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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv 10: 00, 14.03.2022. 

 
Města pod útokem. Devítipodlažní bytový dům v Kyjevě byl zasažen během ostřelování. Letecká 
továrna Antonov v Kyjevě byla ostřelována ruskými jednotkami. Neuropsychiatrický dětský ústav 
Pušča-Vodycja v kyjevském regionu byl ostřelován v neděli. K ostřelování došlo až poté co byl 
veškerý personál evakuován na bezpečné místo. Jedna střela zasáhla kotelnu. Druhá zasáhla 
márnici. Tlaková vlna částečně poničila obytnou budovu ústavu. Raketový útok zasáhl administrativní 
budovy v  Žytomyrské oblasti, podle předběžných zpráv zranil čtyři lidi a sedm budov bylo zničeno . 
Televizní a rozhlasová stanice byla zničena během náletu blízko města Rivne. Největší ukrajinská 
ocelářská společnost Metinvest hlásí ostřelování území své koksovny Avdiivka a poškození 
některých jejích zařízení. Avdiivka je považována za jednu z největších koksoven v Evropě a 
představuje významný zdroj koksu pro výrobu oceli na Ukrajině. Generální prokuratura dříve uvedla, 
že továrnu již v počátcích ruské invaze na Ukrajinu zasáhlo pět raket a provoz musel být pozastaven. 
Letecký nálet zasáhl školu v oblasti Mykolajeva a zabil čtyři lidi. Ruské jednotky nadále unášejí 
představitele místní samosprávy z měst vzdorujících útokům - v neděli ráno byl unesen Serhij Pryima, 
předseda okresní rady Melitopolu. 226 vesnic a malých měst v Černihivské oblasti zůstává bez 
elektřiny. Okupované město Trosťanec v Sumské oblasti zůstává základním táborem pro ruské 
vojáky, který odsud ostřelují okolní území. Aktivní bombardování civilní infrastruktury pokračuje v 
Severodoněcku v Luhanské oblasti.  
 
Ve městech dočasně pod kontrolou ruských vojsk proti nim aktivně protestuje ukrajinské obyvatelstvo. 
V neděli pokračovaly v Chersonu mohutné demonstrace. 

 
Podle deníku New York Times bylo dělostřeleckými granáty, nálety a dalšími střelami zasaženo 
nejméně 67 ukrajinských měst — některá z nich i po dobu několika dní. Prohlédněte si mapu  
vizualizace rozsahu útoků. 
 
Humanitární krize. Od začátku války bylo v Mariupolu zabito 2187 lidí. Město bylo za 24 hodin 
vystaveno 22 náletům. Humanitární pomoc se opět nemohla dostat do města, protože byla blokována 
v Berďansku kvůli pokračujícímu ostřelování. Další pokus dostat se do města je plánován na pondělí.  
 
Vyjednávání. Ukrajinská a ruská delegace znovu zahájily jednání prostřednictvím videokonference v 
10:30 kyjevského času. Mychailo Podoljak vyjádřil jistý optimismus nad tím, že Rusko „nestaví 
ultimáta, ale pozorně naslouchá našim návrhům“. Trval na tom, že Ukrajina „se nevzdá žádné z pozic. 
Našimi požadavky je konec války a stažení [ruských] vojáků. Vidím zde porozumění a probíhá dialog.“ 
Ukrajinská expertka však varuje před „tichým režimem“: zmrazení vojenské činnosti by mohlo 
znamenat usazení ruských jednotek na současných pozicích a pokračování ruské invaze. Proto musí 
být ruská vojska vytlačena co nejdále zpět k ruským hranicím už před příměřím.  
 
Čína Americké zpravodajské služby prostřednictvím FT, NYT a CNN informují, že Rusko požádalo 

Čínu o vojenskou pomoc, tvrdí Mykhailo Podolyak, poradce vedoucího úřadu prezidenta Ukrajiny. 
Média informují, že představitelé americké a čínské diplomacie Jake Sullivan a Yang Jiechi se sejdou 
v pondělí v Římě k jednání o rusko-ukrajinské válce. Zasedání se zaměří na diskusi o „důsledcích pro 
regionální a globální bezpečnosti“. 
 
