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1. Úvod 

Počet obětí konfliktu mezi ukrajinskými vojáky uskutečňujícím protiteroristickou operaci a 
teroristickými skupinami působícími v Doněcké a Lučanské oblasti stoupá každým dnem. Mezi 
oběťmi jsou i civilisté. Avšak ruské mocenské orgány dosud ani jednou neodsoudily nepokrytě 
teroristické postupy používané příznivci takzvané Luhanské a Doněcké lidové republiky. Oba 
samozvané útvary na Ukrajině jsou považovány za teroristické organizace. Právě naopak, 
oficiální Moskva hájí zájmy „separatistů“, obviňuje ukrajinskou vládu, že podniká „trestné 
výpravy“ na východě země a vyzývá k zastavení protiteroristické operace.  

Fakta uváděná v této zprávě svědčí, že právě Ruská federace je hlavním „sponzorem a 
organizátorem“ terorismu a separatismu na území východní Ukrajiny: 

 Z území Ruské federace na Ukrajinu pronikají ozbrojenci a zbraně (včetně těžkých – 
tanků, salvových raketometů a obrněných vozidel); 

 Pohraniční stráž FSB Ruské federace průniku ozbrojenců a zbraní na území Ukrajiny nijak 
nebrání. A nejen to, ruští pohraničníci otevřeně s teroristy spolupracují; 

 Občané Ruska jakožto dobrovolníci válčí na straně teroristických organizací Doněcká 
lidová republika a Luhanská lidová republika; 

 Vysílání ozbrojenců a dodávky zbraní na Ukrajinu zajišťují legální ruské struktury 
(kupříkladu, organizace ruských kozáků). 

Dne 03.06.2014 prezident Ruské federace již poněkolikáté vyvrátil informaci o tom, že na území 
Ukrajiny jsou přítomní ruští vojáci a instruktoři. „Na jihovýchodě Ukrajiny nejsou žádní ruští vojáci 
ani ruští instruktoři“ [1], - prohlásil Putin. Stojí za připomenutí, že podobná prohlášení ze strany 
ruského prezidenta jsme již nejednou slyšeli i v době, kdy Rusko okupovalo Krym. Tenkrát Vladimír 
Putin kategoricky odmítal přítomnost ruských vojenských jednotek na území poloostrova. Avšak po 
anexi Krymu připustil, že pod rouškou „krymské domobrany“ operovali ruští vojáci [2]. 

Je třeba zdůraznit, že taktika používaná Ruskem na východě Ukrajiny se značně liší od té, která se 
používala v případě Krymu. Kreml již nesází na útvary ruské armády, ale na jednotlivé teroristické 
skupiny. Rusko aktivně podporuje tyto skupiny dodávkami zbraní a „dobrovolníků“, kteří se 
účastní bojů na území Ukrajiny na straně teroristických skupin. Ozbrojené síly Ukrajiny a Národní 
garda (patří pod ministerstvo vnitra) ve snaze likvidovat teroristické skupiny operující v Doněcké a  

Luhanské oblasti a zajistit pro veřejnost bezpečnost uskutečňují v těchto regionech 
protiteroristickou operaci (PTO). K 11.06.2014 teroristé ovládali menší část těchto oblastí. Je 
pozoruhodné, že ovládají právě ty okresy, které leží nejblíže k ruské hranici, protože právě z Ruska 
pro teroristy přichází největší část pomoci (ozbrojenci a zbraně). 

http://ria.ru/politics/20140604/1010624416.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/04/17/7022770/
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Rozložení sil v Doněcké a Luhanské oblasti. Červeně jsou vyznačená území ovládaná teroristy  
(k 11.06.2014) 

Fotografie: http://espreso.tv  

http://espreso.tv/
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2. Na východě Ukrajiny ozbrojenci z Ruské federace bojují na straně teroristů 

V teroristických skupinách na území Doněcké a Luhanské oblasti působí občané Ruské federace 
včetně ozbrojenců z kavkazských republik. Právě účast v bojových operacích na východě Ukrajiny 
ozbrojenců majících typické kavkazské vzezření umožňuje s jistotou tvrdit, že tak zvaná Lidová 
domobrana Donbasu zdaleka nesestává jen z obyvatel Doněcké a Luhanské oblasti.  

