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Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Ve Varšavě začal odpoledne summit Severoatlantické aliance, který má být nejpočetněji
zastoupenou schůzkou v dějinách NATO. Očekává se, že zástupci členských zemí potvrdí vyslání 4
mnohonárodních praporů do Pobaltí a Polska, aby vyslaly signál, že Evropa a Severní Amerika chrání
všechny spojenecké země proti možným hrozbám, jak dnes upřesnil generální tajemník NATO Jens
Stoltenberg. Posilování východního křídla je odpovědí na stávající ruské aktivity, hlavně na východě
Ukrajiny. Mimo to český ministr obrany za ANO Martin Stropnický uvedl, že Česko by mělo do roku
2025 splnit závazek vůči NATO, a sice vydávat na obranu částku ve výši 2 procent HDP. Podle šéfa
tuzemské diplomacie sociálního demokrata Lubomíra Zaorálka se čeští zástupci na vrcholném
setkání zasadí, aby se NATO angažovalo v úsilí zvládat migraci mířící z Jihu. A ve Varšavě máme
zpravodaje Víta Pohanku. Dobrý den.
Vít POHANKA, redaktor
-------------------Dobrý podvečer.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Protože summit začal zhruba před 2 hodinami, možná neškodí připomenout, co podstatného zaznělo
ještě před tím, než začal?
Vít POHANKA, redaktor
-------------------Tak hlavně tady představitelé NATO a Evropské unie podepsali dohodu o těsnější spolupráci, jinak,
jak už jste naznačila, generální tajemník Jens Stoltenberg mluvil o tom, že má tenhle summit ukázat,
že jsou členské země jednotné a odhodlané společně se bránit proti všem bezpečnostním hrozbám.
Je to ale taky summit, na kterém tak trošku doznívají výsledky britského referenda o vystoupení z
Evropské unie. A americký prezident Barack Obama v téhle souvislosti třeba mluvil o tom, že Velká
Británie podle něj zůstává nadále jedním z hlavních hráčů při zajištění evropské bezpečnosti a v
podobném duchu mluvili třeba britský premiér David Cameron. Jinak, jak jste zmínila, český ministr
zahraničí Zaorálek tady mimo jiné zmínil, že čeká potvrzení, hlídkování lodí NATO v Egejském moři, to
kvůli té migrační krizi. A takhle bych v tom výčtu toho, co tady padlo, mohl ještě nějakou dobu
pokračovat, ale určitě je znát, že se prostě představitelé členských zemí snaží zdůrazňovat jednotu
Severoatlantické aliance a to, řekl bych, je taková červená nit, která se táhla všemi těmi vystoupeními
účastníků, aspoň soudím z toho, co jsem stihl sledovat a slyšet.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Tolik aktuálně z varšavského aliančního summitu náš zpravodaj Vít Pohanka. Díky, na shledanou.
Vít POHANKA, redaktor
-------------------Na slyšenou.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Na lince z Brna je vojenský a bezpečnostní odborník z Univerzity obrany Lukáš Dyčka. Dobrý den.
Lukáš DYČKA, vojenský a bezpečnostní odborník, Univerzita obrany Brno
-------------------Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Pane Dyčko, řekl byste, že ten aktuální summit NATO se dá označit za zásadní v nějakém směru?
Lukáš DYČKA, vojenský a bezpečnostní odborník, Univerzita obrany Brno
-------------------Ne, určitě neřekl, my totiž tady tohle slovo zásadní nebo přelomový používáme úplně u každého
summitu, včetně třeba toho minulého nebo předminulého. Podle mě je to prostě normální jeden z
dalších summitů, stejně jako ten, který přijde za 2 roky. A samozřejmě situace se průběžně mění, ale
je potřeba nezapomínat, že i před 2 lety byla třeba zajímavá, takže určitě není zásadní, ani přelomový,
je prostě obyčejný, stejný jako všechny ostatní.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------A jaké konkrétní výsledky z tohoto obyčejného summitu podle vás vyplynou. Ty, které stojí za to zmínit?
Lukáš DYČKA, vojenský a bezpečnostní odborník, Univerzita obrany Brno
-------------------Neobyčejné výsledky, možná jenom v tom, že NATO víceméně si uvědomí, že má také své východní
členy, to znamená v tomto případě hlavně Polsko a pobaltské země, na které se samozřejmě
dlouhodobě zapomínalo. Polsko a pobaltské země třeba dlouhodobě kritizovaly Spojené státy,
respektive dávaly najevo nespokojenost tím, že Spojené státy mají většinu svých jednotek umístěny v
Německu, v Itálii a v takovýchto zemích, ony samozřejmě chtěly dlouhodobě posílení alianční
přítomnosti na svém území a to jim ten summit teď přinese. Bude to součástí plánu předsunutých
rozmístěných jednotek, to jsou ty 4 prapory, o kterých jste mluvili. A tam se právě těmhle východním
státům dostane ujištění vůči hrozbě Ruska. No, a další věci, které ten summit bude řešit, bude třeba
řešení právě té hrozby z jihu, to znamená, hrozby z migrace, byť ta je mnohem méně závažná, než
třeba ta hrozba Ruska.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Je posílení sil NATO na východě, tedy na východě v těch členských zemích nutné, teď se ptám i z toho
ohledu, jestli to například nemůže prohloubit napjaté vztahy s Ruskem?
Lukáš DYČKA, vojenský a bezpečnostní odborník, Univerzita obrany Brno
-------------------Ono je to určitě prohloubí, na druhou stranu víceméně hned po konci toho summitu zasedne rada
NATO - Rusko, to znamená, s tím Ruskem se Aliance pokouší udržovat nějakým způsobem dialog, ale
dlouhodobě představitelé NATO dávají najevo, že Rusko je víceméně partnerem, který neplní svoje,
svoje závazky. Ono to zase není tak jednoduché, protože v Alianci začíná stoupat vliv těch zemí, kterým
se už polooficiálně začíná říkat proruské křídlo a to jsou sice menší země, jako Belgie nebo Řecko, ale
patří tam také některé významné státy, jako je třeba Španělsko, Francie a v podstatě i Německo. A ve
chvíli, kdy třeba Velká Británie odchází z Evropské unie, to znamená, úměrně tomu klesne její vliv v
celé Alianci, tak já očekávám, že třeba v Evropě, mezi těmi evropskými členy i Aliance má být
/nesrozumitelné/, řekněme, právě tady toto, řekněme, proruské křídlo, které je vůči Rusku více
vstřícnější a méně konfrontační.
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
-------------------Předpokládá vojenský expert z brněnské Univerzity obrany Lukáš Dyčka. Díky, že jste si udělal čas.
Díky za rozhovor, na shledanou.
Lukáš DYČKA, vojenský a bezpečnostní odborník, Univerzita obrany Brno
-------------------Díky a pěkný den.

