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ČEŠI V RUSKO-UKRAJINSKÉ VÁLCE 
Roman Máca 

Shrnutí 

Do více než sedm let trvající války Ruska proti Ukrajině se na straně tzv. separatistů intenzivně 

zapojily zhruba tři desítky českých občanů a cizinců s trvalým pobytem v České republice. 

Z nich se polovina účastnila přímo bojových akcí. Ostatní tzv. separatistické struktury podporovali 

finančně, náborem nových bojovníků (přesněji kombatantů) a zprostředkováním jejich cesty 

na Donbas nebo byli významnou součástí informačních operací a propagandy. Za jejich činnost 

jim podle českých zákonů hrozí vysoké tresty. V současnosti již byly vyneseny rozsudky nad osmi 

osobami (tři z nich zatím nepravomocné) a další budou evidentně následovat. 

Text se zaměřuje na jednotlivé osoby, popisuje jejich specifika a motivaci odcestovat do války. 

Vzhledem k možné opětovné eskalaci konfliktu, jsou na základě předchozích zkušeností 

identifikovány oblasti, které lze považovat za rizikové s potenciálem opětovné rekrutace. 
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Válka na východě Ukrajiny byla pro Čechy přidávající se k tzv. separatistům atraktivní zejména v její 

horké fázi v letech 2014 a 2015. U osob, které vstoupily do tamních ozbrojených struktur, lze spatřovat 

trojí motivaci. V první řadě jde o žoldáky jednoduše cestující z války do války podle toho, kde jim zrovna 

zaplatí, případně kde vidí nějakou možnost finančního zisku a osobního prospěchu.  

Druhou skupinou jsou osoby, jejichž motivace je ideologická. Svým způsobem mohou být považováni 

i za dobrodruhy nebo frustrované jedince, kteří jednoduše chtějí změnit svůj život. Zpravidla jde 

o (nepříliš inteligentní) jedince s radikálním a extremistickým cítěním, násilnými tendencemi a věřící 

na různé konspirační teorie. Ruské dezinformační operace doma i v zahraničí se tyto jednodušší osoby 

snažily pomocí různých smyšlených absurdních příběhů (např. ukřižovaný chlapec ve Slovjansku1) 

oslovit a naverbovat jako tzv. dobrovolníky. Úspěšnost ruské propagandy pak dokazují i výpovědi 

u soudu, kdy dotyční mluví o tom, že se na Donbas vydali bojovat proti fašistům a banderovcům, 

kteří podle nich chtěli vyvraždit ruskojazyčné obyvatelstvo.  

Třetí skupinou jsou jedinci utíkající před zákonem či před důsledky vlastní činnosti (např. dluhy, 

podvody). Válkou zmítaný Donbas se stává jejich útočištěm a místem seberealizace. To vše s vidinou 

domnělých výhod pramenících ze spolupráce s nelegálními ozbrojenými skupinami. 

Když se po roce 2015 konflikt stává zamrzlým, mizí z předních stran novin a rovněž se stává zřejmým, 

že nepřinese rychlé zbohatnutí ani slávu, klesá i ochota Čechů se do války zapojovat. Také lze říci, 

že kdo na Donbas opravdu chtěl, již tam byl. 

Někteří Češi za svou účast zaplatili životem (Ivo Stejskal a Vojtěch Hlinka v létě 20142), jiní se vrátili 

a dostali se před soud, další se stále pohybují v Rusku či na Ruskem okupovaných územích Ukrajiny. 

Rádi by se vrátili, jelikož se nenaplnily jejich představy, nezískali očekávaná privilegia, pohádkově 

nezbohatli a pochopili, že v Doněcku či Luhansku pro ně neexistuje žádná perspektiva. Nicméně 

myšlenka strávit například dvacet let za mřížemi je od návratu odrazuje a jejich cílem je získat ruské 

občanství. 

Žoldáci 

Pražský recidivista Jiří Urbánek, zvaný též Begemot, po kterém česká policie pátrá od května 20133, 

dostal v září 2021 od pražského městského soudu dvacetiletý trest vězení za teroristický útok, účast 

na teroristické skupině a další činy. Urbánek počátkem roku 2015 odjel z Kypru do Donbasu bojovat 

v řadách tzv. Doněcké lidové republiky a působil v nich nejméně do roku 2018. Zapojil se do bojů 

 
1 Břešťan, R. (19. července 2016). Ukřižovaný chlapec je o dva roky starší. Perla ruské propagandy má své výročí. 

HlídacíPes.org. https://hlidacipes.org/ukrizovany-chlapec-je-o-dva-roky-starsi-ruska-propaganda-ma-sve-

vyroci/.  
2 Dlouhý, H. (4. září 2014). Smrt Čechů na Ukrajině je potvrzena, jeden byl ze Žatce. Žatecký a lounský deník. 

https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/valka_ukrajina_zatec_20140904.html.  
3 Policie České republiky (2022). Pátrání po osobách. https://aplikace.policie.cz/patrani-

osoby/PersonDetail.aspx?person_id=10080528130013.  

