Rusko-ukrajinské napětí:
Krym a Donbas znovu v centru pozornosti

Zájem politiků a médií se v dubnu opět zaměřil na hranice Ruska a Ukrajiny, resp. na Donbas a poloostrov Krym. U hranic se začaly soustřeďovat početné ruské síly, na Krymu se odehrálo rozsáhlé cvičení a objevila se varování, že hrozí vypuknutí další války. To vše ještě prokládaly zprávy o akvizičních plánech ukrajinské armády.

Dne 17. dubna 2021 přišlo šokující oznámení, že exploze v muničním skladu ve Vrběticích se vyšetřují nikoli jako nehoda, nýbrž jako důsledek operace důstojníků ruské vojenské rozvědky GRU (ve skutečnosti se tato služba už mnoho let nazývá GUGŠ). Lze jen spekulovat, zda toto odhalení přišlo pouze náhodou zrovna v době, kdy se vztahy Západu a Ruska opět vyhrotily, a to právě kvůli Ukrajině, u jejíchž hranic se začaly hromadit ruské síly a jejíž armáda kupovala a chce opět kupovat vojenskou techniku z Česka. Hlavní úloha však jistě bude patřit světovým velmocím, protože Ukrajina se nachází na průsečíku jejich zájmů a vedle Moskvy a západních států se tam začíná silně angažovat i Turecko a Čína.

Shromažďování ruských sil
Od konce března přicházely zprávy, že Rusko posiluje svou vojenskou přítomnost na Krymu i územích dvou „lidových republik“ na ukrajinském Donbasu a že přibývá také jednotek, jež se nacházejí na ruské straně hranice. Množily se snímky vojenské techniky v silničních kolonách či na nákladních vlacích a podobně hovořily rovněž satelitní fotografie. Představitelé Ukrajiny i států NATO průběžně informovali o posilování ruských vojsk v regionu. Podle jejich tvrzení se tam ve druhé polovině dubna nalézalo přes 150 000 ruských vojáků, z nich okolo 42 000 na Krymu. Ruská armáda údajně dislokovala k ukrajinským hranicím nejméně 48 tzv. praporních úkolových uskupení (BTG), tedy vlastně posílených praporů, jež představují základní taktické jednotky pro ofenzivní operace. BTG tvořily i hlavní prostředek přímé intervence na Donbasu v letech 2014–2015, což nyní vzbudilo obavy, že Rusko chystá další ofenzivu. Na snímcích se objevovala řada zajímavých či vzácně vídaných typů techniky, mj. samohybné minomety 2S4 Ťulpan ráže 240 mm, dělostřelecké raketomety 2B26 Grad-K, modernizované pásové obrněné transportéry MT-LB 6MB, komplety elektronického boje Infauna a Borisoglebsk-2, velitelské obrněnce R-149MA1, protivzdušné systémy Buk-M3 nebo dělostřelecké radiolokátory 1L260 Zoopark-1M. Vedle pozemních vojsk Západního a Jižního vojenského okruhu bylo vidět také letectvo a výsadkové jednotky. Odehrávaly se rovněž rozsáhlé pohyby lodí, neboť do Černého moře se začala přesunovat i ruská plavidla z jiných flotil. Přes Volžsko-donský kanál dorazily z Kaspického moře mj. dělové čluny Projekt 1204 Šmel, výsadkové lodě Projekt 11770 Serna či výsadkové čluny Projekt 02510 (známé i pod firemním názvem Kalašnikov BK-16), kdežto Baltská a Severní flotila poslaly zejména svá velká výsadková plavidla Projekt 775 Ropucha a Projekt 1171 Tapir. V Černém moři operovalo přes čtyřicet ruských válečných lodí, z toho asi polovina patřící do jiných flotil ruského námořnictva.

