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Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------V uvozovkách s požehnáním nového prezidenta Petr Porošenka přitvrzuje tak zvaná protiteroristická
operace na východě Ukrajiny. Podle armádních představitelů se tak bude dík až do nastolení
pořádku. Ministr obrany Michail Koval tvrdí, že jednotky už zcela vyčistily od vzbouřenců jih a část
východu doněcké oblasti, a také část oblasti luhanské. Armáda ovšem v posledních dnech přišla o
více než 20 mužů z posádek sestřelených vrtulníků. Podle ruského serveru kavkazsky uzel bylo prý
v Čečensku pohřbeno 35 až 45 místních bojovníků padlých údajně po boku povstalců, což staví do
jiného světla prohlášení čečenského prezidenta, že na východě Ukrajiny žádní čečenští ozbrojenci
nejsou. V Doněcku máme našeho zvláštního zpravodaje Martina Dorazína. Zdravím Tě, Martine.
Martin DORAZÍN, redaktor
-------------------Hezký večer z Doněck.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Jestli je to tvrzení ukrajinské armády pravdivé, tak které části doněcké oblasti se armáda, armádě
podařilo tak říkajíc vyčistit a za jakých okolností?
Martin DORAZÍN, redaktor
-------------------No, na prohlášení jedné, či druhé strany je potřeba se dívat s dávkou nedůvěry, protože obě strany,
jak ruští separatisté, tak ta ukrajinská strana v rámci protiteroristické operaci si tu situaci trošku
přikrášlují ve svůj prospěch.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------A zhoršují v neprospěch druhé strany.
Martin DORAZÍN, redaktor
-------------------Ano, samozřejmě, jisté je, že samozřejmě ukrajinská armáda drží určitě pozice tady v doněcké
oblasti, jestli je to velká část jihu nebo východu, nebo východu nebo severu, to se nedá přesně takto
stanovit, protože veškeré ty boje se víceméně soustřeďují do oblasti Slavjansku a Kramatorsku a
pokračují tam prakticky nepřetržitě. Možná, že něco pravdu bude na tím, že v Luhanské oblasti, kde
se také vedly boje, ale daleko v užší míře než tady v Doněcké oblasti, tak tam jsou ty pozice silnější
možná ještě podpořené navíc pohraničními vojsky podél ruské hranice, protože Luhanská oblast
sousedí právě s Ruskem, takže tam je ta vojenská přítomnost daleko vyšší i ta kontrola určitého
teritoria bude tedy širší.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------A jenom krátce, co se dnes dělo přímo v Doněcku, kde ty pobýváš?
Martin DORAZÍN, redaktor
-------------------My v Doněcku se vyjasňuje situace, co tedy se vlastně stalo v budově oblastní správy, která je sídlem
Doněcké lidové republiky. Teď podle těch večerních vyjádření jednoho z těch nejvyšších představitelů,
tak zvané Doněcké republiky Denise Pušelina v té vládě už nebude noclehárna, ale bude tam sídlit
vláda Doněcké republiky a bude tam pracovat aparát Doněcké republiky, no zkrátka se to tam
vyčistí, řekl, že šlo o plánovanou akci, odstranění většiny těch barikáda, v této chvíli tady před
budovou zůstává jedna barikáda z pneumatik. Ostatní barikády odvezly náklaďáky s tím, že je top

také velmi nebezpečné, kdyby to někdo zapálil, mohlo by to dopadnout pro ty lidi jako v Oděse. No a
ještě dodám, že v podzemí této obrovské budovy se pravděpodobně nachází asi 80 rukojmých, které
tam drží ti separatisté už po řadu týdnů.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Popisuje z Doněcku náš zpravodaj Martin Dorazín. Děkujeme, přeji ti klidnou noc.
Martin DORAZÍN, redaktor
-------------------Hezký večer.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------No a na druhé lince je Lukáš DYČKA u Univerzity obrany, zdravím vás.
Lukáš DYČKA, Univerzita obrany
-------------------Dobrý den. Zdravím vás.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Na kolik má ukrajinská armáda šanci z vojenského hlediska ta povstání opravdu potlačit., jaké
faktory v tom budou hrát roli.
Lukáš DYČKA, Univerzita obrany
-------------------Ta rychlost toho potlačení povstání dnes závisí výhradně na USA a Rusku a na míře jejich podpory
těch chráněncům v tom konfliktu a mě se zdá, že u Ruska v poslední době, že Rusko nad povstalci
zlomilo hůl a očekávám, že jim bude podporu minimálně toho materiálního rázu postupně omezovat,
jinak ta samotná ukrajinská armáda je na tom mimořádně špatně, ale při zastavení podpory povstalců
z Ruska se hlavními místy odporu dovedeš, vypořádá vcelku brzy.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Asi i proto, že vlastně ti povstalci nemají nějakou podporu místních obyvatel, tak aby se tam mohli
skrývat, aby od nich dostávali nějaké zabezpečení, potraviny, a tak dále. Pokud vím, tak jsou spíše ti
místní lidé k tomu lhostejní nijak nepřispívají povstalcům na jejich další činnost, ne.
Lukáš DYČKA, Univerzita obrany
-------------------Ne, to není tak úplně pravda, ti místní obyvatelé povstalce podporují, jenom spíš není politicky příliš
korektní u nás tu podporu ukazovat. Ruská média situaci zobrazují přesně naopak a podle mě ta
pravda bude někde uprostřed, každopádně třeba podpora obyvatel pro odtržení Krymu byla jistě
mnohem upřímnější.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------No a je tahle operace, kterou provádí Národní garda, nějak srovnatelná s nějakou jinou, na jiném,
místě na světě?
Lukáš DYČKA, Univerzita obrany
-------------------Ne, není, dokonce ani v současné konflikty třeba jako v Sýrii s tím srovnatelné určitě nejsou, v
podstatě nový trend.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Proč ne, v čem je ten trend nový?

Lukáš DYČKA, Univerzita obrany
-------------------Hlavně tím, jak se Rusko dovedlo poměrně elegantně, když to přeženu, do toho konfliktu zapojit,
využít všechny prostředky, a hlavně to, že Rusko leží hned vedle, žádný takový konflikt s takovou
velmocí, která by se konfliktu zúčastnila, v podstatě dneska nefunguje.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------A jaký je tedy ten modus operandy, ten nový trend, o kterém mluvíte.
Lukáš DYČKA, Univerzita obrany
-------------------V podstatě přesunout přímého střetu, přímého nasazení vlastních vojáků, využití těch místních
povstalců, o kterých tady často mluvíme, ke skrytému dodávání materiálu, ale taky v jejich schopnosti
informačně celou tu akci zvládnout. Propaganda mezi vlastním obyvatelstvem a tak dále.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Čili je pravda, abych to uzavřel, že kdyby se Rusko rozhodlo, že skutečně přestane dodávat podporu
těm povstalcům, tak nakonec ten, vlastně celá ta akce, celý ten konflikt utichne.
Lukáš DYČKA, Univerzita obrany
-------------------Dá se to tak říct, máte pravdu.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
-------------------Lukáš DYČKA, z Univerzity obrany, děkuji, na slyšenou.
Lukáš DYČKA, Univerzita obrany
-------------------Také děkuji, na slyšenou.

