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Anotace:
Článek se zabývá vývojem Severoatlantické aliance po skončení studené 

války. Nastiňuje základní etapy adaptace NATO na nové mezinárodní bezpeč-
nostní prostředí, posuny v evropské bezpečnostní architektuře a změny bez-
pečnostních hrozeb. Autor upozorňuje na odklon Severoatlantické aliance od 
organizace zaměřené výlučně na zajištění kolektivní obrany. V nespolední řadě 
se článek zabývá také perspektivami této organizace ve 21. století.

¬¬¬

Úvod
Vývoj mezinárodních vztahů byl v posledním desetiletí 20. století poznamenán 

zánikem bipolárního světa, rozkladem východního bloku a rozpadem Sovětského svazu. 
Tyto události měly hluboký vliv na charakter politiky a způsob politického rozhodo-
vání jak jednotlivých států tak mezinárodních organizací, kterých jsou tyto státy členem. 
Na pořad dne byly postaveny otázky vytváření nové formy mezinárodních vztahů, 
včetně vztahů transatlantických a včleňování do mechanismu vzájemné spolupráce do té 
doby znepřátelených států. Oproti očekávání nabídly státy transatlantického společenství 
řídící se společnými hodnotami, zájmy, cíli a potřebami, zemím náležejícím do bývalého 
sovětského impéria politickou, ekonomickou, společenskou a kulturní spolupráci, která 
měla překonat existující bariéry. Zakrátko se spolupráce rozšířila i na spolupráci vojen-
sko-politickou, která byla v předcházejícím období velmi omezena a podléhala obou-
stranným formálním i neformálním restrikcím. 

Podstatnou úlohu v tomto období sehrála Severoatlantická aliance. NATO na sebe 
v době charakteristické narůstáním globalizačních procesů a rozvojem komunikace na 
různých úrovních politického, hospodářského a sociálního života, vznikem geopolitic-
kých makroregionů jako nové zprostředkující platformy mezinárodních vztahů, ustálení 
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kolektivních politických stereotypů, obecného rozšíření a zkvalitnění počtu organizací 
působících v mezinárodní aréně, vzalo roli organizace, kolem níž se soustřeďuje všechno 
úsilí ve sféře obrany a bezpečnosti. Na počátku bylo v roce 1990 tzv. Poselství z Tur-
nberry, ve kterém státy NATO oznámily svou připravenost navázat užší vztahy s dosa-
vadními nepřáteli a vyzvaly je ke spolupráci. V roce 1991 následoval prostřednictvím 
Římské deklarace návrh na vybudování bezpečnostního systému založeném na vzá-
jemné kooperaci. Deklarace je důležitým časovým zlomem, kterým se otevřela nová 
etapa ve spolupráci mezi Východem a Západem a postupně se začaly stírat všechny, 
v minulosti tak markantní, rozdíly. 

Hodnotíme-li význam proměny, kterou Severoatlantická aliance prošla na prahu 
devadesátých let 20. století, nesmíme zapomenout, že zásadní vliv na její charakter měl 
rozpad bipolárního světa, východního bloku a Sovětského svazu. Neméně závažnými se 
ukázaly i změny, které probíhaly v rámci států tehdejšího severoatlantického společen-
ství. Ukazuje se totiž, že na základě Maastrichtské smlouvy o Evropské unii a dohodám 
o společné evropské zahraniční a bezpečnostní politice došlo k zásadnímu přehodnocení 
podoby a charakteru vztahů mezi USA a Kanadou na straně jedné a jejich evropskými 
partnery na straně druhé. Tím, že postupující proces evropské integrace zahrnuje stále 
širší problematiku bezpečnosti a obrany, dochází k transformaci stávajících forem spolu-
práce při řešení koniktů a krizí. Modely transatlantické spolupráce, které se, stejně jako 
postavení a funkce Severoatlantické aliance, formovaly během posledního půl století, 
tak podléhají závažným změnám.