 

Jednou z hlavních teroristických bojůvek je batalion Vostok. Podle zjištění ukrajinských novinářů, 
kteří měli možnost hovořit ze zástupci batalionu, sestává z bývalých příslušníků ukrajinských 
zvláštních jednotek (zvláštní jednotky Služby bezpečnosti Ukrajiny Alfa, zvláštní jednotky milice 
Berkut ), ruských dobrovolníků (převážně pocházejících z kavkazských regionů Ruska – Ingušska, 
Osetie a Čečenska), dále dobrovolníků z Jižní Osetie (samozvaná republika na Kavkaze). Batalionu 
velí Osetinec Oleg (příjmení není známé) přezdívaný Mamaj společně s bývalým velitelem 
zvláštních jednotek Alfa v Doněcké oblasti Alexandrem Chodakovským [3]. Dříve se batalion 
skládal převážně z Čečenců, avšak mnozí z nich zahynuli během bojů na doněckém letišti  dne  
26.05.2014. Teď je v batalionu nejvíc Osetinců, kteří mají za sebou zkušenost bojů v jiných 
neklidných regionech  [4]. 

Informaci o účasti kavkazských ozbrojenců ve válečných operacích na východě Ukrajiny potvrzují i 
jiné zdroje. Kupříkladu, tento fakt potvrdil i oficiální představitel teroristické organizace Doněcká 
lidová republika Miroslav Rudenko [5].  

V rozhovoru pro ruskou televizní stanici Dožď Alexej Moroškin, občan Ruské federace, rovněž 
potvrdil, že v řadách tak zvané „lidové domobrany Donbasu“ bojují ozbrojenci pocházející 
z Kavkazských regionů Ruska. Alexej po nějakou dobu patřil do „lidové domobrany Donbasu“, 
předtím sloužil v „domobraně Krymu“ a účastnil se blokace oddílů ukrajinské armády. „Viděl jsem 
tam typické obyvatele Kavkazu, kteří plnili vojenské úkoly… říkalo se, že dorazili 200 Čečenců… 
Nikdo se to tam ani nesnažil ututlat, mluvili o tom naprosto otevřeně. V současné době v batalionu 
Vostok je hodně Čečenců, kozáků (ruských – pozn. red.)“ [6], – sdělil Moroškin. 

Ozbrojenci teroristického batalionu Vostok  
Fotografie: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/06/2/7027718/  

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/06/1/7027676/
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/06/2/7027718/
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3370787-za-chyim-nakazom-vouiuit-chechentsi-na-skhodi-ukrainy
http://tvrain.ru/articles/bratja_po_krovi_zachem_dobrovoltsy_iz_rossii_edut_na_ukrainskuju_vojnu-369282/
http://www.pravda.com.ua/articles/2014/06/2/7027718/
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Informační portál Kavkazský uzel potvrzuje, že bojů na východní Ukrajině se skutečně účastní 
ozbrojenci z Čečenské republiky. „Když někdo říká, že Čečenci tam nejsou, nepokrytě lže. Během 
posledních dvou týdnů tam dorazili bývali příslušníci zvláštních jednotek „Západ“ a „Východ“  [7], 
které byly podřízené GRU (Hlavní zpravodajské zprávě ministerstva obrany Ruské federace – pozn. 
red.). Jako dobrovonícii jsou tam i příslušníci jiných struktur. O ztrátách, které jsme utrpěli, se 
rovněž vůbec nemluví. Ale já vím, že mezi mrtvými je muž z našeho okresu, z vesnice Germenčuk. 
Přivezli ho včera, myslím si, že z Doněcku. Jsou i další mrtví z Urus-Martanu, z Gudermesu a 
z dalších míst“ [8], - uvedl v rozhovoru pro informační portál obyvatel Šalinského okresu Čečenska. 
Někteří ozbrojenci bojující na straně teroristů otevřeně přiznávají, že přicestovali z Čečenské 
republiky a říkají si „kadyrovci“ [9],[10]. 

Vedle toho čelní představitel Čečenské republiky Ramazan Kadyrov vyvrací informaci o přítomnosti 
ozbrojených obyvatel této republiky na východě Ukrajiny: „Ukrajinské zdroje šíří zvěsti, že nějaké 
„čečenské oddíly“ dorazily z Ruska a vtrhly do Doněcku. Oficiálně prohlašuji, že to neodpovídá 
skutečnosti. Žádní „čečenští vojáci“ se konfliktu neúčastní, natož „vojenské kolony z Čečenska“ [11]. 
Nicméně, média informují, že čečenští ozbrojenci přijeli bojovat na straně lidové domobrany 
Donbasu na přímý pokyn Ramzana Kadyrova [12]. 

Mezi teroristy najdeme i příslušníky jiných kavkazských republik, které jsou součástí Ruska. 
Kupříkladu, nejvyšší činitel Ingušska Junus-Bek Jevkurov připustil, že na straně separatistů na 
východě Ukrajiny působí 20 až 25 obyvatel Ingušska [13]. 