https://hlidacipes.org/ukrizovany-chlapec-je-o-dva-roky-starsi-ruska-propaganda-ma-sve-vyroci/
https://hlidacipes.org/ukrizovany-chlapec-je-o-dva-roky-starsi-ruska-propaganda-ma-sve-vyroci/
https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/valka_ukrajina_zatec_20140904.html
https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=10080528130013
https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=10080528130013
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proti ukrajinské armádě například ve městech Marjinka, Spartak nebo Krasnohorivka. Urbánek je 

stíhán jako uprchlý.4 Proti rozsudku se odvolal.5  

Podle svědka byly Urbánkovy motivy přijet na Donbas především finanční. „Bylo vidět, že je na prachy 

a je tam pro peníze. Mluvil o tom, že až skončí, bude podnikat,“ uvedl na policii. „To, že jsou to násilníci 

a zloději, mi vlastně řekli, vůbec se tím netajili,“ doplnil svědek.6 

Tomu, že se Urbánkův život točí zejména kolem financí, odpovídala i výpověď jeho matky. Podle ní 

si její syn už v ČR půjčoval peníze, které nevracel. Urbánek byl v České republice celkem třináctkrát 

souzen, zejména za majetkovou trestnou činnost, vykrádání aut a podobně.7 

Na východ Ukrajiny přijel s dalším Čechem, bývalým úspěšným zápasníkem ve smíšených bojových 

sportech, Pavlem Botkou (bojové jméno Kavkaz). Oba dříve pracovali jako bodyguardi mafiánských 

rodin z Kypru a překupníků s diamanty v Africe. Dvojice se společně zapojila i do bojových aktivit 

na východě Ukrajiny, a to i s dalšími Čechy Lukášem Nováčkem, Martinem Sukupem a Milošem 

Ouřeckým.  

Urbánek s Botkou stáli i za zřízením falešného doněckého konzulátu v Ostravě. V jeho čele stanula 

představitelka proruské polovojenské organizace s názvem Národní domobrana a Botkova milenka 

Nela Lisková. Konzulát si oficiálně kladl za cíl budovat vztahy mezi ČR a samozvanou Doněckou 

republikou, ale reálně šlo zejména o to sehnat peníze. A to od doněcké/ruské strany nebo od českého 

„investora“. Organizace byla následně zrušena soudem. Oba Češi se také po konci svého angažmá 

u ozbrojených složek, objevovali v doněcké prodejně české firmy Hanák nábytek.8 

V srpnu 2019 Botka při obhlídce pozic šlápl na tzv. skákací minu a přišel o nohu.9 Po Botkovi česká 

policie pátrá od ledna 2019.10 Jeho návrat do České republiky je ale nepravděpodobný. 

  

 
4 Novinky.cz (7. září 2021). Čech bojoval na Ukrajině, doma dostal 20 let za terorismus. 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-teroristicky-utok-na-ukrajine-dostal-cech-20-let-40371304.  
5 Rogner, Š. (7. října 2021). Uprchlý muž se odvolal proti dvacetiletému trestu za terorismus. Podle obžaloby 

bojoval proti Ukrajině. Česká televize. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3382504-uprchly-muz-se-odvolal-

proti-dvacetiletemu-trestu-za-terorismus-podle-obzaloby.  
6 Novinky.cz (7. září 2021). Čech bojoval na Ukrajině, doma dostal 20 let za terorismus. 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-teroristicky-utok-na-ukrajine-dostal-cech-20-let-40371304.  
7 Tamtéž. 
8 Máca, R. (9. června 2020). Čeští bojovníci na Donbasu konvertovali k islámu. Ze zákopů se přesunuli 

do kuchyňského studia. HlídacíPes.org. https://hlidacipes.org/cesti-bojovnici-na-donbasu-v-chladnouci-valce-ze-

zakopu-se-presunuli-do-prodejny-kuchyni/.  
9 Dragoun, R. (9. září 2019). Čech bojující za separatisty na Donbase přišel o nohu. Tohle je jednoduše válka, říká. 

Aktuálně.cz. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cech-bojujici-za-separatisty-na-donbase-prisel-o-nohu-

tohle/r~fdd295bacfdd11e99d020cc47ab5f122/.  
10 Policie České republiky (2022). Pátrání po osobách. https://aplikace.policie.cz/patrani-

osoby/PersonDetail.aspx?person_id=9420117195030.  

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-teroristicky-utok-na-ukrajine-dostal-cech-20-let-40371304
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3382504-uprchly-muz-se-odvolal-proti-dvacetiletemu-trestu-za-terorismus-podle-obzaloby
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3382504-uprchly-muz-se-odvolal-proti-dvacetiletemu-trestu-za-terorismus-podle-obzaloby
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-teroristicky-utok-na-ukrajine-dostal-cech-20-let-40371304
https://hlidacipes.org/cesti-bojovnici-na-donbasu-v-chladnouci-valce-ze-zakopu-se-presunuli-do-prodejny-kuchyni/
https://hlidacipes.org/cesti-bojovnici-na-donbasu-v-chladnouci-valce-ze-zakopu-se-presunuli-do-prodejny-kuchyni/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cech-bojujici-za-separatisty-na-donbase-prisel-o-nohu-tohle/r~fdd295bacfdd11e99d020cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cech-bojujici-za-separatisty-na-donbase-prisel-o-nohu-tohle/r~fdd295bacfdd11e99d020cc47ab5f122/
https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=9420117195030
https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=9420117195030
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Obrázek 1: Pavel Botka (vlevo) a Jiří Urbánek v doněcké prodejně firmy Hanák nábytek 

 

Zdroj: YouTube.com, 2020.11 

Dobrodruzi a „revolucionáři“ 

Jedná se o nejpočetnější skupinu z hlediska motivace. Jde na jednu stranu o mladé dobrodruhy, 

kteří touží po jakési romantice a adrenalinu, na druhou stranu o starší muže, kteří uvěřili kremelskému 

výkladu událostí a současně jsou nepokojeni s politickým systémem a zahraničněpolitickou orientací 

České republiky. 

Vůbec prvním odsouzeným Čechem ve vztahu k rusko-ukrajinskému konfliktu byl voják české armády 

Erik Eštu. Toho potrestal pardubický krajský soud tříletou podmínkou s odkladem na čtyři roky. Soud 

jeho jednání kvalifikoval jako zločin na organizované zločinecké skupině zaměřené k páchání terorismu. 

