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1   Úvod

Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) je bezesporu nejvýznamnější bezpečnostní organizací na světě. Původně vznikla na obranu západní Evropy před komunismem, avšak po skončení studené války se její role změnila a NATO se stalo organizací zajišťující i mírové, stabilizační a humanitární mise mimo území členských zemí NATO. Tato práce je stručným přehledem informací o zahraničních misích NATO. K těm hlavním patří operace v prostoru bývalé Jugoslávie, ke kterým se na počátku 21. století přidaly operace v rámci globální války svobodného světa proti terorismu.

2   Změna úlohy NATO

Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen NATO) byla založena v dubnu 1949 jako mezinárodní vojensko-politická bezpečnostní organizace sdružující svobodné demokratické státy západní Evropy a Severní Ameriky. V té době se tradoval zajímavý slogan vystihující hlavní úlohy NATO v tzv. studené válce: „Držet Američany v Evropě, Rusy mimo Evropu a Němce při zemi.“ Jinými slovy, NATO tak po čtyřicet let sloužilo jako prostředek zachování americké přítomnosti v Evropě, jako záštita proti expanzivní politice Sovětského svazu a jako kontrolní autorita pro znovuvyzbrojení Západního Německa.
V letech 1989-1990 se sovětské impérium zhroutilo. Jednotlivé země bývalého východního bloku se jedna po druhé stávaly demokratickými a jevily zájem o „návrat do Evropy“. Zdálo se, že NATO se stává bezpředmětnou organizací, protože vlastně zanikla hrozba, před níž měl bránit princip kolektivní bezpečnosti vyjádřený Článkem 5 Severoatlantické smlouvy. V té době nebyly vůbec neobvyklé úvahy o úplném rozpuštění NATO a tento názor určitou dobu zastávali např. i Václav Havel a Václav Klaus.
V roce 1991 přijalo NATO tzv. Strategický koncept, který znamenal zásadní změny v jeho politice. Objevily se v něm prvky jako rozšířené pojetí bezpečnosti (vedle vojenské a politické také ekonomická, sociální a environmentální), „otevření“ NATO pro země východní Evropy, prevence konfliktů, krizový management, snaha bránit šíření zbraní hromadného ničení atd.  NATO Handbook 2006, p. 19. Organizace vytvořená fakticky za účelem globálního konfliktu se SSSR se změnila ve svazek vhodnější pro novou geopolitickou realitu, v níž hraje hlavní roli dominance USA. Hlavními úkoly v tomto „novém světě“ jsou udržování, případně vynucování míru, humanitární nebo záchranné akce a samozřejmě boj proti terorismu a šíření ZHN.
Potřebnost NATO se již brzy potvrdila při rozpadu Jugoslávie a následné občanské válce. NATO na žádost Organizace spojených národů poskytlo nejprve jednotky pro dodržování a vynucování sankcí proti nástupnickým republikám a posléze zahájilo i mírové a humanitární operace přímo na území bývalé Jugoslávie. Koncem 90. let se NATO angažovalo v konfliktu týkajícím se Kosova a Makedonie; uskutečnilo vojenskou operaci Allied Force proti Srbsku a posléze provedlo odzbrojení Albánců v Makedonii. Na počátku 21. století se Aliance zapojila do globální války proti terorismu a vyslala síly do Afghánistánu a posléze do Iráku. Konečně poslední dvě operace mimo území NATO představuje pomoc Africké unii při udržování míru v oblasti Darfúru a humanitární pomoc Pákistánu po loňském zemětřesení.