O něco dříve jeden z politických lídrů Jižní Osetie Alan Kotajev informoval o zřízení oddílů 
dobrovolníků na podporu separatistů v Doněcké a Luhanské oblasti. „Oddíl už čítá kolem 50 lidí. 
Potřebujeme ještě jednou tolik, aby byl plně zformován. Přicestujeme jako dobrovolníci a počítáme 
s tím, že zbraně dostaneme až na místě“ [14]. 

 

Ozbrojenci mající kavkazskou vizáž na proruském shromáždění v Doněcku 
Fotografie: http://espreso.tv/  

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/243428/
https://www.youtube.com/watch?v=VEtaBm0LFek
http://instagram.com/p/ohIgWPiRoG/
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140529_donetsk_chechens_ivshina.shtml
http://tvrain.ru/articles/evkurov_priznal_fakt_uchastija_ingushej_v_bojah_na_vostoke_ukrainy-369516/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/242823/
http://espreso.tv/
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3. První potvrzení informací o ruských ozbrojencích, kteří padli na území Ukrajiny  

Oficiální potvrzení přítomnosti ruských ozbrojenců na východě Ukrajiny dosti dlouho chybělo. 
Existovaly pouze údaje přebírané od ukrajinských zvláštních služeb a zprávy od novinářů. Šířily se i 
zprávy o tom, že se tělesné pozůstatky padlých Rusů tajně dopravují do Ruska [15]. 

Poprvé jsme se s naprostou jistotou dozvěděli o masových obětích v řadách ruských ozbrojenců na 
východě Ukrajiny po bojích v rámci protiteroristické operace v Doněcku dne 26.05.2014. Tehdy 
ukrajinská armada a příslušníci dalších ozbrojenžch složek zlikvidovali nejméně padesát teroristů. 
Později se zjistilo, že přinejmenším 31 z nich jsou občany Ruské federace. „Večer, když jsme 
s kolegy zašli do hotelu na večeři, nás oslovil člověk z okruhu Alexandra Borodaje, ministerského 
předsedy samozvané Doněcké lidové republiky.  Řekl nám, že se zítra z Doněcku do Ruska vypraví 
kolona sestávající ze dvou nákladních aut, které povezou tělesné pozůstatky. Požádal novináře o 
laskavost, aby kolonu doprovodili až na hranici. Slíbil nám, že za půlhodiny sdělí, kam přesně bude 
kolona směřovat a kdo bude „náklad“ doprovázet. Chtěl od nás slyšet, zda je doprovodíme. My 
jsme z toho byli úplně v šoku,“, - říká novinářka a fotografka Marie Turčenkovová. Bylo to poprvé, 
kdy vedení teroristických organizací oficiálně potvrdilo, že se bojů na území Donbasu účastní 
občané RF a umírají v jejich průběhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle sdělení médií vydávaných na Kavkaze, padlí ruští občané většinou pocházejí z  Čečenské 
republiky [17], na jejíž území přivezli tělesné pozůstatky desítek ozbrojenců.  

Úplný seznam padlých zatím zveřejněn nebyl, vešla ve známost pouze jména některých z nich. 
Kupříkladu, se ví, že na Ukrajině padl Sergej Ždanovič, veterán z druhé čečenské války, člen 
zastupitelstva města Elektrogorsk za stranu Jednotné Rusko.  Jak zjistili ruští novináři, výjezd 
Ždanoviče do Doněcku zařizoval předseda městského výkonného výboru strany Jednotné Rusko 
Roman Tikunov. V dubnu 2014 Ždanovič projevil přání stát se členem oddílů tak zvané Krymské 

Nákladní vůz převážející tělesné pozůstatky Rusů (označení „náklad 200“) na hranici s 
Ukrajinou 

Fotografie: http://www.echo.msk.ru/blog/maryautomne/1332306-echo/ 

https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/498898756905451
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/243428/
http://www.echo.msk.ru/blog/maryautomne/1332306-echo/
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domobrany, ale nestačil se na Krym vypravit ještě před jeho anexí.  Dne 14.05.2014 sdělil 
příbuzným, že ho povolali do Rostova na Donu na „vojenské shromaždiště“  [18]. Na základě toho 
se dá důvodně předpokládat, že vedení provládní strany Jednotné Rusko je zapojeno do náboru 
a vysílání ozbrojenců na území Ukrajiny. O něco dříve tajemník Rady národní bezpečnosti a 
obrany (RNBO) Ukrajiny Andrij Parubij  uvedl, že ukrajinská rozvědka odhalila existenci velké 
vojenské základny poblíž Rostova na Donu, kde ruští ozbrojenci cvičí, aby později operovali na 
Ukrajině [19]. 

