Pražský nukleární summit: prestiž, příležitost, perspektiva

8. dubna 2010 se Praha stala „hlavním městem světa“, když prezidenti USA a Ruské federace podepsali novou smlouvu START, která znamená redukci jejich strategických nukleárních sil. O světovém významu této události se nedá pochybovat, ale co přinesla pro Českou republiku? Sloužila snad Praha jen jako „kulisa“ pro „hry“ supervelmocí? Určitě ne. Americký prezident si pro svůj velký projev o nukleárním odzbrojení i letošní podpis smlouvy s Ruskem nevybral Prahu náhodou. Dokázal, že USA považují Česko za sice malého, ale spolehlivého a blízkého spojence. Ale Česko je současně dobrým a seriózním partnerem i pro Rusko, což o sobě může prohlásit asi jen málo zemí. Praha (ne poprvé) zafungovala jako místo, které pomáhá nacházet cesty k porozumění mezi světovými mocnostmi. Češi navíc ukázali, že si tuto prestiž zaslouží, neboť zorganizování tohoto „super-summitu“ dovedli zvládnout pozoruhodně rychle a účinně. Pro naši zemi ale znamená mnoho i samotná smlouva START, přestože to tak na první pohled nemusí vypadat. Její význam totiž spočívá zejména v tom, že dělá jakousi „poslední tečku“ za studenou válkou a za bipolárním světem, kde platila „hra s nulovým součtem“. Vztahy USA a Ruska se díky ní zlepší, na čemž země střední Evropy mohou jen vydělat, protože již nebudou objektem „přetahování“ mezi sférami vlivu. Snaha Baracka Obamy nalézt s Ruskem shodu na širokém spektru témat (včetně íránského jaderného programu nebo války proti terorismu) tedy neznamená nic více a nic méně než to, že si americký prezident dobře uvědomuje sílu Ruska a chce mít největší zemi na světě za partnera, nikoliv za nepřítele. Rozhodně to neznamená (byť to takhle některá média prezentují), že by Amerika své spojence ve střední a východní Evropě „hodila přes palubu“. O pevnosti spojeneckých vztahů ostatně prezident Obama ubezpečoval i vysoké představitele těchto států. Smlouva START a pražský summit vlastně znamenají nejen definitivní konec „starého“ bipolárního světa, ale současně i významný krok k perspektivnímu novému světovému řádu, který nabídne možnosti pro mnohem více hráčů. V takovém světě se nepochybně mohou prosadit i zájmy České republiky.
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