktów Europa Środkowa – USA, co może utrudniać rozwój relacji bilateral-

nych z Waszyngtonem innym stolicom. Dla Czechów takim symbolem był brak zaproszenia  

do Białego Domu wystosowanego do  prezydenta Miloša Zemana przy licznych spotkaniach 

Donalda Trumna z Andrzejem Dudą. Jednocześnie polskie działania ocenia się jako chęć wyko-

rzystania 3SI i dobrych relacji z Waszyngtonem, w celu powstrzymania Komisji Europejskiej 

przed wykorzystaniem uruchomionego art. 7 Traktatu Lizbońskiego w relacjach bilateralnych. 

W opinii Czechów szkodzi to wizerunkowo całemu regionowi i grozi stworzeniem z Inicjatywy 

Trójmorza alternatywnego projektu wobec UE. Ten niepokój jest szczególnie widoczny w oto-

czeniu premiera Andreja Babiša, którego nieprzejrzysta działalność biznesowa jest pod lupą 

unijnych instytucji kontrolnych, więc większe zainteresowanie regionem środkowoeuropej-

skim może bezpośrednio uderzyć w jego pozycję na scenie politycznej i zaszkodzić prowadzo-

nej działalności gospodarczej.  

Szczególnie żywe są obawy, że zaangażowanie w Inicjatywę Trójmorza może doprowadzić  

do pogorszenia relacji z Niemcami, które w Pradze są postrzegane jako stały czesko-niemiecki 

dialog strategiczny. Na tronie MSZ format ten zajmuje pierwsze miejsce w rankingu relacji 

Republiki Czeskiej w Europie. Dlatego dopiero wstępna niemiecka deklaracja chęci przystąpie-

nia do Inicjatywy Trójmorza  ośmieliła Czechów do życzliwszego potraktowania projektu  

i zaprzestania ostentacyjnego jego lekceważenia.  
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Z perspektywy Pragi zaangażowanie Chorwacji w projekt Inicjatywy Trójmorza nie jest trakto-

wane w kategoriach zagrożenia dla czeskich interesów. Trochę inaczej to się ma w przypadku 

Rumunii, której aktywność w regionie jest oceniania jako próba odegrania przez Bukareszt roli 

państwa średniej wielkości. Mimo tradycji dobrych relacji bilateralnych, rumuńska aktywność 

jest odbierana jako zagrożenie dla pozycji Pragi w regionie i jako próba rekompensowania  

sobie przez Bukareszt braku członkostwa w Grupie Wyszehradzkiej. W czeskiej postawie brak 

jest prób oceniania działań innych partnerów w regionie w kategoriach wspólnego zysku  

(win-win), ale traktuje się prestiż, siłę polityczną, możliwości oddziaływania jako dobra ograni-

czone, o które trzeba zabiegać i konkurować z innymi aktorami (postawa win-lost). 

 

F. Konkurencyjne względem Inicjatywy Trójmorza projekty integracyjne (regionalne) 

Należy podkreślić, że Republika Czeska nie tylko angażuje się w konkurencyjne projekty, ale też 

je inicjuje. Każdorazowo są to przedsięwzięcia, w których nie przewiduje się aktywnego udziału 

Polski. Wspólnym mianownikiem tych działań są próby budowania sojuszu małych państw. 

Pierwszą taką czeską inicjatywą było utworzenie Trójkąta Sławkowskiego w styczniu 2015 r.: 

porozumienia socjaldemokratów rządzących w Republice Czeskiej, w Austrii i na Słowacji,  

w kontrze do centro-prawicowych lub prawicowych rządów w Polsce i na Węgrzech. Mimo 

podkreślania przez stronę czeską, że Trójkąt Sławkowski nie będzie konkurencyjnym forma-

tem współpracy regionalnej wobec Grupy Wyszehradzkiej,  w ocenach ekspertów zapowie-

dziane obszary działania jak i jego formy w dużym stopniu kopiowały rozwiązania przyjęte  

w V4 (np. planowane konsultacje przed posiedzeniami Rady Europejskiej). W czerwcu 2020 r. 

Czesi pozytywnie odpowiedzieli na inicjatywę austriackiego ministra spraw zagranicznych 

Alexandra Schallenberga, by utworzyć nową regionalną platformę tzw. Central Five (C5),  

w prace której dodatkowo zaangażowały się Węgry, Słowacja i Słowenia. Zgodnie z deklaracją 

inicjatora naczelnym celem stojącym przed C5 jest „ścisła koordynacja w walce z pandemią 

COVID-19”. 

