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Válka na Ukrajině. Denní aktualizace. 10.00, 28.02.2022.
Celkový přehled situace

Válka na Ukrajině pokračuje již více než 85 hodin. V řadě měst tráví lidé většinu dne v
krytech, zatímco vzduchem hřmí rakety vzduch-země a země-země.

Prypiatské rozhovory. Prezident Zelenskyj v neděli telefonicky hovořil s Alexandrem
Lukašenkem o možných jednáních mezi ukrajinskou a ruskou delegací v místech podél řeky
Prypiat. Zelenskyj poznamenal, že rozhovor s Lukašenkem byl věcný, ujistil, že nechtějí, aby
rakety, letadla a vrtulníky létaly z Běloruska na Ukrajinu. Pondělní ráno však ukáže, jak se
bude válka vyvíjet dál.

Bělorusko. Alexandr Lukašenko přiznal, že Rusové vypálili dvě nebo tři rakety směrem k
Ukrajině. V neděli se v Bělorusku konalo referendum o navrhovaných změnách ústavy.
Lukašenko získal zhruba 65% podporu, čímž získal konsolidovanou kontrolu nad zemí a
ukončil status Běloruska jako bezjaderné zóny. To otevírá cestu k možnému rozmístění
ruských jaderných zbraní. V neděli Putin oznámil, že jaderné zbraně by měly být připraveny.

Situace v Kyjevě a regionech:

V řadě měst pokračují útoky na civilní infrastrukturu v rozporu s mezinárodním humanitárním
právem. Ministryně pro reintegraci dočasně okupovaných území Iryna Vereščuková
zdůrazňuje, že ruské jednotky střílejí na kolony evakuovaných žen a dětí, které se Ukrajina
snaží evakuovat z dočasně okupovaných území a z linie dotyku.

Kyjev nadále brání své území. Ruská vojska se stále snaží dostat na území hlavního města,
ale boje v různých městských oblastech pokračují. Aktivní boje pokračují i ve městech poblíž
Kyjeva. Ve městě Bucha nedaleko Kyjeva bylo napadeno raketovými střelami, které zasáhly
dvoupatrovou obytnou budovu.

Žytomyr. Na žytomyrské letiště byla vypálena raketa z Běloruska. Na město byla odpálena
mobilní balistická raketa krátkého doletu 9K720 Iskander. Černihiv. Raketa zasáhla budovu
Domu mládeže v centru města a také mateřskou školu a obchody. Ve snaze dostat se k
městskému úřadu střela zasáhla dvůr mezi oblastní stomatologií a 9. patrem bytového domu.
Sumská oblast. Další mateřská škola v Ochtyrce byla ostřelována zakázanou kazetovou
municí. Při ostřelování zahynuli tři civilisté, z toho jedno dítě a další dítě. Lidé hlásí
přítomnost tvrdé vojenské dopravy a útoky v celém regionu.

Charkov je pod kontrolou ozbrojených sil. Těžké útoky však probíhaly po celý nedělní den.
Ruská armáda se spolu se svými diverzanty snažila dostat město pod svou kontrolu, ale
ukrajinská armáda odolala a udržela si kontrolu nad městem.

Doněcká a Luhanská oblast. Ščastja a Stanycja Luhanska byly obsazeny a téměř zničeny.
Jak uvedl Serhij Hajdaj z Luhanské oblastní státní správy, situace je na pokraji humanitární
katastrofy. Volnovcha zůstává spolu s Mariupolem jedním z nejžhavějších míst v Doněcké
oblasti.

Přístup k moři. Boje o Mariupol pokračovaly, když se do města snažili vjet tanky. Berďanská
oblast je bohužel dočasně obsazené ruskou armádou. Mezitím se Rusové zmocnili dalších
dvou ukrajinských civilních lodí.

Sledujte živou mapu, abyste viděli rozsah útoků.

1

https://sharethetruths.org/


https://sharethetruths.org/

Podívejte se na mapu s hlavním vývojem v neděli 27. února:
https://twitter.com/detresfa_/status/1497942281986400257.

Ukrajinská "Mrija" ("Sen"). Ukrajinský letoun An-225 "Dream", největší letadlo na světě, byl
zničen Rusy na letišti Antonov v Gostomelu u Kyjeva. V roce 2021 letoun rozvážel vakcíny
COVID-19 po celém světě.

Mezinárodní společenství. Německo mění svůj postoj k ruské válce proti Ukrajině. Zaprvé se
hodlá stát nezávislým na ruském plynu, aby si zajistilo energetickou bezpečnost. Jak
oznámil Olaf Szolz, německá armáda vyšle 1 000 protitankových zbraní a 500 raket
země-vzduch třídy "Stinger".

EU uzavře svůj vzdušný prostor pro "letadla vlastněná Ruskem, registrovaná v Rusku nebo
kontrolovaná Ruskem", jak říká šéf Evropské komise. Kromě toho Ukrajina obdrží 50 milionů
eur na nesmrtící zbraně, palivo a ochranné vybavení. Poprvé v historii poskytne EU
ukrajinské armádě smrtící zbraně v hodnotě 450 milionů eur.

Dezinformace. Uprostřed ruské vojenské eskalace exponenciálně roste počet
propagandistických podvrhů o Ukrajině.

● Šíří se fámy, že Ukrajina angažuje nezletilé mladé muže do armády. Jedná se o
podvrh! Podle ukrajinského zákona je na Ukrajině branná povinnost ve věku 18-60
let.

● Ruská média připravovala oslavný článek o tom, jak Putin vrací bývalou jednotu a
sílu. Článek však nebyl zveřejněn Наступление России и нового мира - РИА
Новости, 26.02.2022 (archive.org).

Statistické údaje:

● Jen během 27. února provedla ruská armáda 5 leteckých a 16 raketových úderů na
ukrajinské území.

● Ztráty na životech Ukrajinců: Zraněno bylo 352 civilistů včetně 14 dětí, 1684 osob
včetně 116 dětí.

● Během 24.-28. února od 06:00 Rusko ztratilo odhadem 5300 a stovky vojenské
techniky a vozidel.

● Podle OSN uprchlo před současnými boji na Ukrajině do zahraničí téměř 400 000 lidí.

Podpořte Ukrajinu. Sledujte webové stránky a podívejte se na všechny možné způsoby, jak v
těchto dnech podpořit Ukrajince. Skutečné způsoby, jak můžete jako cizinec pomoci Ukrajině
(super.site)

Sláva Ukrajině!
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