3   Mise NATO v bývalé Jugoslávii

První příležitostí pro uplatnění nových úkolů NATO se stal rozpad Jugoslávie a následná občanská válka. Ta začala v červnu 1991, kdy se od federace oddělily Chorvatsko a Slovinsko a federální vláda v Bělehradě proti nim vyslala armádu. Boje trvaly do ledna 1992, kdy bylo díky OSN dojednáno příměří a do oblasti dorazily jednotky OSN UNPROFOR. Hlavní část války se však odehrávala na území Bosny a Hercegoviny, která vyhlásila nezávislost 3. března 1992. Střetávaly se tam síly Srbů, Chorvatů a Muslimů, jež se těšily i podpoře ze zahraničí.  Visingr, L.: Výbušný Balkán (2.): Rozpad Jugoslávie, ATM, roč. XXXVII, č. 4, 2005, s. 36 a 39.
OSN musela na tuto situaci reagovat. 9. února 1992 byla Radou bezpečnosti OSN přijata rezoluce č. 781, která ustanovila bezletovou zónu nad Bosnou a Hercegovinou. Jelikož sama OSN nedisponovala potřebnými prostředky pro uplatnění této rezoluce, obrátila se na NATO. Aliance poskytla letouny včasné výstrahy a vzdušné kontroly (AWACS) typu E-3 Sentry a vyslala je nad Bosnu v rámci operace Sky Monitor. Šlo o vůbec první zahraniční vojenskou akci vedenou pod vlajkou NATO. Letouny AWACS operovaly ze základen v Itálii a Řecku a obsluhovaly je mezinárodní osádky; později se zapojily i obdobné francouzské letouny typu E-3F. Tato operace trvala až do listopadu 2004.  Operation Sky Monitor, on-line text (http://www.globalsecurity.org/military/ops/sky_monitor.htm).
Záhy se však ukázalo, že pouhé hlídkování nestačí. Letadla AWACS sice mohla efektivně monitorovat vzdušný prostor nad Bosnou, avšak případné narušitele nemohla nijak zastavit. Rada bezpečnosti OSN proto 31. března 1993 schválila rezoluci č. 816, která vlastně povolila ozbrojené vynucování rezoluce č. 781. 12. dubna 1993 NATO zahájilo operaci Deny Flight, v jejímž rámci létala nad Bosnou bojová letadla s úkolem zasahovat proti všem vzdušným cílům v této bezletové zóně, které nebyly autorizovány jednotkami UNPROFOR. Za necelý rok přišel i den první bojové akce pod vlajkou Aliance. 28. února 1994 narušilo šest srbských letounů Galeb bezletovou zónu a americké stíhačky F-16 čtyři z nich sestřelily. V průběhu roku 1994 vzdušné síly NATO uskutečnily několik sérií úderů proti postavením a základnám bosenských Srbů, což byla odpověď na útoky Srbů proti Muslimům a silám UNPROFOR a na občasné ostřelování letadel Aliance. Při několika takových akcích zaútočilo NATO i na srbské cíle nacházející na území Chorvatska. Zřejmě nejznámější událostí bylo sestřelení americké stíhačky F-16 2. června 1995 a následná záchrana pilota Scotta O’Gradyho. Operace Deny Flight byla ukončena v prosinci 1995, kdy už v Bosně víceméně panoval klid.  Operation Deny Flight (http://www.globalsecurity.org/military/ops/deny_flight.htm).