1.  NATO v centru mezinárodní bezpečnosti
V současné době, kdy konec studené války přinesl politické, ekonomické, vojen-

ské a sociální změny a transatlantické společenství musí čelit novým výzvám a novému 
druhu ohrožení, dochází k přeformulování a přehodnocení dosavadních metod a forem 
spolupráce v transatlantických vztazích tak, aby lépe vyhovovaly nynější politické situ-
aci. Tyto nové změny přesahují hranici denované v Severoatlantické smlouvě článkem 
5. Vše vyplývá ze změn současného bezpečnostním klimatu, ve kterém existuje jen malé 
riziko totální války schopné zničit civilizaci. V souvislosti s těmito změnami se přestává 
počítat pouze se schopností zajištění „statické“ bezpečnosti opřené o silnou armádu při-
pravenou „zevnitř“ se postavit ozbrojené agresi v tradičně chápaném ozbrojeném kon-
iktu. Současná doba staví do popředí schopnost „dynamické“ bezpečnosti umožňující 
lépe reagovat na nové výzvy a ohrožení související s rozpadem bipolárního systému 
a s postupujícím procesem globalizace.

Tyto tendence, které se poprvé projevily v čase operací „Pouštní štít“ a „Pouštní 
bouře“ namířených proti Iráku získaly konečnou podobu během operací „Allied Force“ 
na území bývalé Jugoslávie, „Enduring Freedom“ v Afgánistánu či „Iraq Freedom“ 
a staly se novým a základním činitelem spolupráce v rámci transatlantických vztahů 
v oblasti bezpečnosti a obrany. Zajišťování dynamické bezpečnosti, o které se nyní opírá 
bezpečnost severoatlantického společenství, je typické schopností pružně reagovat, za 



užití různorodých metod a prostředků (politických, ekonomických, vojenských) na jaké-
koliv ohrožení, rychlým přemístěním sil a prostředků na místa, kde se odehrávají různé 
konikty, rychlém pohybem v mezinárodním společenství a využíváním preventivní 
diplomacie k zajištění bezpečnosti v různých částech světa. Bezpečnost je stále více 
zajišťována prostřednictvím vybrané skupiny států, které jsou schopné plnit výše zmí-
něné úkoly. Projevem stability transatlantického společenství při podnikání společných 
akcí spolu se zachováním vedoucí role USA je právní a morální legitimita přijatých roz-
hodnutí shodných s normami demokratického státu a hodnotami otevřené společnosti.

Rozvoj transatlantických vztahů v oblasti bezpečnosti a obrany, jejich mnohoznač-
nost, stávající interakce mezi jednotlivým státy a jejích vliv na jiné účastníky způsobují, 
že stále větší úlohu hrají činitele nacházející se mimo tradiční vojenské, politické, eko-
nomické a společensko-kulturní faktory. Tento jev mění tvář současného světa, meziná-
rodního prostředí i našich životních podmínek. Má vliv na utváření a charakter NATO 
a na svazek spojující USA s jejich evropskými spojenci vyjádřený společnou americko-
evropskou aktivitou na mezinárodním fóru. Tato skutečnost má několik příčin: 1. nárůst 
vzájemné závislosti mezi jednotlivými státy a s tím související identikaci společných 
cílů, výzev a ohrožení; 2. přirozenou dominanci USA v mezinárodní politice a způsob 
jakým je tato dominance realizována; 3. existenci různých struktur a mezinárodních 
grémií, ve kterých jsou realizovány zájmy celého transatlantického společenství.

Změny postihly i politickou praxi v oblasti bezpečnosti a obrany. Zatímco v období 
studené války se veškerá spolupráce oblastech obrany a bezpečnosti odehrávala pouze 
a výlučně ve strukturách NATO a za účasti jeho členských států, od počátku devadesá-
tých let 20. století se oblast působení NATO, jež předenovalo své cíle, rozšiřuje. Tento 
proces můžeme sledovat jak v mnohých v dokumentech tak v praktické politice Aliance, 
počínaje poselstvím z Turnberry, Londýnskou deklarací z roku 1990, navázáním spolu-
práce se státy střední a východní Evropy, ustanovením Severoatlantické rady pro spolu-
práci, Programem partnerství pro mír, mechanismy spolupráce se zeměmi severní Afriky 
a Blízkého východu v rámci Středomořského dialogu, působení v Bosně a Hercegovině, 
strategickou koncepcí přijatou roku 1999 ve Washingtonu až po bombardování Jugoslá-
vie. Na základě vyjmenovaných dokumentů a akcí můžeme organizace sledovat vývoj 
Severoatlantické aliance od obranného společenství tvořeného souhrnem států, které se 
ve jménu společné obrany společně sdíleného prostoru zavázaly k vojensko-politické 
spolupráci po celoevropskou bezpečnostní organizaci. Tu obecně chápeme jako spolek 
států připravených přijmout zodpovědnost za bezpečnost a pořádek na kontinentě i na 
jeho perifériích a současně usilujících o prosazovaní společných zájmů a v určitých situ-
acích i poskytujících se vzájemnou pomoc. 

