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Válka na Ukrajině : Denní přehled zpráv 10:00, 16.03.2022. 

Mariupol Dobrá zpráva -  2000 aut s evakuovanými lidmi opustilo Mariupol. Přibližně stejný počet 
automobilů je stále u výjezdu z města, sdělila městská rada Mariupolu. Asi 20 000 lidí opustilo Mariupol 
přes humanitární koridor ve vlastních autech. Špatná zpráva - ruští okupanté drží jako rukojmí lékaře a 
pacienty Regionální nemocnice intenzivní péče v Mariupolu. Zástupci zdravotnického personálu se podařilo 
vyslat následující zprávu: „Nemocnici není možné opustit. Probíhá tu střelba a ostřelování. Zůstáváme v 
nemocničním sklepě. Žádné auto se nemůže dostat do nemocnice a situace se už dva dny nezměnila. 
Vícepodlažní domy kolem nemocnice jsou v plamenech… Rusové zahnali do nemocnie více než 400 lidí 
z nejbližšího okolí. Nenechají nás odjet.“ Během dne zahájily ruské jednotky také útok z moře. Ruské lodě 
byly umístěny nedaleko vesnice Bilosaraiska Kosa, odkud útok začal. K tomu všemu se humanitární pomoc 
nemůže dostat do města - kamiony se pokouší vyjíždět z Berďansku, pak jsou zablokovány na cestě do 
Mariupolu a musí se vrátit zpět.  
 
Města pod útokem. Včera ruské jednotky zaútočily na letiště Dnipro. Pokračují ve své strategii ničení letišť 
a přistávacích ploch po celé Ukrajině. Další dvanáctipodlažní bytový dům byl ostřelován v Kyjevě. Poprvé 
ruští okupanti bombardovali civilní cíle v Záporoží, včetně jedné železniční stanice. Těžké bitvy se odehrály 
v Rubižne v Luhanské oblasti. Letecké nálety zasáhly Berdyčiv v Žytomyrské oblasti a Marchalivku v 
Kyjevské oblasti. Výbuchy se ozývaly celou noc v Chersonu. Téměř všechny okresy Charkova byly po celé 
dny ostřelovány okupanty. V oblasti Mykolajeva byl ruskými jednotkami unesen berďanský aktivista Vitalij 
Ševčenko po pokojném shromáždění, které organizoval. V oblasti Kyjeva podle městské rady okupanti 
drželi jako rukojmí dobrovolníky a zaměstnance úřadů z Buči. Televizní věž patřící koncernu radiové a 
televizní komunikace byla pod palbou ruských okupantů ve Vinnyci. 
 
Humanitární situace. 15. března bylo otevřeno sedm z devíti humanitárních koridorů a téměř 29 000 lidí 
bylo evakuováno, říká ministryně Vereščuková. Situace v Chersonu a okolí se zhoršuje. V osadách, 
zejména v těch malých, je situace katastrofální. Lidé mají kritický nedostatek lékařských a potravinových 
zásob. Problém je také s dodávkami elektřiny, plynu a vody. V úterý bylo z internátní školy Oskilky 
evakuováno 320 žáků a úřady počítají se "zeleným koridorem" z Izjumu, který bude pokračovat v další 
evakuaci.  
 
Zahraniční politika. Návštěva předsedů vlády. Předsedové vlád Polska, České republiky a Slovinska 
odcestovali do Kyjeva, aby se setkali se Zelenským. „Účelem návštěvy je potvrdit jednoznačnou podporu 
suverenity a nezávislosti Ukrajiny ze strany celé Evropské unie a předložit široký balíček podpory 
ukrajinského státu a společnosti,“ napsala polská vláda. Jsou to první západní lídři, kteří navštívili Ukrajinu 
od začátku války. Po setkání Zelenskyj ve svém každodenním projevu k Ukrajincům vyjádřil vděčnost za 
návštěvu a vyzval „všechny přátele Ukrajiny, aby navštívili Kyjev. Může to tu být nebezpečné, to je pravda. 
Protože naše nebe ještě není uzavřeno pro ruské rakety a letadla. “  
 
Rada Evropy. Rusko oficiálně opouští Radu Evropy krátce předtím, než bylo oficiálně vyloučeno. Je to 
teprve druhá země, která opustila skupinu od druhé světové války. Z praktického hlediska, ruské rozhodnutí 
znamená možné ignorování Evropské úmluvy o lidských právech, ruští občané nebudou moci předkládat 
případy Evropskému soudu pro lidská práva a ruská vláda může znovu zavést trest smrti. Členství Ruska 
de iure však skončí na konci rozpočtového roku, konkrétně 31. prosince. Po rozhodnutí Ruska opustit Radu 
Evropy její parlamentní shromáždění (PACE) oficiálně uznalo Podněstří jako zónu ruské okupace. 
 
