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Konání summitu NATO ve Varšavě je reakcí na stupňující se provokace a agresivní zahraniční
politiku Ruska.



Ústředním tématem summitu by měla být silnější přítomnost NATO ve střední Evropě.



Přání Polska vybudovat stálé základny na svém území nebylo aliančními partnery podpořeno,
oblast posílí pouze jednotky na rotačním principu.



Na agendě summitu je také posílení akceschopnosti proti hybridním hrozbám, zefektivnění role
NATO ve Středomoří či jaderná politika Aliance.



Státy východního cípu NATO požadují větší pozornost spojenců kvůli možné ruské agresi, ale
předepsaných obranných výdajů z nich dosahuje pouze Polsko a Estonsko.

Po dvou letech se špičky aliančních a partnerských států sejdou na summitu, aby projednaly
nejaktuálnější otázky týkající se bezpečnosti. Tentokrát mezi 8. a 9. červencem 2016 v polské Varšavě,
a to nově i za účasti zástupců Černé hory. Během dvoudenního setkání by též mělo dojít ke zhodnocení
výsledků summitu NATO z Walesu. Cílem tohoto podkladového dokumentu je zasadit konání summitu
NATO ve Varšavě a jeho agendu do kontextu s rostoucími mocenskými aspiracemi Ruska na východě
Evropy.
Česko bude ve Varšavě zastupovat prezident Miloš Zeman. Po zkušenostech z Walesu, kde česká
hlava státu zpochybňovala mnohokrát doloženou přítomnost ruských jednotek na Ukrajině, lze nyní jen
napjatě očekávat, jakým způsobem bude Česko reprezentovat letos. 1
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1. Polská stopa
Schůzka vrcholných zástupců aliančních států se koná pravidelně co dva roky. Již počtvrté se však
politici a zástupci ozbrojených složek sejdou na území bývalého východního bloku, v minulosti setkání
proběhlo v České republice (Praha 2002), Rumunsku (Bukurešť 2006) a Lotyšsku (Riga 2008). Určitým
paradoxem letošního setkání Aliance je fakt, že se poprvé sejde ve městě, kde došlo k založení
Varšavské smlouvy, tedy studenoválečného protipólu NATO.
Varšava byla dějištěm dalšího summitu Aliance zvolena již v roce 2014 ve Walesu. Hlavní příčinou
konání summitu v zemi bývalého východního bloku jsou stupňující se provokace a agresivní zahraniční
politika Ruské federace. Po nástupu nové polské vlády strany Právo a spravedlnost a po ochlazení
polských vztahů k Evropské unii je letošní summit možné vnímat i jako snahu o zdůraznění pevného
ukotvení Polska v severoatlantických strukturách.
Polská politická reprezentace se tak snaží summit využít ve dvou osách. V mezinárodním kontextu má
summit posloužit jako zdůraznění pevné pozice Polska coby spolehlivého člena Severoatlantické
aliance, na vnitropolitické úrovni má zase uklidnit hlas opozice kritizující politické směřování nové vlády.
Styl zahraniční a zejména evropské politiky prosazovaný vládnoucí stranou Právo a spravedlnost
vzbudil v roce 2015 debatu nad schopností polské vlády fungovat během připravovaného summitu jako
jednotící činitel a vyvarovat se tak čistému protlačování vlastních zájmů. 2
Ještě na sklonku roku 2015 se zdálo, že Polsko nedokáže upozadit vlastní zájmy na úkor své oficiální
pozice coby pořadatele summitu. Od začátku roku 2016 se však polská pozice posunula k mnohem
větší smířlivosti. Významným faktorem bylo především oznámení o zvýšení americké vojenské
přítomnosti ve střední Evropě.3
„Čelíme dramatickému zhoršení bezpečnostní situace ve východním a jižním sousedství Evropy,
částečně na polském zápraží. Kvůli tomu tlačíme na naše spojence, aby přijali více dynamický přístup
k Alianci,“4 vysvětluje polskou pozici polský ministr zahraničních věcí Witold Waszczykowski v komentáři
pro Foreign Policy. „Musíme vyslat silnou zprávu na obranu demokracie a respektu k suverenitě a
ochraně mezinárodních hranic,“ dodává.
Polsko před summitem z bezpečnostních důvodů dočasně obnovuje kontroly na svých hranicích
Schengenu. K tomuto kroku přistupuje nejen s ohledem na alianční událost ve Varšavě, ale i vzhledem
k dalším akcím, které se zde v horizontu příštího měsíce konají. Těmi jsou Světové dny mládeže
v Krakově (25.–31. července) a s nimi spojená návštěva papeže Františka.5
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2. O čem se bude jednat?
