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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv 10:00, 09.03.2022. 

 

Sankce Sankce uvalené na Rusko se dále rozšiřují, zaměřují se nově na ropný a plynárenský sektor. Spojené 
státy zakázaly dovoz ruské ropy, zkapalněného zemního plynu a uhlí jako součást sankcí proti Rusku. Zákaz 
zahrnuje také zastavení investicí, které by mohly podpořit ruské energetické odvětví. Británie také zakazuje 
dovážet ruskou ropu. Prohlášení britské vlády následovalo nová opatření Spojených států. V návaznosti na 
rozhodnutí USA Spojené království rovněž oznámilo svůj záměr zastavit dovoz ruské ropy do konce roku 2022. 
Ruský dovoz naplňuje 8% celkové poptávky po ropě ve Spojeném království. EU oznámila svůj plán učinit 
Evropu nezávislou na ruských fosilních palivech do roku 2030. V současné době dováží EU 90% své spotřeby 
plynu, přičemž Rusko zajišťuje přibližně 45% tohoto dovozu, v různých proporcích v jednotlivých členských 
státech. Rusko rovněž zodpovídá za přibližně 25% dovozu ropy a 45% dovozu uhlí. 

Kromě toho Spojené království zpřísnilo své sankce proti vládě Vladimira Putina - bylo zakázáno přistávání a 
přelet všech ruských letadel nad Británií a také export spojený s letectvím a výzkumem vesmíru. Tento zákaz 
se vztahuje na technologie a komponenty, jakož i na pojistné a zajistné produkty. 
 
Zahraniční politika. Japonsko nadále upozorňuje na problematiku Kurilských ostrovů. Kurilské ostrovy jsou 
součástí Ruska od konce druhé světové války. Pokračující ruské pokusy o okupaci dalších území Ukrajiny 
probouzí k životu starý spor o toto území. Japonský premiér Fumio Kishida zdůrazňuje, že problém Kurilských 
ostrovů zůstává nevyřešený.  

Výkonný viceprezident EU Valdis Dombrovskis varuje před možným rozšířením ruských vojenských ambicí na 
pobaltské země Litvu, Lotyšsko a Estonsko, pokud nebude Rusko na Ukrajině zastaveno.  

EU uspořádá ve dnech 10.-11. března v Paříži neformální zasedání hlav států a předsedů vlád EU. Setkání 
se zaměří na další diskuse o obranných kapacitách EU, snižování energetické závislosti a budování 
robustnější ekonomiky ve světle ruské války proti Ukrajině. Někteří ukrajinští poslanci však doufají, že členské 
státy dosáhnou konsensu ohledně přistoupení Ukrajiny k EU, přestože tento bod není jednoznačně uveden 
na pořadu jednání. Think-tank „Europa Nova“ připravil shrnutí důvodů, proč si Ukrajina zaslouží status 
kandidátské země EU.  

Mezinárodní společenství. Německo oznamuje zahájení vyšetřování ruských válečných zločinů na Ukrajině. 
Spiegel informoval, že Německý generální prokurátor Peter Frank zahájil vyšetřování ruského používání 
kazetové munice, ostřelování obytných budov, plynovodů a úložišť jaderného odpadu. Španělsko se rovněž 
rozhodlo zahájit vyšetřování možného „závažného porušování mezinárodního humanitárního práva ze strany 
Ruska na Ukrajině“.  

Humanitární koridor. Ruská armáda opět střílela na humanitární koridor a zabránila tak evakuaci dětí, žen a 
seniorů z Mariupolu v Doněcké oblasti. Situace ve městě se den ode dne zhoršuje. Rusko zahájilo útok 
směrem k humanitárnímu koridoru. Lidé tak zůstávají ve městě uvězněni. V důsledku pokračujícího ostřelování 
a omezeného přístupu ke zdrojům zemřela v Mariupolu na dehydrataci šestiletá dívka. Raketomet BM-21 Grad 
ostřeloval konvoj humanitární pomoci. Sledujte zprávy od těch, jejichž rodina je momentálně v Mariupolu. V 
regionu Mykolajiv ruské síly ostřelovaly skupinu pečovatelů, kteří zrovna jeli vystřídat směnu do místního 
sirotčince. V důsledku ostřelování byli zabiti nejméně tři pečovatelé. Další dva lidé byli zraněni. Více než 3000 
civilistů bylo evakuováno z oblasti Irpině v okolí Kyjeva. Přibližně 5000 civilistů bylo evakuováno z oblasti Sumy 
a další evakuace obyvatel, včetně zahraničních studentů, budou pokračovat i dnes. Dnes brzy ráno bylo 
oznámeno, že by měla být zahájena humanitární evakuace z měst Buča, Vorzel, Hostomel, Energodar, Irpiň, 
Boroďanka, Mariupol, Izjum a Volnovacha.  
 