Energetická bezpečnost. Ukrajině se podařilo obnovit dodávky energie v elektrárně Černobyl 
ovládané ruskými silami. Chladicí systém funguje podle požadavků protokolu. Polsko zaujímá 
důraznější postoj k nezávislosti na ruském plynu - dohoda mezi Polskem a Gazpromem nebude 
obnovena po vypršení její platnosti na konci roku 2022. Začátkem listopadu bude zahájen projekt 
plynovodu Baltic Pipe, jehož cílem je dodávat plyn z Norska do Polska.  
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Digitální fronta. Prezident Zelenskyj chválil společnost Meta za úsilí v boji v informačním prostoru. 
Také však vyzval společnosti Microsoft, SAP a ORACLE, aby si vybraly stranu a přestaly podporovat 
své produkty v Rusku. Americký startup Clearview se nabídl, že použije technologii rozpoznávání 
obličejů, aby odhalil ruské útočníky, bojoval proti nepravdivým informacím a identifikoval mrtvé. 
Ukrajinské ministerstvo obrany tuto informaci zatím nepotvrdilo. 
 
Média Ruští vojáci zabili dalšího novináře - v Irpini byl zastřelen 51letý americký novinář, další byl 
zraněn a v současné době se zotavuje po operaci.  
 
Dezinformace. Rusko se snaží odvrátit pozornost od svých válečných zločinů ve velkých ukrajinských 
městech a neustále šíří různé zprávy o Doněcké a Luhanské oblasti. Konkrétně ruská média 
informovala, že takzvaná lidová policie Luhanské lidové republiky objevila místa masakru civilistů 
ukrajinskou armádou v oblasti železniční stanice Popasna. Ministerstvo obrany Ruska je 
přesvědčeno, že batalion Ajdar založil palebné pozice v Nikolském přímo na území kláštera a držel 
zde asi 300 civilistů a mnichů jako rukojmí. Ruská média navíc uvedla, že ruská armáda objevila ve 
vesnici Polovynkyne tajné vězení pro válečné zajatce a civilisty, které založili „ukrajinští radikálové“. 
Tvrdí, že místní obyvatelé vyprávěli o bezprecedentním teroru těchto "radikálů", kteří zde zabíjeli, 
okrádali, znásilňovali a mučili. Během návštěvy Moskvy prezident Běloruska Alexander Lukašenko 
řekl Vladimiru Putinovi, že Ukrajina chystá útok na Bělorusko.  
 
Protiválečné protesty. Desítky tisíc se vydaly na demonstrace proti ruské válce na Ukrajině. Je 
nezbytné nadále informovat ruské a běloruské občany o agresivní válce vedené jejich vůdci proti 
Ukrajině bez jejich souhlasu. Jistý počet ruských a běloruských občanů protestuje proti útokům na 
Ukrajinu, v obou zemích je však rozšířeno i zadržování protestujících. 
 
Statistiky  
 

- Více než 2,7 milionů Ukrajinců uprchlo z Ukrajiny kvůli válce s Ruskem. Je to největší migrační 
vlna od druhé světové války.  

- 7 milionů dětí je postiženo válkou na Ukrajině, 369 vzdělávacích institucí utrpělo bombardování 
a ostřelování, 57 z nich bylo zcela zničeno. Více o škodách na ukrajinských školách se dozvíte 
na webových stránkách.  

- Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 6. 
hodině ranní 14. března 2022: vojska - více než 12 000, tanky - 335, APV - 1105, dělostřelecké 
systémy – 123, raketomety MLRS – 56, protiletadlové válečné systémy - 29, letadla - 49, 
vrtulníky – 81, vozidla - 526, lehké čluny - 3, palivové nádrže - 60, bezpilotní letadla - 7.  

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a na našich webových 
stránkách.  

● Za tímto odkazem najdete seznam spolehlivých organizací, které podporují Ukrajinu.  
● Sdílejte informace o skutečných příbězích z války. Válka. Příběhy z Ukrajiny. 
● 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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