Ruské mocenské orgány vůbec nijak nereagovaly na převoz do Ruska tělesných pozůstatků padlých 
ozbrojenců. Ruské státní sdělovací prostředky o této události rovněž neinformovaly.  

 

 

 

http://www.novayagazeta.ru/politics/63873.html
http://ru.tvi.ua/new/2014/05/22/pod_rostovom_obnaruzhena_voennaya_baza_dlya_podgotovki_boevikov__parubij
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4. Ozbrojenci se masově dostávají přes hranici mezi Ukrajinou a Ruskem  

V poslední době jsme stále častěji svědky pokusů o násilné překročení hranice mezi Ukrajinou a 
Ruskem, které podnikají skupiny ozbrojenců. Taková aktivizace ozbrojenců na hranici se dá 
vysvětlit tím, že teroristé potřebují neodkladnou pomoc, neboť neustále mají velké ztráty 
v důsledku protiteroristické operace prováděné ukrajinskými ozbrojenými složkami. Hlavním 
zdrojem dodávek zbraní a přísunu ozbrojenců je Ruská federace.  

Dne 27.05.2014 poblíž pohraniční obce Astachovo Luhanské oblasti na území Ukrajiny ze strany 
Ruské federace vtrhla kolona vozidel (několik nákladních aut, mikrobusů a osobních vozů) 
převážejících ozbrojence a zbraně. Ukrajinská pohraniční stráž odpověděla na nelegální překonání 
hranice kolonou vozidel ostrou střelbou. Některým narušitelům se podařilo dostat na území 
Ukrajiny. Ukrajinským pohraničníkům se podařilo v průběhu boje zmocnit jednoho mikrobusu a 
dvou osobních aut, v nichž byly zajištěny samopaly Kalašnikova, granátomety a výbušniny. O něco 
dříve státní pohraniční služba Ukrajiny sdělila, že na území Ruska poblíž hranice s  Ukrajinou se 
nachází 40 nákladních vozů osazených ozbrojenci, kteří jsou připraveni překročit hranici 
s Ukrajinou. Nelze vyloučit, že právě část těchto vozidel překročila hranici 27.05.2014 [20]. 

Dne 30.05.2014 ukrajinští pohraničníci zadrželi dva mikrobusy naložené zbraněmi, které se 
pokoušely dostat na území Ukrajiny z Ruska. V zadržených vozidlech objevili 28 samopalů 
Kalašnikova, 6 granátometů, 4 odstřelovačské pušky, 3 kulomety, 40 beden se střelivem a 
granáty [21]. 

V noci 04.06.2014 došlo k bojům mezi ukrajinskými pohraničníky a skupinami teroristů v okolí 
přechodu Marinovka v Doněcké oblasti. Skupina teroristů dorazila z území Ruské federace na 
obrněném voze a asi 10 nákladních vozidlech a zaútočila na ukrajinské pohraničníky. Další teroristé 
útočili i z území Ukrajiny ve snaze podpořit pokus o nelegální přechod hranice zmíněnou kolonou, 
která dorazila ze strany Ruska. V bojích bylo uničeno 1 obrněné vozidlo a 2 nákladní, ostatní 
ozbrojenci byli nuceni vyklidit hraniční přechod a ustoupit zpět na území Ruské federace [22]. 

Ptáme se, čím se vysvětluje nečinnost pohraniční služby FSB Ruské federace, když ze strany 
ozbrojenců neustále dochází k pokusům o narušení hranice mezi Ruskem a Ukrajinou? Jelikož 
mezistátní hranice je objektem, za který zodpovídají oba státy (Rusko a Ukrajina), pohraniční 
služba Ruska nese plnou odpovědnost za pronikání ozbrojenců na území Ukrajiny z území Ruské 
federace. Do této chvíle neznáme jediný případ, kdy by se ruští pohraničníci pokusili zabránit 
ozbrojencům, aby vnikli na území Ukrajiny. „Překračují hranici Ruské federace se zbraní v ruce, ale 
ruští pohraničníci nečiní nic, aby jim v tom zabránili. Ruská FSB je nezadrží na území Ruské 
federace, když se blíží ke hranici Ruska. Jak si to máme vysvětlit? Já se domnívám, že Rusko je 
sponzorem terorismu. Musíme to říct úplně na rovinu“ [23], - prohlásil poradce ministra vnitra 
Ukrajiny Anatolij Geraščenko.  

