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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00, 17.03.2022. 

Ukrajina vstupuje do čtvrtého týdne války na svém území. 22. den války. 

Vyjednávání. 4. kolo jednání pokračuje čtvrtým dnem virtuálních rozhovorů. Na jedné straně 
obě strany potvrzují, že došlo k určitému pokroku, pokud jde o vyjednání. Na druhé straně – 
ruské síly zvýšily své útoky na civilisty. Kreml uvedl, že vyjednavači diskutovali o statusu 
vojenské neutrality Ukrajiny, příkladem je Rakousko nebo Švédsko – obě země jsou členy 
Evropské unie, ale jsou mimo vojenskou alianci NATO. Zelenskyj však ve svém video projevu 
odpověděl, že priority Ukrajiny jsou teď křišťálově jasné – konec války, záruka bezpečnosti, 
suverenita, obnovení územní celistvosti a skutečná ochrana země. 

Mezinárodní podpora. Projev ke Kongresu. Prezident Zelenskyj ve středu vystoupil v 
americkém kongresu. Ve svém projevu vyzval k další podpoře Ukrajiny, zmínil také události 
na Pearl Harbor a 11. září 2001. Během toho také Zelenskyj vyzval k uzavření nebe, poskytnutí 
další vojenské podpory, zavedení systémů protivzdušné obrany a k vytvoření nové unie „U-
24.United for Peace“. Unie by měla sloužit k vyvarování byrokratických postupů a k umožnění 
svým členům poskytnout okamžitou podporu do 24 hodin. Večer Spojené státy oznámily další 
vojenskou pomoc ve výši 800 milionů dolarů, navíc k 13,6 miliardám dolarů, které již byly 
schváleny. 

Haag. Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu nařídil Rusku, podle předběžného rozhodnutí, 
okamžité zastavení válečné operace na Ukrajině. Soud nenašel žádné důkazy o obviněních 
Ruska z genocidy na Ukrajině. Rusko se také nedostavilo na úvodní slyšení, stejně jako na 
čtení předběžného rozhodnutí, což evidentně svědčí o naprostém nerespektování práva. 
Předběžné nařízení soudu je přitom závazné podle mezinárodního práva. Rozhodnutí je 
klíčové z hlediska toho, že slouží jako startovací bod pro další soudní řízení. 

Mariupol. Ruské jednotky záměrně útočí na infrastrukturu s civilisty. Včera byla hozená bomba 
na Mariupolské divadlo, kde se ukrývalo 1200 civilistů. Ruští vojáci zaútočili cíleně s vědomím 
o dětech, které se v areálu schovávaly. Satelitní snímek MAXAR ukazuje nápisy „Děti“ 
napsané před divadlem, které měly upozornit ruské jednotky. Poté ruské ozbrojené síly 
ostřílely bazénový komplex „Neptun Basin“, kde se také ukrývaly děti a těhotné ženy. Kvůli 
neustálém ostřelování, nebylo možné se přiblížit ke blokádám. Děti a těhotné ženy jsou stále 
pod troskami. Počet obětí doposud není znám. 

Edgars Rinkēvičs, ministr zahraničních věcí Lotyšské republiky, vyzval k norimberskému nebo 
haagskému tribunálu pro Rusko za zločiny, spáchané v Charkově a Mariupolu. 

Města pod útokem. V Kyjevě v důsledku raketového útoku ve městě byly poškozeny dvě 
výškové obytné budovy. V Černihivu ruské jednotky postřílely lidi stojící ve frontě na chleba. 
V důsledku 10 lidí bylo zabito. Od začátku války zasáhlo oblast Žitomyr 57 leteckých útoků, 
při nichž zahynulo 43 lidí, včetně 20 civilistů. Raketový útok zasáhl Sarny, oblast Rivne. V 
Rubižně v Luhanské oblasti začalo hořet nejméně 27 budov a plameny zachvátily celé ulice. 
Merefa, město v Charkovské oblasti, bylo v noci ostřelováno. V důsledku toho byla zbořena 
škola a kulturní dům, stejně jako budovy v okolí. V Záporoží ruské jednotky střílely na kolonu 
aut evakuující lidi z Mariupolu. Nicméně se podařilo 3207 dostat do bezpečí z Mariupolu do 
Záporoží. Přes 3000 lidí, včetně 772 dětí se podařilo přemístit do bezpečí. 

Ivan Fedorov, zajatý starosta Melitopolu, byl dnes propuštěn výměnou za 9 RU branců. 
Starosta Skadovska a jeho zástupce byli uneseni ruskými jednotkami, ale později ve svém 
video projevu informoval, že byl údajně propuštěn. Informace se však pořád prověřují. 

Energetická bezpečnost. Ukrajina se stala členem Evropské energetické unie. Techničtí 
experti ve středu dokončili synchronizaci ukrajinských a moldavských energetických sítí s 
kontinentální Evropou a jejich připojení k ENTSO-e. Dříve byly sítě napojeny na ruské a 
běloruské energetické sítě, což představovalo riziko potenciálního výpadku proudu a 
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politických hrozeb. Evropská komise uvedla, že jde o důležitý krok k zajištění stabilních 
dodávek elektřiny. 

