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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. Je aktuální pomoc spojenců Ukrajině nyní dostatečná, co by potřebovala nejvíce? 

 

Podpora Ukrajiny ze strany jejích zahraničních partnerů je klíčová již od vypuknutí aktuálního 

konfliktu. Bez dodávek vojenského materiálu, který ukrajinské síly obdržely ještě před ruskou 

invazí z 24.února, by efektivní obrana v první fázi konfliktu byla sice rovněž možná, ale patrně 

jen za cenu vyšších vlastních ztrát a nižší efektivity při ničení nepřátelských cílů. Pomoc ovšem 

nespočívá jen v dodávkách materiálu, neméně významnou součástí je sdílení zpravodajských 

informací, které by samotná ukrajinská strana nebyla schopna v takovém rozsahu získat. Tyto 

informace pak pochopitelně umožňují adekvátně reagovat na záměry protivníka a zbavují 

ruskou stranu možnosti nepozorované koncentrace sil a překvapivých úderů na extrémně 

dlouhé frontové linii. V taktické rovině pak obdržené informace umožnily zasáhnout řadu 

vysoce hodnotných cílů a oslabit ruské vojenské schopnosti vést útočné operace.  

 

Zahraniční materiální podpora je pro ukrajinské síly zásadní i v současnosti, má však své limity 

a je celkem logické, že není zcela v možnostech zahraničních partnerů bezezbytku splnit 

všechny ukrajinské požadavky. Dodávky vyspělých zbraňových systémů doposud narušily 

výraznou palebnou převahu ruského dělostřelectva, zejména díky úderům jeho na logistické 

zázemí. Nepoměr sil v této oblasti však nadále přetrvává, a tak pro úspěšnou obranu a případně 

i ofenzivní operace budou ukrajinské síly potřebovat opět zejména dělostřelecké systémy  

a raketomety dalekého dosahu s inteligentní municí a prostředky umožňující včasnou 

identifikaci ruských cílů. Další ukrajinskou prioritou patrně zůstanou systémy protivzdušné 



obrany k eliminaci ruských raketových úderů, event. i případného výraznějšího nasazení 

ruských vzdušných sil.  

Celkově lze vyvodit, že dosavadní externí pomoc Ukrajině byla dostačující k realizaci efektivní 

obrany, nicméně stále neumožňuje dosažení materiální převahy nad ruským protivníkem, 

nezbytné k jeho vojenské porážce či vytlačení z doposud obsazeného ukrajinského teritoria. 
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