V současné době některé úseky ukrajinsko-ruské hranice jsou ovládané výhradně teroristy. Je 
známo, že ozbrojenci z teroristických skupin působících v Luhanské oblasti zřídili vlastní hraniční 
přechod Dolžanskij. Z ruské strany jim poskytují součinnost ruští pohraničníci. Teroristé ovládají 
značnou část ukrajinsko-ruské hranice v Doněcké a Luhanské oblasti.   O něco dříve Státní 
pohraniční služba Ukrajiny informovala o uzavření některých přechodů na hranici s Ruskem. 
V souladu s platnou smluvní základnou mezi Ukrajinou a Ruskem pokud jedna ze stran hraniční 
přechod uzavře, druhá strana musí rovněž zastavit provoz daného hraničního přechodu [24]. 

Dne 06.06.2014 ministerstvo zahraničních věcí povolalo charge daffairs Ruska na Ukrajině Andreje 
Vorobjova. V budově ministerstva mu předali diplomatickou nótu požadující po ruské straně 
vysvětlení ohledně dalších případů hrubého narušení režimu na rusko-ukrajinské státní hranici. 
„Ruské straně jsme vyjádřili rozhodný protest proti nečinnosti pohraniční služby a dalších 

http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_4170.htm
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/505193382942655
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/508429132619080
http://tvrain.ru/articles/sovetnik_ministra_vnutrennih_del_ukrainy_anton_geraschenko_naemnikam_iz_rossii_platjat_dve_tri_tysjachi_dollarov_finansiruetsja_eto_semej_janukovicha-369440/
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/510493965745930
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příslušných ruských orgánů, kteří nijak nebrání protizákonnímu pronikání ozbrojených útvarů a 
osob na území Ukrajiny. Toto jednání ruské strany již způsobilo narušení bezpečnosti na rusko-
ukrajinské státní hranici a výrazné zhoršení situace v příhraničních regionech Ukrajiny“ [25], - 
sdělilo ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny.  

Služba bezpečnosti Ukrajiny uvádí, že ruské polovojenské útvary – sdružení kozáků – se 
bezprostředně účastní převádění ozbrojených skupin a dodávek zbraní z Ruska na území 
Ukrajiny. Koordinací přesunů skupin ozbrojenců a dodávek zbraní se zabývá Nikolaj Kozicyn, 
ataman Mezinárodní společenské organizace Vševeliké vojsko donské (jedno z kozáckých sdružení 
mající svou základnu v Rostovské oblasti). Tatáž osoba koordinuje činnost teroristických skupin na 
území východní Ukrajiny [26]. V souladu s ruskými zákony kozáci mají zvláštní právní status a plní 
úkony státní služby.  

Stojí za pozornost, že dne 20.05.2014 v Moskvě došlo k podepsání generální dohody o vzájemné 
pomoci a spolupráci mezi kozáky a Doněckou lidovou republikou (DLR). Dohodu podepsali tak 
zvaní oficiální představitelé DLR  i velitelé celé řady ruských kozáckých sdružení. Jeden z bodů 
dohody stanoví, že kozáci jsou povinni organizovat shromažďování a přepravu humanitární pomoci 
určené obyvatelstvu tak zvané Doněcké lidové republiky [27]. Nelze vyloučit, že se pod zástěrkou 
dodávek humanitární pomoci z území Ruska na Ukrajinu dostávají zbraně.   

Dle operativních údajů informačního a analytického střediska Informační odpor pronikání na území 
Ukrajiny skupin ozbrojenců a kolon bojové techniky podporují a kryjí nejen ruští pohraničníci, ale i 
ruské ozbrojené síly. Kupříkladu, v průběhu pronikání ozbrojenců a dodávek zbraní na území 
Ukrajiny v příhraničním pásmu ruského vzdušného prostoru hlídá výzvědný letoun DRLO A-50 (kód 
NATO - Mainstay) ruského vojenského letectva. Letoun má za úkol zjišťovat přítomnost letadel 
ukrajinského vojenského letectva, která by mohla  překazit pronikání skupin ozbrojenců a dodávek 
zbraní na ukrajinské území [28]. Středisko Informační odpor dále zjistilo, že na Ukrajinu z území 
Ruské federace byly přemístěny tanky Т-64БВ. V minulosti tanky tohoto druhu (v počtu 41 kusů) 
patřily do výzbroje brigády ochrany pobřeží vojenského námořnictva Ukrajiny, ale později se 
přemístily na pevninské území Ukrajiny. Zmíněné modely tanků má k dispozici i Ministerstvo 
obrany Ruska, ale nepatří do bojové výbavy ruské armády a nachází se na skladovacích základnách 
ministerstva obrany [29]. 

