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NATO – Severoatlantická aliance
(North Atlantic Treaty Organisation)

VZNIK A ROZŠIŘOVÁNÍ NATO
• NATO vzniká 4.dubna 1949 jako obranné společenství proti hrozbě
východního bloku – hlavní hrozbou je Sovětský Svaz a od roku 1955
Varšavská smlouva

• NATO vzniká v důsledku studené války – rozdělení světa do dvou táborů
pod vedením USA a SSSR
• Zakládajícími členy je 12 zemí západní Evropy a severní Ameriky: Belgie,
Kanada, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko,
Portugalsko, Velká Británie a USA
• Roku 1952 se připojuje Řecko a Turecko
• Roku 1955 Spolková Republika Německo
• Roku 1982 Španělsko
• Roku 1999 Česká republika, Polsko a Maďarsko
• Roku 2004 Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a
Slovinsko
• Roku 2009 Albánie a Chorvatsko
• CELKEM 28 zemí

Rozdělení Evropy v době studené války (1947-1991)

ČLENSKÉ ZEMĚ NATO

Sídlo a znak NATO
- Brusel

STRUKTURA A ORGANIZACE NATO
• Vrcholným orgánem je Rada NATO na úrovni ministrů zahraničí –
zasedá dvakrát ročně v hlavním městě jedné z členských zemí
• V čele organizace stojí generální tajemník – v současnosti Anders
Fogh Rasmussen
• Nejdůležitější armádní institucí je Vojenský výbor, tvořený náčelníky
generálních štábů ozbrojených sil členských zemí

• Sídelním městem NATO je Brusel v Belgii
• Základním principem NATO je konsenzus (rozhodnutí jsou
odsouhlasena jednomyslně všemi členy)
• Hlavním a závazným dokumentem je Severoatlantická smlouva, v
článku 5 je definován princip kolektivní obrany: napadení jakékoli
země Severoatlantické aliance se rovná napadení celé NATO a
vyhlášení války všem zemím aliance

NATO V SOUČASNÉM SVĚTĚ
• Válka v bývalé Jugoslávii (Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko),
včetně humanitárního bombardování municí s ochuzeným uranem
• Mírová mise KFOR v Kosovu – mise se účastní i česká armáda
• Protiteroristická operace v Afghánistánu od roku 2003 – jediný případ
uplatnění čl. 5 Severoatlantické smlouvy v reakci na útoky z 11. září 2001.
Za účasti AČR.
• Operace Ocean Schield – ochrana civilních lodí před útoky somálských
pirátů

• Operace v Libyi – svržení Muhammada Kaddáfího a podpora islamistů
• Příprava protiraketového štítu
• Síly rychlé reakce určené k okamžitému nasazení kdekoliv na světě –
jejich součástí je český prapor radiační, protichemické a biologické
ochrany
• Individuální spolupráce se spřátelenými zeměmi v rámci programu
Partnerství pro mír (např. Rakousko, Srbsko, Maroko, Uzbekistán,
Bahrajn, Jižní Korea)
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