Produktem naznačeného vývoje je Euroatlantická rada partnerství, která nahradila 
Severoatlantickou radu pro spolupráci a rozšířila hranice svého působení o okruh států, 
s kterými Aliance spolupracuje, rozšířený program Partnerství pro mír, jenž se stal 
etapou předcházející vlastnímu členství a Středomořský dialog. Pro stabilitu a bez-
pečnost v Evropě je významná především iniciativa pro jihovýchodní Evropu, která 
pomocí vojensko-politické spolupráce opřené o mechanismy NATO stabilizovala Bal-
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kánský poloostrov. Tato iniciativa umožnila NATO překročit meze dané obsahem článku 
5 Washingtonské smlouvy. V tomto kontextu je vhodné připomenout, že v letech 
1994—1999 byly provedeny změny samotné spolupráce NATO s nealiančními státy, 
která byla v některých případech opřena o individuální smlouvy, jako např. Rada NATO 
– Rusko, Rada NATO–Ukrajina. Tyto struktury, které původně vznikly jako platforma 
konzultace a spolupráce nabírají v případě Ruské federace nového charakteru. 

Přelom ve vztazích NATO a Ruské federace a obnovení jejich sbližování nastal 
po období, ve kterém v důsledku kosovské krize roku 1999 byly vzájemné vztahy 
ochlazeny. Tento vývoj můžeme považovat za výsledek urychlení různých politických 
procesů působících ve sféře bezpečnosti a obrany po 11. září 2001, mezi které patří 
zejména: 1. americko-ruský dialog v otázkách bezpečnosti a praktická spolupráce během 
operace „Enduring Freedom“ v Afgánistánu, 2. otevřenost NATO a ochota zapojit Rusko 
do procesů konzultace v rámci Aliance a 3. změny při provádění operací NATO schvá-
lené poslední strategickou koncepcí.

Výše uvedené jevy, stejně jako rozšiřování Severoatlantické aliance, jsou potvrze-
ním teze, že dosavadní role NATO jako obranného svazu pomalu končí a samotná orga-
nizace se vydala na cestu vytváření celoevropské bezpečnostní struktury spočívající více 
v politické spolupráci ve jménu společně sdílených hodnot, nežli v potřebě společné čin-
nosti za pomoci společných prostředků. 

V souvislosti s výše jmenovaným, odvolávajíce se na změny NATO v letech 
1999—2004 můžeme učinit do budoucna jeden závěr. Eliminaci jakéhokoli reálného 
ohrožení bezpečnosti států transatlantického společenství, zejména pak států NATO, 
které bude vyžadovat okamžitou reakci přesahující rámec Washingtonské smlouvy, 
nebude provádět celá Aliance, nýbrž pouze skupina nejschopnějších států. Jako rozho-
dující se ukážou následující faktory: 1. zajištění odpovídajících sil na odpovídajícím 
stupni připravenosti, 2. zajištění prostředků k transportu, zvětšení logistické podpory 
vojsk, v tom i rotace sil, podpora zdravotní péče, schopnost evakuace a 3. spolupráce 
s partnery.

