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Janinna 1. 7. 2022

Buďme upřímní: Západ dodává zbraně, Ukrajina
dodává mrtvoly (bývalý představitel NATO Jacques
Baud na SudRadio)

pokec24.cz/krize-ukrajina/budme-uprimni-zapad-dodava-zbrane-ukrajina-dodava-mrtvoly-byvaly-predstavitel-nato-
jacques-baud-na-sudradio

Aktuální informace o situaci na Ukrajině s Jacquesem Baudem, bývalým představitelem
#OTAN a specialistou švýcarské rozvědky.

O znalostech Jacquese Bauda, bývalého švýcarského strategického zpravodajského
analytika, představitele mise NATO na Ukrajině, není pochyb. Zná situaci na Donbasu
zevnitř. Tentokrát byl pozván do SudRadia, aby se vyjádřil k aktuální situaci na Ukrajině.

https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/budme-uprimni-zapad-dodava-zbrane-ukrajina-dodava-mrtvoly-byvaly-predstavitel-nato-jacques-baud-na-sudradio/
https://www.youtube.com/hashtag/otan
http://www.youtube.com/watch?v=JncUhzBFumA
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Jacques Baud (vlevo) a André Bercoff

Otázka od hostitele André Bercoffa: Co  se teď děje na Ukrajině? Jak se situace vyvíjí?

Jacques Baud: Rusové byli ve svých cílech vždy velmi konkrétní. Připomenu je:
„denacifikovat“ a „demilitarizovat“ hrozbu, která visí nad Donbasem. Dobytím Mariupolu,
obklíčením „Azovstalu“ a zničením batalionu „Azov“ již Rusové dosáhli cíle denacifikace.

Nyní se zabývají demilitarizací. Ale na Západě problém chápou nesprávně. Úkolem
Ruska není zabrat území, ale likvidace ohrožení Donbasu. Právě Donbas je v centru
všeho, co se nyní děje.

Otázka: Ale Rusové obsadili území Ukrajiny?

Jacques:  To, čemu my říkáme anexe Krymu, je vůle Krymčanů, jejich přání vrátit se do
Ruska.

Nesmíme zapomínat, že když se Krym v roce 2014 vrátil Ruské federaci, Ukrajinci Krym
fyzicky odřízli. Odřízli pitnou vodu, železniční tratě. První věc, kterou Rusové udělali, bylo
vrácení pitné vody na Krym. S Krymem je tedy vše jasné.

Po 24. únoru ruské jednotky obsadily jih Ukrajiny. Ten se na Ukrajinu samozřejmě už
nevrátí. Co s ním bude? To nemůžu říct. Zda se stane součástí Ruska, zda se stane
jakýmsi nezávislým subjektem na jihu od Ukrajiny, to nikdo neví. Rozhodně se bavíme o
oddělení tohoto území od Ukrajiny.

Ale musím zdůraznit, že pokud by Zelenskij vstoupil do jednání koncem února, jak chtěl,
pak by situace zůstala stejná. Rusové do této války vstoupili, aby dosáhli naplnění dříve
předložených politických požadavků, jednali jasně podle Clausewitze: válka je
pokračováním politiky, jen jinými prostředky.
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Proto, dokud tedy nedojde k jednání, budou Rusové postupovat vpřed. Jakmile začnou
jednání, Rusové přestanou. Nemyslím si, že mají v úmyslu jít na sever a zmocnit se celé
Ukrajiny. Rusko mělo problémy jen s Ukrajinou, ne se Západem. Nebýt provokací Kyjeva,
Rusko by tam své vojáky neposlalo a všechny záležitosti by se řešily diplomaticky.

Otázka: Dnes mnoho lidí činí agresivní prohlášení a říkají, že Rusko by nemělo vyjít z
války jako vítěz. Macron říká, že Rusko je potřeba porazit, atd.?

Jacques:  Je nutné pochopit jednu věc: Rusko z této situace vyjde jako vítěz. Ať se nám
to líbí nebo ne, ale takový bude výsledek. Západ se samozřejmě bude snažit snížit
význam tohoto vítězství. Proto se nyní dělají všechna ta gesta. Navyšujeme 20 000
vojáků rychlé reakce na 300 000. Nebudou to ale trvalé jednotky, ale prostě rychle
mobilizované.