O poważnej roli, jakie oba alternatywne wobec V4 formaty regionalne odgrywają w czeskiej 

polityce zagranicznej świadczy pozytywna ocena współpracy w ramach Trójkąta Sławkowskie-

go i C5 wyrażona przez ministra Tomáša Petříčka np. podczas debaty zorganizowanej we 

wrześniu 2020 r. przez AMO przy okazji prezentacji raportu „Agenda pro českou zahraniční 

politiku 2020”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Schallenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Pet%C5%99%C3%AD%C4%8Dek_(politician)
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Można zatem uznać, że Czesi zastrzegają sobie prawo do tworzenia nowych struktur jako 

„uzupełnienia a nie konkurencji dla Grupy Wyszehradzkiej”, podczas gdy w kontekście Inicjaty-

wy Trójmorza tego samego odmawiają innym. 

 

G. Stosunek do rozwijanego wymiaru wykonawczego/międzyrządowego 

Oficjalnie przedstawiciele Republiki Czeskiej dotychczas nie wysyłali żadnego sygnału zainte-

resowania większą instytucjonalizacją Inicjatywy Trójmorza. W strukturze administracyjnej 

dotychczas nie powołano rządowego pełnomocnika (na wzór polski) odpowiedzialnego za  

koordynację współpracy w formacie 3SI. Choć według nieoficjalnych informacji jest już podjęta 

decyzja o nominacji dla wiceministra transportu Jana Sechtera na funkcję krajowego Punktu 

Kontaktowego (PoC, Point of Contact) do spraw 3SI. Sechter jest wieloletnim urzędnikiem 

państwowym i dyplomatą, m.in. był ambasadorem Republiki Czeskiej w Warszawie, zna język 

polski i w opinii obserwatorów darzy Polskę sympatią. Taka nominacja może potwierdzać tezy 

przytaczanego powyżej Michala Ledbuški (eksperta AMO), że jednym z warunków większego 

czeskiego zaangażowania w projekt jest utrzymanie jego wyłącznie ekonomicznego charakte-

ru, a wszelkie próby wykorzystywania politycznego Inicjatywy Trójmorza, szczególnie przeciw 

Unii Europejskiej czy Republice Federalnej Niemiec, będą przez Czechów oprotestowane.  

 

H. Identyfikowalne zagrożenia i szanse dla projektu Inicjatywy Trójmorza 

Największą czeską obawą, ograniczającą większe zaangażowanie w Inicjatywę Trójmorza, jest 

uznanie go przez innych aktorów międzynarodowych za antyunijny czy antyniemiecki. Pradze 

bardzo zależy na zdystansowaniu się od Węgier i Polski, by uniknąć opinii państwa stwarzają-

cego problemy w Unii Europejskiej. Ma to szczególne znaczenie dla premiera Andreja Babiša, 

który przez Unijny Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest podejrzewany  

o nieuprawnione wykorzystanie funduszy europejskich przy budowie ekskluzywnego centrum 

konferencyjnego Čapí Hnízdo (Bocianie Gniazdo). Dodatkowo 23 kwietnia br. Dyrekcja  

Generalna REGIO UE opublikowała wnioski z audytu, który wprost wskazuje na konflikt intere-

sów premiera jako szefa rządu i osoby rzeczywiście kontrolującej holding Agrofert. 

Sam kształt 3SI jest postrzegany w kategoriach zagrożenia dla czeskiej pozycji w regionie. 

Pierwszy raz położenie geograficzne Republiki Czeskiej, jako państwa wysuniętego najbardziej 

na zachód, nie jest jej atutem, lecz przyczyną peryferyjnego statusu Pragi w projekcie, co  

jeszcze jest pogłębiane brakiem pozytywnej agendy i pomysłu na czeską rolę w Inicjatywie 

Trójmorza.  
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Ponadto udział w 3SI aż 12 państw regionu i coraz większe zaangażowanie większości z nich 

osłabia zainteresowanie innymi formatami współpracy jak np. Grupą Wyszehradzką, na funk-

cjonowanie której Republika Czeska ma o wiele większy wpływ. Tym chyba też można tłuma-

czyć ostatnie wypowiedzi np. ministra Tomáša Petříčka podważające zasadność czeskiego 

zaangażowania w V4, skoro nie przynosi tych samych profitów politycznych co poprzednio.  