 

http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1557-do-mzs-bulo-viklikano-timchasovogo-povirenogo-u-spravah-rosiji-v-ukrajini-avorobyova
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=126833&cat_id=39574
http://sprotyv.info/ru/news/691-chto-skryvaetsya-pod-gumanitarnoy-pomoshchyu-iz-rossii
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/511616002300393
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/512064892255504
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5. Ukrajinsko-ruskou hranici překročily ruské tanky a další těžké zbraně  

Dne 12.06.2014 se objevily zprávy, že se v některých městech Doněcké oblasti pohybují tanky. 
Kupříkladu, pohyb tanků byl zaznamenán ve městech Torez [30] a Makejevka [31]. 

Tentýž den ministr vnitra Ukrajiny Arzen Avakov uvedl, že pancéřovaná technika (tanky a 
pancéřovaná vozidla) vtrhly na Ukrajinu z území Ruské federace přes hraniční přechody ovládané 
separatisty. „Ve čtvrtek jsme pozorovali tři tanky, které, dle našich údajů, překročily hranici a od 
rána se nacházely ve městě Sněžnoje Doněcké oblasti. Později se dva z nich vracely do Gorlovky. 
Naše ozbrojené síly na ně zaútočily“ [32], - uvedl ministr. 

Oficiální zástupci ministerstva zahraničí USA uvedli, že tanky a další těžké zbraně (zejména salvové 
raketomety BM-21)  pronikly z Ruska na území Ukrajiny [33].  

Tisková služba NATO s odvoláním na údaje rozvědky oznámila, že tanky skutečně mohly 
proniknout z Ruské federace na území Ukrajiny [34]. 

Na druhou stranu, tisková služba ruského ministerstva zahraničí označila prohlášení Arzena 
Avakova za „obvyklou dezinformaci“ [35]. 

Dne 13.06.2014 teroristé stříleli na město Dobropolje (Doněcká obl.) ze salvových raketometů БМ-
21 (2 vozidla). Předpokládá se, že teroristé patrně měli v úmyslu střílet na kontrolní stanoviště 
ukrajinské armády u vjezdu do města. Avšak korekce palby selhala a střely dopadly na předměstí. 
V důsledku střelby minimálně jeden člověk zahynul a další byl zraněn [36]. V průběhu střelby se 
jedno vozidlo vzňalo a nevystřílelo všechny střely. Bojové vozidlo BM-21 stále má na sobě 
nedokonalé přebarvené značení, podle něhož patří 18. zvláštní gardové motostřelecké brigádě 
(jižní vojenský okruh, Rusko ) [37]. Totéž je uvedeno i na razítku dokumentace nalezené v jeho 
kabině.  

Systém salvového ohně DV-21, který použili teroristé ve městě Dobropolje  
Fotografie: http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voyny-

rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto  

http://www.youtube.com/watch?v=4Hew6bmufYk
http://www.youtube.com/watch?v=BdC-jn4egt8
http://www.youtube.com/watch?v=BdC-jn4egt8
http://mobile.nytimes.com/2014/06/14/world/europe/ukraine-claims-full-control-of-port-city-of-mariupol.html
http://aco.nato.int/statement-on-russian-main-battle-tanks.aspx
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/06/140612_russian_tanks_reaction_ko.shtml
http://www.day.kiev.ua/ru/news/130614-boeviki-obstrelyali-ovoshchebazu-v-dobropole-est-zhertvy
http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voyny-rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto
http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voyny-rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto
http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voyny-rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto
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6. Závěry 

Zjištěná fakta dokazují, že Rusko aktivně podporuje ozbrojený boj proti ústředním ukrajinským 
mocenským orgánům teroristických skupin v Doněcké a Luhanské oblasti a tím zasahuje do 
vnitřních záležitostí jiného státu.  Rusko je hlavním vnějším zdrojem pronikání ozbrojenců a 
zbraní (včetně těžkých – tanků, pancéřovaných vozidel, salvových granátometů a raketometů) 
na území Ukrajiny. V řadách tak zvané Lidové domobrany Donbasu válčí občané Ruské federace, 
včetně ozbrojenců z kavkazských regiónů Ruska.  