Agenda summitu do určité míry navazuje na závěry z Walesu, kde se tehdy vzhledem k ruskoukrajinskému konfliktu dostala do popředí především témata výše obranných rozpočtů členských států
Aliance, připravenost Aliance na různé bezpečnostní hrozby či přítomnost spojeneckých jednotek ve
východní části NATO.
Ústředním tématem summitu ve Varšavě bude silnější přítomnost NATO ve střední Evropě.6 Polsko
dlouhodobě volá po zřízení alianční základny na svém území. K tomu lze jen připomenout slova tehdy
čerstvě zvoleného polského prezidenta Andrzeje Dudy z loňského srpna, který základny NATO ve
střední Evropě označil za priority varšavského summitu. Před dokončením tohoto textu nebyla oficiální
agenda summitu zveřejněna, předpokládaná agenda je tedy nastíněna na základě relevantních
dostupných zdrojů.
Od roku 2014 Polsko trvalo na vybudování základny se zhruba 10 tisíci vojáky se stálým mandátem.
Tato vize však byla aliančními partnery vyhodnocena jako nereálná. V květnu letošního roku tak polský
ministr obrany Antoni Macierewicz připustil, že pro posílení odstrašování Ruské federace by mělo stačit
do země vyslat jeden posílený prapor, tedy zhruba tisíc mužů na základě rotačního principu. 7
Doporučení pro agendu nadcházejícího summitu dobře shrnula analýza German Marshall Fund
vytvořená v kooperaci s Odborem veřejné diplomacie NATO. Dle textu by alianční špičky měly projednat
rozmístění dvou rotujících brigád (v každé kolem 1000 mužů) na východním křídle Aliance a posílení
akceschopnosti proti hybridním hrozbám. Neméně důležité je pak zefektivnění role NATO ve
Středomoří, revitalizace partnerství a politiky otevřených dveří. Viditelným bodem agendy pak má být
jaderná politika NATO.8
Od letošního summitu se neočekává přímá revize strategických dokumentů, kterými jsou NATO
Strategic Concept9 a Deterrence and Defence Posture Review,10 přijaté v letech 2010 (respektive 2012).
Jako znatelně pravděpodobnější se jeví užší specifikace pojmů používaných v těchto dokumentech.
Na potřebu posílení jaderných kapacit Aliance, zejména ve vztahu k vydírání ze strany Ruské federace
upozorňuje think tank Atlantic Council.11 Za nejdůležitější body spojené s jaderným odstrašováním, které
by neměly chybět na agendě varšavského summitu, považuje schopnost oficiálně rozeznat hrozbu a
informovat o ní veřejnost, následně rekonstruovat deklaratorní politiky NATO, posílit jaderné kapacity
NATO, novelizovat plány pro jadernou konfrontaci, zároveň však udržovat a zesilovat solidární přístup.
„Naši kolektivní bezpečnost neposilujeme, abychom konflikt provokovali, ale předešli mu. Nejsme ve
stádiu nové studené války,“ řekl na začátku června letošního roku generální tajemník NATO Jens
Stoltenberg. Tím však narazil na aktuální nejednotnost v názorech na konfrontaci s Ruskou federací
napříč NATO. Státy západní Evropy ruskou agresivní politiku vnímají jako problém, ne však tak ožehavý
jako východní členové aliance nebo zejména pobaltské republiky.
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3. Čelem k Rusku
Jak bylo zmíněno výše, rozhodnutí o konání Summitu ve Varšavě může být nahlíženo jako výraz
podpory Polsku a dalším východním státům Aliance, které se obávají agrese Ruska. Konání tamějšího
summitu ale není zdaleka jediným výrazem podpory spojenců východnímu křídlu NATO.
Na konci letošního března generál Philip Breedlove, vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, uvedl, že
USA hodlají posílit svoji přítomnost ve východní Evropě v reakci na agresivní Rusko a pokračovat tak v
plánu silného a vyrovnaného přístupu k podpoře spojenců a partnerů ve východní Evropě i jinde.12
Obavy spojenců z Ruska nejsou nijak nepodložené, naopak.