Největší vzdušnou bojovou operací NATO nad Bosnou byla operace Deliberate Force, jež začala 30. srpna 1995. Šlo o pádnou odpověď na srbské útoky proti „bezpečným zónám“ pro bosenské Muslimy a na obléhání a ostřelování bosenského hlavního města Sarajeva. Jednalo se o první vojenskou operaci Aliance naplánovanou od začátku jako útoky proti pozemním cílům nepřítele. Jednotky NATO po dva týdny systematicky likvidovaly vojenská postavení a těžké zbraně bosenských Srbů. Až 14. září vyjádřili Srbové vůli jednat a operace Deliberate Force skončila, což ve výsledku znamenalo i konec bosenského konfliktu.  Operation Deliberate Force, on-line text (http://www.globalsecurity.org/military/ops/deliberate_force.htm).  Visingr, L.: Výbušný Balkán (2.): Rozpad Jugoslávie, ATM, roč. XXXVII, č. 4, 2005, s. 41.
Vedle vzdušných operací probíhaly také námořní operace s cílem dohlížet na dodržování sankcí a embarg uvalených OSN. Jednalo se o rezoluce č. 713 a 757, do jejichž realizace se zapojilo NATO a rovněž Západoevropská unie (WEU). V červenci 1992 zahájily válečné lodě zemí NATO hlídkování u černohorského a chorvatského pobřeží v rámci operace Maritime Monitor, zatímco WEU prováděla obdobnou operaci Sharp Vigilance. Vojenské lodě působily za podpory námořních hlídkových letadel. Operace Maritime Monitor skončila v listopadu 1992.  Operation Maritime Monitor, on-line text (http://www.globalsecurity.org/military/ops/maritime_monitor.htm). Okamžitě však na ni navázala obdobná operace Maritime Guard na podporu rezoluce OSN č. 787; stejně tak WEU reagovala operací Sharp Fence.  Operation Maritime Guard, on-line text (http://www.globalsecurity.org/military/ops/maritime_guard.htm). Obě tyto mise byly ukončeny 15. června 1992. Od tohoto dne pak jednotky pod velením NATO a WEU prováděly jedinou společnou operaci Sharp Guard, která trvala až do června 1996. Za tuto dobu bylo zachyceno 74 000 lodí, z nichž 6000 bylo prověřeno přímo na moři.  Operation Sharp Guard, on-line text (http://www.globalsecurity.org/military/ops/sharp_guard.htm).
Nejdůležitější část operací NATO však začala až po ukončení bojů v Bosně. Podle dohod z Daytonu měly na území Bosny a Hercegoviny působit mezinárodní mírové jednotky, které by dohlížely na mír mezi třemi etniky ve válkou zničené zemi. OSN požádala Alianci, aby v Bosně uskutečnilo pozemní bezpečnostní operaci. NATO zahájilo misi Joint Endeavor a do Bosny se postupně přesunulo 60 000 mužů sil IFOR (Implementation Force). Byla to první mise pod velením NATO, které se zúčastnily i síly zemí mimo Alianci, mezi nimiž nechybělo ani 865 českých vojáků. Hlavním úkolem jednotek IFOR bylo dovést Bosnu k volbám, které se odehrály v září 1996. Mandát mise IFOR trval přesně jeden rok, tedy do prosince 1996. Na její místo pak nastoupily jednotky SFOR.  Operation Joint Endeavor, on-line text (http://www.globalsecurity.org/military/ops/joint_endeavor.htm).  Visingr, L.: Výbušný Balkán (2.): Rozpad Jugoslávie, ATM, roč. XXXVII, č. 4, 2005, s. 41.