Podle ruských zákonů „žoldáctví“, to je účast ve válečných operacích za účelem výdělku, je 
trestným činem (čl. 359 Trestného zákoníku RF) [38]. Nicméně Výbor pro vyšetřování ani jednou 
nezahájil trestné stíhání občanů Ruské federace, kteří přicházejí na Ukrajinu, aby se účastnili 
válečných operací, ačkoli má k tomu veškeré důvody a právní podklady. Vedle toho Výbor pro 
vyšetřování zahájil trestné stíhání „zatím nezjištěných příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny, 
příslušníků Národní gardy Ukrajiny a Pravého sektoru kvůli ostřelování měst Slavjansk, Kramatorsk, 
Doněck, Mariupol a dalších obcí nově vyhlášené Doněcké a Luhanské lidové republiky kvůli 
podezření ze spáchání trestných činů uvedených v části 1, článku 356 Trestného zákoníků RF 
(použití zakázaných prostředků a způsobů vedení války)“ [39].  

Rusko aktivně podporuje „separatistické“ hnutí na východě Ukrajiny již v průběhu několika 
měsíců. V průběhu této doby kvůli počínání teroristů zahynuly stovky lidí, sociálněekonomická 
situace v regionu je katastrofická. Bez ohledu na to, demokratické západní země se stále zdráhají 
zavést tak zvaný „třetí balík“ sankcí proti Ruské federaci. (Jsou to sankce zaměřené proti 
jednotlivým odvětvím ruské ekonomiky). Za těchto podmínek Ruská federace může nekonečně 
dlouho vést „hybridní válku“ proti Ukrajině – sponzorovat a podporovat ozbrojený odpor 
separatistů proti mocenským orgánům Ukrajiny. Fond Otevřený dialog se domnívá, že 
mezinárodní společenství by mělo jasně dát na srozuměnou ruské vládě, že západ považuje 
hlavním viníkem událostí na východě Ukrajiny právě Rusko. Vyzýváme demokratické západní 
země k zavedení nových sankcí vůči Ruské federaci, neboť pouze tak lze zastavit prolévání krve 
v Donbasu.  

Revanšistické nálady ruských vládnoucích elit spojené se snahou obnovit vliv Ruska na země 
bývalého SSSR ohrožují celý systém bezpečnosti na evropském kontinentu. Vojenská agrese 
Ruska proti Ukrajině pod pláštíkem hájení „zájmů“ ruskojazyčných občanů ukazuje, že obětí této 
agrese se mohou stát i jiné postsovětské země, v nichž značnou část obyvatelstva tvoří etničtí 
Rusové (Bělorusko, Lotyšsko, Estonsko). Konflikt na východě Ukrajiny je výhodný pro Ruskou 
federaci, neboť umožňuje odpoutat pozornost světového společenství od dokonané anexe 
Krymského poloostrova. V této souvislosti existují obavy, že ozbrojený konflikt v Luhanské a 
Doněcké oblasti se může táhnout velice dlouho. Pro urychlenou stabilizaci situace v regionu 
mezinárodní společenství by mělo společně vystoupit proti hlavnímu „organizátorovi“ činnosti 
teroristických skupin na východě Ukrajiny – proti Ruské federaci.  

http://www.ug-kodeks.ru/ug/ug-kodeks.ru/ugolovnij_kodeks_-_glava_34.html
http://www.sledcom.ru/actual/403388/
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http://tvrain.ru/articles/sovetnik_ministra_vnutrennih_del_ukrainy_anton_geraschenko_naemnikam_iz_rossii_platjat_dve_tri_tysjachi_dollarov_finansiruetsja_eto_semej_janukovicha-369440/
http://tvrain.ru/articles/sovetnik_ministra_vnutrennih_del_ukrainy_anton_geraschenko_naemnikam_iz_rossii_platjat_dve_tri_tysjachi_dollarov_finansiruetsja_eto_semej_janukovicha-369440/
http://tvrain.ru/articles/sovetnik_ministra_vnutrennih_del_ukrainy_anton_geraschenko_naemnikam_iz_rossii_platjat_dve_tri_tysjachi_dollarov_finansiruetsja_eto_semej_janukovicha-369440/
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/510493965745930
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1557-do-mzs-bulo-viklikano-timchasovogo-povirenogo-u-spravah-rosiji-v-ukrajini-avorobyova
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1557-do-mzs-bulo-viklikano-timchasovogo-povirenogo-u-spravah-rosiji-v-ukrajini-avorobyova
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=126833&cat_id=39574
http://sprotyv.info/ru/news/691-chto-skryvaetsya-pod-gumanitarnoy-pomoshchyu-iz-rossii
http://sprotyv.info/ru/news/691-chto-skryvaetsya-pod-gumanitarnoy-pomoshchyu-iz-rossii
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/511616002300393
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/512064892255504
http://www.youtube.com/watch?v=4Hew6bmufYk
http://www.youtube.com/watch?v=q977zU2J1ww
http://www.youtube.com/watch?v=BdC-jn4egt8
http://mobile.nytimes.com/2014/06/14/world/europe/ukraine-claims-full-control-of-port-city-of-mariupol.html
http://mobile.nytimes.com/2014/06/14/world/europe/ukraine-claims-full-control-of-port-city-of-mariupol.html
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34. NATO / NATO uvolnilo obrazový material.  Ptá se na úlohu Ruska v dodávkách tanků na 
Ukrajinu / NATO releases imagery: raises questions on Russia’s role in providing tanks to 
Ukraine. -  http://aco.nato.int/statement-on-russian-main-battle-tanks.aspx 

