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Válka na Ukrajině. Nejnovější zprávy. 10:00, 08.03.2022. 

Jednání - 3. kolo. Delegace z Ukrajiny a Ruska se v pondělí setkaly na třetím kole jednání. Prioritou zůstává evakuace 
civilního obyvatelstva, zejména dohoda o humanitárních koridorech. Mychailo Podolyak, poradce vedoucího úřadu 
prezidenta Ukrajiny a hlavní vyjednavač, dospěl k závěru, že "došlo k několika malým pozitivním posunům v jednání o 
logistice humanitárních koridorů". Jednání zatím nevedla k dalším dohodám. Další intenzivní konzultace se budou i nadále 
zaměřovat na příměří, politický blok a bezpečnost, o nichž se bude diskutovat později.  
 
Haag. Případ „Ukrajina versus Rusko“ byl oficiálně zahájen u Mezinárodního soudního dvora. Ukrajinská delegace 
předložila své argumenty ohledně obvinění, že Rusko porušuje Úmluvu o genocidě. Rusko však slyšení bojkotovalo a 
nepředstoupilo před soud. Ukrajinská delegace proto vyzvala k zavedení dočasných opatření, zejména k okamžitému 
zastavení veškerých vojenských aktivit zahájených 24. února. I když dosažení rozhodnutí bude nějakou dobu trvat, 
zahájení právního procesu je nezbytné k dokumentaci zločinů spáchaných Ruskem a k pokračování v izolaci Ruska.  

Zahraniční politika. Ministři zahraničí Ukrajiny a Ruska se sejdou v Turecku 10. března 2022 přesně dva týdny od 
začátku války. Turecko již dříve oznámilo, že bude připraveno jednání mezi zeměmi zprostředkovat. Turecký ministr 
zahraničí Çavuşoğlu proto vyjádřil naději, že setkání přispěje k míru a stabilitě.  

EU vyzvala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), aby chránila ukrajinské jaderné elektrárny. V současné 
době jsou Černobyl a jaderná elektrárna v Záporoží pod kontrolou ruských vojsk. Agentura IAEA proto vyzývá k 
maximálnímu úsilí o zajištění jaderné bezpečnosti na Ukrajině.  

Výbor stálých zástupců EU (COREPER II) oficiálně zahájil proces posuzování žádostí Ukrajiny, Gruzie a Moldavska o 
vstup do EU.  

Maďarsko nepovolí přepravu smrtících zbraní přes svá území. “ Důvodem pro toto rozhodnutí je, že takové dodávky by 
se mohly stát cílem nepřátelské vojenské akce”, řekl ministr zahraničí Péter Szijjártó. Země bude nicméně i nadále 
poskytovat humanitární pomoc Ukrajině. 
 
Humanitární koridory. Rusko svým vojákům přímo nařídilo, aby stříleli na ukrajinské civilisty bez ohledu na to, zda se 
jedná o ženy nebo děti. Pokud bude tento rozkaz porušen, je povoleno zastřelit vojáka, který nechce plnit svou povinnost. 
  
V pondělí proběhl pokus otevřít humanitární koridor z měst Irpin, Bucha a Hostomel v okolí Kyjeva. Celkem bylo 
evakuováno 2000 lidí. Nicméně 30% Irpinu je pod kontrolou ruských vojsk. V současné době není do těchto měst 
dodávána voda, plyn a elektřina, a také je tu nedostatek potravin.  
 
Iryna Vereščuková, ministryně pro reintegraci dočasně okupovaných území Ukrajiny, říká, že boje ve městě Sumy 
uvěznily 2046 zahraničních studentů z 27 zemí. Indie – 659 studentů, Čína – 160, Turecko – 144, Nigérie – 400 
studentů. Také je zde mnoho občanů zemí Středního východu, Střední Asie, Afriky a severovýchodní Asie, například z 
Jižní Afriky, Kazachstánu, Singapuru a Saúdské Arábie. Evakuace v rámci území Ukrajiny je nemožná, protože civilisté 
neriskují opuštění města kvůli silnému ostřelování ruskými jednotkami na silnicích, které vedou z města. Ruské jednotky 
nutí cizince k evakuaci do Běloruska a Ruska, což by mohlo být riskantní kvůli silnému porušování lidských práv v Rusku 
a Bělorusku.  
 