Doposud byl prostor, v němž mohly jednotlivé státy provádět vlastní bezpečnostní 
a obrannou politiku velice přísně vymezen a jejich možnost podílet se na krizích a vstu-
povat do koniktů a válek ležících za touto hranicí byla silně omezena. Nyní nastala 
postupná eroze významu pátého článku Severoatlantické smlouvy spojeného s NATO 
jakožto obranným spolkem. Rozvoj a prohlubování těchto tendencí bude znamenat další 
přehodnocování působení NATO jako nástroje politiky členských států

2.  NATO a nová podoba a charakter transatlantických vztahů
Je nepochybné, že nové formy hrozeb budou determinovat působení států NATO ve 

prospěch jejich bezpečnosti a stability. Tím spíše, jak mnohé ukazuje, že operace de-
nované jako petersberské (tj. nastolení a udržení míru, humanitární a záchranné úkoly) 
budou prováděny jak silami NATO tak pod dohledem EU. Úkolem nejbližší budouc-
nosti proto bude vytvořit efektivnější  mechanismy k jejich provádění (např. dvou i více-
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stranná spolupráce USA s vybranými partnery, spolupráce NATO s EU) a v neposlední 
řadě dále zabránit prohlubování rozdílů ve vybavení armád USA a jejich evropských 
spojenců, které je úzce spojeno se snižováním válečného nebezpečí na evropském kon-
tinentě a vybíráním mírových dividend evropskými státy. Za této situace se stále více 
ukazuje nezbytnost vzájemné spolupráce mezi USA a evropskými zeměmi a význam 
větší angažovanosti evropských států v mírových operacích. S tím souvisí i posilování 
těch struktur EU, které mají na starost otázky bezpečnosti a obrany, což v závěru povede 
k redenování současné podoby transatlantických vztahů ve sféře bezpečnostní politiky. 
V této souvislosti mají význam zejména následující faktory: 1. Procesy reforem obran-
ného potenciálu států NATO, které započaly v roce 1999. Prvním krokem byla iniciativa 
ke zvýšení obranyschopnosti NATO, kladoucích si za úkol komplexní zlepšení obran-
ného potenciálu NATO, zvýšení úrovně vzájemné kooperace a zvýšenou efektivitu 
při plánování obrany, v tom i plánování vojenské; 2. Posílení evropské obranyschop-
nosti v rámci EU ovlivněné postupným přeformulováním charakteru a významu NATO 
během první poloviny devadesátých let. Severoatlantická aliance a její kapacity přestaly 
být hlavním subjektem, od něhož by se odvíjela idea evropské bezpečnosti a obrany. 
Namísto toho se stalo partnerem v implementaci této ideje; 3. Přehodnocení dosavad-
ních způsobů myšlení a názorů na bezpečnost transatlantického společenství. Spojené 
státy vypověděly dohodu o omezení antiraketových systémů a vydaly se vlastní cestou 
k zajištění bezpečnosti. Provedením operace v Iráku vystoupily USA v úloze státu, který 
nevzal na vědomí evropské obavy v provádění akcí týkajících se kolektivní bezpeč-
nosti.