A ještě není skutečností, že Spojené státy shromáždí takové síly. Dodávkami na Ukrajinu
maximálně vyčerpaly své rezervy. Ano, Američané mají hodně letadel, letadlových lodí.
Ale podle studie britského Mezinárodního institutu pro strategická studia vyrábí americký
průmysl pouze 2000 „Javelinů“ ročně a Ukrajinci tvrdí, že ztratili 500 za pár dní.
Američané už své zásoby vyčerpali, nyní mají dokonce problém s municí.

Otázka: Řekl jste, že podle ukrajinských zdrojů má jejich armáda těžké ztráty?

Jacques:  Ukrajinská vojska utrpěla kolosální ztráty. I poradci Zelenského přiznávají, že
Ukrajina přichází o jednu brigádu každé čtyři dny. Nyní je situace taková, že ukrajinské
pravidelné jednotky jsou buď zničeny, nebo jsou obklíčeny. A nyní jdou do boje špatně
vycvičení záložníci a územní obrana, kteří jsou posíláni na Donbas z různých regionů. A
to také vede k nespokojenosti na západě Ukrajiny. Manželky a matky vojáků vycházejí do
ulic.

Pokud jde o ruské ztráty, čelíme následujícímu zajímavému fenoménu. Čím déle ruské
jednotky postupují, tím menší ztráty mají. Za prvé vojáci se učí, jak operace postupuje. Za
druhé, Rusové změnili taktiku a ztrácejí mnohem méně personálu, přestože zóna
Donbasu je nejvíce opevněná část Ukrajiny, která se připravovala 8 let na válku na
Donbasu.

Otázka: Co se stalo v Kremenčuku?

Jacques:  Vyhořelé obchodní centrum se nachází v sousedství továrny, která skladovala
zbraně a střelivo poslané Ukrajině ze Západu. Obě ruské rakety velmi přesně zasáhly
závod a požár z exploze munice uskladněné v závodě se rozšířil na obchodní centrum.
Zajímavé ale je, že ihned po obdržení informace o požáru v centru jsem otevřel Google
mapy, našel jeho polohu a na mapě bylo vysvětlení, že centrum je zavřené, nefunkční.

O několik hodin později zmizel z Google Map vysvětlující nápis „Centrum je uzavřeno“.

Mohu konstatovat, že Rusové nikdy necílí na civilní cíle. A dokonce i OSN připouští, že
umístění vojenských objektů vedle civilních je na Ukrajině neustálý problém.
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Otázka: Takže co, vítr se změnil a teď Rusové vyhrávají?

Jacques:  Vítr se nijak nezměnil, jak foukal jedním směrem, tak i fouká dál. Z vojenského
hlediska Rusové nepochybně vítězí. Vizuálně rozhodně zpomalili rychlost postupu,
protože jsou nuceni na Donbasu použít více pěchoty než v prvních dnech operace. Když
se ale podíváme na detaily operace, rytmus se dokonce zrychluje.

Problém je v tom, že na Západě vnímali situaci tak, jako by Ukrajincům zbývalo málo do
vítězství. Nyní však přichází pochopení, že ukrajinské jednotky utrpěly těžké ztráty. A
právě proto se domnívám, že dodávat zbraně na Ukrajinu znamená podněcovat
beznadějný odpor, který v této fázi vlastně nic nepřináší. Jen to zvyšuje počet ztrát.

A je nešťastné, že Zelenskij byl nucen ustoupit od svých původních návrhů předložených
Rusku pod tlakem britského premiéra Borise Johnsona, který pohrozil zastavením
dodávek zbraní na Ukrajinu.

Sami Ukrajinci přiznávají, že Johnson prakticky tlačil na Zelenského, aby své návrhy
předložené Rusku stáhl. 25. února Zelenskij navrhl vyjednávání a 27. února EU řekla, že
vyjednávání nejsou potřeba, my vám dáme zbraně. Totéž se stalo na konci března, kdy
Zelenskij předložil své návrhy a o dva dny později mu EU poskytla druhý balíček vojenské
pomoci.

Otázka: Můžeme říci, že Biden a některé evropské země chtějí vést válku s Ruskem do
posledního Ukrajince?

Jacques:  Odpovím slovy mexického prezidenta: „To, co dělají Američané, lze popsat
tak: «My dodáváme zbraně, vy dodáváte mrtvoly».“

Watch Video At: https://youtu.be/JncUhzBFumA

https://youtu.be/JncUhzBFumA
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Pro Pokec24 přeložila Janinna.
https://bit.ly/3y7pn9d
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