Inicjatywa Trójmorza jest postrzegana w Pradze jako projekt, który ma przede wszystkim 

wzmocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej (w tym szczególnie w relacjach z USA)  

i regionie środkowoeuropejskim. W podobnym kierunku próbuje podążać także Rumunia, co 

oznacza, że 3SI może stać się formatem szczególnie promującym państwa średniej wielkości. 

Natomiast Republika Czeska definiuje się w kategoriach małego państwa środkowoeuropej-

skiego, z którego statusu stara się czerpać jak najwięcej korzyści.  

W tych okolicznościach żadna z czeskich sił politycznych nie traktuje Inicjatywy Trójmorza  

w kategoriach wyjątkowej szansy pozwalającej na realizację strategicznych projektów infra-

strukturalnych czy energetycznych.  

  

I. Inicjatywa Trójmorza  a Unia Europejska i kluczowe stolice unijne 

Inicjatywa Trójmorza jest postrzegana w Republice Czeskiej w kategoriach projektu konkuren-

cyjnego dla Unii Europejskiej. Zapewnienia Warszawy, że celem 3SI jest wzmocnienie spójno-

ści UE, są przez część czeskiej sceny politycznej i komentatorów kwestionowane. Warunkowe  

i ostrożne zaangażowanie Pragi w projekt jest związane z bardziej pozytywnym stosunkiem  

Komisji Europejskiej do Inicjatywy Trójmorza, obecnością szefa KE Jean-Claude Junckera  

na szczycie prezydenckim w Bukareszcie w 2018 roku. Akceptacja 3SI ze strony Unii Europej-

skiej, a także najważniejszego sąsiada, jakim są Niemcy, była momentem przełomowym,  

koniecznym warunkiem, by Republika Czeska zaczęła rozważać większe zaangażowanie w pro-

jekt Inicjatywy Trójmorza, czy tym bardziej finansową partycypację w Fundusz Trójmorza.  

Postrzeganie i ocena polityki Niemiec w stosunku do 3SI i regionu EŚW 

Drugim kluczowym czynnikiem wpływającym na czeską postawę wobec Inicjatywy Trójmorza 

są i zapewne nadal będą relacje z Niemcami, które przez Pragę są definiowane w kategoriach 

„strategicznego dialogu”. Swoistym dogmatem czeskiej dyplomacji jest bowiem  

prowadzenie niekonfrontacyjnej polityki zagranicznej w relacjach z Berlinem, szczególnie  

w obszarach, które nie są traktowane jako priorytetowe. Czescy dyplomaci przypisują sobie 

nawet rolę tych, którzy namówili Berlin do zaangażowania się w 3SI, co ponoć spotyka się  

z wyrazami wdzięczności ze strony Niemiec.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Pet%C5%99%C3%AD%C4%8Dek_(politician)
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Można powątpiewać w prawdziwość tych twierdzeń, mając na uwadze skład delegacji cze-

skiej na szczyt bukareszteński, ale dobrze ilustrują one znaczenie bilateralnych relacji i chęć 

odgrywania przez Czechów roli najważniejszego partnera Berlina w regionie. Od dobrego sta-

nu czesko-niemieckich kontaktów zależy nie tylko pozycja Pragi w Unii Europejskiej czy bilate-

ralna współpraca gospodarcza, ale też z perspektywy czeskiego premiera poziom tych relacji 

może warunkować powodzenie licznych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych przez An-

dreja Babiša w RFN. Oficjalnie premier swoje udziały w holdingu Agrofert przekazał do fundu-

szu powierniczego na czas pełnienia funkcji publicznej, ale dla wszystkich obserwatorów nie 

jest tajemnicą, że nadal patronuje przedsięwzięciom. 

Republika Czeska uważa Niemcy za integralną część Europy Środkowej z geograficznego punk-

tu widzenia - szczególnie graniczną Bawarię i Saksonię. RFN jest głównym partnerem gospo-

darczym Pragi, stąd jednym z najważniejszych celów czeskiej polityki zagranicznej jest utrzy-

manie strategicznych relacji z Berlinem. Dlatego w Republice Czeskiej bardzo uważnie obser-

wowane są wszelkie sygnały płynące od zachodniego sąsiada. Brak niemieckich negatywnych 

ocen rozwoju 3SI jest warunkiem koniecznym jakiegokolwiek zaangażowania Czech w projekt 

i konsekwentnie czym większe będzie zaangażowanie Niemiec, tym proporcjonalnie można 

oczekiwać większej aktywności Pragi. Dlatego Czesi generalnie popierają pomysł przystąpienia 

RFN do Inicjatywy Trójmorza na warunkach pełnego członkostwa. 

