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Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Ve Varšavě začíná klíčový dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Generální tajemník
organizace Jens Stoltenberg na úvod řekl, že NATO v současnosti čelí nepředvídatelným a složitým
hrozbám z mnoha různých směrů. Proto podle něj účastníci summitu přijmou další opatření k posílení
schopnosti aliance chránit členské státy. Státníci tak třeba odsouhlasí vyslání čtyř mezinárodních
praporů do Pobaltí a Polska. Jde o reakci na politiku Ruska.
Jens STOLTENBERG, generální tajemník NATO
-------------------Nepřejeme si novou studenou válku. Studená válka je minulostí a měla by v minulosti taky zůstat.
Budeme i nadále usilovat o konstruktivní a smysluplný dialog s Ruskem s cílem vyhnout se
nedorozuměním a snížit riziko vojenských incidentů, které by se vymkly kontrole. Rusko je naším
největším sousedem a nedílnou součástí evropské bezpečnosti, takže udržet dialog s Moskvou je zcela
nezbytné.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------No a všechno, co se ve Varšavě odehrává a bude odehrávat, sleduje a bude sledovat náš zpravodaj v
Polsku Josef Pazderka. Josefe, dobré poledne. Prosím, už jsme slyšeli nebo zaznamenali i reakci z
Kremlu, údajně je tedy podle Rusů absurdní, když NATO hovoří o hrozbě ze strany Ruska. Co se vlastně
tedy dá očekávat? Aspoň tedy od tohoto summitu, pokud jde o vzájemné vztahy aliance a právě
Ruska?
Josef PAZDERKA, zpravodaj ČT, Varšava
-------------------Jde o hledání určité rovnováhy, kterou si NATO načetlo před zhruba dvěma lety na předchozím
summitu ve Walesu, kdy řada členských států zejména z té východní hranice aliance, tedy Polsko a
pobaltské státy, vyjádřily velké znepokojení z agresivní taktiky Ruska směrem k Ukrajině, obsazení
Krymu, válka v Donbasu, to byly témata, která tomu předchozímu summitu dominovaly. Na něm si
aliance dala řadu úkolů, jejichž splnění si teď na varšavském summitu bude kontrolovat. Podle Jense
Stoltenberga má jít nejen o to vyslání čtyř rotačních praporů do pobaltských zemí a do Polska, ale o
řadu dalších aktivit, které se týkají jakési, jakéhosi čelení různých formám /nesrozumitelné/ války, vůbec
pozornost kyberprostoru, kontrola toho, té koordinace sil rychlého nasazení, které aliance v minulých
měsících a letech usilovně trénovala, prostě o řadu dalších opatření, která by měla na jedné straně
poskytnout Polsku a pobaltským státům větší pocit bezpečí a na straně druhé neprovokovala Rusko k
nějakým dalším agresivním krokům.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------A Josefe, kromě tedy opatření, která mají posílit bezpečnost východní hranice aliance, jsou ještě nějaká
další témata, která čekají státníky na summitu?
Josef PAZDERKA, zpravodaj ČT, Varšava
-------------------Na to velmi často /nesrozumitelné/ diplomaté z dalších členských zemí, tedy třeba z Německa, z Francie
a z dalších západních zemí, že sice ta otázka Ruska a východní hranice bude vzhledem k hostitelům
tady ve Varšavě dominovat, ale za ní je spousta dalších velice důležitých témat. Částečně byly také
naznačené už v tom úvodním projevu Jensem Stoltenbergem. Jedná se samozřejmě o migrační krizi,
jedná se o situaci na Blízkém východě, o terorismus, o čelení hrozbám Islámského státu a v neposlední
řadě samozřejmě také o financování aliance a vůbec o to přebírání větší odpovědnosti států Evropy.
Dnes má být podepsaná jedna z klíčových dohod mezi aliancí a Evropskou unií, ve které se právě

Brusel zaváže k daleko větším investicím v otázce čelení těm, těm kyberhrozbám a také v budování
jakési stability států, které jsou na východní hranici aliance, tedy Ukrajiny, Gruzie, Moldavska a dalších.
Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
-------------------Josef Pazderka bude samozřejmě vše dále sledovat ve Varšavě. My se ale pojďme vrátit k té první
otázce, kterou jsme řešili, vyslání praporu do pobaltských zemích a, do pobaltských zemí a do Polska
má být druhou fází opatření, na kterých se státníci dohodli v září 2014 ve Walesu a součástí této dohody
jsou také četnější a intenzivnější vojenská cvičení.
Lukáš DYČKA, bezpečnostní analytik, Univerzita obrany
-------------------Ty změny jsou znatelné, opravdu souvisí především s Ruskem, ale akcentována i taková ta jižní hrozba,
řekněme hrozba islamistického terorismu a migrantů. A co se týče hlavně té východní hrozby, to
znamená Ruska, tak na tomto summitu ve Varšavě bude ten minulý plán z Walesu, takzvaný akční
plán připravenosti, schválen jako, řekněme, implementován. Ten plán předpokládal vytvoření sil velmi
rychlé reakce, předsunutých velitelství, větší množství cvičení a celou řadu dalších kroků. To se
podařilo zvládnout, byť existují problémy s generací sil třeba do, do námořních jednotek, to se ale netýká
České republiky. No a teď bude následovat ten druhý krok, to znamená síly, jakési předsunuté síly, ty
čtyři prapory v Pobaltí a v Polsku.