Mariupol je v obležení již 8 dní. Město je bez elektřiny, tepla, vody a komunikačních prostředků. Už tři dny civilisté čekají 
na evakuaci, avšak dva předchozí pokusy byly zmařeny.  
 
Od 24. února bylo evakuováno z osad Luhanské oblasti asi 6,4 tisíce lidí a z Doněcké oblasti asi 3 tisíce lidí. 
 
Města pod útokem. Ruská vojska pokračují v ofenzivě a soustředí hlavní úsilí na obklíčení Kyjeva, Charkova, 
Černigova, Sumy, Mariupolu a Mykolajiva. Útoky na civilní infrastrukturu pokračují. V pondělí ruské jednotky ostřelovaly 
továrnu na chléb v Makarivě a zabily 13 lidí. Při ostřelování supermarketu v Charkově bylo zabito 6 lidí a 15 bylo 
zraněno. Město Izyum v Charkovské oblasti bylo zcela zničeno, říká starosta města. Neustálé ruské ostřelování vážně 
poničilo centrum města, a město je na pokraji humanitární katastrofy. Od začátku války ruské jednotky zničily 90 domů v 
Melitopolu a v okolním regionu Záporoží. V Melitopolu se útočníci zmocnili televizní a rádiových vysílacích věží. 
Berďansk v Záporoží je bez dodávek plynu kvůli k poškození plynovodu. V Mykolajevě zasáhla ráno řízená střela budovu 
vojenské jednotky a večer došlo k dalšímu ostřelování. Osm vojáků bylo zabito, 19 zraněno a osm je pohřešováno. Ruské 
jednotky se zaměřily na ropné sklady v Žytomyru a Černigovu a zapálily je. Námořní přístav Olvia byl napaden. V noci 
letectvo ostřelovalo město Sumy, kde zemřelo 9 lidí, včetně 2 dětí.  
 

https://sharethetruths.org/
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https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-PRE-01-00-EN.pdf
https://twitter.com/Europe2022FR/status/1500870708246765570
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Dobré zprávy! Letiště Mykolajiv je pod kontrolou Ukrajiny! «Ruská armáda byla vytlačena z letiště a několika dalších 
míst kolem Mykolajeva. Nyní hledáme uprchlé členy vetřeleckých jednotek», řekl Vitalij Kim, vedoucí regionální státní 
správy Mykolajiva. Také protiokupační demonstrace pokračují napříč jižní Ukrajinou v Mariupolu v Doněcké oblasti, 
Starobilsku v Luhanské oblasti, a Chaplynce v oblasti Chersonu. V Chaplynce stříleli ruští vojáci na demonstranty.  
 
Demonstrace proti ruské okupaci. V Mariupolu se konalo obrovské shromáždění. Obyvatelé Starobilsku v Luhanské 
oblasti vyrazili na shromáždění proti okupaci, spálili vlajku Luhanské lidové republiky a vztyčili státní vlajku Ukrajiny. V 
Chaplynce v Chersonské oblasti ruská armáda zahájila palbu na demonstranty proti okupaci. 
 