 

J. Postrzeganie i ocena polityki państw spoza 3SI względem Intermarium 

Postrzeganie i ocena polityki USA w stosunku do 3SI i regionu EŚW 

Z czeskiej perspektywy polityka USA w Europie Środkowej i stosunek Waszyngtonu do Inicja-

tywy Trójmorza mają charakter drugorzędny, o wiele słabiej oddziałujący niż relacje z Niemca-

mi. Amerykanie nie odgrywają w Czechach roli partnera strategicznego ani w polityce bezpie-

czeństwa, ani w relacjach handlowych. Inna rzecz, że po przejęciu władzy przez demokratów 

Praga może spróbować ocieplić dość chłodne za czasów prezydentury Donalda Trumpa rela-

cje podkreślając aktywność czeskich NGOs na rzecz demokracji i promocji praw człowieka w 

państwach postsowieckich. Fakt ponadpartyjnego poparcia w USA dla Inicjatywy Trójmorza 

powoduje, że wobec działań administracji waszyngtońskiej na rzecz 3SI, Praga będzie starała się 

zadeklarować i pozycjonować jako państwo zaangażowane we współpracę regionalną, mając 

nadzieję na poprawę bilateralnych relacji czesko-amerykańskich. Z pragmatycznego czeskiego 

punktu widzenia zaangażowanie w 3SI będzie tańsze niż przeznaczanie 2% PKB na obronność 

( w 2020 r. było to 1,34% PKB, a w 2014 zaledwie 0,9% PKB), czego od sojuszników oczekiwał 

Donald Trump. 
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Postrzeganie i ocena polityki Chin w stosunku do 3SI i regionu EŚW 

Ocena polityki chińskiej w Europie Środkowej i ich reakcje na Inicjatywę Trójmorza są podzie-

lone w Republice Czeskiej i ściśle zależne od środowiska politycznego. Część czeskiej klasy  

politycznej widziałaby w Pekinie strategicznego partnera (głównie ośrodek prezydencki, SPD  

i KSČM) dla całego regionu, koalicja rządowa ANO i ČSSD chciałyby układać relacje z Pekinem 

na zasadach pragmatyzmu politycznego, pozostałe partie opozycyjne dostrzegają więcej  

niebezpieczeństw niż szans w bliższych relacjach z Chinami.  

Postrzeganie i ocena polityki Federacji Rosyjskiej w stosunku do 3SI i regionu EŚW 

Relacje czesko-rosyjskie trudno jednoznacznie ocenić. Z jednej strony Rosja w kontekście  

Inicjatywy Trójmorza jest nieobecna, choć bardzo aktywna w regionie, a m.in. szczególnie  

w Czechach, gdzie liczba akredytowanych dyplomatów była do niedawna nieproporcjonalnie 

większa niż np. w Polsce. Duża część czeskiej sceny politycznej z radością by powitała poprawę 

stosunków bilateralnych (ośrodek prezydencki, SPD, KSČM). Środowisko rządowe próbowało 

układać czesko-rosyjskie relacje na pragmatyzmie, ale po ujawnieniu informacji, że rosyjskie 

służby specjalne były zaangażowane w serię eksplozji w składzie amunicji w 2014 r. w Vrběti-

cach, rząd musiał podjąć bardziej radykalne kroki. Partie opozycyjne są o wiele bardziej aser-

tywne wobec rosyjskich działań, a rządzący w Pradze Piraci kilka razy podejmowali na pozio-

mie polityki miejskiej kroki, które Rosja traktowała jako nieprzychylne. Np. zmieniono nazwę 

placu, przy którym mieści się rosyjska ambasada, na pl. im. Niemcowa. Czeski stosunek do roli 

Federacji Rosyjskiej w regionie jest więc podobny to ocen polityki chińskiej i zależny od kon-

kretnego środowiska politycznego, choć ostatnie wydarzenia bardzo utrudniły funkcjonowa-

nie środowisk prorosyjskich.  

