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I když historické paralely někdy pokulhávají na všechny čtyři, občas poslouží jako 

odstrašující nebo následování vhodné příklady i při hledání východisek z krizí a konfliktů. 

Tak tomu bylo a je při formování strategie Západu vůči rusko-ukrajinské válce. 

Mnichov jako potupný appeasement 

Strategie radikálnějších západních zemí vychází z neblahé mnichovské dohody, v níž se 

představitelé Velké Británie, Francie a Německa a Itálie dohodli na odstoupení českého 

pohraničí Berlínu. Vedlo to k druhé světové válce, a co spáchali Chamberlain, Daladier, Hitler 

a Mussolini, museli za nezměrných obětí napravovat Roosevelt, Stalin a Churchill. Základním 

poučením z tohoto appeasement je neustupovat zlu, postavit se proti němu. 

Limitujícím faktorem aktuálního využití této zkušenosti v co nejradikálnější podobě je jako 

potenciální odveta hrozba jaderné války. Přijatá strategie proto odmítla vytvořit požadovanou 

bezletovou zónu nad Ukrajinou, což de facto znamenalo zapojit se do války, a soustředit se na 

humanitární pomoc a dodávání zbraní. Lépe vyzbrojenému Kyjevu to sice může pomoci při 

jednání s Moskvou, ale vede k vyšším lidským a materiálních ztrátám. Tuto strategii 

podporuje jen pětin Evropanů, což limituje její radikálnější prosazování. Americký vojenský 

expert David Pyne se domnívá, že zásobování ukrajinské armády zbraněmi Kyjevu při jednání 

o příměří nepomůže. 

Versailles je cesta k další válce 

Versailleská mírová smlouva byla nejdůležitější ze šesti smluv uzavřených roku 1919 po 

ukončení první světové války mezi státy Dohody a Centrálními mocnostmi. Německu uložila 

v podstatě nesplnitelné reparace, které zhoršily jeho sociální situaci natolik, že to pomohla k 

moci Adolfu Hitlerovi a vedlo ke druhé světové válce.  

Zatímco versailleská mírová dohoda reagovala na situaci ex post, tedy po porážce Německa, 

současná strategie z ní vycházející reaguje na rusko-ukrajinskou válku ex ante, aby se Putin 

nedostal do podobné bezvýchodné situace. Tato strategie předpokládá, že se Kyjev vzdá části 

svého území. Jako první s ní na konferenci v Davosu přišel Henry Kissinger a podporuje ji 

několik západních představitelů. Podle výzkumu má podporu o polovinu vyšší, je pro ni více 

než třetina Evropanů. 

Při návštěvě představitelů Francie, Německa, Itálie a Rumunska v Kyjevu však bylo jasně 

řečeno, že Ukrajina by si o své budoucnosti měla vlastně rozhodovat sama; byla přitom 

přislíbena podstatná poválečná pomoc a status kandidáta  členství v Evropské unii. To je 

svým způsobem také dilematem. Prezident Putim sice proti členství v EU nic formálně 

nenamítá, ale zároveň by mu bylo proti srsti, kdyby Ukrajina díky tomu zvyšovala svou 
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životní úroveň. To se v reálném času nepředpokládá, kandidát členství Turecko už na něj čeká 

téměř čtvrtstoletí, některé balkánské státy polovinu tohoto času. 

Zisky a ztráty  

Strategie odmítnutí bezletové zóny a realizovaná pomoc mají své heterogenní důsledky, 

Američané jako v podstatě její tvůrci posilují vliv ve světě a budou moci účinněji čelit čínské 

politice jako své bezpečnostní prioritě, Prezidentovi Joe Bidenovi to však vnitropoliticky v 

příštích volbách nepomůže. Není ale možné přehlédnout posílení dolaru a příležitost k vývozu 

energetických zdrojů a zbraňových systémů. Podobně i Číně se daří dostávat Rusko do 

subalternějšího postavení získávat výhody při dovozu energetických zdrojů, který se zvýšil o 

45 procent. Za to Čína mj. pomáhá Rusku dostat se z izolace, např. prostřednictvím BRICS 

(Společné hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky). 