Města pod palbou. Ruská vojska srovnala se zemí nemocnici v Izjumu v Charkovském regionu.  «Myslel 
jsem, že brány pekla byly už zavřené, ale ukázalo se, že to bylo jen první patro. Toto je prostor příjmu naší 
městské všeobecné nemocnice. Pravděpodobně další tajná základna NATO. Pacienti se ze sutin snažili dostat 
jak jen mohli,» napsal náměstek primátora Volodymyr Matsokin. Následné útoky se budou dále zaměřovat na 
elektrickou infrastrukturu s cílem omezit dodávky. Raketa zničila 7 domů v Malynu v Žytomyrské oblasti a 
zabila 5 lidí, včetně 2 dětí. Města Irpiň, Vorzel, Buča, Hostomel, Zabučia, Mychajlivka-Rubeživka v 
Kyjevské oblasti jsou pod útokem ruských vojsk a byla odříznuta od dodávek potravin. Navzdory aktivní útočné 
operaci pokračují lidé v Chersonském regionu v poklidných shromážděních v obcích Olešky, Hola Prystaň, 
Berežanka a Verchnij Rohačyk.  
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Energetická bezpečnost. Ukrajina očekává, že do týdne bude moci vstoupit do evropského energetického 
systému ENTSO-E, protože proces synchronizace je v konečné fázi. Mezinárodní agentura pro atomovou 
energii IAEA ztratila kontakt s monitorovacími systémy v Jaderné elektrárně Černobyl, která zůstává pod 
kontrolou ruských vojsk. Pracovníci jaderné elektrárny Záporoží zůstávají zajati a údajně mučeni ruskými 
silami v objektu elektrárny. Bylo nahráno zinscenované video s pracovníky elektrárny, které může být dále 
použito pro manipulaci. V současné době je zde přibližně 500 ruských vojáků a 50 těžkých vojenských vozidel.  
 
Uzavření obchodu. Po dnech nátlaku se Shell  stahuje z ruského trhu a zavazuje se, že přestane nakupovat 

ruskou ropu, uzavře servisní centra, a ukončí činnost v odvětví leteckých paliv a maziv. McDonald's dočasně 

zavře 850 restaurací. Společnost Unilever pozastavuje svůj vývoz do Ruska. Bolt věnuje Ukrajině 5 milionů 
EUR a ukončí činnost v Bělorusku. Společnosti Coca-Cola a PepsiCO se rozhodly pozastavit provoz v Rusku. 
Největší světová nahrávací společnost Universal Music Group oznámila, že pozastavuje veškeré obchodní 
aktivity v Ruské federaci a zavírá své kanceláře.  
 

Digitální bezpečnost Rozsáhlé phishingové útokyzasáhly Ukrajinu a Polsko. Google uvádí, že útoky 
pocházely z Běloruska a byly zaměrené na příslušníky polské armády i představitele ukrajinské státní 
zprávy a výzkumníky v oblasti bezpečnosti. 
 
Dezinformace Rusko našlo další důvod k ospravedlnění své vojenské invaze na Ukrajinu. Ruská informační 
agentura Novosti údajně prohlásila, že ruský útok na Ukrajinu měl prý zmařit "rozsáhlou ofenzívu útočných 
skupin ukrajinských vojsk" proti samozvané Luhanské a Doněcké republice. Trvdí také, že Ukrajina údajně 
plánuje ofenzivní vojenskou operaci v Luhanské a Doněcké lidové republice. 
 
Poznámky z terénu. Oleksandr Myched, ukrajinský spisovatel, napsal esej pro Financial Times o svých 
myšlenkách na rodný Hostomel, který je v současné době vystaven těžkým útokům a okupován. Dopis z 
Ukrajiny: jazyk války | Financial Times (ft.com) 
 
Statistiky: 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 6. hodině 
ranní 9. 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! 

● Podpořte Ukrajinskou společnost pro ochranu přírody v boji za zachování přírodních parků a 
volně žijících živočichů, kteří potřebují krmivo.   

● Zde najdete rady jak mluvit o válce na Ukrajině.  
● 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 novinky a webové stránky.  

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