V zahraničí Eštu pobýval zhruba měsíc.12 

Znalci z oboru psychologie u soudu uvedli, že muž má nevyzrálou osobnost, což se projevuje afektivním 

chováním, sníženou frustrační tolerancí, má sebestředné rysy, snaží se chovat dominantně a má sklony 

k manipulování. Na Ukrajině chodil v ruské uniformě, našil si na ni nášivky samozvané Doněcké 

republiky.13 

 
11 Легендарные подразделения от Геннадия Дубового (2. března 2020). ДОБРОВОЛЬЦЫ-МУСУЛЬМАНЕ ИЗ 

ЧЕХИИ: "УКРАИНА - КРОВАВАЯ ПЕШКА В ЧУЖОЙ ИГРЕ..." https://youtu.be/ahKtXjwMxHA.  
12 Králová, S. (17. května 2019). Voják, jenž se přidal ke gardě na Ukrajině, dostal podmínku. V armádě končí. 

iDNES.cz. https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/erik-estu-terorismus-soud-ukrajina-krajsky-soud-

pardubice.A190516_175443_pardubice-zpravy_skn.  
13 Deník.cz (26. března 2019). Na Ukrajině měl bojovat za separatisty. Za terorismus hrozí muži 20 let vězení. 

https://www.denik.cz/krimi/na-ukrajine-mel-bojovat-se-separatisty-za-terorismus-hrozi-muzi-20-let-vezeni-

20190326.html.  

https://youtu.be/ahKtXjwMxHA
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/erik-estu-terorismus-soud-ukrajina-krajsky-soud-pardubice.A190516_175443_pardubice-zpravy_skn
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/erik-estu-terorismus-soud-ukrajina-krajsky-soud-pardubice.A190516_175443_pardubice-zpravy_skn
https://www.denik.cz/krimi/na-ukrajine-mel-bojovat-se-separatisty-za-terorismus-hrozi-muzi-20-let-vezeni-20190326.html
https://www.denik.cz/krimi/na-ukrajine-mel-bojovat-se-separatisty-za-terorismus-hrozi-muzi-20-let-vezeni-20190326.html
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Mladík Pavel Kafka byl nejdříve odsouzen k tříleté podmínce s odkladem na pět let. Podmíněný trest 

následně změnil na nepodmíněný Vrchní soud v Praze, a to po odvolání státního zástupce. Verdikt je 

pravomocný. Trest si za účast na organizované zločinecké skupině odpykává ve věznici s ostrahou.14 

Kafka podle rozsudku působil v řadách ozbrojených složek samozvané Doněcké republiky mezi roky 

2015 až 2016. Před policií vypovídal, že chtěl na Ukrajině pomáhat civilistům. Zároveň ale podle 

obžaloby absolvoval vojenský výcvik v tamní tankové jednotce. 

Podle svědectví kamaráda Kafka tvrdil, že Západ „nás“ chce zlikvidovat. Kafka má základní vzdělání, 

pracoval jako člen ostrahy v nákupním centru. Podle svědků z jeho okolí býval od mládí agresivní a měl 

tendence nadsazovat některé informace.15 Své adoptivní matce ve věku okolo patnácti let řekl, že chce 

jít bojovat do Iráku.16 

Svůj pobyt mezi ozbrojenci zmapoval na řadě fotografií. Z Ukrajiny pak psal svému kamarádovi o tom, 

že velí jednotce čítající 112 tanků, což ovšem nebyla pravda. „Chtěl jsem být zajímavý,“ připustil Kafka. 

Konfrontace s realitou nicméně Kafkovo vidění války změnila a z Donbasu psal své adoptivní matce, 

že chce domů. 

Obrázek 2: Pavel Kafka (vpravo) 

 

Zdroj: VK.com, 2015.17 

 
14 Villarroel, N. (3. prosince 2020). Čech podmíněně odsouzený za účast v konfliktu na Ukrajině nakonec půjde 

do vězení. Česká televize. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3235324-cech-podminene-odsouzeny-za-ucast-

v-konfliktu-na-ukrajine-nakonec-pujde-do-vezeni.  
15 Česká televize (1. července 2020). Za účast v boji proti Ukrajině dostal podmínku. Chtěl jsem být zajímavý, uvedl 

Kafka. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3131672-za-ucast-v-konfliktu-na-ukrajine-dostal-podminku-chtel-

jsem-byt-zajimavy-uvedl-kafka.  
16 Prchal, L., Mazancová, H. (24. ledna 2019). „Mami, zabíjejí tady děti, chci zpátky.“ Z války na Donbasu se vrátil 

nejmladší Čech, je obviněný z terorismu. Deník N. https://denikn.cz/59195/mami-zabijeji-tady-deti-chci-zpatky-

z-valky-na-donbasu-se-vratil-nejmladsi-cech-je-obvineny-z-terorismu/.  
17 Profil Pavla Kafky na sociální síti VK.com. 

https://vk.com/id315733596?z=photo315733596_375794859%2Fphotos315733596.  

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3235324-cech-podminene-odsouzeny-za-ucast-v-konfliktu-na-ukrajine-nakonec-pujde-do-vezeni
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3235324-cech-podminene-odsouzeny-za-ucast-v-konfliktu-na-ukrajine-nakonec-pujde-do-vezeni
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3131672-za-ucast-v-konfliktu-na-ukrajine-dostal-podminku-chtel-jsem-byt-zajimavy-uvedl-kafka
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3131672-za-ucast-v-konfliktu-na-ukrajine-dostal-podminku-chtel-jsem-byt-zajimavy-uvedl-kafka
https://denikn.cz/59195/mami-zabijeji-tady-deti-chci-zpatky-z-valky-na-donbasu-se-vratil-nejmladsi-cech-je-obvineny-z-terorismu/
https://denikn.cz/59195/mami-zabijeji-tady-deti-chci-zpatky-z-valky-na-donbasu-se-vratil-nejmladsi-cech-je-obvineny-z-terorismu/
https://vk.com/id315733596?z=photo315733596_375794859%2Fphotos315733596
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Dvacetiletý trest ve věznici se zvýšenou ostrahou za teroristický útok a za účast v organizované 

zločinecké skupině uložil v září 2021 sedmadvacetiletému Lukáši Nováčkovi Krajský soud v Plzni. Muž 

se koncem července 2015 vydal na východní Ukrajinu do míst ovládaných ozbrojenci z takzvané 

Doněcké a Luhanské lidové republiky.  