Na tomto základě se otevírají i otázky politického a ekonomického rozměru bez-
pečnosti a obrany, které vybočují z hranic institucionální spolupráce v rámci NATO. 
Vztahy mezi USA a EU jsou determinované vztahem obou subjektů ke způsobu potírání 
mezinárodního terorismu, řešení koniktu na Blízkém východě (zejména izraelsko-pa-
lestinského sporu), či postupu vůči krizovým oblastem a koniktům (např. Irák) a jsou 
předmětem zásadních neshod. Příčinou je i chybějící společná vize v přístupu k řešení 
koniktů. Specickou oblastí, ve které dochází ke konfrontaci amerických a evropských 
představ (tj. USA a EU) o charakteru společných vztahů v oblasti bezpečnosti jsou vzá-
jemné vztahy s třetími zeměmi. Často vynikající stav evropských vztahů s USA bývá 
na překážku v rozvíjení vztahů z ostatními zeměmi, jež jsou součástí EU. Příkladem zde 
mohou být události z let 1999—2002 kdy se jednalo o účast, respektive neúčast Norska, 
Polska, České republiky, Maďarska a Turecka při práci nad institucionální reformou EU 
v oblasti společné bezpečnosti a obrany, která je praktickou realizací evropské bezpeč-
nostní a obranné identity. Tyto státy, jež byly členy NATO, byly vnímány jako obhájci 
amerického stanoviska v otázkách evropské bezpečnosti. Na adresu výše jmenovaných 
států bylo v té době řečeno mnoho více či méně formálních výhrad, které se týkaly 
pojetí evropské bezpečnosti a role USA a NATO v evropském bezpečnostním systému 
a forem, metod a praktické realizace evropské bezpečnostní identity a obrany. Důsled-
kem tohoto stavu je vzájemná rivalita komplikující transatlantické vztahy v oblasti bez-
pečnosti a obrany. Další pozitivní vývoj transatlantické bezpečnostní spolupráce závisí 
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především na: 1. vzájemné spolupráci mezi jednotlivými evropskými státy seskupenými 
v EU a na organizačních svazcích s USA a Kanadou, 2. změně funkcí organizací a insti-
tucí generujících institucionalizaci transatlantických vztahů v oblasti bezpečnosti, které 
mají zároveň i vliv na charakter vzájemných svazků mezi americkými státy a jejich 
evropskými spojenci a 3. povaze normativních řešení učiněných na pozadí současného 
relativního úpadku moci států transatlantického společenství a na rozvoji vztahů mezi 
státy tvořícími toto společenství. 

Podobně i směr procesu institucionalizace transatlantických bezpečnostních vztahů 
a jejich perspektiva jsou spojeny s dilematy, které se týkají podoby vzájemných interakcí 
v politické, bezpečnostní, ekonomické, společenské a kulturní oblasti. Odkazujeme-li 
na ekonomický rozměr bezpečnosti a obrany spojený, mimo jiné, s prohlubujícími se 
technicko-technologickým rozdíly ve vyzbrojení států NATO, můžeme konstatovat, že 
mezi americkými a evropskými spojenci se zvětšuje asymetrie ve výdajích na obranu 
a bezpečnost. Američané a spolu s nimi i Kanaďané si v devadesátých letech udrželi 
vysokou úroveň výdajů na modernizaci a zbrojení, čímž, na rozdíl od svých evropských 
spojenců, kteří zredukovali rozpočty na obranu, prohlubovali svou technologickou pře-
vahu ve vojenském vybavení. Vojenský potenciál Evropy a Ameriky se tak v konečném 
důsledku od sebe stále více vzdaluje, což omezuje možnosti evropských států provádět 
efektivní vojenské operace. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že existující plat-
formy, na jejichž základě by mohla být srovnána úroveň vybavení jednotlivých armád, 
na příklad iniciativa na zlepšení schopnosti obranných sil NATO, podobně jako operační 
plány EU, jsou v současnosti jen velice slabě využívány. Příčinou tohoto stavu je mimo 
jiné i skutečnost, že snahy o vznik autonomní evropské bezpečnostní a obranné politiky 
doprovází nedůvěra ze strany USA. Ty varují před odtrhnutím Evropy od USA v bez-
pečnostní sféře, dublováním struktur NATO a diskriminací států, které jsou členy NATO 
a nejsou dosud členy EU při účasti na společné evropské bezpečnostní politice. 

Rozporů mezi USA a evropskými státy není málo a nezanedbatelného stupně dosa-
huje i jejich vzájemná rivalita v oblasti bezpečnosti. Důvod, stejně jako v minulosti je 
ten, že až do současné doby nebylo vyřešeno v jakém pořadí má NATO přijímat rozhod-
nutí. Předmětem sporu je, mají-li se případná rozhodnutí nejprve projednat v evropských 
grémiích. Američané svým přístupem mnohokráte determinovali postoj západoevrop-
ských spojenců vůči problémům vystupujících v prostředí mezinárodního společenství. 
Avšak s pádem bariér vzniklých v čase studené války tento model transatlantických 
vztahů pomalu ustupuje a na místo něho přichází nová forma vztahů opřená o vzájem-
nou spolupráci. Důvodem je posílení pozice evropských států seskupených v EU a také 
nutnost vymezení nového modus vivendi mezi USA a jejich evropskými spojenci.