Ruské jednotky pokračují v odpalování granátů a min před jadernou elektrárnou Záporoží, což 
narušuje bezpečnost elektrárny. Ukrajinský personál zůstává v elektrárně bez rotace po dobu 
21 dnů, aby zabránilo převzetí elektrárny ruským personálem. Formálně, okupanti do práce 
jaderných elektráren nezasahují, ale personál je nucen se řídit všemi technickými příkazy 
velitele útočníků. 

Sankce. Proti Rusku bylo zavedeno více než 6000 sankcí. Švýcarsko uvalilo sankce na ruské 
konkrétní osoby. Federální předseda rady, Guy Parmelin, schválil uvalení sankcí na více než 
200 dalších osob a subjektů v souvislosti se závažným porušováním mezinárodního práva ze 
strany Ruska na Ukrajině. Rozhodnutí se týká oligarchů a podnikatelů, jejichž majetek bude 
údajně zmrazen. Od nynějška jsou tyto sankce na seznamu společně s těmi, které EU dříve 
zavedla. Kanada zakázala ruským a běloruským letadlům vstup do kanadského vzdušného 
prostoru. Po neustálém tlaku AirSerbia stáhla své lety mezi Srbskem a Ruskem. 

Dezinformace. Rusko uvedlo, že téměř všichni občané evakuovaní z Mariupolu se odmítli 
přestěhovat na území kontrolovaná Kyjevem. Ve skutečnosti odešlo z Mariupolu do Záporoží 
během jednoho dne asi 11 000 lidí. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že nálet na činoherní 
divadlo v Mariupolu neprovedli. Ujišťují, že ozbrojenci Národního praporu Azov spáchali 
„novou krvavou provokaci“ tím, že vyhodili do povětří jimi zaminovanou budovu divadla. Rusko 
nadále odvrací pozornost od svých válečných zločinů, tvrzeními o vývoji chemických a 
biologických zbraní na Ukrajině. Ruská média informují, že Bezpečnostní služba Ukrajiny s 
podporou západních zemí připravuje provokaci s použitím jedovatých látek proti civilistům. Šíří 
informace, že byla nalezena podrobná mapa území s umístěním předmětů a různých druhů 
skladovaných jedovatých mezi ukrajinskou válečnou dokumentací. Zatímco téměř celý 
Černihiv byl zničen ostřelováním, ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v Černigově žádné ruské 
jednotky nejsou a nikdy nebyly. Tvrdí, že „všechny jednotky ruských ozbrojených sil jsou mimo 
Černihiv, blokují silnice a neprovádějí žádné útočné operace na město“. Zároveň nedávno 
uvedli, že žádné výluky na silnicích nebyly, ale pak uvedli, že údajně výluky provedla ukrajinská 
armáda. Ruská média tvrdí, že všichni mrtví jsou oběťmi« ukrajinských nacionalistů a že 
videozáznamy byly zinscenované Bezpečnostní službou Ukrajiny. 

Kultura. Kvůli možného ostřelování, ukrajinské kulturní instituce, zahájily práci na ochranu 
umění po celé zemi. Zatímco muzejní sbírky jsou ukryty v suterénu, sochy a budovy na ulicích 
jsou pokryty pytli s pískem a dřevem. Více se dočtete v reportáži Washingpost Port. 

Berlínský filmový festival nebude hostit ruské delegace a zástupce státních institucí, zatímco 
ruští nezávislí umělci mají možnost se účastnit. 

Podpořte ukrajinskou kulturu – vzkaz od Olesie Ostrovské-Liuty, generálního ředitele 
Mystetského Arsenalu: „24. února Rusko zahájilo rozsáhlou válku proti Ukrajině a celé Evropě. 
Od té doby ruská armáda denně bombardovala ukrajinská města a vesnice a ničila naše 
kulturní dědictví. Proto jsme se rozhodli společně spustit Ukrajinský fond pro nouzové umění. 
Dvěma našimi hlavními prioritami je propagovat ukrajinskou kulturu jako mocný nástroj pro 
posílení pozice Ukrajiny mezi demokratickými národy světa a poskytovat podporu nezávislým 
umělcům, kurátorům, uměleckým manažerům, výzkumníkům, uměleckým spisovatelům a 
kulturním nevládním organizacím na Ukrajině. Zjistěte více o tom, jak podpořit přes odkaz. 

Statistika. 

 Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské 
armády k 6. hodině ranní, 17. března 2022: vojáci – kolem 14 000, tanky ‒ 444, APV ‒ 
1435, dělostřelecké systémy – 201, MLRS - 72, protiletadlové bojové systémy - 43, 
letadla – 86, vrtulníky – 108, vozidla – 864, lehké čluny – 3, palivové nádrže – 60, UAV 
operačně-taktický stupeň – 11, speciální technika – 10. 
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Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!  

 Podpořte humanitární centrum vedle vás. 

 Sdílejte aktuální informace o situaci na Ukrajině, ať už na sociálních sítích, s místními 
médii nebo šířením této krátké aktualizace.  

 Odebírejte naši denní aktualizaci na Twitteru a na našem webu. 

 Sdílejte pravdu – sdílejte informace o této aktualizaci a webu. 
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