Podle rozsudku se od nich nechal vyškolit, vyzbrojit a vystrojit a pak se s nimi aktivně zapojil 

do vojenských úkolů, včetně práce v rozvědce, strážní službě a hlídkování. Účastnil se i bojů 

s ukrajinskými jednotkami.18 Nováček se proti rozsudku odvolal a jeho případ projedná Vrchní soud 

v Praze.19 

Muž u soudu vypověděl, že z Česka odjel začít nový život s dívkou Natašou, s níž se seznámil 

na internetu. Hned v den příjezdu do Doněcka mu prý Natašini známí nabídli místo u tamních 

ozbrojenců. „Mám podezření, že Nataša je vábnička, která láká mladé, jednodušší kluky, aby jeli 

bojovat na Ukrajinu,“ prohlásil Nováčkův advokát.20 

Nováčkovu obhajobu, že se bojových akcí neúčastnil, označil předseda senátu Tomáš Bouček 

za nevěrohodnou, neuvěřitelnou a místy až absurdní. Podle obhájce Nováček není příliš inteligentní. 

„Když z České republiky odcházel, byl rozejitý s přítelkyní, měl dluhy, chtěl začít nový, lepší život. 

Ve srovnání se členy senátu je pan Nováček jednodušší člověk, nedokázal domýšlet do detailu důsledky 

svého jednání. I v posudcích je napsáno, že jedná impulzivně,“ řekl advokát.21 

Obrázek 3: Lukáš Nováček 

 

Zdroj: YouTube.com, 2017.22 

 
18 ČTK (8. září 2021). Soud v Plzni odsoudil na 20 let muže, který bojoval za separatisty na Ukrajině. 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soud-v-plzni-odsoudil-na-20-let-muze-ktery-bojoval-za-separatisty-na-

ukrajine/2086849.  
19 ČTK (11. ledna 2022). Soud projedná případ mladíka, který si má odpykat 20 let za boje na Ukrajině. 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soud-projedna-pripad-mladika-ktery-si-ma-odpykat-20-let-za-boje-na-

ukrajine/2143937.  
20 Ježek, P. (6. září 2021). Je jednodušší, hájí advokát muže obžalovaného z terorismu na Ukrajině. iDNES.cz. 

https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/terorismus-ukrajina-konflikt-boje-soud-lukas-novacek-

kuchar.A210317_599481_plzen-zpravy_vb.  
21 Tamtéž. 
22 Donbass Rose (27. května 2017). 2015 DPR Czech volunteer: I couldn't stay at home!/Чешский доброволец: я 

не мог оставаться дома! https://youtu.be/yfQFLZtiFk8.  

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soud-v-plzni-odsoudil-na-20-let-muze-ktery-bojoval-za-separatisty-na-ukrajine/2086849
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soud-v-plzni-odsoudil-na-20-let-muze-ktery-bojoval-za-separatisty-na-ukrajine/2086849
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soud-projedna-pripad-mladika-ktery-si-ma-odpykat-20-let-za-boje-na-ukrajine/2143937
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soud-projedna-pripad-mladika-ktery-si-ma-odpykat-20-let-za-boje-na-ukrajine/2143937
https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/terorismus-ukrajina-konflikt-boje-soud-lukas-novacek-kuchar.A210317_599481_plzen-zpravy_vb
https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/terorismus-ukrajina-konflikt-boje-soud-lukas-novacek-kuchar.A210317_599481_plzen-zpravy_vb
https://youtu.be/yfQFLZtiFk8


6 
 

„Jedu bojovat proti ukrajinským nacistům. Podle protektorátní justice budu terorista,“ předpovídal 

v červenci 2015 nyní třiatřicetiletý Martin Kantor svůj osud. Jeho prognóza se naplnila v říjnu 2021, 

kdy odvolací soud potvrdil Kantorovi 20 let vězení za boj v řadách tzv. proruských separatistů, 

konkrétně tzv. Luhanská lidová republika, proti ukrajinským ozbrojeným silám v Donbasu. Po svém 

příjezdu podepsal roční smlouvu o službě v tamních ozbrojených složkách a nechal se vycvičit 

odstřelovačem. Poté se zúčastnil bojových operací. „Pracuješ tak, že střílíš, chodíš, začišťuješ domy 

od ukropů atd.,“ popsal svoji práci v jednom z e-mailů.23 Verdikt, který muže uznal vinným 

z teroristického útoku a zároveň z účasti na teroristické skupině, je pravomocný.24 

Soud probíhal v nepřítomnosti Kantora. Není totiž zřejmé, kde se nyní nachází, případně zda je vůbec 

naživu. Státní zástupce věří, že Martin Kantor bojuje na Donbasu dál. 

V Česku Kantorův život doprovázelo užívání drog, dopouštěl se úvěrových podvodů a dokonce se 

po rozchodu s přítelkyní dvakrát pokusil o sebevraždu. Donbas tak pro něj byla možnost úniku 

před realitou. „K odjezdu byl zřejmě motivován přáním začít někde zcela znovu a také sympatiemi, 

které nepochybně cítil k proruským separatistům,“ uvedl předseda senátu pražského městského soudu 

Jan Šott.25 

Ústecký krajský soud na konci roku 2020 poslal na 15 let do vězení šestačtyřicetiletého Oldřicha 

Grunda, jenž se podle obžaloby aktivně zapojil do bojů na východě Ukrajiny na straně tzv. Doněcké 

lidové republiky. Senát ho uznal vinným z teroristického útoku.26 Rozsudek je pravomocný.27 

