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Německá Ministryně zahraničí, Annalena Baerbock, odchovanec WEF Klause Schwaba, se 

při debatě v Parlamentárním shromáždění Evropské rady (PACE) vyjádřila o nutnosti zaslání 

dalších zbraní na Ukrajinu. A pak řekla něco, co všecky zešokovalo: „To nejdůležitější, ta 

kritická část je, že jsme v tom všichni dohromady a že nebudeme dál hrát v Evropě tu hru na 

obviňování, protože teď bojujeme všichni proti Rusku a ne jeden proti druhému.“ Jinými 

slovy řekla, že teď je EU ve válce s Ruskem. 

Něco takového způsobilo v celém světě nesmírný rozruch. Proč to řekla? Co ji k tomu vedlo? 

Přece musí poslouchat diktát a ten takové výroky přímo zakazuje! Bylo to snad „Freudovské 

uklouznutí,“ ke kterému dojde v případech, kdy pravda musí za každou cenu ven? 

Zatím co německý kancléř Olaf Scholz neustále zdůrazňoval, že Německo musí Ukrajinu 

podporovat, ale samo se války nesmí zúčastnit, jeho koaliční partnerka Baerbocková se 

vytasila s tak otevřeným a politicky velice nesprávným prohlášením. 

Scholz sám dlouho otálel s posláním německých Leopard 2 tanků na Ukrajinu, ale nakonec 

podlehl nátlaku z Ameriky a z EU. Německá Ministryně obrany, Christine Lambrecht na to 

nechtěla dát souhlas, takže byla donucena odstoupit. 

Samozřejmě, německé tanky znovu na Ukrajině, to je velmi mocné ‚déja vu‘ protože je to 

obdobná situace jako ve 2. světové válce. Tehdy Němci prohráli a pak vydali prohlášení 

„nikdy více,“ čímž mysleli nikdy více se do něčeho takového nezamíchat. A dnes se proviňují 

proti svým vlastním zásadám a proti svému přesvědčení. 

Mluvčí ruského Ministerstva zahraničí, Maria Zacharova se k tomu vyjádřila, že když k tomu 

přičteme, co řekla bývalá kancléřka Merkelová, že Minské dohody byly pouze na získání 

času k vyzbrojení Ukrajiny aby mohla napadnout Rusko, to dává obrázek o tom, že tato válka 

byla plánována již dávno. Zacharová vyzvala německého vyslance v Rusku, aby vysvětlil 

postoj Berlína vůči konfliktu na Ukrajině. 

Členka Bundestagu (německý Kongres) Sahra Wagenknecht, schopná a odvážná osoba, která 

bohužel patří ke špatné straně (levicoví, Die Linke) prohlásila, že tím, co Baerbocková řekla, 

tak ukázala, že se nehodí na její pozici. Ministryně zahraničí má být vrcholně schopný 

diplomat a ne někdo, kdo se chová jako slon v obchodě s porcelánem. Samozřejmě, že má 

pravdu, ale stejně tak je dobře, že pravda vyšla ven. 

Odpor v Německu a protesty 

Rozhodnutí poslat německé tanky na Ukrajinu narazilo na značný odpor. Členka německého 

parlamentu, Sevim Dagdelen prohlásila, že něco takového je ‚historicky špatné.‘ Podle ní, 

většina Němců je proti a požadují více diplomatického jednání na skončení války. 

„Poslat německé tanky na Ukrajinu,“ řekla, „je v zájmu Spojených států a jejich vojensko 

průmyslového odvětví a ne v zájmu Německa. Je to v zájmu elit, neokonů ve Spojených 

státech, kteří si myslí, že Evropa je pro ně to, co byla v 1970. letech Latinská Amerika, což 

byl kontinent, kde mohli dělat co chtěli … Leopard tanky nezmění nic na Ukrajině, protože 

Rusové na ně zareagují.“ Také se zmínila o tom, že něco takového povede pouze k většímu 

množství nesmyslného zabíjení. 
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Je to naprostá pravda. Tanky nic nezmění, protože buď je Rusové okamžitě zničí, nebo se 

porouchají a nebudou snadno opravitelné, anebo s nimi Ukrajinci nebudou schopni vůbec 

zacházet. A přitom se tím Německo očividně znepřáteluje s Ruskem a navazuje na události 

z bitvy u Stalingradu v r. 1941, které by většina Němců a Rusů radši zapomněla. 

