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Válka na Ukrajině. Denní aktualizace. 10.00, 02.03.2022.
Prezident Zelenskyj pronesl online projev v Parlamentu EU, v němž vyzval poslance, aby podpořili
vstup Ukrajiny do EU. Parlament EU podpořil usnesení a vyzval k poskytnutí statusu kandidátského
státu Ukrajině. Prezident Zelenskyj byl podpořen potleskem vestoje, zatímco poslanci UN opustili sál,
když hovořil MZV Lavrov. Ve svémvirtuálním rozhovoru pro agenturu Reuters Zelenskyj vyzval k
vytvoření společných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, pokud NATO nebude připraveno Ukrajinu
přijmout. Rovněž jmenoval podmínku pro další kolo jednání s Ruskem – teprve až přestane
bombardování.

Bělorusko. Samozvaný prezident Lukašenko 1. března prohlásil, že nebude zasahovat do ruské války
proti Ukrajině. Dnes jsou běloruské jednotky v bojové pohotovosti a nacházejí se v oblastech
soustředění co nejblíže státní hranici Ukrajiny. Je zaznamenána značná aktivita letadel a pohyb
konvojů vozidel s potravinami a municí v oblasti osad Baranoviči, Ljachoviči a Pinsk.

Pokračuje ostřelování. Podle prezidentské kanceláře Rusové intenzivně ostřelují a bombardují velká
města, aby způsobili masové ztráty a paniku. Raketové útoky pokračují v Charkově, kde útočí na
civilní infrastrukturu, nemocnice a dnes ráno rakety zasáhly budovy Úřadu bezpečnostní služby,
oddělení národní policie v Charkovské oblasti a budovu Charkovské národní univerzity pojmenované
po VN Karazinovi. Během jednoho dne bylo zabito 21 osob a 112 osob bylo zraněno. V Žytomyru
ruské okupační síly právě zahájily masivní raketový úder na vojenskou základnu a obytné čtvrti. Bylo
zničeno 10 domů a nemocnice, přičemž zahynuli 2 lidé a 12 bylo zraněno, mezi nimi 6 dětí. V
Chersonu projížděly ruské jednotky a zajímaly civilisty. V současné době ruská armáda obsadila
místní železniční stanici a v přístavu před budovou regionální státní správy se nachází vojenská
technika Ruské federace. V Melitopolu v Záporožské oblasti bylo zničeno 31 civilních domů, které
zůstávají bez elektřiny. V Kalynivce v Kyjevské oblasti Rusové zcela zničili jeden dům. Trostjanec v
Sumské oblasti byl obsazen ruskými vojsky. Vyvádějí civilisty ze sklepů, přičemž se za zády civilistů
skrývají před ukrajinským dělostřelectvem a leteckými údery.

Historie se opakuje. Ruská vojska odpálila dvě rakety na kyjevskou televizní a rozhlasovou věž a
zničila její vybavení. Televizní věž je nejvyšší stavbou na území Ukrajiny. Zahynulo 5 lidí a 5 bylo
zraněno. Střela, která mířila na televizní stanici, zasáhla také Babyn Jar, památné místo holocaustu,
kde bylo v roce 1941 zabito 30 000 Židů a Ukrajinců. Tento čin již odsoudili představitelé UA a Izraele.

Humanitární krize. Na východě země je asi 40 000 lidí bez elektřiny a potravin – ruská vojska
omezují evakuaci civilistů (Volnovacha, Sartana, Talanivka). Dne 1. března bylo z Volnovachy
evakuováno 346 lidí, protože ve městě není voda, elektřina ani plyn. Lidé sedí ve sklepích. Místní
úřady vyzývají k vytvoření zeleného humanitárního koridoru a k zastavení palby za účelem evakuace
lidí. Podobná situace je ve městě Bucha, vesnicích Zdvyživka, Gavrylivka, Syniak, Babynci v Kyjevské
oblasti, kde se lidé, včetně obrovského množství dětí, skrývají v krytech již 6 dní.

Energie. Společnost Nord Stream 2 AG, provozovatel plynovodu Nord Stream 2, podala návrh na
konkurz. Předtím propustil 140 zaměstnanců poté, co Německo pozastavilo výstavbu plynovodu
Nordstream.

Černobyl. Ruští vojáci zažívají v černobylské vyloučené zóně značnou expozici. Zvedáním těžkých
vrstev kontaminované zeminy a prachu, kde je zakázán pohyb, způsobili zhoršení radiační situace v
uzavřené zóně, kterou zaznamenala stanoviště automatizovaného systému monitorování radiace a
před poškozením internetového kabelu ji přenesla do systému.