Muž žil dlouhá léta v Petrohradu, kde pracoval se stavební technikou. Zajímavostí je, že je bratrancem 

na Donbase zabitého Čecha Vojtěcha Hlinky.28 Grund mimo jiné bojoval u Slovjansku a za údajnou 

statečnost při ústupu z města byl vyznamenán Igorem Girkinem a následně povýšen až do hodnosti 

podplukovníka. Zapojil se také do bojů o města Snižně, Šachtarsk, Ilovajsk či Debalceve. Na internetu 

se také objevil snímek, na kterém Grund pózuje před obrněncem s nápisem „Na Kyjev“.29 

 
23 Čemusová, T. (22. srpna 2021). Příběh teroristy z Donbasu: Rusové ho chtěli do speciální jednotky, o peníze 

žádal českého zpěváka. iRozhlas.cz. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bojovnik-donbas-cech-kantor-

terorista-20-let-vezeni_2108220500_tec.  
24 iDNES.cz (6. října 2021). Českému žoldákovi z Donbasu potvrdil soud v nepřítomnosti dvacet let.  

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/martin-kantor-boje-ukrajiny-terorista-odvolaci-soud-

trest.A211006_142659_praha-zpravy_rsr.  
25 iRozhlas.cz (1. června 2021). Muž z Moravy dostal za boje na východě Ukrajiny 20 let vězení. Odsouzen byl jako 

uprchlý. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/terorismus-boje-na-ukrajine-rusko_2106011421_ako.  
26 Gordíková, M. (16. října 2020). Severočech se zapojil do bojů na Ukrajině, doma dostal 15 let vězení. iDNES.cz. 

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/usi-nad-labem-soud-oldrich-grund-doneck-teroristicky-

utok.A201016_114103_usti-zpravy_pakr.  
27 iRozhlas.cz (21. prosince 2020). Soud poslal Čecha za terorismus na 15 let do vězení. Na Donbasu bojoval 

po boku proruských separatistů. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cech-odsouzeny-za-boj-na-vychode-

ukrajiny_2012211215_btk.  
28 Garkisch, D. (6. září 2014). EXKLUZIVNĚ: Svědectví o smrti dvou Čechů na Ukrajině! TN.cz. 

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/304067-exkluzivne-svedectvi-o-smrti-dvou-cechu-na-ukrajine.  
29 Just, J. (19. listopadu 2014). Ukrajinští separatisté ukázali novou posilu: Bena z Česka. Aktuálně.cz. 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/prorusti-separatiste-maji-novou-posilu-bena-z-

ceska/r~7c1f49aa6ef811e49e4b0025900fea04/.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bojovnik-donbas-cech-kantor-terorista-20-let-vezeni_2108220500_tec
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bojovnik-donbas-cech-kantor-terorista-20-let-vezeni_2108220500_tec
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/martin-kantor-boje-ukrajiny-terorista-odvolaci-soud-trest.A211006_142659_praha-zpravy_rsr
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/martin-kantor-boje-ukrajiny-terorista-odvolaci-soud-trest.A211006_142659_praha-zpravy_rsr
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/terorismus-boje-na-ukrajine-rusko_2106011421_ako
https://www.idnes.cz/usti/zpravy/usi-nad-labem-soud-oldrich-grund-doneck-teroristicky-utok.A201016_114103_usti-zpravy_pakr
https://www.idnes.cz/usti/zpravy/usi-nad-labem-soud-oldrich-grund-doneck-teroristicky-utok.A201016_114103_usti-zpravy_pakr
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cech-odsouzeny-za-boj-na-vychode-ukrajiny_2012211215_btk
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cech-odsouzeny-za-boj-na-vychode-ukrajiny_2012211215_btk
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/304067-exkluzivne-svedectvi-o-smrti-dvou-cechu-na-ukrajine
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/prorusti-separatiste-maji-novou-posilu-bena-z-ceska/r~7c1f49aa6ef811e49e4b0025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/prorusti-separatiste-maji-novou-posilu-bena-z-ceska/r~7c1f49aa6ef811e49e4b0025900fea04/
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Podle státního zástupce je Grund stále na Ukrajině v Kyjevem nekontrolované oblasti a soudní řízení 

tak bylo vedeno proti uprchlému.30 

Devětačtyřicetiletý Martin Sukup přicestoval na východní Ukrajinu již na začátku války v červenci 2014. 

V Česku podle jeho slov působil v armádě, později prý dělal zootechnika. Také se přidal k proruskému 

polovojenskému uskupení Českoslovenští vojáci v záloze za mír. 

„Přijel jsem na den narozenin své dcery přímo do Doněcku expresem z Kyjeva. Pod krytím, jako turista. 

A večer už nás vyvezli ešalonem na Slavjansk,“ řekl redaktorovi iDNES.cz. Odjet nemůže, protože mu 

propadl český pas.31 

Sukup bojoval u Kramatorsku, o hraniční přechod Izvarine a u měst Debalceve a Ilovajsk. Velel 

dělostřelecké baterii a tankové rotě.32 Byl také velitelem Urbánka a Botky.33 Za svou činnost jako 

ocenění dostal darem pistoli, kterou mu ale následně odebrali. Dosáhl až hodnosti podplukovníka. Nyní 

pracuje jako ochranka pekárny. Česká policie po něm pátrá od ledna 2019.34 V lednu 2022 byl 

za terorismus zatím nepravomocně odsouzen na 21 let vězení.35 

Obrázek 4: Martin Sukup (vpravo) a Jiří Urbánek 

 

Zdroj: YouTube.com, 2021.36 

 
30 Policie České republiky (2022). Pátrání po osobách. https://aplikace.policie.cz/patrani-

osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14121121190407.  
31 Hájek, A. (21. května 2017). Čeští bohatýři bojující v Donbasu: Tady je větší demokracie než u vás. iDNES.cz. 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/donecka-lidova-republika-cesti-dobrovolnici-begemot-

kavkaz.A170518_104530_zahranicni_aha.  
32 Терехов-Круглый, А. (7. října 2015). Майор Мартин Сукуп («Чех»): В Краматорске моим командиром 

