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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 hodnotíme současnou situaci na Ukrajině, co do protiofenzívy u Charkova? 

 
Současná situace, resp. ukrajinská protiofenzíva v Charkovské oblasti, svědčí o tom, že 

ukrajinské síly přebírají iniciativu a jsou schopny efektivně využít ruských slabin na mnoha 

místech rozsáhlé frontové linie. Neznamená ale patrně zásadní obrat v konfliktu a poměru sil, 

charkovský region byl pro obě strany periferním bojištěm, jejich priority byly a stále jsou 

v jiných, strategicky významnějších oblastech. 

 

2. Jak této akci napomohla ohlašovaná protiofenziva na jihu? 

 

Ohlašovaná a částečně realizovaná protiofenzíva na jihu odvedla ruskou pozornost od jiných 

úseků fronty, patrně vedla k dalšímu oslabování ruských sil v charkovské oblasti, přispěla zde 

k celkovému překvapení ruských jednotek a podcenění ukrajinské schopnosti vést ofenzivní 

operace na více směrech. 

 

3. Co to vypovídá o ruské armádě, kde udělala chyby? 

 

Charkovská oblast byla pro ruskou stranu periferním bojištěm, kde od jara nevykazovala větší 

iniciativu. Těžiště ruských operací (a deklarovaných politických i vojenských cílů) bylo 



v uplynulých měsících na Donbase.  Vzhledem k omezeným početním stavům nebylo 

v ruských možnostech vést ofenzivní operace na Donbase, vybudovat silnou obranu na jihu, 

resp. v Chersonské oblasti a zároveň udržovat dostatečné síly u Charkova. Relativně rozsáhlé 

okupované teritorium tam tak kontrolovalo omezené množství ruských sil, což nemohlo zůstat 

na ukrajinské straně nepovšimnuto a ukrajinská armáda tak mohla situace efektivně využít. 

Vzhledem k dosaženému momentu překvapení se ale dá mluvit i o selhání ruského velení, které 

nedokázalo vyhodnotit útočné záměry ukrajinských sil na tomto směru, a to i přes jejich 

zvýšenou koncentraci v nástupních prostorech. 

 

4. 4. Co se dá očekávat dál? Ztratí protiofenziva Ukrajiny dech, nebo se dá očekávat 

další obsazování území? Kam to může zajít? 

 

Pravděpodobně se dá v příštích dnech očekávat zpomalení nebo zastavení ukrajinského postupu 

dále na jih. Ukrajinské síly musí konsolidovat své pozice, získat plnou kontrolu nad rozsáhlým 

osvobozeným teritoriem a zabezpečit nové zásobovací trasy a komunikační linie.  

V severovýchodní části frontové linie se však dá předpokládat jejich další postup k ukrajinsko-

ruské hranici a možná i celkové stažení ruských jednotek na území RF. Ukrajinské úspěchy 

nepochybně opět zvýší odhodlání ozbrojených sil i společnosti, na ruské straně naopak povedou 

k dalšímu poklesu bojové morálky. Mohou však ruské politické a vojenské vedení vést  

i k opatřením, kterým se doposud vyhýbalo, tj. vyhlášení válečného stavu, mobilizace populace 

apod. 
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