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Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
-------------------10 minut po 15. hodině, jste stále ve světě o třetí Rádia Česko. Armáda České republiky se během
pár let ocitne v jiné situaci, než v jaké je dnes. A je s tím třeba počítat. Řekl Rádiu Česko bývalý
náčelník Generálního štábu Jiří Šedivý. A naznačil další vývoj české armády.
Jiří ŠEDIVÝ, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky
-------------------Bude se muset všechny zkušenosti, které naši vojáci získali v Afghánistánu a v jiných misích,
přetransformovat do vojenského vzdělávání, aby se zajistilo to takzvané know how, které dneska
naši velitelé a vojáci mají. To je například jiné vzdělávací programy v univerzitě obrany, ale i ve
výcviku, například ve Vyškově a podobně.
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
-------------------Jiří Šedivý je také toho názoru, že v armádě se v posledních letech vytvořila jistá nestabilita, která
škodí i personální politice. "Armáda se musí rozvíjet souměrně," doplnil Šedivý.
Jiří ŠEDIVÝ, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky
-------------------V poslední době tak, jak se snižovaly rozpočty, tak se mnohem více věnovalo do investic, které byly
spojené právě s nasazením našich vojáků v zahraničí. Víme, že do investic, které podporovaly
nasazení v Afghánistánu šly skutečně velké peníze. A zaostávaly ty ostatní kapacity, které je potřeba
posilovat i tady u nás v republice. To je například právě schopnost armády reagovat na různá
nevojenská ohrožení, jako jsou živelné pohromy a podobně.
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
No, a v téhle situaci, v této atmosféře, o které mluvil Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu,
je v Praze Anders Fogh Rasmussen, generální tajemník Severoatlantické aliance. Přijel k nám na
závěr parlamentního shromáždění NATO, které od pátku probíhá v Kongresovém centru.
Rasmussen mimo jiné prohlásil, že v těžkých časech musíme vytěžit co nejvíc z každého eura.
"Bezpečnostní hrozby ale nepočkají, až na tom budou naše ekonomiky lépe," uvedl generální
tajemník NATO. Na tiskové konferenci Anderse Fogh Rasmussena s českým premiérem Petrem
Nečasem byl i kolega Pavel Novák, teď je se mnou ve studiu. Pavle, dobré odpoledne.
Pavel NOVÁK, redaktor
-------------------Hezké odpoledne.
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
-------------------Jaké bylo tedy klíčové sdělení Rasmussenovo, které adresoval poslancům členských zemí Aliance,
tedy i České republiky?
Pavel NOVÁK, redaktor
-------------------Jak už jsi vlastně řekla, tak on tam podotkl, že bezpečnostní hrozby nepočkají, až se nám bude dařit
lépe, že zkrátka musíme s tím dělat něco už teď. Že sice krize zasáhla naše výdaje na obranu velice
výrazně a dal tam třeba příklad, že oproti roku 2009 v roce 2011 byl ten pokles o 56 miliard
amerických dolarů, že v Evropě je vlastně pouze, jsou jenom dva členové, kteří vydávali tak, jak to
chce washingtonská zakládající smlouva NATO, 2 procenta hrubého domácího produktu na obranu.
Domyslíme si, které dvě země to jsou. Jsou to vlastně spojenci sice, ale jsou to Řecko a Turecko,
které stále zbrojí proto, protože se nemají příliš rádi a udržují si ten potenciál navzájem proti sobě. No,

ale jsou také v Evropě 4 spojenci, kteří dávají i méně než 1 procento HDP. Tam naštěstí my
nepatříme, my stále se pohybujeme mírně nad tím 1 procentem. Anders Fogh Rasmussen také říkal,
že jsou tu různá nebezpečí, jako je třeba šíření jaderných zbraní, ohrožení našich dopravních
komunikačních cest, ale třeba také komunikačních sítí, to znamená internetu a takových věcí, do
kterých mohou zločinci, teroristé infiltrovat. Takže s tím musíme počítat a není možné tedy čekat až
na, až se nám lépe povede, ale je třeba s tím bojovat stále. A to třeba tím, že budeme sdružovat
prostředky v takzvané Smart Defence, moudré obraně, kdy se budou státy dávat dohromady a místo
toho, aby si jeden stát nemohl pořídit ani jedno dopravní letadlo, tak se jich třeba domluví víc, třeba
3, 4 a pořídí si 3 letadla dohromady. A na to už jim jejich peníze stačí a zároveň ty tři letadla si budou
moci navzájem půjčovat a budou tedy moci být obranyschopné, tak jak se po nich žádá, aniž by
vynakládali ty, ta kýžená 2 procenta na obranu.