Pomineme-li ruskou agresi na Ukrajině, lze zmínit opakované hazardní akce, které se odehrály na prahu
východní hranice NATO – například případ ruských vojenských letounů simulujících útok v blízkosti
amerického torpédoborce v Baltském moři letos v dubnu.13 Stejně tak na klidu Alianci nepřidají výzkumy
amerického think-tanku RANDCorporation, které naznačují, že v případě ruské intervence by NATO
nebylo schopno ubránit území svých nejexponovanějších členů, protože ruské jednotky by vzhledem ke
své dobré mobilitě byly schopny dosáhnout Tallinu a Rigy mezi 36 až 60 hodinami.14
Na území středo- a východoevropských členů Aliance tak na počátku roku 2017 zamíří tři rotační plně
osazené bojové brigády pro střídání pozic mezi Rumunskem, Polskem Litvou, Lotyšskem a
Estonskem.15 USA v daných zemích také hodlají rozmístit vojenskou techniku pro stabilizaci regionální
bezpečnosti. Spolu s USA pak Německo a Spojené království údajně plánují vyslat čtyři prapory.16
Většina spojeneckých aktivit ve východním cípu NATO ale naráží na Zakládající akt NATO-Rusko
(NATO-Russia Founding Act) z roku 1997, který zapovídá trvalé nasazení významného množství
bojových jednotek u ruských hranic.17 V mnohém však dokument postrádá přesné formulace a jasné
nastavení, je tedy neustálým předmětem diskuzí obou stran.
Co se týče posilování či alespoň udržování přítomnosti spojeneckých sil v samotném Polsku, které
letošní summit hostí, lze například připomenout letošní květen, kdy Spojené státy zahájily konstrukci
druhého pozemního interceptoru protiraketového štítu v Polsku budovaného od roku 2009
s plánovaným dokončením na rok 2018.18 V polském Štětíně dále od roku 1999 sídlí Vícenárodní sbor
sever-východ, na jehož zřízení se spolu s Polskem podílelo i Dánsko a Německo.19
V Polsku se dále v červnu uskutečnilo největší vojenské cvičení NATO v letošním roce s názvem
Anakonda. Pro samotnou hostitelskou zemi jde s účastí 31 tisíc jednotek o vůbec největší cvičení od
roku 1989. Manévrů na zemi, ve vzduchu, na moři a se zapojením speciálních sil se účastnilo 24 zemí
NATO a Partnerství pro mír, a to včetně České republiky, Ukrajiny či Gruzie. Cvičení se zaměřilo na
obranu východního křídla Aliance.20
Státy tvořící východní hranici NATO obecně žádají posílení a větší pozornost Aliance pro odrazení
případné agrese Ruska – na tom se ostatně shodli i nejvyšší představitelé devíti členských zemí
východní části NATO, kteří se v listopadu 2015 sešli na zvláštním summitu v Bukurešti.21 Účelem
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setkání bylo také sladit postoj východních členů Aliance tak, aby na nadcházejícím summitu ve Varšavě
byli schopni vystupovat jednotně, takže bude zajímavé, zda se jim tento záměr podaří realizovat.22
Při hlasech východních států NATO žádajících o větší pozornost jejich spojenců si ale nelze nepoložit
otázku, zda tito členové sami činí dostatek pro to, aby mohli být vnímáni jako dobří partneři. Polsko lze
v tomto ohledu jistě vyzdvihnout. Splňuje 2% hranici výdajů na obranu ze svého HDP, disponuje největší
armádou v regionu a nadále se věnuje její modernizaci. I přes nepřítomnost stálé základny NATO jej lze
považovat za garanta regionální bezpečnosti v oblasti Pobaltí.
Co se týče dalších východních členů NATO a jejich výdajů na obranu, požadované 2% hranice pak
dosahuje ještě Estonsko, které ruskou hrozbu pociťuje velmi intenzivně. Jeho pobaltští sousedé Litva
a Lotyšsko jsou však s výdaji již na 1 %. Podobně je na tom například ČR (1 %), Slovensko (1,1 %) a
Maďarsko vydává dokonce jen 0,8 %.23
I přesto, že vojenské výdaje zemí střední a východní Evropy jsou vesměs nedostatečné, údaje za rok
2015 napověděly, že obecný pokles výdajů na obranu v Alianci končí, v samotné střední Evropě pak
SIPRI zaznamenal růst výdajů až o 13 %, a to především u států sousedících s Ruskem a Ukrajinou.24