Samozřejmě, došlo také k hromadným protestům. V německém Norimberku pochodovaly 

stovky lidí ulicemi a protestovaly proti zbraním na Ukrajinu. Jeden ze zúčastněných řekl, že 

„Žádná válka nesmí jít skrze Německo, což zahrnuje i dodávky zbraní a cokoliv podobného, 

protože jinak bude Německo opět uprostřed toho všeho – což je, co Amerika chce. Ukrajina 

nebude schopna tyto zbraně zaplatit, takže to opět budou Němci, kteří to budou financovat.“ 

Německý Ministr obrany, Boris Pistorius se vyjádřil, že se diví, že někteří lidé zaslání tanků 

na Ukrajinu oslavují. „Na válce není nic k oslavování,“ prohlásil. Plně sympatizuje s těmi, 

kteří mají k dodávkám zbraní do válečné zóny výhrady. 

Rusové též protestovali 

Rozhodnutí německého kancléře Scholze poslat tanky na Ukrajinu vyvolalo v Rusku zrovna 

tak nemalou vlnu odporu. Ta myšlenka, že německé tanky znovu pojedou přes Ukrajinu 

s cílem útočit na Rusko vyvolala v lidech špatné vzpomínky na 2. světovou válku a krvavou 

bitvu u Stalingradu. 

Někteří to považovali za zřetelný signál, že tím Německo vstoupilo do války proti Rusům. 

Podle nich, tyto tanky na území Ukrajiny dávají Rusům oprávnění zaútočit na kritická místa v 

Německu. Jiní volali po bombardování Bundestagu. 

Odezva z Kremlu byla zřetelná a strohá: německé Leopard tanky budou hořet jako všecky 

ostatní. Budou prostě zničeny hned, jak se na Ukrajině objeví. 

Není snadné zacházet s tankem 

Podle odborníků to může trvat i několik let, než se Ukrajinci naučí zacházet s německými 

Leopard 2 a britskými Challenger 2 tanky. Zacházet s něčím tak komplikovaným není vůbec 

snadné. Proto budou muset zároveň s tanky přijít také zkušení vojáci, kteří jsou s tímto 

zařízením obeznámeni. Také údržba těchto strojů je velice obtížná a navíc mají tyto tanky 

nainstalováno přídavné zařízení, které je dělá snadno zničitelné ruskými vojsky. 

Vycvičit ukrajinské vojáky v daném časovém rozmezí, kteří až doteď zacházeli pouze se 

zbraněmi z dob Sovětského svazu se podle jiných zdá doslova nemožné. Takový výcvik trvá 

aspoň rok. Poláci, kteří dostali Leopard 2 tanky již dříve, potřebovali 2-3 roky na to, aby se 

s nimi naučili správně zacházet a udržovat je a přitom byli všichni vojenští odborníci. 

I zacházení se Sovětskými tanky nebylo zcela snadné a zacvičení trvalo 2 roky. Zde není to 

hlavní umět s tankem jezdit a střílet; celá posádka, která tank obsluhuje, musí být dokonale 

sehraná, aby dokázala čelit každé situaci. A s moderními tanky je to o to obtížnější, že 

obsahují velké množství elektroniky. Zadat nevhodný pokyn, nebo nejednat podle 

předepsaného postupu může tank načisto vyřadit z provozu. 