был Бабай. Ukraina.ru. https://ukraina.ru/interview/20151007/1014489545.html.  
33 Терехов-Круглый, А. (19. října 2015). Чехо-Словацкие добровольцы в Донбассе: Мы, славяне в Европе, - 

рабы англо-саксов. Ukraina.ru. https://ukraina.ru/interview/20151019/1014588112.html.  
34 Policie České republiky (2022). Pátrání po osobách. https://aplikace.policie.cz/patrani-

osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12410117195030.  
35 Bádal, M. (4. ledna 2022). Bývalý český voják dostal 21 let za terorismus na Ukrajině. Novinky.cz. 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-terorismus-na-ukrajine-dostal-byvaly-cesky-vojak-21-let-40382897.  
36 Владимир из Житомира (14. května 2021). Доброволец, Гвардии полковник из Чехии Мартин 

рассказывает, как попал в ЛДНР и воевал с нацистами. https://youtu.be/O1Ga2A2wFcI.  

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14121121190407
https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14121121190407
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/donecka-lidova-republika-cesti-dobrovolnici-begemot-kavkaz.A170518_104530_zahranicni_aha
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/donecka-lidova-republika-cesti-dobrovolnici-begemot-kavkaz.A170518_104530_zahranicni_aha
https://ukraina.ru/interview/20151007/1014489545.html
https://ukraina.ru/interview/20151019/1014588112.html
https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12410117195030
https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12410117195030
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-terorismus-na-ukrajine-dostal-byvaly-cesky-vojak-21-let-40382897
https://youtu.be/O1Ga2A2wFcI
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Třiapadesátiletému dělníkovi na skládce Miloši Ouřeckému se po roce 2014 změnil život. Muž, 

mezi jehož záliby patří holistické zahrady a ezoterika, byl zcela pohlcen vývojem na Ukrajině. Zapojoval 

se do různých proruských demonstrací a vstoupil do řad polovojenské organizace Českoslovenští vojáci 

v záloze za mír. 

Takzvaní vojáci v záloze plnili roli rekrutace Čechů pro válku na východě Ukrajiny. Jejich vedení, 

konkrétně Ivan Kratochvíl a Andrea Krulišová, přišlo i s myšlenkou, že vycvičení navrátilci z bojů 

povedou v ČR partyzánskou válku včetně teroristických útoků proti civilnímu obyvatelstvu. Jedním 

z těchto trénovaných mužů, potenciálních teroristů, měl být i Ouřecký, který přicestoval na Donbas 

na konci léta 2017. Po výcviku se Ouřecký zapojil do 1. útočné brigády takzvané Doněcké lidové 

republiky. Měl hodnost vojína, byl řidič a říkal si „Jimmy“.37 

V lednu 2018 ale Ouřecký z Doněcka mizí. Po návratu do ČR se sporadicky objevoval na veřejnosti 

na různých demonstracích. V dubnu 2021 byl spolu s dalšími představiteli tzv. vojáků v záloze (Ivan 

Kratochvíl, Andrea Krulišová, Vladimír Štádler a Přemysl Ivan Hadrava) zatčen. Pětice byla obviněna 

z terorismu, jeho podpory a financování. Nyní Ouřecký čeká na soud.38 

Obrázek 5: Miloš Ouřecký (vpravo) a Pavel Botka (vlevo) 

 

Zdroj: Reportér magazín, 2019.39 

 
37 Chaloupská, M. (24. dubna 2021). Výcvik kvůli revoluci. Policie stíhá představitele spolku kvůli vyslání člena 

bojovat na Donbas. iRozhlas.cz. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceskoslovensti-vojaci-v-zaloze-za-mir-

donbas_2104240500_pj.  
38 Novinky.cz (21. dubna 2021). Rozsáhlá razie: Pět Čechů podezřelých z teroru na Ukrajině. 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/po-celem-cesku-zasahuje-ncoz-kvuli-vyjezdum-lidi-na-ukrajinu-

40357715.  
39 Forró, T. (27. června 2019). Když vlastence vzrušuje válka. Reportér magazín. 

https://reportermagazin.cz/a/pnscW/kdyz-vlastence-vzrusuje-valka.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceskoslovensti-vojaci-v-zaloze-za-mir-donbas_2104240500_pj
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceskoslovensti-vojaci-v-zaloze-za-mir-donbas_2104240500_pj
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/po-celem-cesku-zasahuje-ncoz-kvuli-vyjezdum-lidi-na-ukrajinu-40357715
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/po-celem-cesku-zasahuje-ncoz-kvuli-vyjezdum-lidi-na-ukrajinu-40357715
https://reportermagazin.cz/a/pnscW/kdyz-vlastence-vzrusuje-valka
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Zločinci a podvodníci 

Kromě výše zmíněného recidivisty Urbánka lze do této kategorie zařadit i Alojze Poláka původem 

z Brna. Jedná se o bývalého podnikatele v oblasti bezpečnostních služeb a krizového managementu. 

Podle něj se proti němu spikla „soudní mafie“. V roce 2013 ho prý křivě obvinili ze zpronevěry peněz 

ve firmě Steko Blansko, kde působil jako jednatel.40 

Polák tak na další obvinění nečekal a v prosinci 2016 se přes Rusko vydal na východ Ukrajiny, 

kde vstoupil do řad tzv. Republikánské gardy. V ní působil jako odstřelovač a vypracoval se 

až do velitelské funkce. Polák byl rovněž od roku 2014 členem organizace Českoslovenští vojáci v záloze 

za mír a měl být prvotním kontaktem pro Ouřeckého po jeho příjezdu na Donbas. 