Zájmy západoevropských a severoamerických partnerů jsou velmi blízké, zůstávají 
však stále otevřené některé otázky. Patří mezi ně především: 1. jaký je charakter vzájem-
ného vztahu, 2. jak zajišťovat odpovídající úroveň bezpečnosti v Evropě za situace, kdy 
USA značně zredukují svůj vojenský potenciál na kontinentě a 3. jak prosadit přiznání 
větší odpovědnosti EU v oblasti bezpečnosti a obrany.
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Nastíněné otázky ukazují podstatu současných procesů v transatlantických vzta-
zích. Bezprostředním způsobem se dotýkají Severoatlantické aliance, neboť jsou spo-
jeny se základní otázkou a sice jakou roli bude hrát a jaké místo bude zaujímat EU 
v oblasti bezpečnosti a obrany států tvořících transatlantické společenství. Proto, když 
denujeme současný poměr mezi USA a Kanadou na straně jedné a jejich evropskými 
spojenci na straně druhé, můžeme dojít k následujícím závěrům: 1. rozvoj transatlantic-
kých vztahů vstoupil po ukončení studené války do nové etapy, v níž dosavadní poli-
tická, organizační a normativní řešení podléhají revizi, 2. neexistuje společná představa 
transatlantických vztahů, což znamená, že může být jak základem spolupráce tak zákla-
dem rivality mezi USA a jejich evropskými partnery a 3. transformace transatlantických 
vztahů probíhá v podmínkách nárůstu vzájemné závislosti mezi různorodými politic-
kými, ekonomickými a společenskými procesy, jež se sice nezřídka odehrávají mimo 
hranice společenství, avšak vliv na jejich podobu mají.

V souvislosti s tím můžeme současný stav, kdy se rozhoduje jak silná budou pouta 
mezi USA a Evropou, považovat za etapu, v níž se uskutečňuje rozdělení zodpovědnosti 
za mezinárodní záležitosti v rámci transatlantického společenství. Děje se tak proto, že 
o společných politických, bezpečnostních a ekonomických zájmech a podobě transat-
lantických vztahů a formě spolupráce rozhodují, i přes existující rozdílné pohledy jed-
notlivých států, pragmatismus, společné potřeby a tradice. Ty stanovují základ na němž 
se budovaly minulé a jsou modikovány současné transatlantické vztahy. Zvláštní roli 
v tomto procese hraje institucionalizace vyjádřená dialogem mezi USA, Kanadou a EU. 

Spojené státy mají s ohledem na své postavení a politické možnosti schopnost 
zabraňovat negativním politickým, vojenským a ekonomickým procesům a tendencím, 
prakticky na jakémkoliv místě celé zeměkoule. Členské státy EU – tak jako ona samotná 
– v současné době takové schopnosti nemají a jsou pochyby, zda je v nejbližší době 
vůbec získají v takové míře, aby mohly účinně pomáhat USA a vystupovat v roli jejich 
plnoprávného partnera. Odtud vyplývá jak dynamika tak evoluce americko-evropských 
vztahů a podstata stávajících změn. Integrující se Evropa není schopna samostatně čelit 
výzvám současného světa a Spojené státy nechtějí být zase osamocené v roli globál-
ního vůdce (supervelmoci). Proto je transformace NATO podřízena následujícím cílům: 
1. zachování transatlantického společenství, jeho stabilitě, rozvoji a bezpečnosti, 2. roz-
šíření NATO o další státy a zachováním efektivity dosavadních nástrojů prostřednictvím 
Partnerství pro mír či jiných struktur posilujících transatlantické společenství a 3. vypra-
cování nového modu vivendi mezi USA, Kanadou a jejich evropskými partnery. 

