
Bezpečnost a mír v Evropě: politické důsledky války na Ukrajině 

 

V rámci online akce jsme 13. dubna diskutovali 

o ruské invazi na Ukrajině a jejích důsledcích. 

Diskuse, kterou moderovala Lucie Römer, se 

zúčastnili MdB Jörg Nürnberger, člen 

výboru pro obranu německého Spolkového 

sněmu, a Lubomír Zaorálek, předseda 

Masarykovy demokratické akademie a bývalý 

ministr kultury a zahraničních věcí České 

republiky. Téměř devadesátiminutová diskuse se zaměřila především na bezpečnostní a 

obranně-politické aspekty konfliktu: Jak by se měla utvářet evropská bezpečnostní a obranná 

politika, a to i s ohledem na NATO, co lze očekávat od 100 miliard eur ze zvláštních fondů, 

které ohlásila německá vláda, a jaké možnosti spolupráce má Česká republika a Německo? 

Kromě toho se debata zabývala také rozměrem energetické politiky, který pro EU 27 přímo 

vyplývá z konfliktu. 

 

EU a NATO se musí vzájemně doplňovat, zároveň je EU na NATO závislá 

Nürnberger, který byl několik dní před touto událostí u NATO-Battlegroups v Pobaltí, na úvod 

zdůraznil, že je důležité nyní zajistit východní křídlo NATO. V rámci EU i NATO je podle něj 

třeba prohloubit spolupráci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky. Totéž platí pro souhru 

EU a NATO. Nürnberger a Zaorálek se 

proto vyslovili pro úzkou spolupráci mezi 

těmito dvěma subjekty, neboť ta je 

základním předpokladem věrohodné obrany 

proti Rusku. To platí především pro jaderné 

odstrašování. Vzhledem k vystoupení Velké 

Británie z EU, postoji Francie a porušení 

Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, které by znamenalo obstarání jaderných zbraní v 

Německu, nebylo možné nahradit úzký kontakt s USA coby jadernou mocností.  

 

Jörg Nürnberger 

Lucie Römer 



Ačkoli se zahraniční politika USA soustředí především na Tichomoří, ruská invaze opět 

přivedla Evropu do centra její pozornosti. Uvidíme, jak se budou vztahy s USA vyvíjet ve 

střednědobém horizontu, například s ohledem na případnou kandidaturu nebo zvolení Trumpa. 

Evropa se proto musí ve střednědobém a 

dlouhodobém horizontu stát nezávislejší. Z 

dlouhodobého hlediska vidí Nürnberger jako cíl 

společnou evropskou armádu. Na cestě k tomuto 

cíli podle něj EU potřebuje jednotný postoj, jasné 

rozdělení úkolů a efektivní využívání finančních 

zdrojů. Nürnberger a Zaorálek uvítali strategický 

kompas EU. Zároveň však oba vidí potřebu zlepšení. 

 

Výbava místo zbrojení na přelomu epochy 

Dalším tématem diskuse byl zvláštní fond ve výši 100 miliard eur, který 27. února oznámil Olaf 

Scholz. Nürnberger podporuje tento fond a dosažení 2% cíle. To je nezbytné k odstranění 

trvajících nedostatků a mezer ve schopnostech. To se týká větších projektů, jako je nákup 

amerických letounů F35 pro jaderné podílení se Německa. Nürnberger uvedl, že současná 

Tornada Bundeswehru byla aktuální, když před 35 lety sloužil v armádě. 

 

Podle Nürnbergera je současná výchozí pozice německé obranné politiky dána především 

politickým vývojem od konce studené války. Zatímco v sedmdesátých a osmdesátých letech 

minulého století dosahovaly výdaje na obranu v době studené války tří až čtyř procent, od 

devadesátých let klesly pod dvě procenta, což Nürnberger přičítá i základní akceptaci 

německým obyvatelstvem. Nürnberger zde rozpoznává určitou pohodlnost, která v Německu 

dlouho panovala a s níž se dlouho vyhýbalo nepříjemným, ale přesto nutným politickým 

diskusím. Například požadavek, aby země NATO v roce 2014 po anexi Krymu splnily 2% cíl, 

německá strana téměř nepřijala. 

 

Efektivnějším investicím navíc brání právní rámcové podmínky. Z 50 miliard dosavadních 

výdajů na obranu je 10 miliard k dispozici na investice, protože 40 miliard je pevně zařazeno 

do rozpočtu, například na personální náklady nebo základní potřeby, jako jsou náklady na 

vytápění kasáren a výcvikovou munici. Rozpočet na obranu je navíc projednáván Spolkovým 

sněmem jako součást souhrnného rozpočtu, v němž se počítá s plánováním na jeden rok. 

Lubomír Zaorálek 



Oddělení zvláštního fondu od spolkového rozpočtu umožní dlouhodobější plánování. Zvláštní 

fond rovněž plní 2% cíl. 

 

Dodávky těžkých zbraní provázené obtížemi 

S pokračující válkou rostou požadavky na dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu i v Německu. 