Polák je v pátrání české policie od ledna 2019.41 Do Česka se vracet nehodlá a pokud ano, tak prý pouze 

na ruském tanku nebo jako partyzán.42 

Obrázek 6: Alojz Polák (vpravo) a Slovák Štefan Potocký 

 

Zdroj: Facebook.com, 2017. 

 
40 Jochim, V., Škrdlík, J. (5. dubna 2019). Český velitel čety v Doněcku: Taky jsem křičel Havel na hrad! Respekt.cz. 

https://www.respekt.cz/externi-hlasy/cesky-velitel-cety-v-donecku-taky-jsem-kricel-havel-na-hrad.  
41 Policie České republiky (2022). Pátrání po osobách. https://aplikace.policie.cz/patrani-

osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12220116195030.  
42 Blahuš, P. (6. září 2017). Do Česka se vrátím jedině na ruském tanku nebo jako partyzán, říká v rozhovoru pro SM 

žoldnéř v armádě Doněcké národní republiky Alois Polák. Security magazín. 

https://www.securitymagazin.cz/defence/do-ceska-se-vratim-jedine-na-ruskem-tanku-nebo-jako-partyzan-

rika-v-rozhovoru-pro-sm-zoldner-v-armade-donecke-narodni-republiky-aloisem-polak-1404057267.html.  

https://www.respekt.cz/externi-hlasy/cesky-velitel-cety-v-donecku-taky-jsem-kricel-havel-na-hrad
https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12220116195030
https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12220116195030
https://www.securitymagazin.cz/defence/do-ceska-se-vratim-jedine-na-ruskem-tanku-nebo-jako-partyzan-rika-v-rozhovoru-pro-sm-zoldner-v-armade-donecke-narodni-republiky-aloisem-polak-1404057267.html
https://www.securitymagazin.cz/defence/do-ceska-se-vratim-jedine-na-ruskem-tanku-nebo-jako-partyzan-rika-v-rozhovoru-pro-sm-zoldner-v-armade-donecke-narodni-republiky-aloisem-polak-1404057267.html
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Dalším uprchlým Čechem, který se nakonec dostal až do řad ozbrojenců tzv. Doněcké lidové republiky, 

je téměř šedesátiletý Petr Michalů původem ze severu Čech. Za dob socialismu působil u vězeňské 

služby, později pracoval jako zkušební komisař pro získání zbrojního průkazu. V roce 2010 stanul kvůli 

podvodům při zkouškách před soudem.43 

Michalů později utíká z Česka do Španělska a odtud jeho kroky míří přes Česko do Ruska, kde se snaží 

získat politický azyl. Michalů se také na chvíli stává hvězdou ruských sdělovacích prostředků. Ty o něm 

referovaly jako o nezávislém novináři, který byl vyhnán z vlastní země a nyní hledá spásu v Rusku. 

V Rusku žil od roku 2016 a obživu mu obstarával jednak prodej zboží (např. trička s popiskem „Agent 

Kremlu“ či mikiny „Stalingrad“) z Ruska do ČR a také žádal své české fanoušky na sociálních sítích 

o finanční příspěvky. V lednu 2020 přichází zlom, Michalů byl zatčen a následně mu bylo soudem 

nařízeno, že musí Rusko opustit. Jeho další kroky tak vedly na východní Ukrajinu, kde vstoupil do řad 

doněckých ozbrojenců.44 

Obrázek 7: Petr Michalů 

 

Zdroj: VK.com, 2020.45 

 
43 Stránská, P. (25. února 2010). Bývalý policista pomáhal u zkoušek na zbrojní průkaz. Hrozí mu tři roky. Liberecký 

deník. https://liberecky.denik.cz/zlociny-a-soudy/byvaly-policista-pomahal-u-zkousek-na-zbrojni-pruk.html.  
44 Máca, R. (28. dubna 2020). Čech žádal od Putina politický azyl. V Rusku ho ale nechtěli, teď zkouší štěstí 

v Doněcku. HlídacíPes.org. https://hlidacipes.org/cech-zadal-od-putina-politicky-azyl-v-rusku-ho-ale-nechteli-

ted-zkousi-stesti-v-donecku/.  
45 Profil Petra Michalů na sociální síti VK.com. https://vk.com/photo322842380_457278201?all=1.  

https://liberecky.denik.cz/zlociny-a-soudy/byvaly-policista-pomahal-u-zkousek-na-zbrojni-pruk.html
https://hlidacipes.org/cech-zadal-od-putina-politicky-azyl-v-rusku-ho-ale-nechteli-ted-zkousi-stesti-v-donecku/
https://hlidacipes.org/cech-zadal-od-putina-politicky-azyl-v-rusku-ho-ale-nechteli-ted-zkousi-stesti-v-donecku/
https://vk.com/photo322842380_457278201?all=1
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Cizinci s pobytem v Česku 

Vrchní soud v Praze v červenci 2021 zpřísnil trest v Česku dlouhodobě žijícímu Bělorusovi Alexeji 

Fadějevovi. Ten se podle obžaloby zapojil do bojů na Ukrajině a soud mu uložil výjimečný trest 21 let 

vězení. Pražský městský soud dvaačtyřicetiletého muže loni na podzim nepravomocně potrestal 4,5 

roku odnětí svobody.46 

Fadějev, který již byl ve vězení kvůli jinému trestnému činu – těžkému ublížení na zdraví47, 

se v minulosti přiznal k tomu, že se na Ukrajině zúčastnil pomocných aktivit. Přímé zapojení do bojů 

odmítl. Proti pravomocnému rozsudku mohl podat pouze dovolání k Nejvyššímu soudu. Kromě trestu 

vězení odvolací soud Bělorusa také vyhostil z České republiky naneurčito. 

Podle státního zástupce Fadějev na Ukrajinu vycestoval opakovaně, a to od října 2014 do května 2016. 

