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Rusko – ukrajinská válka trvá již pátým 

rokem. Na okupovaném území 

východní Ukrajiny – ORDLO (některé 

okresy Luhanské a Doněcké oblasti) - 

byly ruskými kurátory vytvořeny dva 

nepřiznané a oficiálně neexistující 

státní útvary “Luhanská lidová 

republika” (“LLR”) a “Doněcká lidová 

republika” (“DLR”). Rusko sice 

neuznává jejich státní existenci, uznává 

však jejich cestovní pasy, se kterými je 

možné do Ruské federace přes 

ukrajinsko-ruskou hranici cestovat. 

Krym byl přímo anektován.  

  

Do politického vedení Krymu i obou 

“republik” byli dosazeni kolaboranti 

nebo agenti, kteří s ruskými tajnými 

službami spolupracovali již mnoho let 

před začátkem války. Stejně tak někteří 

velitelé ozbrojených skupin byli na 

Ukrajinu vysazení mnoho let před 

začátkem války. Tak například Igor 

Bezler, který se stal velitelem 

ozbrojenců ve východo-ukrajinském 

městě Horlovka, byl na Ukrajinu vyslán 

již v roce 2002. Do roku 2014 zde žil  

a pracoval jako běžný občan.  

 

Infiltrace je jednou ze základních metod 

hybridní agrese.  České ministerstvo 

vnitra upozorňuje na to, že hybridní 

hrozby jsou fenoménem vyplývajícím  

z konvergence a propojení různých 

prvků, které společně tvoří 

komplexnější a více rozměrnější 

hrozbu. Ukrajinský sociolog Igor 

Ruščenko popisuje hybridní agresi  

v různých sférách. Jde například  

o využívání nových sociálních médií, 

moderní technologie, propagandy, 

využívání destruktivních společenských 

elementů, antisystémových politických 

subjektů atd. (Ruščenko 2015).  

 

 

 

Hybridní hrozby: Primárně se jedná  

o metody či způsoby, jakými je vedena 

konfrontace/konflikt, tj. široká, komplexní, 

přizpůsobivá a integrovaná kombinace 

konvenčních a nekonvenčních prostředků, 

otevřených a skrytých aktivit, majících 

primárně charakter nátlaku a podvratné 

činnosti, které jsou prováděny vojenskými, 

polovojenskými a různými civilními aktéry. 

 

Agenti: Osoby, které před a v průběhu 

okupace Donbasu a anexe Krymu 

spolupracovali s rozvědnými službami 

protivníka. 

 

Kolaboranti: Osoby, které v průběhu 

okupace Donbasu a anexe Krymu ruskými 

silami dobrovolně spolupracovali  

s okupačními úřady. 

 

Podrobnější výklad k definici hybridních 

hrozeb naleznete na webu MV ČR. 

 

 

 

Samy o sobě nepředstavují hybridní 

metody vedení konfliktu v historii nic 

nového. Za novum však lze považovat 

rozsah a způsob, ve kterém je škála výše 
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uvedených nástrojů kombinována  

a koherentně používána k dosažení 

strategického cíle. Ruském vedená 

hybridní válka ale dosáhla 

nesrovnatelně větších rozměrů než 

kdykoli dříve v minulosti. Netýká se 

přitom pouze Ukrajiny, ale v méně 

viditelných formách je vedena proti 

celému Západu.  

 

Součástí vedení hybridní války je  

i hybridní okupace, která sice může být 

předstupněm okupace přiznané 

(Krym), ale též nemusí. Hybridní 

okupace pak dává Ukrajině větší 

prostor jak pro diplomatická jednání, 

tak pro vojenské akce směřující  

k osvobození těchto území. Na druhou 

stranu, podobně jako nacistické 

Německo i Kreml vytvořil ve vedení 

okupovaných částí Ukrajiny jakýsi 

“kompetenční chaos”. Arbitrem těchto 

sporů je hlavní politický kurátor 

Vladislav Surkov nebo přímo Putin. To 

vše posiluje pozici Kremlu v obou 

zmiňovaných kvazi státech. 

  

V této chvíli jsou tato území prostorem, 

kde neplatí žádná formální pravidla. 

Svoji vůli prosadí ti silnější a jednotliví 

aktéři místní politiky se všemožně snaží 

zalíbit se Kremlu. Pouze tak si totiž 

mohou zajistit kariéru a možnost čerpat 

finanční prostředky přicházející  

z Ruska. V mnoha případech si však 

dobrými vztahy s Kremlem zajišťují  

i holé přežití. Kariéra kolaborantů totiž 

nekončí pouze sesazením z funkce, ale 

často i jejich fyzickou likvidací.  

  

Boje a spory probíhají, jak v rámci 

jednotlivých “republik”, tak mezi 

“republikami” navzájem. O vzájemných 

vztazích “bratrských republik” vypovídá 

dostatečně i fakt, že mezi nimi existuje 

celní režim a hraniční kontrola. Vztahy 

ve vedení “republik” jsou též velmi 

napjaté. To vše lze dobře dokumentovat 

na níže popsaných událostech. 