Působení sil SFOR (Stabilization Force) bylo zahájeno v prosinci 1996 pod oficiálním názvem Joint Guard a přímo navazovalo na IFOR. Maximální síla jednotek SFOR byla okolo 35 000 mužů. Podílely se na ní ozbrojené síly 36 zemí NATO a Partnerství pro mír a dalších pěti zemí. SFOR dohlížela na klidný vývoj Bosny a Hercegoviny po prvních poválečných volbách a fakticky fungovala jako náhrada „domácích“ bezpečnostních sborů, které se teprve formovaly. Mandát jednotek SFOR skončil v červnu 1998. Následovala ovšem další fáze působení SFOR, která je někdy označována jako SFOR II a trvala do prosince 2004. Aliance uskutečnila tuto misi pod označením Joint Forge. V letech 1996-2001 se mise SFOR účastnila rovněž Armáda České republiky, která pro ni poskytla jednotky o celkové síle 650 mužů. Působení jednotek NATO v Bosně skončilo v prosinci 2004, kdy jejich úkoly převzala mise Evropské unie EUFOR.  SFOR, on-line text (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3707).
Rozpory mezi slovanskými národy v Jugoslávii se podařilo alespoň částečně vyřešit, ale stále zůstával problém Albánců v srbské oblasti Kosovo. Krize se vyhrotila v roce 1997, kdy Kosovská osvobozenecká armáda (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) vyhlásila otevřenou válku Srbům. V regionu probíhaly boje, prudce narůstal počet obětí a rovněž počet uprchlíků. Mezinárodní společenství iniciovalo několik sérií jednání, z nichž největší probíhala v únoru 1999 ve francouzském Rambouillet. Západní svět otevřeně sdělil srbské vládě, že je připraven dodržování práv Albánců vynutit, a požadoval vstup mezinárodních jednotek do Kosova, což odmítli Srbové i Rusové. NATO se rozhodlo, že mírové prostředky byly vyčerpány.
24. března 1999 začala vzdušná bojová operace Allied Force. Vojenské letouny NATO se zaměřily na srbské protiletadlové zbraně a srbské vojenské jednotky v Kosovu. Nálety se postupně rozšířily na celé území Srbska. Srbové sice dokázali způsobit NATO určité ztráty, ale ty byly v celkovém součtu bezvýznamné. Koncem května 1999 začínalo být jasné, že síly NATO mohou oslabit srbskou armádu natolik, že bude možné uskutečnit pozemní invazi a dostat mezinárodní jednotky do Kosova i proti vůli Bělehradu. Srbové se proto tajně dohodli s Ruskem, že vyšle do Kosova své jednotky jako protiváhu jednotek NATO. 2. června 1999 Bělehrad oznámil, že přistupuje na podmínky Aliance. Za osm dní byla operace Allied Force ukončena, a Srbové se začali stahovat z Kosova. 12. června je nahradily síly KFOR, jež byly do oblasti rozmístěny v rámci operace Joint Guardian a fungují jako silová podpora dočasné mezinárodní správy UNMIK. Jejich síla dosahuje 46 000 mužů. Od dubna 2005 nese operace označení Joint Enterprise. V rámci jednotek KFOR působí také čeští vojáci.  Visingr, L.: Výbušný Balkán (3.): Kosovská krize, ATM, roč. XXXVII, č. 5, 2005, s. 26-31.  KFOR, on-line text (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=7090).

Problém Albánců se však záhy vynořil i v sousední Makedonii, kde došlo k ozbrojenému povstání albánské menšiny proti makedonské vládě. Krize vážně hrozila přerůst až ve válku mezi Albánií a Makedonií. Mezinárodní společenství však naštěstí dokázalo válce zabránit a dojednat příměří. Náročného úkolu odzbrojit albánské povstalce se ujalo NATO. V první fázi probíhaly mise Essential Harvest a Amber Fox, z nichž první zahrnovala vlastní odzbrojení Albánců a zničení jejich těžkých zbraní, zatímco druhá byla vlastně bezpečnostním dohledem nad Makedonií a realizací mírového plánu. Akce Essential Harvest probíhala od 27. srpna do 26. září 2001 a mise Amber Fox od 27. září do 15. prosince 2001. Následujícího dne NATO zahájilo dlouhodobou operaci Allied Harmony, která dohlížela na celkový vývoj v zemi. Tato operace skončila 31. března 2003, kdy tyto úkoly převzaly jednotky EUFOR. NATO ovšem stále udržuje v makedonském hlavním městě Skopje pomocné velení.  NATO HQ Skopje, on-line text (http://www.nato.int/fyrom/home.htm).

