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Válka na Ukrajině. Denní aktualizace. 10.00, 03.03.2022.
Před týdnem, ve čtvrtek v 5 hodin ráno místního času, se Kyjev probudil z prvních raketových
výbuchů. Brzy po nich následovalo mnoho dalších. Po celém Kyjevě a dalších městech.

Optimismus v době války. Podle nedávného sociologického průzkumu 88 % Ukrajinců věří, že
Ukrajina bude schopna odrazit útok Ruska. Vstup země do NATO nyní podporuje 76 % Ukrajinců, do
Evropské unie 86 %. Podpora vstupu Ukrajiny do Evropské unie a NATO je nejvyšší v historii
ukrajinských průzkumů veřejného mínění. Jen během několika dní bylo do Národní banky Ukrajiny
darováno přibližně 200 milionů dolarů.

Vyjednání. Rusko oznámilo připravenost k dalšímu kolu jednání s Ukrajinou. Zatím však nejsou
známy žádné podrobnosti. Již dříve prezident Zelenskyj informoval, že jednání budou možná až po
zastavení bombardování. Mezitím byl v Minsku spatřen uprchlý ukrajinský exprezident Janukovyč.
Podle ukrajinské rozvědky Kreml zvažuje, že Janukovyče znovu dosadí do funkce "prezidenta
Ukrajiny". Takové rozhodnutí spíše ukazuje, že Rusko nemá pochopení pro místní ukrajinský kontext a
pro to, jak moc je na Ukrajině nenáviděn.

Mezinárodní společenství. Litevská prezidentka Dalia Grybauskaitė vyzvala NATO k podpoře
Ukrajiny. Zdůraznila slabost rozhodnutí "nezapojovat se do konfliktu", když existuje poučení ze Sýrie,
Libye, Afriky, Jugoslávie a Afghánistánu. Mezitím německý kancléř Olaf Shzolz vyloučil vojenský
zásah NATO – a zejména Německa - do ukrajinské války s vysvětlením, že Německo již poskytuje
velkou hospodářskou a finanční podporu. Valné shromáždění OSN přijalo 141 hlasy rezoluci o agresi
proti Ukrajině, která vyzývá ruskou vládu, aby okamžitě zastavila agresi, stáhla své vojáky a
dodržovala pravidla Charty OSN. Soud pro válečné zločiny, Mezinárodní trestní soud, obdržel podněty
od 39 smluvních států a přistoupil k zahájení vyšetřování zločinů proti Ukrajině.

Úniky informací z bezpečnostních složek. Ukrajinské rozvědce se podařilo odhalit některé ruské
dokumenty a špiony. Ukrajinské Spojené síly operace získaly plánovací dokumenty jedné z ruských
divizí, které v panice opustily. Podle těchto dokumentů Rusko plánovalo zahájit válku 20. února a
ukončit ji do 6. března. Asistent šéfa ukrajinských bezpečnostních služeb byl dopaden pro velezradu.
Rusům vyzradil informace o vojenských jednotkách v Chersonu a upravil podrobnosti při útocích na
kritickou infrastrukturu města. V Ivano-Frankivsku byl zadržen dělostřelecký pozorovatel, který během
náletu v první den války vyzradil informace o poloze regionálního letiště.

Ostřelování pokračuje. Prezident Zelnskij ve svém denním projevu informoval, že nejsložitější
situace je v současné době v Kyjevské, Sumské, Charkovské a Jižní oblasti, ve Volnovachě. V Kyjevě
ruští teroristé podnikli několik náletů Podle předběžných údajů byly letecké objekty sestřeleny
protivzdušnou obranou Ukrajiny. V Energodaru v Záporožské oblasti místní občané zablokovali cestu
k Záporožské jaderné elektrárně, čímž zabránili ruským vojskům v jejím obsazení. Charkov je další
den pod silným ostřelováním. Dne 2. března raketa zasáhla prostory městské rady, stejně tak se ruští
vojáci pokusili zničit charkovskou televizní věž zakázanou vakuovou bombou. Izyum v Charkovské
oblasti byl v noci bombardován, zahynulo 8 lidí. V Chersonu starosta vyzývá ke spuštění "zeleného
koridoru" k evakuaci civilistů a zraněných. Mezitím byla uzavřena dohoda mezi oběma stranami o
zajištění dodržování zákazu vycházení a zásobování potravinami. Brzy ráno zasáhl Sumy mohutný
letecký úder, při kterém bylo zraněno 5 osob, Silný raketový úder byl proveden na území naší 27.
dělostřelecké brigády, vojenské katedry Sumské státní univerzity a kadetského sboru. V Černihově byl
raketou zasažen závod ropného skladu. Hoří 6 palivových nádrží s ropou. f 5 000 kubických metrů
každá.

