"Více než sto tisíc ukrajinských vojáků bylo zabito... zemřelo také dvacet tisíc civilistů." - Ursula von Der Leyen, prezidentka Evropské komise

Článek se zabývá pouze ztrátami živé síly obou válčících stran. Nejpodrobnější záznamy zveřejňuje Doněcká lidová republika, úrady jsou v kontaktu s pozůstalými.
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4059 mrtvých milicionářů, 17 153 osob zraněno v akci. Za období mezi 1. lednem a 8. prosincem tohoto roku. do Tyto data budou důležitá, protože z nich můžeme extrapolovat poměr raněných a mrtvých u dalších účastníků konfliktu (4:1). Obecně dále platí, že stejný člověk se může ve statistice objevit opakovaně. Až polovina raněných se vrátí znovu do služby. V absolutních číslech překročily ztráty DLR velikost předválečných ozbrojených sil. Opolčenci, jak si říkají, mají obecně horší technické zázemí než pravidelná ruská armáda.  
Luhanská lidová republika je mediálně protěžovaná mnohem méně, její podíl na pozemních operacích je také menší. Ruští blogeři se tu shodli na čísle 1200 mrtvých. 

V Estonku je protiruská neziskovka placená britskou vládou, Mediazona. Počítají zabité vojáky Ruské federace (bez opolčenců). Zaujme metodologie, kdy sčítají pouze jednotlivce u kterých lze bezpečně určit datum smrti. 10 229 k 16. prosinci tohoto roku. Datování úmrtí dává čtenáři na stříbrném podnose graf s křivkou, jež odráží intenzitu bojů.
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Nejkrvavějšími dny byly pro Rusko: 12. březen (95 mrtvých), 24. únor (100 mrtvých), 6. březen (126 mrtvých). Díky identifikaci vojáků je možné vysledovat i jejich původ. 
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Mediální humbuk kolem přítomnosti Čečenců může být bouří ve sklenici sociálních sítí. Čečenci jsou paušálně součástí národní gardy Ruské federace a tudíž podléhají statistice na Mediazona. Žoldnéři ze skupiny Wagner představují větší oříšek, potvrzeno bylo zabití 110 osob, které byly pro službu na frontě propuštěny z výkonu trestu ve vězení, dále 120 dobrovolníků, kteří padli do ukrajinského zajetí a 48 cizinců. Kyjev udává jako spodní hranici 800 mrtvých hudebníků. 
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Šestnáct tisíc mrtvých proruských ozbrojenců. Tady je důležité dodat, že přestože tvoří Opolčenci pouze desetinu proruských sil, tvoří bezmála třetinu obětí. Tato ověřená čísla jsou dvakrát vyšší než připouští ruské ministerstvo obrany a šestkrát nižší než tvrdí Kyjev. 

Díky dostupným datům z DLR teď můžeme extrapolovat na zraněné. Celkové ztráty tak překročí 80 000 osob. To není daleko od vyjádření generála Milliho (pentagon), který Rusům a jejich spojencům přisoudil sto tisíc mrtvých, raněných, pohřešovaných či zajatých. 

Co Ukrajina?

Kyjev se tématu vlastních ztrát vyhýbá. Arestovič 20. června připustil úmrtí deseti tisíc patriotů a zranění dalších třicet tisíc. Toto číslo je opakováno posledních šest měsíců. Je to v příkrém rozporu nejen s vyjádřením prezidentky Evropské komise, ale i amerických poradců a dostupných dat. Na ukrajinské pozice dopadlo od konce února sedm a půl miliónu ruských granátů, až desetinásobek toho, co vyslali Ukrajinci na ruské zákopy. 

Ruští blogeři tvrdí, že se dostali k záznamům pohřešovaných vojáků. Jejich rodiny nemohou být kompenzovány, dokud nedostanou štempl pozůstalých. Toto číslo (35 382) nelze nezávisle ověřit a proto jej nepoužiji. 
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 Podobně ruští blogeři na Telegramu zveřejnili čísla vytáhnutá z ukrajinských parte v průběhu roku. Metodikou příbuzné britské Mediazona. Opět ale platí, že tato čísla nelze ověřit. I Kyjev sčítá obyvatelstvo za pomocí aktivovaných sim karet. 102 728.
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Je možné, že právě tady a takto sbírá data i ruské ministerstvo obrany. Formálně oznámilo zabití 135 000 prozápadních vojáků. Použijeme jiný způsob. Víme, že většinu ztrát na moderním válčišti způsobuje bombardování děly a letectvem. Od druhé světové války se podíl pohybuje kolem 75%.
Francouzští novináři v Bachmutu si povšimli, že mezi explozemi ruských granátů jsou pauzy kolem pěti vteřin. Jedenáct tisíc explozí každý den. Díky práci nemocničních personálu víme, že z města VSU přepravuje každý den 600 zraněných. Při dodržení dříve zmíněného poměru to znamená 150 zabitých vojáků denně. V Bachmutu. 77 explozí/mrtvý. Touto primitivní metodou se dobereme čísla 97 000 branců a zahraničních dobrovolníků. Metoda primitivní, nikoliv nesprávná. Mezi počtem výbuchů trhavin a početem těžkých poranění je úměra. Rusové vystřílí na Ukrajince každý den v průměru 20 000 granátů a raket. 

Můžeme ztráty VSU v Bachmutu samozřejmě zaokrouhlit dolů, na 500 mrtvých či zraněných každý den. Stejnou metodou se dobereme k číslu 65 000 mrtvých nebo 105 explozím/mrtvému. Druhý výpočet je zajímavější, protože odpovídá ztrátám Hizballáhu proti IDF (rok 2006), respektive dělostřelecké přípravě Izraelců proti pěchotě v městské zástavbě. Extrapolujeme tedy z konkrétního scénáře (Bachmut), ale jak vidíme na studii Mediazona, ztráty nelze předvídat lineárním způsobem. Jak si povšiml americký plukovník McGregor, ukrajinské ztráty katastrofálně vzrostly během srpnové ofenzívy, kdy opustili zákopy a napadli Rusy přes otevřenou krajinu. Často pěšky. 

Použijeme variantu nižší smrtnosti (vůči dělostřelectvu) a naopak přihlédneme k tomu, že podobně jako v případě Rusů i Ukrajinci mají "špičku" úmrtí při útočných operacích. 80 000. Americký blogger "military summary", jež si vede podrobné záznamy zničené techniky v tabulkách, došel nezávisle na mně k číslu 85 040 mrtvých prozápadních vojáků. U zraněných se vrátíme k úvodu s Doněckou lidovou republikou. Předpokládáme, že západní armáda je schopna svoje raněné vyprostit a ošetřit alespoň, tak jako východní milicionáři. 320 000 osob. Až polovina bude schopna se vrátit do aktivní služby. 

Jak se v minulosti ukázalo ve Vietnamu či Velké vlastenecké válce. Z nepoměru zabitých a raněných nelze nutně předvídat vítěze. Pokud má jedna strana výrazně větší palebnou sílu, je na místě počítat s vyššími ztrátami. Kyjev může mobilizovat milión dalších lidí a po několika denním výcviku jimi ucpat mezery. Granátu je nakonec jedno zda dopadne na hlavu elitního sportovce nebo studentky medicíny. Schopnost Ukrajiny válčit je v tuto chvíli omezena vůlí západu pokračování boje finančně, technicky a logisticky zabezpečit. 

- Michal Poláček