Dezinformace. Rusko zavírá nezávislá média, jako je televizní kanál Echo Moskvy TV Rain, a vyvíjí
nátlak na nezávislá média, včetně deníku Novaja Gazeta. Rusko ve svých kontrolovaných médiích
obviňuje Ukrajinu z vymyšlených zločinů – přesvědčuje ji, že ukrajinská armáda zaminovala sklady
čpavku v Severodoněcku. V Horlivce podle Ruska Ukrajinci údajně použili fosfor. Rusko tvrdí, že
ostřelování v Charkově, zejména na hlavním náměstí, prováděla ukrajinská armáda. Ruská média
zároveň přiznala, že útok na televizní věž v Kyjevě provedla jejich armáda. Vysvětlují to tím, že jsou
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tak nuceny bojovat proti podvrhům a dezinformacím. "Je to úder do doupěte lží," prohlásil moderátor
televize Rossija 24.

Kultura pod útokem. Ministr kultury UA upozorňuje na hrozbu možného útoku na katedrálu svaté
Sofie, architektonickou památku zařazenou na seznam světového dědictví. Katedrála je jednou z
hlavních dominant města a nachází se v centru. Katedrála svaté Sofie, jejíž počátky sahají až do XI.
století, uchovává jeden z největších světových souborů unikátních mozaik a fresek z první čtvrtiny
tohoto století. Ministr vyzval UNESCO, aby zasáhlo a pomohlo chránit. V neděli 27. února vyhořela v
Ivankivu (Kyjevská oblast) budova Muzea historie a místních pověstí. Součástí sbírek tohoto muzea
byla i díla slavné ukrajinské výtvarnice Marie Primačenko. Většinu děl Pryimachenko se naštěstí
podařilo zachránit. Během této doby jsou podle pokynů všechny muzejní umělecké sbírky zabaleny a
přemístěny na bezpečná místa. Ale co s tím, co se převézt nedá? Ruská vojska zasadila 27. února
raketový úder na Černihiv a zničila historickou budovu a architektonickou památku regionálního centra
mládeže (dříve: budova kina). V Charkově byla těžkým raketovým úderem zničena budova univerzity
a Muzea umění.

Umění v době války: Ukrajinská umělkyně Maria Foya maluje svou realitu a zpřístupňuje ji veřejnosti.
Ukrajinští umělci spustili online muzeum odporu. Umělci zveřejňují svá díla jako poděkování Spojeným
ozbrojeným silám. Některá díla naleznete zde.

Mezinárodní podpora. Svůj vzdušný prostor pro ruské lety uzavřelo již 37 zemí, včetně USA, Kanady,
jihoamerických zemí a téměř celé Evropy. Ministerstvo zahraničí Spojených států vydalo otevřené
prohlášení, ve kterém vyzývá soud OSN v Haagu, aby co nejdříve reagoval na žádost Ukrajiny o
odškodnění za ruskou agresi,co nejdříve. Velvyslanci EU se dohodli na odpojení sedmi ruských bank
od systému SWIFT: VTB, Russia, Otkrytie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovkombank a VEB.RF.

Statistiky:

● Podle OSN odletělo z Ukrajiny během 6 dnů více než 660 000 lidí.
● Zpět na Ukrajinu se vrátilo 80 000 lidí, většinou mužů.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 6.

hodině ranní 2. března 2022 (Údaje se aktualizují. Výpočet komplikuje vysoká intenzita
bojových akcí): Personál – přes 5840+; Tanky - 211; Bojové obrněné transportéry - 862; Děla -
85; Grady - 40; Systémy protivzdušné obrany - 9; Letadla - 30; Vrtulníky - 31; Vozidla - 355;
Vícenásobný odpalovací raketový systém - 40; Lodě/čluny - 2; Tankisté - 60; Bezpilotní letadla
(UAV) - 3

Každá akce je důležitá, bez ohledu na to, jak je malá!

● Sdílejte informace o našich webových stránkách a zpravodaji prostřednictvím svých
komunikačních kanálů. O situaci na Ukrajině musí vědět co nejvíce lidí.

● Vytiskněte zpravodaj a rozdávejte ho na protestních akcích, vhoďte ho do poštovních
schránek sousedů a sdílejte ho mezi kolegy.

● Zavolejte svým politikům, osobám s rozhodovací pravomocí a zeptejte se jich, co udělali, aby
této tragédii zabránili. Vyzvěte je, aby se vyjádřili, a sdílejte naše informační poznámky jako
důkaz.

● Oslovte místní média a podělte se s nimi o tyto informace.

Sláva Ukrajině! Sláva Ukrajině!

Aktuální informace připravili zástupci ukrajinských nevládních organizací a odborníci na lidskou bezpečnost a
demokracii, kteří jsou právě teď ve městech po celé Ukrajině. Nevládní organizace: nevládní organizace Institut
pro politický a informační výzkum, Svět komunit, kyjevské vzdělávací centrum Tolerspace, nevládní organizace
U-Cycle (Kyjevská asociace cyklistů), družstvo OpenSpace.Works. Odborníci: Mgr: Sofia Bela (blok kulturního
dědictví), Maryana Zaviyska, Sofia Oliynyk, Taras Tymčuk, Marianna Semenyšyn, Uliana Movčan (blok
dezinformací).
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