  

Koncem minulého roku byl z postu 

“hlavy Luhanské lidové republiky“ 

sesazen Igor Plotnickij a byl nahrazen 

Leonidem Pasečnikem. Oba zmínění 

spolupracovali s Rusy již před válkou 

(podrobněji k tématu zde). Prvotní 

příčinou sporu v rámci vedení “LLR” byl 

velmi pravděpodobně spor o kontrolu 

nad finančními zdroji. Do boje proti 

Plotnickému se zapojili rovněž 

ozbrojenci “Doněcké lidové republiky" 

(již tradičně v neoznačených 

uniformách). Tyto síly měly zjistit 

pozice “ministra vnitra LLR” Igora 

Korneta. Ten je spojen s šéfem “DLR” 

Alexandrem Zacharčenkem a současně 

ve sporu s Plotnickým. Kornet ani 

Zacharčenko však nezískali dostatečně 

silné spojence v Rusku, a kurátoři 

rozhodli, že se novým šéfem “LLR” 

stane Leonid Pasečnik. Dříve 

dlouholetý důstojník Služby 

bezpečnosti Ukrajiny (SBU) a ruský 

agent (Komsomolskaja pravda, listopad 

2017). Pasečnik pokračuje v pokusech 

snížit vliv tzv. “Doněckých”. Zcela jistě 

jedná dle zadání kurátorů. Ti se v dané 

chvíli rozhodli, že není potřeba zvyšovat 

vliv A. Zacharčenka nebo obě 

“republiky” blíže integrovat. Klasickou 

metodou rozděl a panuj tak pokračují  

v dlouhodobém prosazování svých cílů.   

 

Kolaborantům na místě je pak 

umožněno, aby vydělávali na všech 

možných nelegálních aktivitách  

a věnovali se soupeření mezi sebou. 

Strategickou politickou i vojenskou 

http://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2017/06/Nykonorov_Pojman-Akt%C3%A9%C5%99i-rusko-ukrajinsk%C3%A9-v%C3%A1lky.pdf
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linku v okupovaných částech Ukrajiny 

však drží pevně v rukou Moskva.  

  

Součástí operací Ruské federace je  

i informační válka. Jedním z jejích 

projevů bylo i to, že se v ruských 

médiích objevila zpráva, že I. Plotnicky 

byl v Rusku zatčen (Telekanal novostei 

24, leden 2018) a že spolupracoval se 

Službou bezpečnosti Ukrajiny 

(Publičnyje ljudi, leden 2018). 

Informace o zatčení Plotnického má 

připravit půdu a otevírá cestu i k dalším 

zatčením. Ty budu představeny jako  

boj s ukrajinskou agenturou. Ve 

skutečnosti však jde o boj o kontrolu 

nad finančními zdroji, do kterého jsou 

zapojeny i ruské tajné služby. Také mezi 

nimi existují spory, ve kterých je Kreml 

arbitrem.  

  

Působení kolaborantů na okupovaných 

územích zahrnuje celou řadu 

výdělečných aktivit a o tyto zisky se 

musí dále dělit s příslušníky ruských 

složek. Igor Kornet kontroloval uhelný 

průmysl v “LLR” a prodej uhlí do “DLR” 

do Ruska a dalších zemí. Leonid 

Pasečnik má zase vliv v obchod 

narkotiky a na nelegální výrobu cigaret. 

Pasečnik oznámil, že má v úmyslu 

vyvést celý státní i nestátní uhelný 

průmysl ze šedé ekonomiky. Konflikt  

o kontrolu nad dobýváním a obchodem 

s uhlím byl totiž jednou z hlavních 

příčin puče v “LLR“. 

 

Součástí hybridní okupace Ukrajiny 

bylo od samého počátku také využívání 

skupin organizovaného zločinu, které 

byly v Ukrajině vždy těsně svázány  

s bezpečnostními složkami. Na lokální 

úrovni tak může být velmi složité vyznat 

se v celém systému vztahů jednotlivých 

skupin a složek na okupovaných 

územích. Všechny jsou však absolutně 

závislé na Rusku a prostor pro jejich 

samostatnou činnost je omezen jen na 

určitý výsek šedé a černé ekonomiky. 

Při překročení povolených limitů jsou 

trestáni, případně nahrazení. V realitě 

hybridní okupace a ruské politiky vůbec 

je běžná i rotace kádrů. Je tedy možné 

že v blízké době může dojít i ke změnám 

ve vedení “DLR”.  Otázky jako Zda? 

Kdy? a Kdo za koho? se rozhodují  

v Moskvě.  

  

V prostředí těchto lítých mocenských  

a politických her však stále žijí na 

okupovaných územích Ukrajiny miliony 

civilistů. Přes 50 tisíc z nich přímo na 

linii dotyku. Každý den se stávají terčem 

útoků a tisíce dalších překonávají každý 

den kontrolní stanoviště nebo hranici 

mezi “LLR” a “DLR”. Z “LLR” se do 

zbytku Ukrajiny lze legálně dostal pouze 

jedním pěším přechodem. Situaci  

v některých oblastech Ukrajiny lze 

popsat jako hlubokou humanitární 

krizi. Jak vypadá denní realita lidí 

žijících mezi bojovými liniemi Vám 

přiblížíme v připravovaném textu 

s názvem Ukrajina: Život v šedé zóně. 
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