3.  NATO v transatlantických vztazích na prahu 21. století
Aby snahy jednotlivých států o upevnění bezpečnosti měly nějaký smysl, je 

nezbytné udržet NATO jako garanta transatlantické spolupráce v při zajišťování bezpeč-
nosti. Není totiž pochyb, že NATO zůstane ve střednědobé perspektivě hlavní základ-
nou, na které se bude realizovat transatlantická bezpečnostní, a také, i když ne v jistém 
výhledu nezbytně, i obranná politika. Vyplývá to z role a významu Aliance na meziná-
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rodní politické scéně. Stabilizace evropského kontinentu, úspěšné rozšíření organizace, 
spolupráce se státy, jež zůstaly mimo hlavní proud evropské integrace, tedy procesy, 
které vznikly na půdě NATO, znamenají, že transatlantické společenství nemá k dispo-
zici lepší strukturu, jejímž prostřednictvím by mohlo realizovat své politické cíle ve 
vztazích se státy a subjekty nacházejícími se mimo jeho okruh. Jinak vypadá situace 
z pohledu NATO, které po více než čtyřech desítkách let, kdy bylo organicky svázáno 
s problematikou obrany ztrácí pozvolna význam jako jediná opora transatlantické bez-
pečnosti a s úspěchem může být zastoupeno jinými politickými a vojenskými pro-
středky, které budou schopny zabránit bezprostřednímu ohrožení jednotlivých členských 
států. Důvodem je objevení se nových bezpečnostních hrozeb (mezinárodní terorismus, 
migrace), růst významu lokálních koniktů a krizí pro bezpečnost transatlantického spo-
lečenství, vznik efektivnějších metod k jejich potlačování (spolupráce USA s jedním 
nebo i s více vybranými partnery), prohlubování nerovnosti ve výzbroji evropských 
armád a armády USA. V této souvislosti zůstává otázkou, jaké místo zaujmou státy EU 
při budování nových politických nástrojů k zachování bezpečnosti.

Je nepochybné, že pouze americko-evropská spolupráce může urovnat vzájemné 
rozpory v řadách demokratických států, zabránit negativním jevům a tendencím na 
mezinárodní scéně a uchovat si vliv na chod událostí nejen na evropském kontinentě. 
O to spíše, že jde o státy se společnými kulturními, historickými a civilizačními kořeny. 
Díky svým úzkým společným vazbám jsou jediným společenstvím demokratických 
států, které trvale udržuje společné normativní a institucionální svazky zajišťující jim 
vliv na mezinárodní vztahy. 

Společně s novými potřebami svých členských států přebírá NATO podobu celo-
evropské bezpečnostní organizace, která v nových mezinárodních podmínkách realizuje 
staronové cíle. Na rozdíl od minulosti však nepotřebuje pouze a výlučně vojenské pro-
středky. V nových podmínkách je často s větším úspěchem zastupuje: 1. preventivní 
diplomacie, manipulace s majetkem a materiálem nezbytným pro jiné subjekty s cílem 
přinutit jej ke změně jeho činnosti, postojů a koncepcí, 2. výzvědná činnost, inltrace 
státního aparátu, kontrola politických stran, manipulace s politiky, sabotáže, organizo-
vání změny režimů, 3. použití zbraní vůči jinému státu případně hrozba jejich použití. 

Z toho vychází i staronová role NATO, které: 1. má být nástrojem umožňujícím 
posilování ideálů svobody jednotlivce, demokracie jako společenského zřízení, tržního 
hospodářství jako formy, v níž se realizují individuální a společenské potřeby, 2. má 
za úkol stabilizovat evropský kontinent, zajistit existenci a rozvoj státům NATO a stano-
vit platformu, na jejímž základě by se předcházelo vnějším nebezpečím a 3. zajišťovat 
úkoly obsažené ve Washingtonské smlouvě.

Výše načrtnuté poznámky k transformaci Severoatlantické aliance a s ní spojené 
otázky nevyčerpávají celou šíři problematiky. Jedná se spíše o prezentaci určitých před-
stav a pokus o uspořádání některých otázek svázaných z transformací NATO a s rolí 
jako tato organizace hraje na prahu 21. století při ochraně bezpečnosti transatlantického 
společenství. Zároveň jsem se pokusil svým příspěvkem přispět k hlubšímu studiu nad 
úlohou a postavením NATO na současné mezinárodní scéně a osvětlit úlohu vzájemných 
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vztahů spojujících státy v rámci mezinárodních politických, ekonomických, společen-
ských struktur tak jako v oblasti bezpečnosti a obrany. 
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