V případě, že je něco v nepořádku, posádka tanku musí okamžitě rozeznat o co jde a co 

nejrychleji problém odstranit, aniž by to napřed studovali v přiložené literatuře. Na příklad, 

na výměnu pásového běhounu, který vyskočil z usazení je přesně předepsaná procedura, jak 

ho zpátky usadit a to všecko musí tito lidé velmi dobře znát. 
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Už jen to, že ládování nábojů, které je v ruských tancích automatizováno, v západních tancích 

je manuální. Tam musí jeden ze čtyř-členné posádky vkládat náboje ručně. Něco takového 

vykonávat za jízdy, když se tank pohybuje po nerovném terénu, je velice obtížné. A přitom 

rychlost, s jakou dokáže tank střílet na bojišti je kritická jak pro výsledek bitvy, tak i pro 

obranu tanku samotného. Ve válce přežije ten, kdo vystřelí první. 

Ruská proti-tanková obrana může snadno tyto tanky vyřídit, zničit a zapálit, jak se ukázalo 

při bojích v Syrii, kde byly Leopard tanky, které používala turecká armáda, snadno zničeny 

obstarožním sovětským proti-tankovým systémem z 1960-1970. let, který používali Kurdové. 

A americké Abrams tanky na tom nejsou ani o kousek líp. 

Leopardi mají ještě tu nevýhodu, že mohou střílet pouze když stojí. Nemají otáčecí hlaveň, 

jako mají ruské tanky, takže napřed musí stát a pak teprve střílet. To je samozřejmě dělá na 

bojišti snadno zničitelné; stojící tank je snadný terč i pro horší střelce. 

Zkušenosti z minula 

Když k tomu přičteme skutečnost, že za 11 měsíců ukrajinského konfliktu Rusové zničili 

2000 ukrajinských tanků, tak to nějakým 14 tankům z Německa a hrstce dalších z Británie 

nedává velké možnosti. Tanky nejsou žádné zázračné zbraně a většinou jsou úspěšné pouze 

tam, kde protivník žádné zbraně nemá. Na Ukrajině budou celkem brzy zničeny, anebo budou 

potřebovat opravy, což je učiní nepoužitelné. Zkušeností tohoto druhu je víc než dostatek. 

Mnohé z těchto tanků rovněž nebyly nikdy použity za okolností, jaké jsou v současné době na 

Ukrajině, což znamená blátem rozmáčené okolí, jindy zamrzlé, tající sněhy a podobně. Už to 

samo může mnohé z nich vyřadit z provozu. 

Jako další, Rusové mají příliš mnoho proti-

tankových zbraní, které na bojišti úspěšně 

používají. Za zmínku stojí jejich nejnovější 

Marker robot (na obrázku), který je schopen 

zasáhnout německé a americké tanky a zničit 

je. Jeho kontrolní systém obsahuje katalog 

s obrázky všech možných tanků, což umožní 

robotickému systému okamžitě rozpoznat ten 

tank, který má zrovna před sebou. To zároveň 

určí způsob, potřebný k jeho zničení. Krátké video na stránce. 

Jakmile nové tanky dorazí na Ukrajinu, Marker dostane jejich obrázky, spolu s patřičným 

programem na jejich zničení. Tento robot rovněž dokáže rozeznat který cíl má zasáhnout jako 

první a který chvilku počká. Jeho střílna je otočná o 540° během 1 vteřiny a může být 

vybaven nejrůznějšími raketami, granáty, až po těžké náboje. Může být použit jak na obranu, 

tak na vyzvědačskou činnost a protože neobsahuje personál, lidské životy nejsou ohroženy. 

Marker byl vyvinut firmou Android Technique v Magnitogorsku (Čeljabinská oblast), ve 

spolupráci s moskevskou “Nadací pro pokročilý výzkum.” Rozeznávací schopnosti používají 

umělou inteligenci. Jeho samostatnost je dána multi-spektrálním způsobem vidění, jehož 

pozorování je zpracováváno sítí neurálních algoritmů. 