Evropa se sice tváří v tvář agresívnímu ruskému počínání sjednocovala, ale v odvetě 

reciproční sankční politiky musí čelit jejím ekonomickým důsledkům a vynakládat více 

finančních prostředků na obranu, což jednotu narušuje. Místo toho, aby se Brusel blížil 

postavení supervelmocí, hrozí mu spíše periferní postavení. Německo, v němž nová vláda 

chtěla pokračovat v Brandtově východní politice, muselo změnit kurs. Při návštěvě Scholze a 

Macrona se proto nemohlo nemluvit i o uzavření válečného příměří. Francie začíná doplácet 

na svou migrační politiku; v rozdělené společnosti po prezidentských a zvláště parlamentních 

volbách nebezpečně sílí krajní politická křídla Rusy podporovaného hnutí Marine Le Penové 

a sjednocené levice. Ve velké Británii sílí sociální nespokojenost a premiéru Borisi 

Johnsonovi se dosud nepodařilo setřást ze sebe kauzu s pořádáním večírků v době covidu.   

Nejhůře logicky dopadají válčící země. Rusko upadá do hlubší izolace. Vzhledem k 

pokračujícímu vývozu surovinových zdrojů a snížení importu není sice v kritické finanční 

situaci, ale v zemi se zvýšila politická represe, ekonomika klesla o desetinu, sílí inflace a 

pokračuje migrace talentovaných lidí. Vývoj válečných operací ale závisí na prezidentu 

Putinovi. Ten se ocitá mj. i ve složité psychické situaci. Obklopil se především zpravodajci, 

jejichž analýzy byly scestné, takže nemůže netrpět deziluzí. Neodváží se jich však zbavit, 

protože kvůli profesionální deformaci ostatním nevěří.  Ani si není jistý, že by mohl nasadit 

taktické jaderné zbraně. Určitě ne proto, že jeden z nosičů jeho jaderného kufříku podle 

našich veřejnoprávních médií spáchal údajně sebevraždu a je v kómatu. Jedním z východisek 

z konfliktu by pro Putina proto mohlo být naznačené vyhlášení porážky oddílů Azov jako 

jeho vítězství nad neonacismem.  

Nejtragičtější úděl nese Ukrajina, která po vzepětí vlny vlastenectví a západní pomoci přesto 

trpí pocitem appeasementu a vede proxyválku. Ať už tato válka dopadne jakkoli, podle 

jednoho ze scénářů je nutné počítat s tím, že v zemi posílí krajně nacionalistické tendence 

Pomoc a její cena 

Pomoc Ukrajině by nebyla tak nesnadná, kdyby se jednalo o části válkou jen částečně 

poškozená. Horší by to bylo v případě zničeného Donbasu. Je paradoxem, že jej Rusové tak 

ničí, i když jej chtějí buď připojit k Ruské federaci, nebo ovládat jako samostatné doněcké a 



luhanské republiky. Poválečná obnova Ukrajiny je podle premiéra Petra Fialy i programovým 

cílem našeho předsednictví Evropské unii. Podle něho to předpokládá uzavření příměří. 

Rusové však již nyní vysílají do obsazovaných území své odborníky k budování státní správy. 

Evropa však může daleko víc investovat do ekonomiky pod ukrajinskou kontrolou. Složitější 

je v dosavadním rozsahu pokračovat ve vyzbrojování ukrajinské armády, protože zásoby 

sovětských zbraňových systémů jsou v podstatě vyčerpány a samotné západní země potřebují 

ty své nahradit modernějšími, na což vojenský průmyslový komplex v reálném čase nestačí. 

Rusko má nyní i přes ukrajinskou statečnost a schopnost improvizace k vedení války násobný 

lidských a zbraňový potenciál.  

Na rozcestí 

Realizace první mnichovské strategie tak při Putinově neústupnosti zvyšuje riziko jaderné 

války. A to v případě, že by se Rusko v souladu s vojenskou doktrínou ocitlo v "existenčním 

ohrožení" nebo bychom se přímo zapojili do vojenských operací. Zatím se tak situace 

nevyvíjí.  

Realizace té druhé by zřejmě otevřela Putinovi cesta k další anexím. V obou případech hrozí, 

že se před válkou zamrzlý rusko-ukrajinský konflikt v budoucnosti prohloubí. Potvrzuje se 

málo frekventovaný poznatek, zobecněný z dvaceti tisíc válek a povstání, že v rozhodování o 

válkách se většinou přijímají rozhodnutí špatná, v lepším případě méně špatná a výjimečně 

dobrá. Nezbývá než jednat a hledat účinnější strategie dále. Již nyní existují např. italské, 

americké, britské aj. koncepty, ze kterých je možné vycházet.  Chce-li Washington plnit 

vedoucí roli, musí se toho jako tvůrce přijaté strategie ujmout. Jinak je to povinnost Evropské 

unie.    

 