Muž se podle obžaloby nechal vyzbrojit a podílel se na různých vojenských úkolech v řadách 

tzv. Republikánské gardy Doněcké lidové republiky. Do Donbasu podle svých slov jezdil „pomáhat 

lidem se bránit proti ukrajinským fašistům“. K výjezdům ho prý motivovala videa, která měla 

zobrazovat údajná „zvěrstva“, která měly páchat „nacistické skupiny“ na tzv. domobrancích.48 

Jiným cizincem s trvalým pobytem v Česku je Rus Alexandr Franchetti. Ten se v roce 2014 zapojil 

do akcí souvisejících s anexí Krymu Ruskem. Na poloostrově zformoval speciální rozvědnou skupinu 

Severní vítr. Ta měla chránit okolí Sevastopolu a mj. úzce spolupracovala s velením ruské námořní 

flotily.49 

Franchetti se rovněž pohyboval na východě Ukrajiny, kde se objevoval mezi doněckými a ruskými 

elitami. V září 2021 byl zadržen na pražském Letišti Václava Havla. Od té doby je ve vazbě a Ukrajina 

žádá o jeho vydání. 

Budoucí bojovníci? 

V posledních týdnech se často mluví o možnosti rozsáhlé ruské invaze proti Ukrajině. Znamenala by 

eskalace významný příliv Čechů, z kterých by se tak de facto stali teroristé? Odpovědí je, že nejspíše 

ne. Ti, co se chtěli zapojit, se již pravděpodobně nějak zapojili. Nynější vysoké dvacetileté tresty by také 

dozajista zapůsobily jako prevence pro případ dalších dobrodruhů. Ti předchozí bezesporu nepočítali 

s takovými dopady svého výletu. 

Ochotu odcestovat na východ Ukrajiny a zapojit se do bojů na straně tzv. separatistů deklarovala řada 

příslušníků tzv. domobran. Jde ale především o osoby důchodového či předdůchodového věku. 

 
46 ČTK (22. července 2021). Muži souzenému pro zapojení do bojů na Ukrajině soud zvýšil trest na 21 let. 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/muzi-souzenemu-pro-zapojeni-do-boju-na-ukrajine-soud-zvysil-trest-na-

21-let/2066915.  
47 Prchal, L. (22. července 2019). Přidal se k proruským separatistům v Doněcku, v Česku mu za terorismus hrozí 

dvacet let. Deník N. https://denikn.cz/167062/pridal-se-k-proruskym-separatistum-v-donecku-v-cesku-mu-za-

terorismus-hrozi-patnact-let/.  
48 Novinky.cz (22. července 2021). Za teroristický útok na Ukrajině dostal Bělorus žijící v Praze 21 let. 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-teroristicky-utok-na-ukrajine-dostal-belorus-zijici-v-praze-21-let-

40366914.  
49 Troníček, J. (30. prosince 2021). Zatčený Rus Alexandr Franchetti měl blízko k separatistické smetánce 

na Donbasu. iRozhlas.cz. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rus-rusko-donbas-ukrajina-krym-alexander-

franchetti-separatiste_2112301331_pik.  

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/muzi-souzenemu-pro-zapojeni-do-boju-na-ukrajine-soud-zvysil-trest-na-21-let/2066915
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/muzi-souzenemu-pro-zapojeni-do-boju-na-ukrajine-soud-zvysil-trest-na-21-let/2066915
https://denikn.cz/167062/pridal-se-k-proruskym-separatistum-v-donecku-v-cesku-mu-za-terorismus-hrozi-patnact-let/
https://denikn.cz/167062/pridal-se-k-proruskym-separatistum-v-donecku-v-cesku-mu-za-terorismus-hrozi-patnact-let/
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-teroristicky-utok-na-ukrajine-dostal-belorus-zijici-v-praze-21-let-40366914
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-teroristicky-utok-na-ukrajine-dostal-belorus-zijici-v-praze-21-let-40366914
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rus-rusko-donbas-ukrajina-krym-alexander-franchetti-separatiste_2112301331_pik
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rus-rusko-donbas-ukrajina-krym-alexander-franchetti-separatiste_2112301331_pik
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U nich se často objevovaly argumenty typu „rád bych jel a vzal zbraň do ruky, ale kdyby mi bylo 

o dvacet let méně“ nebo „chtěl bych jít bojovat, ale mám problémy se srdcem“. U těchto osob 

v pokročilém věku lze jen těžko předpokládat, že by se jejich zdravotní stav v průběhu času zlepšoval. 

Recidivisté unikající před zákonem či dlužníci unikající před svými věřiteli by pravděpodobně rovněž 

volili jiné destinace. Čas totiž ukázal, že „mladé republiky“ žádné příležitosti pro nový začátek a rychlé 

zbohatnutí nenabízí. Stejné je to i v případě žoldáků cestujících z války do války podle toho, kde dobře 

zaplatí. Donbas takovým místem není. 

Hrozbu by tak představovala především ruská dezinformační kampaň, která by se prostřednictvím 

bizarních smyšlených příběhů pravděpodobně znovu snažila rekrutovat nepříliš inteligentní jedince. 

Bezpečnostní složky by se tak měly intenzivněji zaměřit na tuzemské šiřitele k situaci poplatných 

dezinformací. Že se jedná o efektivní přístup ukázala i razie proti představitelům proruské polovojenské 

organizace z dubna 2021. Zatýkání doslova rozprášilo uskupení, které se staralo o rekrutaci českých 

bojovníků, a rovněž vyslalo vzkaz ostatním „domobrancům“ s násilnými tendencemi, že si pro ně 

policie může přijít také. 

Na závěr nesmíme zapomenout ani na pomyslnou Natašu (a její další on-line alter ega), 

se kterou se na internetu Lukáš Nováček seznámil a vydal se za ní do Doněcka, aby mu hned první den 

po příjezdu Natašini známí nabídli místo u tamních ozbrojenců. Opravdu podivuhodná shoda okolností.  
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