Rusové včas varovali, že všecky tanky budou zničeny, jakmile se na frontu dostaví. Že na 

jejich varování jako obvykle nikdo nedal, je zřejmé. 
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Cena vypsána na tank 

Dříve bývala vypsána cena, neboli odměna za chycení obávaného zločince, nebo za doručení 

ztraceného psíka či jiného zvířátka, nebo na vrácení ztraceného předmětu. Dnes byla vypsána 

cena na získání tanku. Guvernér Zabajkalské oblasti, Alexander Osipov vypsal poměrně 

vysokou cenu na NATO tanky z Ukrajiny, které jsou funkční a pojízdné. Další cena byla 

vypsána pro ty, kterým se podaří některý z těchto tanků zničit. 

Jeho nabídka je druhá v pořadí, za nabídkou jiné ruské firmy, chemického podnikatele 

jménem Fores, který má rovněž zájem o NATO zbraně, na Ukrajině k získání. Pochopitelně, 

prozkoumají jejich složení a vyrobí proti-obranu, nebo způsob, jak tyto zbraně zničit. 

Nabízené peníze jsou slušné, Osipov nabízí za jeden doručený tank tolik rublů, že se rovnají 

skoro milionu českých korun za každý Leopard a 1,5 milionu za Abrams. Za zničení Leopard  

tanku je cena 310 000 Kč a 155 000 Kč za Abrams. Fores nabízí 1,5 milionu Kč za doručený, 

nebo zničený tank, kteréhokoliv druhu. Obojí zdůrazňují opatrnost na prvním místě. 

Nejen Abrams, ale také Bradley 

Americký President Joe Biden se rozhodl poslat na Ukrajinu 31 Abrams tanků a 60 Bradley 

bojových vozidel. Tak jako ostatní, i on se zkouší podílet na nesmyslném prodlužování války 

jak nejvíc může. Další NATO země rovněž posílají tanky a dokonce i Maroko se přidalo a 

posílá nějaké starší T-72 tanky, které jsou používány v jejich současné válečné situaci. 

Loď, která tanky a bojová vozidla z Ameriky převáží se jmenuje „ARC Integrity“ a její 

plavbu je možno sledovat na internetové stránce ZDE. 

Problémy s tanky 

Osamělý tank na bojišti není nic jiného než drahá, pojízdná rakev. Je snadno zranitelný a 

zničitelný a může se porouchat i sám od sebe. Zato tank jako součást pěchoty, ať už pojízdné, 

či pěší, spolu s dělostřelectvem a s leteckou obranou, kdy všichni zúčastnění jsou dobře 

vycvičeni a sehraní, takový tank je nenahraditelný, říká Scott Ritter. 

Není snadné ovládat žádný tank. Běžný výcvik na amerických M1 Abrams tancích trvá 22 

týdnů a skutečná odbornost je docílena až po mnoha měsících, ne-li letech. Pro Ukrajince, 

kteří jsou zvyklí na tanky ze sovětské éry, nebude přechod na západní vybavení snadný. 

Předně, sovětské tanky potřebují pro dobrou funkci tři vojáky, protože mají automatické 

podávání nábojů. Zato západní tanky s manuálním podáváním potřebují čtyři osoby. 

Každý druh tanku potřebuje jiné zacvičení. NATO v současné době trénuje Ukrajince 

v zacházení se třemi typy: německý Leopard 2, britský Challenger 2 a americký M1 Abrams 

2. Každý z nich je jiný a výcvik není ani trochu snadný a už vůbec ne levný. 

Tanky se zdají být hrubé zařízení, ale přitom jsou velice citlivé a snadno se porouchají. Je 

možno čítat s tím, že na každou hodinu provozu Abrams tanku jsou potřeba tři hodiny 

údržby, kterou musí jeho posádka provést třeba i na bojišti – proto je zacvičení tak obtížné. 

Jestliže posádka není schopna něco takového zvládnout, což je na Ukrajině očekáváno, pak 

musí být tank poslán zpět NATO národu, odkud přišel, aby provedli opravu. 