4   Mise NATO ve válce proti terorismu

Prostor bývalé Jugoslávie byl nejrozsáhlejším působištěm sil pod velením NATO. Jeho úkoly v této oblasti však v poslední době postupně přebírá Evropská unie, pro níž představuje Balkán v mnoha ohledech kriticky důležitou oblast. Podstatná část kapacit NATO se uvolnila, a mohla se tedy zapojit do globální války svobodného světa proti mezinárodnímu terorismu. V jejím rámci se jednotky Aliance podílejí na třech významných vojenských operacích, a to v Afghánistánu, Iráku a ve Středozemním moři.
Po teroristických útocích 11. září 2001 vyhlásily Spojené státy válku terorismu. Jako první byl na řadě Afghánistán, jehož fundamentalistická vláda hnutí Taliban nezakrytě podporovala teroristy z organizace al-Kajda. V říjnu 2001 zahájily americké a britské síly vojenský útok proti Afghánistánu a za podpory jednotek tzv. Severní aliance rychle porazily Taliban. Poté nastala etapa stabilizace a rekonstrukce. Do Afghánistánu přišly mezinárodní jednotky ISAF (International Security Assistance Force) s mandátem OSN. Jejich hlavní část tvoří právě síly zemí NATO. Dohlížejí na demokratický vývoj země, pomáhají při rekonstrukci, bojují proti zbytkům Talibanu a al-Kajdy a spolupracují se silami protiteroristické operace Enduring Freedom. Jednotky ISAF mají asi 20 000 mužů. Původně působily pod velením USA, ale 31. července 2006 převzalo velení NATO. Jedná se o první a zatím i největší mimoevropskou mezinárodní operaci pod vlajkou Aliance. Důležitou součástí mise ISAF jsou tzv. Provinční rekonstrukční týmy (PRT) pracující na základě partnerství vojenského a civilního sektoru. Na misi ISAF se podílí i Armáda České republiky, jež poskytla pyrotechniky pro mezinárodní letiště v Kábulu a další vojáky z různých jednotek pro PRT.  International Security Assistance Force, on-line text (http://www.nato.int/issues/afghanistan/index.html).  Operace NATO Afghánistán, on-line text (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6392).
Po vyřazení Afghánistánu ze světové teroristické sítě následovala na jaře 2003 vojenská operace USA a jejich spojenců proti Iráku. Diktátorský režim Saddáma Husajna padl a země se po desítkách let vydala na cestu k demokracii. Na náročné stabilizaci a rekonstrukci Iráku se podílí řada států a organizací. NATO se na žádost nové irácké vlády rozhodlo zapojit se do výcviku iráckých bezpečnostních sil. Na předměstí Bagdádu se nachází výcvikové středisko, v němž důstojníci zemí Aliance trénují irácké policisty a vojáky. Tato činnost je koordinována s Mnohonárodními silami (Multi-National Forces) pod velením USA. Výcvikové mise NATO v Iráku se účastní příslušníci české armády, zejména vojenské policie.  NATO’s assistance to Iraq, on-line text (http://www.nato.int/issues/iraq-assistance/index.html).  Koaliční operace Mnohonárodních sil Irák, on-line text (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6390).

Třetí operace NATO na podporu války proti terorismu není v České republice příliš známa, snad proto, že se celá odehrává na moři. Jedná se o operaci Active Endeavour, která pokrývá celé Středozemní moře od břehů Arabského poloostrova po Gibraltar. Tato operace je jedním z opatření, která členské země NATO přijaly po 11. září 2001 na základě aktivace Článku 5 Severoatlantické smlouvy, tj. onoho článku o vzájemné obraně, který byl takto uplatněn vůbec poprvé v historii Aliance. Válečná plavidla zemí Aliance v rámci operace Active Endeavour hlídkují s cílem sledovat a zastavovat teroristické aktivity v regionu Středozemního moře a poskytují doprovod civilním lodím, které proplouvají Gibraltarem. Dosud bylo monitorováno více než 75 000 lodí, z nichž přes 100 podezřelých bylo zastaveno a přímo na moři prověřeno. Ozbrojený doprovod byl poskytnut cca 480 civilním lodím.  Operation Active Endeavour, on-line text (http://www.nato.int/issues/active_endeavour/index.html). Do operace Active Endeavour se nedávno zapojilo i Rusko a velení NATO doufá, že díky spolupráci s Ruskem a Ukrajinou by bylo možné rozšířit protiteroristické hlídkování i na Černé moře.  Ruská válečná loď hlídkuje pod vlajkou NATO, on-line text (http://www.natoaktual.cz/ruska-valecna-lod-hlidkuje-pod-vlajkou-nato-fk9-/na_zpravy.asp?c=A060929_103711_na_zpravy_m02).

