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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv 10:00, 23.03.2022. 

 
Města pod útokem. Ukrajinské síly zpomalily ruskou pozemní ofenzívu, avšak aktivní ostřelování 
obydlených oblastí ze vzduchu pokračuje na celém území Ukrajiny. Generální štáb Ukrajiny uvádí, že je to 
na jedné straně výsledek aktivní protiofenzivy ukrajinských sil. Dalším důvodem je skutečnost, že Rusko 
právě přeskupuje své jednotky a usazuje se v dočasně okupovaných oblastech. V oblasti Kyjeva pokračuje 
intenzivní ostřelování. Okupanti ostřelovali Brovary, zasáhli jednu z továren a poškodili sedm autobusů a 
budov. Nedaleko Makarivu zasáhl požár sklad největší ukrajinské farmaceutické společnosti "Farmak" a 
způsobil škody ve výši 1,5 miliardy ukrajinských hřiven. Zničený sklad obsahoval všechny suroviny a obaly, 
proto bude pro firmu obtížné obnovit výrobu a pokračovat v podnikání, obzvláště v těchto podmínkách 
neustálého ostřelování. V okrese Obolon v Kyjevě začalo hořet nákladní auto a dvě budovy kvůli ruskému 
ostřelování. V Černihivu ruská vojska zničila most vedoucí do Kyjeva. Most byl zásadní pro evakuaci a 
dodávky humanitární pomoci. Černihivský starosta již informoval veřejnost, že na místě zničeného mostu 
plánují postavit nový. V Severodoněcku v Doněcké oblasti ruské síly ostřelovaly dětskou nemocnici, kde 
následně vznikl požár. Záchranáři z budovy vyprostili 22 lidí, z toho 7 dětí. Mykolajivský přístav se dostal 
pod palbu. Až do pondělka přístav částečně sloužil námořnictvu. V současné době jsou mimo provoz i další 
námořní přístavy, mj. Mariupol, Berďansk, Skadovsk a Cherson. V Rubižnu v Luhanské oblasti zasáhla 
bytový dům střela, která zabila 2 děti a 1 dospělého. V Chersonu použili okupanti slzný plyn k rozehnání 
mírového shromáždění. Další dvě bomby byly shozeny na Mariupol. V Mariupolu byla evakuační kolona 
směřující z města zablokována útočníky, což je v přímém rozporu s Ženevskou konvencí. Přibližně 1200 
lidem se však přesto podařilo dostat z Mariupolu do bezpečí. Ve městě Trosťanec v Sumské oblasti občané 
nejsou schopni pohřbít své mrtvé, protože okupační vojenské síly jim toto právo odepírají, nemluvě o 
pravidelném ostřelování města, které činí jakýkoliv pohyb venku nebezpečným. 
 
Mírumilovná shromáždění. Ukrajinské civilní obyvatelstvo ve městech okupovaných Ruskem nadále 
protestuje proti ruské nadvládě. Ruské snahy podmanit si obyvatelstvo manipulací sdělovacích prostředků, 
šířením propagandy a dosazování prokremelských aktérů do místní veřejné sféry dosud selhávají. 
Zpravodajská služba britského ministerstva obrany varuje, že Rusko na tyto neúspěchy pravděpodobně 
zareaguje použitím násilných opatření k potlačení civilního odporu .  
 
Únosy Únosy představitelů místních úřadů a aktivistů pokračují. V Chersonské oblasti byl unesen 
okupačními silami předseda obecní rady vesnice Zburjivka. Ale je tu také pár dobrých zpráv, jelikož někteří 
z unesených byli propuštěni. Ředitel Chersonského akademického regionálního loutkového divadla byl včera 
unesen okupanty, ale později se dostal na svobodu. Předseda rady okresu Ochtyrka byl propuštěn po týdnu 
v zajetí. Viktoria Roščina, zajatá reportérka kanálu Hromadske, byla konečně zachráněna. Nicméně slavný 
fotoreportér Max Levin, který byl v první linii, zmizel nedaleko Kyjeva. Je známo, že v oblasti, kde pracoval, 
vypukly intenzivní boje. Levin spolupracoval s agenturami Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB 
a Hromadske. Jeho fotografie vyšly v publikacích jako Wall Street Journal, TIME, atd. Spekuluje se, že mohl 
být zabit nebo unesen.  
 
Obžaloba. Generální prokurátor Ukrajiny informoval o prvním nahlášeném a registrovaném případu 
znásilnění žen v Kyjevské oblasti. Podezřelý byl identifikován na základě podaného oznámení. 
 