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
-------------------Z toho předpokládám plyne, plynou i ty pokračující snahy o spolupráci české a slovenské armády.
Vrátím se ale ještě k tomu, co jsi říkal, že na obranu dáváme něco přes 1 procento hrubého domácího
produktu. Měli bychom ale, tuším, dávat 2, k tomu jsme se zavázali. Proč to nečiníme?
Pavel NOVÁK, redaktor
-------------------Je to proto, protože stejně jako jiné evropské vlády musíme šetřit, seškrtat náš rozpočet, takže Petr
Nečas říkal na tom parlamentním shromáždění, když mluvil před generálním tajemníkem, že pro nás
je hlavní úkol naší vlády stabilizace našich veřejných financí, protože fiskální nestabilita by možná
ještě více ohrožovala naši obranyschopnost, než když tedy budeme šetřit. Ovšem řekl také, že Česká
republika je připravena dostát všem svým závazkům, které má, které vyplývají ze členství v
Severoatlantické aliance a uděláme všechno pro to, abychom, aby to nemělo dopad to šetření na
naše politické nebo obranné ambice. Takže proto právě třeba to sdružování prostředků se
Slovenskem, kdy chceme budovat společný radiolokační systém, proto například to, že už teď
budujeme takovou výcvikovou vrtulníkovou jednotku, také spolu se Slovenskem a Chorvatskem.
Takže to jsou ty příklady té Smart Defence, kde můžeme šetřit a zároveň ale pomáhat k té větší
obranyschopnosti celé Aliance.
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
-------------------Zazněla na té tiskové konferenci generálního tajemníka Aliance, kde byl i český premiér, nějaká,
byť třeba mírná, diplomatická kritika české připravenosti být platným partnerem dalším armádám v
NATO? Protože se objevily informace o tom, že v některých aspektech nejsme tak na výši.
Pavel NOVÁK, redaktor
-------------------Já myslím, že ta kritika tam byla mířená na více státu, nejenom na nás. Také my jsme hostitelský stát
a asi by se úplně nehodilo, kdyby přímo tady nám říkal, vy na tom nejste úplně dobře, vy to úplně
neplníte. Takže zazněly ty obligátní "děkujeme za pozvání, dobře jste to zorganizovali, jste platným
členem Aliance". Nicméně budeme se i ptát dnes, protože Český rozhlas má domluvený rozhovor s
generálním tajemníkem Andersem Fogh Rasmussenem, takže i na to se budeme ptát, jestli opravdu
je to tak, že jsme tím hodně platným členem, který třeba má zkušenosti v protichemické obraně, v té
vrtulníkové oblasti, ve výcviku pilotů vrtulníků. Jestli to není náhodou tak, že třeba když se objevilo
minulý rok ty zprávy, že půlka našich vojáků má nadváhu, tak jestli to trošku nesnižuje náš kredit v
očích toho bruselského centra Aliance. Takže to budou otázky, které rozhodně položíme
generálnímu tajemníkovi. Ale teď asi v rámci té kurtoazie, diplomacie, tak žádná přímá kritika české
armády nezazněla.
Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
-------------------Tolik kolega Pavel Novák ze zahraniční redakce. Děkuji, že jsi přišel, na slyšenou.
Pavel NOVÁK, redaktor
-------------------Na slyšenou.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
-------------------Máme 15 hodin a 17 minut, stále posloucháte Rádio Česko.