I. Gruzie na cestě do NATO?
Jednou z dlouhodoběji otevřených otázek, které se přenáší na letošní summit, je případné členství
Gruzie v NATO.25 Tato nejvíce prozápadní kavkazská země s bohatými, přičemž relativně nedávnými
zkušenostmi s ruským mocnářstvím, usiluje o přibližování k Západu již od své nezávislosti v roce 1991
a začlenění do Aliance dlouhodobě deklaruje jako jednu z priorit své zahraniční politiky.26 Plánem Gruzie
pro nadcházející summit by tak mohlo být získání Akčního plánu členství NATO. Letos v květnu se
v Gruzii dokonce uskutečnilo společné cvičení jednotek Gruzie, USA a Spojeného království nazvané
Noble Partner. Ruské ministerstvo zahraniční označilo manévry za provokaci.27
Na straně NATO tak přetrvává obava, že přijetí Gruzie by způsobilo zbytečné problémy v již tak
napjatých vztazích Aliance a Ruska. Nicméně argumentaci „dráždění Ruska“ může podkopávat možné
budování spojeneckých základen v zemích východního křídla NATO, které jsou podobně jako Gruzie
geograficky blízké Rusku. Avšak tyto základny jsou ve vztahu NATO-Rusko očividně obecně vnímány
jako méně problémové než otázka vstupu Gruzie do Aliance.
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4. Mezi Walesem a Varšavou
V době rostoucích výzev na jižním a východním úbočí NATO by měl být summit ve Varšavě přelomovým
v historii summitů Aliance. „Čelíme jednomu z nejobtížnějších bezpečnostních prostředí za dekády,“
uvedl zástupce generálního tajemníka NATO Alexander Vershbow. Dle něj je nutné čelit výzvám
revizionistického Ruska a současně se vypořádávat s tzv. krizovým půlměsícem, který se rozprostírá
přes celý Blízký východ a severní Afriku. „Neúspěch není možností,“ zdůrazňuje Vershbow.28
Pokud je summit ve Varšavě vnímán jako zásadní v historii summitů NATO, Foreign Policy k tomu
připomíná, že základním principem Aliance je odstrašovat vnějšího agresora, sdílet vojenské schopnosti
a demonstrovat solidaritu, která učiní odstrašování důvěryhodným. Varšavský summit by měl tyto
základní principy oživit.29 „Wales byl okamžitou odpovědí. Varšava bude místem, kde učiníme důležitá
rozhodnutí o dlouhodobé adaptaci,“ uvádí Vershbow.30
Oživení základních principů by mělo znamenat Spojené státy sdílející pohled na svět se svými
evropskými partnery a spojence ze západní Evropy, kteří si uvědomují geopolitickou realitu a s ohledem
na to navyšují podporu svým spojencům ve východní části Aliance. Měl by být vyslán jasný signál
putinovskému Rusku, které orientuje značnou část své zahraniční politiky na rozdělení NATO.
Lze k tomu jen zrekapitulovat, že Rusko anektovalo Krym v březnu 2014, podporuje separatisty na
východě Ukrajiny a hazarduje s provokacemi vůči členům NATO a jeho partnerům. V listopadu 2015 to
mělo za následek vyhrocení vztahů mezi Tureckem a Ruskem poté, co Turci sestřelili ruskou stíhačku
u syrské hranice.
Letos v dubnu ruské stíhačky simulovaly útoky na americký torpédoborec v Baltském moři na vzdálenost
30–50 stop. Pokud by se USA rozhodly stíhačky sestřelit, byly by v právu. Pravděpodobně nikdo nemá
zájem zjišťovat, co by tento krok následně mohl způsobit ze strany Ruska. K tomu lze již jen doplnit, že
za loňský rok Rusko podniklo více než 800 válečných cvičení u východoevropských hranic, většina z
nich nebyla dopředu řádně oznámena, a tedy byla v rozporu s mezinárodními dohodami.31
Očekávalo se, že s blížícím se summitem ve Varšavě bude Rusko stupňovat své provokace. Tento
pohled zastává například Ian Brzezinski, bývalý úředník Pentagonu. Protihlasem je mu ale druhý muž
Aliance, generál Petr Pavel, který takovýto vývoj považuje za nepravděpodobný a nevěří, že by se
Rusko za současných podmínek pokoušelo destabilizovat Summit.32
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5. Závěr
Na varšavském setkání špiček Severoatlantické aliance se bude projednávat především posilování
vojenských kapacit dislokovaných ve východní části NATO s ohledem na pokračující provokace ze
strany Ruské federace. V globálním kontextu by se pak na summitu mělo jednat o způsobech adaptace
na měnící se bezpečnostní prostředí, na jehož povaze se stále markantněji podílejí nestátní aktéři, různá
osvobozenecká hnutí a teroristické organizace.
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