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AKTUÁLNÍ VÝVOJ VÁLEČNÉHO KONFLIKTU 

NA UKRAJINĚ  

 

Předložený text je analytickým materiálem, popisujícím politicko-bezpečnostní a strategické souvislosti 

vývoje válečného konfliktu na Ukrajině. Názory, závěry, hodnocení a případná doporučení, zde 

vyjádřené a předpokládané, jsou výhradními názory autora a nepředstavují postoje či stanoviska 

Ministerstva obrany nebo jiné vládní agentury ČR. Podklady pro analýzu vychází z veřejně dostupných 

zdrojů, některé informace týkající se přímo situace na Ukrajině nebo v Ruské federaci nelze ověřit 

z nezávislých a důvěryhodných zdrojů a není možné zcela zajistit jejich pravdivost, úplnost a objektivitu. 

 

 

1. Jak by se dalo nyní zhodnotit dění na frontě / fáze konfliktu? Bude na vývoj konfliktu 

mít vliv případně dění kolem Bachmutu a okolí, o čemž se v poslední době snad nejvíce 

psalo? 

Aktuálně lze mluvit o celkově statické situaci na bojištích. Výrazně vyšší intenzitu si 

stále udržují boje v oblasti Bachmutu, ale ani navzdory dílčímu ruskému postupu zde 

nedochází k výrazné změně poměru sil nebo pohybu frontové linie. Obsazením 

Soledaru se zkomplikovalo ukrajinské obranné postavení u Bachmutu, je ale otázka, zda 

bude ruská strana schopna tento taktický úspěch rozvinout. Obě strany jsou zde 

probíhajícími boji patrně značně vyčerpány, jak po materiální, tak i lidské stránce, a to 

bude omezovat i jejich případné ofenzivní záměry v příštích týdnech. 

 

 

2. Objevily se první známky toho, že by Západ mohl dodat Ukrajině západní tanky, jak 

by se případně tohle projevilo na dění na frontě? Kolik by jich Ukrajina potřebovala k 

úspěšnému vedení boje? Co jiného by Ukrajina potřebovala? 

V zásadě bude záviset na počtech dodaných tanků. Avizovaná dodávka britských 

Challenger v počtu 12 kusů asi nijak zásadně nezmění dosavadní poměr sil, a jedná se 

tak spíše o symbolické gesto z britské strany. Pokud by však došlo k dodávkám tanků 

v řádech stovek kusů, zde v úvahu připadá patrně pouze německý Leopard, mohlo by to 

dramaticky zvýšit sílu ukrajinských ozbrojených sil a jejich schopností provádět 

rozsáhlé ofenzivní operace. Pochopitelně pouze za předpokladu, že by tento typ zbraně 



2 
 

byl z ukrajinské strany dostatečně logisticky zabezpečen a úspěšně integrován do 

stávajících ukrajinských bojových struktur. Mimo to však Ukrajina nadále potřebuje 

podporu a dodávky široké škály zbraní a munice. Stále bude požadavek na systémy 

protivzdušné obrany, dělostřelectvo a munici, a to ať již sovětského původu nebo 

moderních západních zbraní.   

 

3. Co se očekává od následujících měsíců? Hovoří se o ofenzivě Ukrajiny, ale také 

Ruska...? 

Asi lze očekávat v jarních měsících zvýšenou intenzitu bojů a snahu obou stran 

zásadním způsobem zvrátit konflikt ve svůj prospěch. Čas celkově nehraje ani pro jednu 

ze stran konfliktu, nicméně vzhledem k narůstající západní podpoře Ukrajiny lze 

očekávat, že ruské velení bude pod větším tlakem a pokusí se dosáhnout výhodnějších 

pozic, než se západní podpora naplno projeví na síle jejich ukrajinského protivníka. 

Pravděpodobně se ruská armáda pokusí získat teritoriální zisky v oblasti Donbasu 

(Slavjansk, Kramatorsk), čímž by splnila i ruským politickým vedením poslední 

definované cíle, tj. obsazení Doněcké a Luhanské oblasti v administrativních hranicích. 

Ukrajinské ofenzivní operace budou pochopitelně směřovat k obnovení teritoriální 

integrity státu a zde se na dlouhé frontové linii nabízí hned několik směrů a možností. 
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