Ukrajina-NATO. Prezident Zelenskyj ve svém projevu před vůdci společných expedičních sil vedených 
Británií dal najevo, že neočekává, že Ukrajina v dohledné době vstoupí do NATO. "Léta slýcháme, že jsou 
dveře údajně otevřené (členství v NATO), ale teď slyšíme, že nemůžeme vstoupit. A je to pravda, kterou 
musíme uznat," řekl. "Jsem rád, že to naši lidé začínají chápat a spoléhají na sebe a na naše partnery, kteří 
nám pomáhají," dodal. 
 
Světová obchodní organizace WTO. „Evropská unie ve spolupráci se zeměmi G7 a dalšími podobně 
smýšlejícími partnery (Albánií, Austrálií, Islandem, Korejskou republikou, Moldavskem, Černou Horou, 
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Novým Zélandem, Severní Makedonií a Norskem) přestane od dnešního dne Rusko považovat za zemi 
benefitující z doložky nejvyšších výhod podle pravidel WTO“, říká výkonný místopředseda Evropské komise 
Dombrovskis. Toto rozhodnutí připraví Rusko o prioritní a příznivé obchodní podmínky. Nyní bude zemím 
umožněn vlastní celní poplatek nebo zákaz dovozu ruského zboží. 
 
Jednání - 4. kolo. Jednání pokračují, oba týmy však měly do dnešního dne přestávku a nadále pracují v 
podskupinách. „Zítra budeme pokračovat. Proces vyjednávání je velmi obtížný a krutý. Existují zásadní 
neshody. Je tu však rozhodně prostor pro kompromis. Během přestávky bude práce v podskupinách 
pokračovat…“, říká poradce vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. 
 
Ochrana životního prostředí Ruský ministr obrany Šojgu zaslal Putinovi osobní dopis se žádostí o 
vykácení ukrajinských lesů v obranných oblastech. Dřevo bude použito především k vojenským účelům, a 
pokud nebude zapotřebí, pak bude prodáno a veškerý zisk bude směřovat k vojenským účelům. Především 
by se to mohlo týkat území v současnosti okupovaných Ruskem.  
 
Digitální bezpečnost Anonymous úspěšně provedli nový kybernetický útok na webové stránky ruské vlády 
včetně FSB (Federální bezpečnostní služba Ruské federace), nabourali se do webových stránek ruské 
státní společnosti pro atomovou energii Rosatom a slíbili, že budou sdílet "několik gigabajtů dat" a informace 
o bezpečnosti společnosti. 
 
Média Od začátku války byli ruskými jednotkami zabiti nejméně 3 novináři. Podle Ljudmyly Denisovové byli 
v Mykolajevě, Kyjevě a Irpini zabiti tři novináři. Uvedla také, že mnoho novinářů bylo od 24. února úmyslně 
zraněno ruskými silami. Včera byli poblíž Kyjeva zabiti novinář Fox News Pierre Zakrzewski a ukrajinská 
producentka Oleskandra Kuvshynovová, zatímco další novinář byl vážně zraněn. Ruské jednotky porušují 
veškeré předpisy a úmyslně útočí na tisk.  
 
Statistiky 

● Od 24. února Rusové odpálili na Ukrajině více než 900 raket různých typů. 
● Ruské jednotky zničily 3500 objektů infrastruktury. Nejméně 28 náboženských budov bylo 

poškozeno nebo zničeno. 
● Nedávné průzkumy veřejného mínění: 56% respondentů se domnívá, že hlavním cílem ruské invaze 

je úplné zničení ukrajinského lidu a tento názor převládá ve všech regionech Ukrajiny. Podpora 
vstupu Ukrajiny do NATO se za poslední dva týdny mírně snížila z rekordních 76% na 72%. Hlavním 
důvodem je absence rozhodnutí uzavřít letecký prostor nad Ukrajinou, což požadovalo téměř 90% 
Ukrajinců. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 6. 
hodině ranní 16. března 2022: vojska - kolem 13 800, tanky - 430, APV - 1375, dělostřelecké systémy 
– 190, raketomety MLRS – 70, protiletadlové systémy - 43, letadla - 84, vrtulníky – 108, vozidla – 
819, lehké čluny – 3, palivové nádrže – 60, bezpilotní letadla – 11, speciální vybavení - 10. 

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Podpořte humanitární centrum ve Vaší blízkosti.  
● Sdílejte aktuální informace o situaci na Ukrajině, a to buď na sociálních sítích, v místních 

médiích, nebo šířením těchto stručných novinek.  
● Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a na našich webových 

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

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