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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00, 11.03.2022 

Zahraniční politika. Summit ve Versailles. Vedoucí představitelé Evropské unie se sešli ve 

Versailles 10. března 2022, aby se dohodli na společné reakci na probíhající válku na Ukrajině. 

Probíralo se další uvalení ekonomických sankcích a také, jak omezit dovoz ruské energie a 

jakým způsobem podpořit vstup Ukrajiny do EU. První den jednání skončil jednomyslným 

prohlášením o záměru EU pomoci Ukrajině, včetně politické a finanční podpory a dočasné 

ochrany uprchlíků. Nicméně, záruka na vstup do EU, o kterou Zelenský zažádal, nabídnuta 

nebyla. Mezitím, nizozemský premiér Mark Rutte prohlásil, že pro vstup do EU neexistuje 

žádná rychlá možnost. Také německý kancléř, Olaf Scholz, již dříve uvedl, že by EU spíše 

měla prohloubit své partnerství s Ukrajinou než mluvit o členství, které by vyžadovalo 

jednohlasnost všech 27 členských zemí. V Turecku se ministr zahraničí Kuleba setkal se svým 

ruským protějškem. Strany zatím nebyly schopny dospět k rozhodnutí o příměří. Lavrov ale 

nechal otevřené dveře pro další jednání a případné setkání prezidentů Vladimira Putina a 

Volodymyra Zelenského. Jak řekl ministr Kuleba: „Ukrajina nemůže zastavit válku, pokud si to 

útočící země nebude přát“. Seimas Litevské republiky jednomyslně podpořil žádost, vyzývající 

EU, aby okamžitě udělila Ukrajině status kandidátské země a zahájila jednání o členství. 

Biologické hrozby. Na žádost Ruska se v pátek má sejít Rada bezpečnosti OSN. Rusko tvrdí, 

že USA sídlí své chemické laboratoře na Ukrajině, nicméně nemají žádné důkazy, které by 

toto tvrzení podpořily. Washington tato obvinění nazval „gaslighting“. Olivia Daltonová, mluvčí 

americké mise OSN, to nazývá falešnou záminkou, kterou by Rusko mohlo použít k 

ospravedlnění svého potenciálního chemického útoku. Bezpečnostní služby Ukrajiny 

informovaly, že ruské jednotky zvažují možnost vyhodit do povětří sklady čpavku v Charkovské 

oblasti a svalit vinu na ozbrojené síly Ukrajiny. 

Humanitární krize. Určitý pokrok byl zaznamenán v evakuaci lidí z Kyjeva, Charkova a 

Sumské oblastí. Více než 60 000 lidí bylo evakuováno z měst Sumy, Trostianec a Krasnopillia, 

Sumská oblast. Zhruba 3000 lidí opustilo město Izium a také se tam podařila dodat voda a 

jídlo. Kolem 20 000 lidí bylo včera evakuováno z Buchy, Gostomelu, Irpinu, Vorzelu a dalších 

oblastí Kyjevské oblasti. Do města Energodar bylo dodáno více než 100 tun různých 

pomocných prostředků. 

Avšak, situace v Mariupolu se dále zhoršuje. Ruští vojáci blokují nákladní vozy s humanitární 

pomocí, v důsledku lidé zůstávají celé dny pod neustálou ruskou palbou bez přístupu k vodě, 

lékům a potravinám. Ministr zahraničních věcí, Dmytro Kuleba, po schůzce se Sergejem 

Lavrovem v Turecku řekl, že Ukrajina navrhla humanitární koridor z Mariupolu a příměří na 

nejméně 24 hodin, aby se vyřešily humanitární problémy místních civilistů. K dohodě však 

nedošlo. 

Města pod útokem. Mariupol zůstává pod neustálými útoky. Sergej Lavrov potvrdil, že Rusko 

záměrně bombardovalo porodnici v Mariupolu, protože předpokládalo, že byla dobyta 

Azovskými a dalšími místními radikály. Ujistil, že všechny matky, sestry a veškerý personál 

byli předtím vyhoštěni a fotografie se zraněnými ženami byly zinscenovány. Twitter odstranil 

ruskou ambasádu ve Spojeném království kvůli tweetu o bombardování nemocnice v 

Mariupolu – podle příspěvku je útok falešný. 

Na vesnici Slobozhanske v Charkovské oblasti bylo svrženo šest leteckých bomb. Kolem 

nebyla žádná vojenská infrastruktura, jedna z bomb dopadla na dvoupatrový bytový dům. 