5   Ostatní zahraniční mise NATO

Do kompletního výčtu operací NATO mimo území členských států spadají ještě dvě mise. První z nich se odehrála na území Pákistánu, který 8. října 2005 zasáhlo ničivé zemětřesení s následkem více než 80 000 mrtvých a obrovských materiálních škod. Celý svět začal ihned poskytovat humanitární a další pomoc. 11. října 2005 proto zahájilo NATO lety transportních letounů, které do Pákistánu dopravily 3500 tun zásob, dále ženisty, zdravotníky a speciální zařízení pro okamžitou i dlouhodobější pomoc. Mise jménem Winter Race skončila 1. února 2006. Jednalo se o první výslovně humanitární „neozbrojenou“ operaci NATO.  Pakistan earthquake relief operation, on-line text (http://www.nato.int/issues/pakistan_earthquake/index.html).
Konečně poslední mise se týká neklidné oblasti Darfúr na západě Súdánu, kde NATO asistuje mírovým jednotkám Africké unie. Tato mise je zvláštní tím, že nezahrnuje rozmístění vojáků NATO nebo nějakou formu hlídkování, ale jedná se výlučně o logistickou podporu. Africká unie totiž nedisponuje potřebnými přepravními kapacitami, takže NATO požádala o pomoc s dopravou téměř 5000 mužů mírových jednotek. Od 1. července 2006 transportní letouny NATO převážejí africké jednotky z různých zemí do regionu Darfúr a zpět. Kromě NATO se na této operaci podílí též Evropská unie. Obě organizace poskytují také expertní pomoc štábu mírových jednotek, avšak velení operace je záležitostí Africké unie.  NATO’s assistance to the African Union, on-line text (http://www.nato.int/issues/darfur/index.html).

Ačkoli už to leží mimo rámec této práce, v zájmu úplnosti lze dodat, že NATO uskutečňuje i operace na území členských států. Příkladem je operace Eagle Assist v období 2001‑2002, kdy NATO vyslalo letouny E-3 AWACS, aby pomohly s hlídkováním ve vzdušném prostoru USA.  NATO Handbook 2006, p. 167-168. Jiným případem úspěšného nasazení sil NATO na území členského státu je operace Display Deterrence v roce 2003; jednotky NATO tehdy působily v Turecku, aby zabránily případnému teroristickému útoku motivovanému operací proti Iráku.  NATO defensive assistance to Turkey, on-line text (http://www.nato.int/issues/turkey/index.html) Konečně třetí velkou operací NATO na území členského státu byla mise Distinguished Games, která probíhala v Řecku od 2. srpna do 29. září 2004. Jednalo se o speciální rozšíření mise Active Endeavour, kdy vzdušné, pozemní i námořní jednotky síly prováděly hlídkování s cílem zastavit možný teroristický útok proti olympijským hrám.  NATO Assistance to Greece, on-line text (http://www.afsouth.nato.int/JFCN_Factsheets/Athens04/Olympics04.htm).

6   Závěr

Předchozí výčet ukázal, že NATO dokázalo obhájit smysl existence i ve světě po studené válce. Protiteroristické, mírové, stabilizační, rekonstrukční, humanitární a záchranné operace v různých koutech světa vesměs splnily svůj účel. Rozhodující je podíl NATO na stabilizaci bývalé Jugoslávie, zejména Bosny a Hercegoviny, a přinejmenším na snaze o řešení problému kosovských Albánců. Po zahájení globální války proti terorismu se projevuje též schopnost NATO rozmisťovat jednotky ve větší vzdálenosti než na Balkáně. Jestliže vojenské akce USA jsou efektivním prostředkem likvidace nedemokratických režimů, pak mezinárodní operace nejúčinněji zajišťují rekonstrukci osvobozených zemí. OSN nedisponuje žádnými vojenskými silami a Evropská unie se vojenským operacím stále ještě teprve učí, takže NATO zůstává evidentně nejspolehlivějším základem pro mezinárodní mise.
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