Sankce Globální sankce tvrdě zasahují ruskou ekonomiku a elity. Proti Rusku již bylo zavedeno 5800 sankcí. Tohle je 
světový rekord. Ruský trh už opustilo více než sto obřích firem. Bloomberg označil proces sankcí za "finanční jadernou 
válku". Ruská centrální banka v pondělí více než zdvojnásobila úrokové sazby na 20%, neboť rubl, měna země, klesl na 
historické minimum, říká Forbes. Bloomberg hlásí potenciální platební neschopnost ruské ekonomiky do poloviny dubna. 
Ukrajinský parlament (Verchovna Rada) informuje, že dánská energetická společnost Ørsted nepodepíše s Ruskem nové 
smlouvy, čímž přeruší dodávky ruského uhlí do jejích elektráren. Všechny firmy Velké čtyřky stáhnou své obchodní aktivity 
z Ruska. Regulační orgán Singapurské burzy zastavil obchodování s akciemi Gazpromu. Také singapurské 
telekomunikační společnosti StarHub a SingTel zastavily vysílání ruského státního zpravodajského kanálu RT. Výrobce 
letadel Boeing pozastavil kvůli válce mezi Ruskem a Ukrajinou nákup ruského titanu. Internetová platforma pro hledání 
práce Upwork pozastavuje svoje aktivity v Rusku a Bělorusku. Vzdělávací platformy Coursera a EdX oznámily ukončení 
spolupráce s Ruskem. Japonské ministerstvo zahraničních věcí označilo Rusko za hrozbu třetího stupně, což znamená 
doporučení necestovat do Ruské federace. 
 
Ženy ve vojenském sektoru. Online magazín Vice cituje data ministerstva obrany Ukrajiny, podle kterých se od začátku 
roku 2021 do   ukrajinských ozbrojených sil připojilo 57 000 žen, což představuje 22,8% z celkového počtu.Tento údaj je 
mnohem vyšší než v sousedním Polsku (7,5%) a Rusku (4%), jakož i ve Spojených státech (16 %t) a Německu (12%). 
  
Dezinformace. Ruská média uvádějí, že ozbrojené síly Ukrajiny ostřelují infrastrukturu Donbasu, zatímco ukazují záběry 
objektů zničených ruskou armádou v jiných regionech. Rusko pokračuje v taktice obviňování Ukrajiny z útoků na civilní 
obyvatelstvo. Například se objevily ruské zprávy, že „ukrajinští nacionalisté v Mariupolu používají teroristickou taktiku: 
umístí své palebné body do domů, na kterých místní obyvatelé nechávají cedule s nápisem Nestřílejte – jsou zde děti“. 
Rusko navíc tvrdí, že během tří hodiny bylo na šesti domluvených humanitárních koridorech zaznamenáno 172 útoků 
ukrajinských vojáků a „nacionalistů“. Rusko také aktivně šíří nové falešné zprávy o vývoji biologických zbraní na území 
Ukrajiny. Ruská média také tvrdí, že ukrajinská bezpečnostní služba připravuje v Charkově provokace s radioaktivní 
kontaminací. 
 
Média Ruské jednotky pokračují v útocích na televizní a rádiové komunikační věže, aby narušily komunikační kanály. V 
pondělí byla ruskými jednotkami obsazena vysílací věž města Melitopol.  
 
Statistiky: 

● Více než 1,7 milionu Ukrajinců již uprchlo do zahraničí před válkou 
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 6. hodině ranní 8. 

března 2022: vojska - více než 12 000, tanky - 303, APV - 1036, dělostřelecké systémy – 120, raketomety MLRS 
– 56, protilietadlové válečné systémy - 27, letadla - 48, vrtulníky – 80, vozidla - 474, lehké čluny - 3, palivové 
nádrže - 60, bezpilotní letadla - 7.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!  

● Za tímto odkazem najdete informace, jak podpořit Ukrajinu a seznam spolehlivých organizací.  
● Podělte se o svůj příběh o Ukrajině - ať už o přátelstvích, nebo o vašich cestách. Šiřte informace o 

Ukrajině.  
● Sdílejte pravdivé informace - rozšiřujte tyto zprávy a webové stránky.  

Děkujeme vám za podporu Ukrajiny! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině!  
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