Nejméně 5 lidí bylo zabito, včetně 2 dětí. V Mykolajivu dopadla ruská střela na území 

mateřské školy, naštěstí nedošlo k výbuchu. Starosta Charkova oznámil, že ruské útoky zničily 

400 bytových domů. Ruské jednotky ostřelovaly Nižyn v oblasti Černigiv pomocí BM-27 

Uragan, hlásí starosta města. Zraněno bylo 8 lidí a 2 zabiti. Dvě rakety zasáhly letiště v 
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Dněpropetrovské oblasti. Brzy ráno byly slyšet výbuchy v Dněpru, Lucku, Ivano-Frankivsku. 

Při nočních náletech na Černigiv okupanti poškodili vodovodní síť. Kvůli poškození byl 

přerušen přívod vody v celém městě. V okolí Kyjeva pokračují bojové akce. Ráno raketový 

nálet zasáhl Baryshivku. Raketa Iskander způsobila značné škody na infrastruktuře. Zničeno 

bylo 60 bytových domů, značně poškozeny byly 4 panelákové domy a 10 osobních domů. 

Energetická bezpečnost. Ruští okupanti zaminovali nádrž Kakhovka, která hraničí se 

Záporožskou JE. Bělorusko tvrdilo, že napojili JE Černobyl na svůj elektrický systém, 

Energoatom však tuto informaci popřel a označil ji za falešnou. Mezitím, Energoatom s pomocí 

mapy radioaktivního mraku nad Evropou, který vznikl po výbuchu v Černobylu v roce 1986, 

nastínil, jak by mohla vypadat geografie jaderné katastrofy. Rusko zaútočilo na experimentální 

jaderný reaktor, umístěný v areálu Charkovského institutu fyziky a technologie. Ostřelování 

způsobilo požár v budově vedle zničeného reaktoru. 

Podnikání. Stále více společností oznamuje pozastavení svých operací v Rusku. Čína odmítla 

dodávat ruským leteckým společnostem náhradní díly pro jejich letadla. 

Dezinformace. Rusko nadále brání evakuaci civilního obyvatelstva Ukrajiny a obviňuje z toho 

ukrajinskou stranu. Rusko tvrdí, že Ukrajince o evakuačních koridorech nikdo neinformuje. Ti, 

kteří se o nich dozvědí, se tam nedostanou. Rusko také trvá na tom, že „nacionalisté“ využívají 

režim mlčení na Ukrajině pouze ke zlepšení svých pozic. Ruské ministerstvo obrany také 

poznamenalo, že více než 7 000 občanů z 21 cizích zemí zůstává v držení „ukrajinských 

neonacistů“. V ruských médiích jsou útoky ruské armády na civilní infrastrukturu a civilisty 

prezentovány jako provokace z Ukrajiny. Rusko uvedlo, že: „Údajný nálet na nemocnici v 

Mariupolu byl předem zprostředkovanou provokací, která měla západní publikum udržet v 

protiruském rozrušení“. Ministerstvo také poznamenalo, že ruská letadla v oblasti Mariupol 

neplnila žádné úkoly k zasažení cílů na zemi. 

Digitální bezpečnost. Anonymní hacktivistická skupina úspěšně prolomila databázi 

Roskomnadzor, ruská federální výkonná agentura, odpovědná za monitorování, kontrolu a 

cenzuru ruských masmédií. Veřejnosti bylo zpřístupněno více než 360 000 souborů. 

Statistika: 

 Sociologický průzkum. 92 % dotázaných věří, že Ukrajina dokáže odrazit ruský útok. 
57 % věří, že Ukrajině se podaří vyhrát válku s Ruskem již v nadcházejících týdnech. 
40 % Ukrajinců se domnívá, že většina Rusů podporuje válku proti Ukrajině. 

 Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské 
armády k 6. hodině ranní, 10. března 2022: vojáci - více než 12 000, tanky ‒ 353, APV 
‒ 1 165, dělostřelecké systémy – 125, MLRS - 58 , protiletadlové bojové systémy - 31, 
letadla – 57, vrtulníky – 83, vozidla – 558, lehké čluny – 3, palivové nádrže – 60, UAV 
operačně-taktický stupeň – 7. 

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

 Přečtěte si a sdílejte článek o rozšíření ukrajinských hlasů v médiích po celém světě. 

 Podpořte tým UAnimals, který pokračuje v záchraně zvířat na Ukrajině. 

 Kliknutím na odkaz zobrazíte seznam spolehlivých organizací na podporu Ukrajiny. 

 Podělte se o svůj příběh o Ukrajině – ať už jste sem cestovali nebo máte na Ukrajině 

přátele. Šiřte informace o Ukrajině. 

 Sdílejte pravdu – sdílejte informace a webové stránky. 

 

Děkujeme za podporu Ukrajiny! Slava Ukrajina! Sláva Ukrajině! 
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