Spekulace a krymské cvičení
Stupňovaly se rovněž incidenty mezi ukrajinskou armádou a separatisty na Donbasu. Zemřelo několik ukrajinských vojáků a obě strany opakovaně nasadily také těžké dělostřelecké zbraně, načež se (určitě nikoli překvapivě) obviňovaly z provokací a snahy eskalovat napjatou situaci. Pohyby ruských plavidel a výsadkových vojsk poté vedly ke spekulacím, že Rusko připravuje další vojenské operace proti Ukrajině. V médiích se vyskytovaly různé scénáře, např. pozemní ofenziva až k řece Dněpr nebo postup jihozápadním směrem, který by vedl k obsazení pobřeží Azovského moře a zajistil by pozemní spojení s Krymem. Hovořilo se i o variantě obojživelné invaze v oblasti Oděsy. Navzdory atraktivním spekulacím však převažoval názor, že ze strany Ruska jde především o demonstraci síly, případně o úsilí tlačit na Ukrajinu a Západ ve smyslu důslednějšího vynucování Minských dohod. Kromě toho patrně sehrála svou roli snaha Ruska „testovat“ administrativu nového amerického prezidenta Bidena, resp. zjistit, jaký význam pro ni Ukrajina má. Američané vyslali směrem k Černému moři dva torpédoborce, ale následně se rozhodli je stáhnout, aby tak zabránili další eskalaci. Dne 22. dubna zahájilo Rusko na Krymu masivní vojenské cvičení, kterého se zúčastnilo více než 10 000 vojáků a které zahrnovalo mj. obojživelné a vzdušné výsadky (včetně seskoku zhruba 2000 parašutistů). Jako zajímavost lze dodat, že se zapojily i nové bezpilotní bojové letouny Orion. Poté bylo oznámeno, že se vojáci vracejí na svoje domovské základny, což se ale týká zejména těch, kteří se účastnili cvičení na Krymu, zatímco většina sil u východních hranic Ukrajiny zůstává na místě. Rusko to oficiálně odůvodňuje tím, že tam tyto síly ponechává kvůli plánovanému cvičení Zapad 2021, jež se má konat v září. Neoficiálně se ovšem soudí, že tyto jednotky mají zejména odstrašovat Ukrajinu, pokud by chtěla sáhnout k rozsáhlejším krokům proti Donbasu, jelikož údajně existují indicie, že Kyjev již má v plánu znovudobytí „lidových republik“.

Nová technika pro Ukrajinu
Nepochybným faktem je, že navzdory mnoha problémům Ukrajina realizuje masivní program modernizace svých ozbrojených sil, evidentně s cílem vést rozsáhlejší konvenční konflikt. Lze zmínit mj. proces vylepšování tanků T-64B/BV a nákupy tureckých dronů Bayraktar TB2, jež se velmi osvědčily nad Náhorním Karabachem a jež hodlá Ukrajina vyrábět licenčně. Turecko získalo též zakázku na dvojici moderních korvet třídy Ada pro ukrajinské loďstvo. Chystá se i omlazení dělostřelectva, v němž má důležitou roli sehrát Česko, protože Ukrajina si objednala 26 samohybných houfnic DANA-M2 a 5000 granátů ráže 152 mm. Vysoce pravděpodobný je rovněž přechod ukrajinských ozbrojených sil na podvozkové platformy Tatra, protože domácí výrobce KrAZ se ocitl ve velkých problémech a zbankrotoval, takže Ukrajina potřebuje nalézt nového výrobce těžkých logistických automobilů a podvozků pro své nové zbraňové systémy, které mají sloužit pro odstrašení Ruska. Jedná se především o 300mm dělostřelecký raketomet Vilcha, operačně-taktickou balistickou raketu Hrim-2 a komplex pobřežní obrany RK-360MC Neptun. První oddíl systému Neptun byl zařazen do výzbroje v březnu 2021 ještě s původními podvozky KrAZ, avšak výhledově se počítá s montáží většiny uvedených zbraní na šasi Tatra, což naznačil i náčelník ukrajinského generálního štábu. Ukrajina vyvíjí rovněž nové komplety protivzdušné obrany a usiluje i o moderní bojové letouny. Objevily se zprávy, že jedná s USA o zánovních strojích F-16 či F-15 (a že výhledově může mít zájem dokonce i o F-35), dříve se často spekulovalo o Gripenech a nedávné zprávy hovoří též o nabídce francouzských stíhaček Rafale. Kyjev údajně sonduje i možnost nákupu čínsko-pákistánských letounů JF-17 Thunder. Nadzvuková bojová letadla představují prestižní techniku, jejíž dodávky mají zpravidla silnou politickou rovinu, a tudíž případné rozhodnutí Kyjeva v tomto směru může hodně vypovídat o dynamice vztahů světových velmocí vůči Ukrajině.
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