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Válka na Ukrajině: Denní přehled zpráv 10:00, 18.03.2022
Vyjednávání. Jednání mezi ukrajinskou a ruskou delegací nadále pokračují ve virtuálním
formátu. Objevují se však další informace o možném setkání prezidenta Zelenského s ruským
prezidentem v příštích týdnech. Ministr zahraničních věcí Kuleba řekl, že Zelenskyj je
připraven na schůzku „i zítra“ – „jeho pozice je jasná, je připraven odpovědět na všechny
otázky týkající Ukrajiny, Ukrajina je na tento rozhovor připravena“. Mykhailo Podolyak uvedl,
že na stole je seznam otázek, které nelze vyřešit bez zapojení obou hlav států.
Zahraniční politika. Německý Bundestag. Prezident Zelenskyj ve čtvrtek promluvil k
německým poslancům. Ukrajinský prezident vyjádřil ostrou kritiku, podotýkajíc, že pouze
sankce jsou nedostačující a Německo je povinno zastavit finanční podporu Ruska. Ve svém
projevu vyzval k přijetí Ukrajiny do Evropské unie, zavedení tvrdších sankcí a upřednostnit mír
před příjmy.
Litevský Seimas jednomyslně přijal rezoluci vyzývající OSN přijetí okamžitých opatření k
zajištění bezletové zóny nad Ukrajinou, aby se zastavilo masové umírání civilistů. Jde o třetí
zemi, jejíž parlament vyzval země OSN, aby se okamžitě dohodly na opatřeních k vytvoření
bezletové zóny nad Ukrajinou za účelem záchrany lidských životů.
Obchod se zbraněmi. Nedávno zveřejněná zpráva Investigate Europe uvádí, že 10 členských
států EU pokračovalo v obchodu se zbraněmi s Ruskem bez ohledu na zavedené embargo o
prodeji zbraní do Ruska od roku 2014. Analyzované údaje pochází z oficiálních dat o vývozu
zbraní z období 2015–2020 ze všech zemí EU-27. Podle veřejných údajů, analyzovaných
Investigate Europe, celková částka exportu vojenského vybavení je 346 milionů EUR. Francie,
Německo, Itálie, Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Finsko, Slovensko a
Španělsko – v různé míře – prodávaly „vojenské vybavení“ do Ruska. Vyšetřování ukazuje, že
pojem „vojenské vybavení“ je rozsáhlý a může zahrnovat jak i rakety, bomby, torpéda, zbraně
a rakety, pozemní vozidla a lodě, ale také podrobnosti o vojenském vybavení.
Města pod útokem. Během minulého týdne byla každý den některá z kyjevských čtvrtí
ostřelována raketami. Dnes byl poškozen další bytový dům. Těžké útoky pokračují kolem
Kyjeva v okresech Bucha a Vyšhorod a také v Brovarech. Na předměstí Lvova byly brzy ráno
slyšet tři výbuchy, cílené na budovu sloužící k opravě letadel. Černihovská oblast zůstává pod
aktivní palbou, ruské jednotky umisťují svoji techniku mezi civilní infrastrukturu. Další útok na
civilisty se odehrál v Černihivu poblíž obchodu. Mezi oběťmi je i americký občan. Místostarosta
Mariupolu, Serhiy Orlov, říká, že ve městě není žádná budova bez poškození. Přibližně 80–90
% infrastruktury bylo zasaženo vojenskými aktivitami. Denně je na město svrženo kolem 50100 bomb. Areál poškozeného činoherního divadla v Mariupolu se podařilo opustit zhruba 100
lidem, zbytek lidí pořád zůstává pod troskami. Evakuace z území divadla je kvůli neustálému
ostřelování nemožná. V Severodoněcku a Ruběžně v Luhanské oblasti Rusové během noci
zničili více než 20 domů. Po ostřelování Charkova požár zasáhl trh Barabashovo, jeden z
největších trhů ve východní Evropě. Po předchozím nočním útoku na Merefu v Charkovské
oblasti zemřelo 21 lidí a 25 bylo zraněno. Situace v Chersonu zůstává kritická, lidé nemají
přístup ke zdrojům potřebných pro život a doposud se na žádném evakuačním koridoru nebylo
dohodnuto. Za posledních 24 hodin bylo evakuováno 3 810 lidí z „horkých míst“ – 2 000
obyvatel Mariupolu se podařilo dostat do Záporoží, dalších 1 810 obyvatel Vorzelu, Buchy,
Gostomelu, Ševčenkiva a Borodyanky bylo evakuováno. Koukněte se na mapu zobrazující
nejnovější vývoj v zemi.