Humanitární krize. Volnovcha je na pokraji humanitární krize. Po 5 dnech bez vody, elektřiny,
dodávek plynu a po neustálém ostřelování bylo evakuováno 500 žen a dětí. Podobná situace je i v
Mariupolu, kde v řadě oblastí chybí dodávky vody a světlo. Červený kříž distribuoval humanitární
pomoc a potraviny občanům města Bucha v Kyjevské oblasti po několika dnech aktivního ostřelování
města. V Borodiance v Kyjevské oblasti bylo evakuováno více než 200 lidí ze sklepa zničené budovy,
kteří tam uvízli na dva dny. Ruské jednotky ukrývají bomby v dětských hračkách a rozhazují je po
městech.
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Narušení vzdušného prostoru. Su-24 narušil vzdušný prostor země východně od Gotlandu. Švédský
premiér to již označil za nepřijatelné.

Uzavření obchodu. Více než 70 mezinárodních podniků opouští ruský trh nebo na něm výrazně
omezuje svou činnost. Patří mezi ně Apple, Audi, Coca Cola, Nestlé atd. EU již odpojila od systému
SWIFT banky VTB, Rossiya a Otkrytie, stejně jako Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank a
VEB.

Dezinformace. Rusko nadále zastrašuje obyvatelstvo údajnými ukrajinskými nacisty a nacionalisty. Ve
sklepních a školních prostorách v Mariupolu prý ukrajinské ozbrojené skupiny násilně zadržují více
než 60 lidí, z toho polovinu žen a dětí. Ruská média navíc aktivně šíří mýtus, že Ukrajina využívá lidi
(přesněji řečeno cizince) jako štít. Ujišťují, že ukrajinské úřady násilně zadržují velkou skupinu
indických studentů v Charkově, aby je použily jako lidské štíty. Rusko se také snaží zakrýt své
skutečné ztráty ve válce, kterou rozpoutalo. Podle ruského ministerstva obrany zahynulo na Ukrajině
od 24. února do 2. března pouze 498 ruských vojáků. Podle Generálního štábu ukrajinských
ozbrojených sil ztratila ruská armáda od 24. února 5 840 lidí.

Rusko připravuje deepfake s prezidentem Zelenským, jako by na obrazovce oznamoval kapitulaci
Ukrajiny. Ruský parlament navrhuje zavést trest za dezinformace. Jednoduše řečeno - ruský
parlament chce umlčet média, aby mluvila pravdu o jejich válce proti Ukrajině. Ve skutečnosti ji ani
nechtějí nazývat "válkou", ale speciální operací. Během dne ruská média tvrdila, že se ruským
jednotkám podařilo nastolit plnou kontrolu v Chersonu, což jsou falešná tvrzení.

Příběhy z místa. Ukrajinci dokumentují své každodenní válečné zkušenosti. Poslechněte si podcasty
s názvem "Den, který jsme přežili" včetně příběhů lidí, kteří opouštěli svá města, když začala válka.
"Válka. příběhy z Ukrajiny" zahrnují příběhy z každodenního života a pocity pod palbou.

Statistické údaje:

● Podle OSN odletělo z Ukrajiny během 7 dnů více než 836 000 lidí.
● Více než 15 000 tisíc civilistů se neustále ukrývá před ostřelováním v kyjevském metru.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 6.

hodině ranní 3. března 2022 (Údaje se aktualizují. Výpočet komplikuje vysoká intenzita
bojových akcí): Personál - více než 9000; tanky - 217; obrněné bojové transportéry - 900; děla
- 90; bojová vozidla - 42; systémy protivzdušné obrany - 11; letadla - 30; vrtulníky - 31; vozidla
- 374; raketové systémy s vícenásobným odpalováním - 60; lodě/čluny - 2; tankery - 60;
bezpilotní letouny - 3

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny spustilo webové stránky o válce na Ukrajině (ověřené zdroje,
hlavní zprávy, jak podpořit).

● Každá akce je důležitá, bez ohledu na to, jak je malá!
● Všichni v EU, aby přijali zákon o mimořádné situaci na pomoc uprchlíkům z UA.
● Podívejte se, kde se koná další pochod, protest vedle vás. Kroky pro vytvoření "akcí

Stop Putinovi".
● Potřebujete plakát na protest - podívejte se zde.
● Vyzvěte odpovědné činitele a mezinárodní organizace, aby se připojili k Ukrajině a

zastoupili svět: ukončete Putinův vliv v politice, diplomacii, podnikání, sportu, kultuře,
výzkumu a dalších sférách.

Děkujeme vám za podporu Ukrajiny! Sláva Ukrajině!

Update prepared by representatives of Ukrainian NGOs and experts in human security and democracy, who are
in cities all over Ukraine right now. NGOs: Institute for political and information research NGO, World of
Communities, Kyiv educational center Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association), OpenSpace.Works
Cooperative. Experts: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (culture heritage block), Taras Tymchuk,
Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (Disinformation block).

2

https://sharethetruths.org/
https://www.facebook.com/uathedaywesurvived/
https://www.facebook.com/war.stories.from.ukraine
https://war.ukraine.ua/
https://www.globalcitizen.org/en/action/europe-pass-emergency-refugee-suppot/
https://standwithukraine.live/
https://www.stopputin.net/organize-events
https://www.stopputin.net/organize-events
https://drive.google.com/drive/folders/1ZFTH3yCTtgnXRcj18IcfjYSnC9bV9uVS