35. Informační agentura BBC (Ukrajina) / Rusko odmítá tvrzení Ukrajiny o tancích. -  
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/06/140612_russian_tanks_reaction_ko.sht
ml 

36. Informační portál Deň / Ozbrojenci stříleli na velkotržnici zeleniny ve městě Dobropolje, 
jsou oběti na životech. - http://www.day.kiev.ua/ru/news/130614-boeviki-obstrelyali-
ovoshchebazu-v-dobropole-est-zhertvy 

37. Informační portál Informační odpor  / Kronika rusko-ukrajinské války: ruský zbraňový 
systém Grad nad městem Dobropolje (foto). -  http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-
rossiysko-ukrainskoy-voyny-rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto 

38. Trestný zákoník Ruské federace. - http://www.ug-kodeks.ru/ug/ug-
kodeks.ru/ugolovnij_kodeks_-_glava_34.html 

39. Výbor pro vyšetřování Ruské federace / Zahájeno trestné stíhání kvůli použití zakázaných 
prostředků a způsobů vedení války na území Doněcké a Luhanské lidové republiky . -  
http://www.sledcom.ru/actual/403388/ 

 

 

http://aco.nato.int/statement-on-russian-main-battle-tanks.aspx
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/06/140612_russian_tanks_reaction_ko.shtml
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/06/140612_russian_tanks_reaction_ko.shtml
http://www.day.kiev.ua/ru/news/130614-boeviki-obstrelyali-ovoshchebazu-v-dobropole-est-zhertvy
http://www.day.kiev.ua/ru/news/130614-boeviki-obstrelyali-ovoshchebazu-v-dobropole-est-zhertvy
http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voyny-rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto
http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voyny-rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto
http://www.ug-kodeks.ru/ug/ug-kodeks.ru/ugolovnij_kodeks_-_glava_34.html
http://www.ug-kodeks.ru/ug/ug-kodeks.ru/ugolovnij_kodeks_-_glava_34.html
http://www.sledcom.ru/actual/403388/
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Fond Otevřený dialog byl založen v roce 2009 v Polsku na popud Ludmily Kozlovské, která 
v současné době je jeho prezidentkou. Fond dostal do vínku takové úkoly jako obhajoba lidských 
práv, demokracie a právního státu v postsovětských zemích, ze zvláštním zřetelem k největším 
z nich, Rusku, Kazachstánu a Ukrajině.    

Fond plní své cíle prostřednictvím organizace pozorovatelských misí, včetně monitoringu voleb a 
dodržování lidských práv v zemích SNS. Výsledky svých pozorování Fond shrnuje do zpráv, které 
jsou distribuovány pro instituce EU, OBSE a další mezinárodní organizace, ministerstva 
zahraničních věcí a parlamenty členských zemí EU, pro analytická střediska a média.   

Fond se nejen zabývá pozorovatelskou a analytickou činností, ale vedle toho aktivně spolupracuje 
s poslanci parlamentů, kteří se věnují zahraniční politice, sledují dodržování lidských práv v  zemích 
SNS a vztahy s nimi. Cílem je podpořit procesy demokratizace a liberalizace vnitřní politiky 
v postsovětském prostoru. Důležitým směrem činnosti fondu je podpora programů pro politické 
vězně a uprchlíky.  
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E-mail: odfoundation@odfoundation.eu  

www.odfoundation.eu  

+48 22 307 11 22 

 

Zpráva byla zveřejněna v květnu  2014  

Printed by: OPEN DIALOG FOUNDATION 

 

Foto na obalu: AFP   

 

Kontaktní osoby pro získání podrobnějších informací: 

Andrej Osavoljuk (Андрей Осаволюк) – andriy.osavoliyk@odfoundation.eu   

Ludmila Kozlovskaja (Людмила Козловская) – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu  
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