Náklady na válku. Za jeden týden se celková cena škody infrastruktury na Ukrajině zvýšila o
8,3 miliardy dolarů. V současné době se přibližná celková výše škod rovná 62,6 miliardy
dolarů. Kyjevská ekonomická škola spolu s kanceláří prezidenta a ministerstvem hospodářství
spustila webový zdroj pro sběr informací o škodách na infrastruktuře.
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Sýrie. Generální štáb Ukrajiny varuje, že Rusko naverbovalo kolem 1000 syrských žoldáků,
aby se připojili k jejich armádě a bojovali na Ukrajině. Podle vojenské rozvědky Ukrajiny se v
blízké budoucnosti plánuje přesun zbraní, vojenské techniky a dalších zdrojů ze Sýrie do
Ruska a Běloruska na podporu ruských okupačních sil. Údajně by syrští militanti mohli využít
příležitosti a pod záminkou boje, opustit svou zemi a tak se přesunout do evropských zemí.
Podnikání. PayPal je zaveden na Ukrajině. Nestlé neopouští Rusko a bude pokračovat ve
svém provozu. PM Shmyhal se obrátil na generálního ředitele Nestlé s okamžitou prosbou o
zastavení obchodu s Ruskem, ale pozice společnosti zůstává nezměněna.
Bojkot. Švédská unie přístavních dělníků oznámila zahájení blokády ruských plavidel a zboží
z jejich přístavů od 28. března. Evropská kosmická agentura (ESA) odmítá spolupracovat s
Roskosmosem na vývoji mise ExoMars kvůli ruské invazi na Ukrajině.
Veřejná podpora války v Rusku. Mykhaylo Podolyak reagoval na výzvu německého kancléře
Olafa Scholze „neurážet a neútočit na obyčejné Rusy“: „Oficiálně 71 % Rusů silně podporuje
válku proti Ukrajině a masové vraždění našich občanů. Mějte to na paměti '. Ilona Sologoub
ve svém článku pro VoxUkraine uvedla: „Putin zosobňuje agresivní ruskou válku na Ukrajině.
Ale krev nevinných Ukrajinců je také na rukou milionů Rusů, kteří podporují Putina. Na rozsah
veřejné podpory v Rusku ohledně války, se podívejte v článku.
Kultura. Kulturní dědictví zůstává pod útokem. V Iziu v Charkovské oblasti okupanti zničili
památník druhé světové války na hoře Kremianets. Jedna ze stél pomníku spadla kvůli
leteckému bombardování. Italská vláda je mezitím připravena obnovit zničené divadlo v
Mariupolu. Italský ministr kultury na Twitteru uvedl, že kabinet ministrů jeho návrh podpořil. V
Londýně společnost MyArtBroker zahájila tichou charitativní aukci Banksyho uměleckého díla
„Vojáci CND“. Všechny vybrané peníze půjdou dětské nemocnici Ohmatdet v Kyjevě na
Ukrajině.
Centrum ukrajinské občanské společnosti v Bruselu. Předsedkyně EP Roberta Mesola
předala klíče od budovy Europarlamentu ukrajinské občanské společnosti Promote Ukraine.
Prostor bude využíván ukrajinskou občanskou společnosti ke koordinaci akcí (organizace
demonstrací, tiskových konferencí atd.) a k poskytování psychologické a administrativní
podpory uprchlíkům z Ukrajiny, kteří nyní přicházejí do Belgie (hledání zaměstnání, registrace
na obecních úřadech).
Statistika.




Od začátku války se na Ukrajinu vrátilo více než 320 000 občanů.
Ukrajinští prokurátoři pro mladistvé hlásí, že 109 dětí bylo zabito a 130 zraněno v
důsledku ruské invaze na Ukrajinu.
Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské
armády k 6. hodině ranní, 18. března 2022: vojáci - kolem 14 200, tanky - 450, APV 1 448, dělostřelecké systémy - 205, MLRS - 72, protiletadlové bojové systémy - 43,
letouny s pevným křídlem - 93, letouny s rotačním křídlem - 112, obrněná bojová
vozidla - 879, lehké čluny - 3, palivové nádrže - 60, UAV operačně-taktický stupeň - 12,
speciální technika - 11.

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 denní aktualizace.
Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a na našem webu.
Šiřte pravdu – sdílejte informace o této aktualizaci a webu.

Děkujeme za podporu Ukrajiny! Slava Ukrajině!