Postrzeganie i ocena polityki Turcji w stosunku do 3SI i regionu EŚW 

Aktywność innych państw trzecich obecnych w regionie jak np. Turcja czy Arabia Saudyjska 

nie jest w Czechach identyfikowana w kontekście Inicjatywy Trójmorza.  
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4. 
WNIOSKI I REKOMENDACJE 
 

W Republice Czeskiej przeważa stanowisko, że Inicjatywa Trójmorza jest bardziej zagrożeniem 

niż szansą. W przypadku większego zaangażowanie zagrożeniem dla pozycji Pragi w regionie, 

pogorszeniem relacji czesko-niemieckich czy czesko-unijnych, dla części środowisko politycz-

nych utrudnieniem w rozwoju relacji czesko-rosyjskich i czesko-chińskich. Dodatkowo party-

kularne wykorzystywanie 3SI przez prezydenta Zemana i promowanie projektu kanału Odra-

Łaba-Dunaj jako swojego osobistego pomysłu zrażają opozycję do bardziej przychylnego usto-

sunkowania się do Inicjatywy Trójmorza.  

Czesi w 3SI nie dostrzegają dla siebie szansy, ale jest to rezultat nie tyle chłodnej kalkulacji,  

co braku pozytywnej koncepcji, jak wykorzystać Inicjatywę Trójmorza dla własnych korzyści,  

np. promując projekty cyfrowe czy infrastrukturę komunikacyjną. Stąd w swojej postawie  

Praga jest najbliższa austriackim sąsiadom przypisując sobie rolę niezaangażowanego obser-

watora w Inicjatywie Trójmorza jako wyjście optymalne. Należy przyjąć, że wszelkie formy 

większego czeskiego zaangażowania w 3SI będą uzależnione od stanowiska Niemiec (podobnie 

jak w przypadku Węgier) i stanu relacji czesko-niemieckich.  

Poza wpływem czynnika niemieckiego na procesy decyzyjnej istotnym elementem mogącym 

zmienić stosunek Republiki Czeskiej do Inicjatywy Trójmorza byłoby większe polskie zaangażo-

wanie w relacje bilateralne. W chwili obecnej to bardziej Warszawie powinno zależeć na zaan-

gażowaniu Pragi w 3SI niż na odwrót. Co wcale nie oznacza, że w przyszłości sytuacji nie  

ulegnie odwróceniu. 
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Swoistym testem dla czeskich partnerów byłoby wyraźniejsze przesunięcie ciężaru współpra-

cy trójmorskiej z poziomu prezydenckiego na rządowy (wykonawczy), jeśli w wyniku tych 

działań Praga podjęłaby wiążącą decyzję o powołaniu pełnomocnika ds. 3SI lub chociaż PoC, 

byłby to ważny sygnał. Wydaje się, że ewentualna nominacja Jana Sechtera powinna być  

w Polsce dostrzeżona i przyjęta z satysfakcją. Choć ważniejsze rozstrzygnięcia dla postawy  

Pragi wobec 3SI zapadną dopiero po jesiennych wyborach do czeskiego parlamentu i wyłonie-

niu się nowego rządu.  

 Należy kontynuować akcję promocyjną Inicjatywy Trójmorza w czeskich mediach, próbu-

jąc dotrzeć do nowych odbiorców.  

 Wskazane byłoby uaktywnienie Forum Polsko-Czeskiego w obszarze promocji 3SI, np. 

poprzez ogłoszenie konkursu na projekty realizowane przez NGOs lub instytucje eksperckie. 

 Ważnym gestem wobec Republiki Czeskiej byłoby powołanie pełnomocnika ds. kontak-

tów bilateralnych w nowym Biurze Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. 

 Problematyka promocji Inicjatywy Trójmorza powinna zostać wpisana jako jedno z zadań 

do ogłaszanych konkursów w zakresie dyplomacji publicznej. 

 Mając na uwadze bardzo prawdopodobne przejęcie władzy przez dzisiejsze ugrupowa-

nia opozycyjne, należy przygotować kompleksową ofertę nowego otwarcia w relacjach polsko-

czeskich, których jednym z ważnych elementów powinno być zaoferowanie Pradze współpra-

cy np. w zakresie sieci 5G czy technologii wodorowych i wpisać to w kontekst trójmorski. 

 

Maj 2021 r. 
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