Když se to tak vezme dokola kolem, tak ve skutečnosti NATO a Západ Ukrajině vůbec 

nepomáhají, když jim posílají složité a nesmírně poruchové zařízení. Na to, aby tank úspěšně 
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z boje vyšel a jeho posádka přežila, jsou rovněž nutné značné zkušenosti s manévrováním, 

s ovládáním vozidla na nejistém terénu a s citlivými reakcemi na venkovní podněty, i když je 

člověk uzavřen v jakémsi ocelovém bunkru. Takže se dá říci, že poslání západních tanků na 

Ukrajinu je sebevražedný akt z hlediska těch, kteří budou tyto tanky obsluhovat. 

Jaderné střely 

Problém s Leopard 2 tankem a s Bradley a Marder ozbrojenými vozidly je ten, že mohou 

používat náboje, které mají špice vyrobeny z vyčerpaného uranu. Ten uran samozřejmě není 

úplně vyčerpán, stále ještě je radioaktivní a vzít takový náboj do rukou může vyústit v dlouhá 

léta těžkých nemocí. Však se zeptejte Srbů, jak se jim osvědčily radioaktivní náboje, co jim 

tam Američané a NATO nastříleli. Od té doby je Srbsko zasaženo neuvěřitelným množstvím 

rakoviny a jiných těžkých nemocí, děti se rodí nemocné a s vrozenými vadami. V Iráku to 

způsobilo zdravotní a humanitární katastrofu, což všecko svět zbaběle ignoruje. 

Náboje, vyrobené s použitím vyčerpaného uranu jsou vlastně „špinavé bomby.“ Spojené státy 

a NATO s nimi rádi hazardují, ale pro lidský organismus jsou nesmírně nebezpečné. 

Samozřejmě, že škodí také zvířatům a způsobují zamoření půdy a vodních toků. 

Rusové se vyjádřili, že kdyby Západ poslal tyto náboje na Ukrajinu, že to budou považovat 

za jaderný útok proti Rusku. Washington se odmítá vyjádřit, jestli tyto náboje na Ukrajinu 

pošle, nebo ne. Na přímou otázku o tomto úmyslu odpověděl patřičný americký úředník, že 

se nechce zaplétat do technických detailů. Takže to vypadá, že na Ukrajinu budou skutečné 

poslány jaderné hlavice. 

Mluvě o jaderných zbraních … 

Vědci z Kypru vytvořili model jaderného výbuchu, ve snaze vypátrat, co je nejlepší úkryt 

před jeho následky. Zjistili, že ti, kteří jsou v těsné blízkosti, nemají žádnou šanci na přežití. 

Zato ti, kteří jsou dál, se mohou ochránit když ví, co dělat. 

Cementem vyztužené budovy mají větší naději na odolání silnému vzduchovému nárazu, 

který se podobá prasklé bublině a zničí všecko v radiusu 5 km. Uvnitř budov, kde jsou těsná 

místa a úzké prostory, ty podstatně zrychlí rychlost vzduchu, který pak může dosáhnout síly 

až 18x váhy lidského těla. 

Je nutno se vyvarovat blízkosti oken, dveří a chodeb. Nejlepší je zůstat v rozích místnosti, 

jejíž zeď je přímo proti středu výbuchu. Tam je možnost přežití největší. 

Ale jinak vyhlídky nejsou valné, protože i když se vše uklidní, ještě stále zůstanou 

pozůstatky, jako je zvýšená radiace, zničené elektrické vedení a plynovody, včetně četných 

ohňů. 

 

https://sputniknews.com/20230125/russia-warns-ukraine-against-using-depleted-uranium-shells-1106697682.html
https://www.zerohedge.com/military/white-house-refuses-say-if-ukraine-will-get-toxic-depleted-uranium-ammo
https://www.rt.com/news/570076-nuclear-blast-shockwave-study/