Rozhodnutí v této věci je výhradně politické a musí ho učinit spolková vláda; zbrojní průmysl 

by na něj neměl mít žádný vliv, řekl Nürnberger. Dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu 

představují řadu problémů. Ukrajinské ozbrojené síly by také musely být speciálně vycvičeny 

pro práci s německou technikou. Za tímto účelem by museli na Ukrajinu vycestovat němečtí 

školitelé nebo by ukrajinské ozbrojené síly musely přijet do Německa. Nürnberger v takovém 

případě vidí nebezpečí, že by to Rusko vyhodnotilo jako aktivní vměšování do války ze strany 

člena NATO. Bez ohledu na to Nürnberger předpokládá, že těžké zbraně budou s přihlédnutím 

k délce trvání výcviku připraveny k nasazení v červnu nebo červenci. 

 

Rozvíjení interoperability a spolupráce mezi Českou republikou a Německem 

Nürnberger a Zaorálek vítají prohloubení německo-českých vztahů, které je kvůli společné 

hranici tak jako tak potřebné. Toho lze dosáhnout pravidelnými výměnami, například v rámci 

vojenských cvičení. Tím je zajištěno jejich „společné fungování“. V konečném důsledku z toho 

má prospěch celá EU i NATO.  Jednou z překážek je zatím jazyková bariéra, uvedl Nürnberger, 

jehož znalost češtiny se u Čechů pravidelně setkává s překvapením. 

 

„Méně spontánních nápadů, místo toho plnění závazků“ 

Zaorálek odmítá návrh ministryně obrany Černochové (ODS) na umístění amerických vojáků 

v ČR. Na jedné straně taková nabídka z americké strany zásadně chybí, na straně druhé Zaorálek 

toto oznámení vyhodnotil jako odváděcí manévr s ohledem na diskuse o možném plynovém 

embargu. Namísto vyjadřování takových „spontánních myšlenek“ musí Česká republika nadále 

plnit své závazky jako člen NATO. K tomu patří moderní armáda i role České republiky jako 

hlavního centra pro ozbrojené síly ostatních zemí NATO. 

 

Energetická nezávislost na Rusku 

Válka má také energeticko-politický rozměr. Zatímco dříve byl odklon od fosilních paliv 

založen na argumentech týkajících se klimatu a životního prostředí, nyní hraje hlavní roli také 

aspekt energetické nezávislosti.  Na jedné straně jsou členové EU závislí – i když v různé míře 

– na dodávkách plynu z Ruska. Na druhou stranu je Putinova válka dodávkami plynu 



přinejmenším nepřímo spolufinancována. Nürnberger kritizuje zastavení dodávek ruského 

plynu, protože by to ohrozilo hospodářskou prosperitu a společenskou soudržnost. To je mimo 

jiné patrné z růstu cen energií.  

 

Témata českého předsednictví jsou definována externě 

Zaorálek je přesvědčen, že válka na Ukrajině rozhodujícím způsobem určí i české předsednictví 

v Radě EU od července 2022. Patří sem témata jako obranná a bezpečnostní politika, ale také 

energetická nezávislost EU a řešení problému ukrajinských válečných uprchlíků. 

 

Hard power namísto soft power a význam diplomacie 

Kromě aktuálních naléhavých otázek bezpečnostní, obranné a energetické politiky si Zaorálek 

klade také otázku, jak klasifikovat politické principy, které určovaly evropskou politiku vůči 

Rusku v posledních 30 letech. Toto období se vyznačovalo heslem „Wandel durch Handel“ 

(„změna prostřednictvím obchodu“). Věřilo se, že takzvaná „soft power“ v době globalizace 

umožní prostřednictvím diplomacie a hospodářských vztahů oběma stranám sblížení. V mnoha 

částech Evropy tato orientace rozhodujícím způsobem formovala společnost, a tím i politickou 

kulturu. Nürnberger a Zaorálek tuto cestu přes diplomacii coby klíčovou kompetenci sociální 

demokracie nadále podporují. Ačkoli v současné době není snadné (znovu)navázat kontakty, 

ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je to naprosto nezbytné. Koneckonců stabilní 

mírová a bezpečnostní politika v Evropě je ve střednědobém a dlouhodobém horizontu 

myslitelná pouze s integrací Ruska. 

 

Současně se nabízí otázka udržitelnosti změny kurzu: Bude tento nový kurz, který spočívá v 

mnohem větším spoléhání se na „hard power“ prostřednictvím zvýšených výdajů na obranu, 

vojenského odstrašování atd. ve vztahu k Rusku, dlouhodobě podporován velkou částí 

obyvatelstva? Nürnberger v této souvislosti poukázal na aktuální průzkumy, které ukazují na 

zvýšený pocit ohrožení v německé společnosti. Konečné hodnocení však zde samozřejmě ještě 

není možné provést. 

 

V této velmi neklidné a obtížné době je o to důležitější věnovat se také pozitivním vývojům a 

upozornit na ně. Zde je jistě třeba zdůraznit solidaritu a jednotu EU a jejích členských států, 

kterou je třeba i nadále udržovat. Svůj podíl na tom mají i události, jako byla tato 13. dubna, 

kterou se česko-německé vztahy zřetelně a dále upevňují! 