Zahraniční politika. Prezident Zelenskyj se obrátil na italský parlament jako další z řady pokusů o získání 
mezinárodní podpory. V návaznosti na projev italský premiér Mario Draghi uvedl: „Chceme Ukrajinu přiblížit 
Evropě. Chci říci prezidentu Zelenskému, že Itálie je v tomto procesu s Ukrajinou. Itálie chce, aby Ukrajina 
vstoupila do Evropské unie “. 24. března se prezident Zelenskyj virtuálně připojí k summitu NATO, aby získal 
mezinárodní podporu a vyzval k dalším krokům. Evropská rada a státy G7 budou mimo jiné diskutovat o 
otázkách spojených se zřízením Fondu solidarity s Ukrajinou. Dokument hovoří o poskytnutí podpory Ukrajině 
„pro její okamžité potřeby“ a „pro obnovu demokratické Ukrajiny“. Dalším krokem má být uspořádání 
mezinárodní konference za účelem získání finančních prostředků pro tuto iniciativu.  
 
Valné shromáždění Evropské federace národních jazykových institucí (EFNIL)  udělilo Ukrajině status 
přidruženého člena. EFNIL je nezisková organizace zaměřená na sdružování evropských jazykovědných 
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institucí, jejíchž úlohou je sledovat úřední jazyk nebo jazyky své země, poskytovat poradenství ohledně 
užívání jazyka nebo rozvíjet jazykovou politiku. 
 
Potravinová krize. Ukrajina je čtvrtým největším externím dovozcem potravin do zemí EU. Politici EU v 
současné době opatrně uvádějí, že v Evropě zatím nehrozí nedostatek potravin, riziko však zůstává vysoké. 
Pokud jde o Ukrajinu, její vývoz obilí byl v současné době zastaven. Organizace Human Rights Watch hlásí, 
že potravinová krize na Blízkém východě a v severní Africe se prohloubila v důsledku ruské agrese vůči 
Ukrajině. 45% ukrajinského vývozu souvisí se zemědělskými produkty. Většina produkce pšenice se 
soustřeďuje na východní Ukrajině, kde jsou boje v současné době nejintenzivnější. Světové ceny potravin od 
loňského roku vzrostly o více než 30% a válka na Ukrajině dále zvyšuje ceny, které dosáhly nejvyšší úrovně 
od roku 1974 (po započítání inflace). Guvernér Mykolajivské oblasti na jihu Ukrajiny oznámil, že bez ohledu 
na intenzivnější boje se zemědělci připravují na výsev. Zde si můžete přečíst více o zajišťování potravin.  
 
Digitální fronta. Anonymous zveřejnili databázi největší světové potravinářské společnosti Nestle, která 
odmítla opustit ruský trh. Databáze obsahovala e-maily, hesla a údaje o finančních operacích obchodních 
partnerů Nestle.  
 
Ukrajina drží digitální frontovou linii spolu s vojenskou. Ministerstvo pro digitální transformaci a komunita 
profesionálů v oblasti IT spojili své síly pro kybernetickou rezistenci. Více se dozvíte v "7 faktech o ukrajinské 
kybernetické frontě", letáku připraveném našimi přispěvateli Julií Zaplavnou a Marií Serhijko.  
 
Ochrana zvířat V Hostomelu ruské jednotky zničily stáje, ve kterých bylo ustájeno 32 zvířat. Ukrajinské ZOO 
v Charkově, Mykolajevě, Berďansku a Kyjevě vyzývají k nákupu vstupenek. Výtěžek bude použit na podporu 
jejich zvířat. Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií EAZA vybrala 576 tisíc eur na pomoc 
ukrajinským zoologickým zahradám postiženým ruskou invazí. 
 
Další četba:  

● Jak ruské chyby a ukrajinský odpor změnily Putinovu válku (ft.com). (v angličtině) Interaktivní 
mapa a přehled klíčových kroků vývoje ruské invaze na Ukrajinu a klíčové strategické chyby. 

● Menší bomby, které by mohly Ukrajinu proměnit v zónu jaderné války - The New York Times 
(nytimes.com).  (v angličtině)Tiskový mluvčí Kremlu Peskov včera zmínil, že Rusko použije jaderné 
zbraně v případě „existenční hrozby“. Článek se zabývá jaderným potenciálem Ruska.  

● Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vede v anketě POLITICO 28 jako nejmocnější osoba 
v Evropě – POLITICO 

 
Statistiky: 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 6. hodině 
ráno 23. března 2022: personál - kolem 15.000, tanky - 498, APV - 1.535, dělostřelecké systémy - 
240, raketomety MLRS - 80, protiletadlové systémy – 45, letouny - 97, vrtulníky – 121, neobrněná 
technika – 969, čluny – 3,  palivové nádrže – 60, bezpilotní letadla – 24, speciální vybavení - 13.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Můžete podpořit „Kryivku Vilnych“ (Úkryt svobodných lidí), charitativní organizaci, která 
pomáhá s humanitární podporou a evakuací z ohrožených oblastí v Kyjevě a Černihivu. Údaje 
o bankovních účtech.  

● 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.  
● Náš projekt můžete podpořit dary prostřednictvím služby PayPal. Více informací zde. 

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