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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00 hod. 25.03.2022
Zahraniční politika. Summit NATO vydal prohlášení, ve kterém slibuje poskytnout Ukrajině vybavení a
výcvik potřebný k vypořádání se s dopadem možného ruského útoku chemickými, biologickými nebo
dokonce jadernými zbraněmi. Aliance hodlá také zvýšit i vlastní připravenost. A nadále se bude řídit
politikou „otevřených dveří“ pro země, které se k ní chtějí připojit. Aliance nehodlá na Ukrajinu posílat
vojáky.
Summit Evropské rady. Po summitu Evropské rady lídři EU zopakovali svou podporu Ukrajině, jak již
bylo dříve uvedeno na summitu ve Versailles. Oficiální prohlášení však nezaručuje rychlé připojení
Ukrajiny k EU. Vedoucí představitelé EU prohlásili, že se zavázali vytvořit „Svěřenecký fond solidarity
Ukrajiny“ a spolupracovat s mezinárodními partnery na shromažďování peněz „na obnovu demokratické
Ukrajiny“ – proces, který se zdá být vzdálený, vezmeme-li v úvahu pokračující ruské bombardování měst
a neutuchající útoky. Bloomberg uvádí, že představitelé Evropské unie mají podezření, že Čína může
být připravena dodat Rusku polovodiče a další technologie, v rámci snahy zmírnit dopad ruských sankcí,
uvalených kvůli invazi na Ukrajinu.
USA. USA informovaly, že přijmou 100 000 ukrajinských uprchlíků a také vyšlou novou sérií dodávek
zbraní pro Ukrajinu, nikoli však stíhačky. Ukrajině bude poskytnuta humanitární pomoc ve výši 1 miliardy
USD. Americký prezident navrhuje vyloučit Rusko z G20, nicméně ostatní partnery tento návrh
nepodpořily.
OSN. Valné shromáždění OSN podpořilo rozhodnutí o „Humanitárních důsledcích agrese proti Ukrajině“:
hlasovalo pro to 140 zemí a 5 bylo „proti“. Schválený dokument vyzývá Rusko, aby okamžitě zastavilo
ostřelování civilistů a civilní infrastruktury, ukončilo obléhání měst a zajistilo nepřerušovaný přístup pro
humanitární personál a pro dodávky humanitární pomoci. Rezoluce vyzývá k ochraně civilistů
opouštějících válečnou zónu.
Předsedové parlamentů Litvy, Lotyšska a Estonska navštívili Kyjev, aby se setkali s nejvyššími
představiteli země. V návaznosti na schůzku země podepsaly společné prohlášení, vyzývající
mezinárodní společenství k okamžitému uzavření nebe nad Ukrajinou.
Podívejte se na matrici podpory Ukrajině mezi západními zeměmi.
Města pod útokem. Dvě ruské rakety zasáhly vojenskou základnu v Dněpru. V Černihivu zemřelo od
začátku války více než 200 civilistů. Části města zůstávají dál bez plynu, světla a elektřiny. V Charkově
Rusové z dálkových zbraní ostříleli jednu pobočku pošty, kde lidé dostávali humanitární pomoc.
Luhanská oblast je opět pod palbou. V Severodoněcku, Lysyčansku, Rubižně, Kreminně atd. bylo
poškozeno nebo zničeno 30 objektů infrastruktury, přičemž bylo zraněno 15 civilistů. Charkovská oblast
byla za posledních 24 hodin ostřelována 240krát z BM21 a BM27.
Deportace. Na okupovaných územích se stále častěji objevují případy deportací a únosů. Ruské
jednotky nadále masově zajímají a deportují obyvatele Mariupolu do Ruska: Rosgvardia jezdí po městě
a z reproduktorů hlásí, že evakuace do Záporoží je nyní nemožná. Asi 15 000 obyvatel Mariupolu bylo
nelegálně deportováno. Útočníci odvážejí lidi do ‚filtračních‘ táborů, zabavují všechny dokumenty a
později je posílají do Ruska. Údajně jsou lidé posíláni neznámým směrem s odůvodněním, že budou mít
kde pracovat, ale bez možnosti opustit zemi v časovém rozmezí 2 let.
Děti. Během měsíce ruské války na Ukrajině bylo zabito 128 dětí a více než 172 bylo zraněno. Podle
UNICEF od začátku války uprchlo z Ukrajiny 1,5 milionu dětí. Od 24. února do 17. března bylo
identifikováno více než 500 dětí, které přecházely z Ukrajiny do Rumunska bez doprovodu. Skutečný
počet dětí bez doprovodu, které uprchly z Ukrajiny do sousedních zemí, je ale pravděpodobně mnohem
vyšší. Osamocené děti jsou často obětmi dětského obchodu a využívání. Mezinárodní organizace proto
upozorňují na potenciální případy obchodování s dětmi a také vyzívají k podpoře ochrany dětských práv.
Vzdělání. V dočasně okupovaném Melitopolu okupanti nutí učitele k vyučování v ruštině, informuje
starosta města. Na dočasně okupovaných územích ruské jednotky zabavují a pálí ukrajinskou literaturu
a historické knihy. Hlavním terčem je především to, co se neshoduje s propagandou Kremlu. ‚Vojenská
policie‘ konfiskuje všechny knihy, související s revolucemi na Majdanu, válkou na Donbasu a také knihy,
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zmiňující ukrajinské historické postavy – Ivan Mazepa, Symon Petljura, Stepan Bandera, Roman
Shukhevych, Viačeslav Čornovil atd.
Výměna zajatců. Rusko a Ukrajina uskutečnily své první vyměňování od začátku války. 10 ukrajinských
vojáků bylo vyměněno za 10 ruských. Také 11 ruských námořníků bylo vysláno výměnou za 19
ukrajinských ze záchranné lodi „Sapphires“ pod podmínkou, že loď bude vrácena na Ukrajinu.
Přestavování. Nejnovější průzkum Sociologické skupiny „Rating“ ukazuje, že 51 % občanů Ukrajiny
doufá, že bude možné obnovit ukrajinskou infrastrukturu a ekonomiku za méně než pět let po válce.
Zatímco 10 % je skeptičtějších a tvrdí, že to bude trvat více než 10 let. 90 % je přesvědčeno, že Rusko
musí kompenzovat všechny náklady na obnovu Ukrajiny po válce.
Média. Podle Institutu veřejných informací Rusko během měsíce války spáchalo na Ukrajině 148 zločinů
proti novinářům a médiím. Pět novinářů bylo zabito, sedm bylo zraněno a jeden novinář se ztratil. Bylo
hlášeno nejméně šest případů zajetí a nelidského zacházení s novináři. Během měsíce útočníci stříleli
na 10 televizních věží — civilních objektů, což vedlo v osmi oblastech Ukrajiny k úplnému nebo
dočasnému přerušení televizního a rozhlasového vysílání.
Sankce. Spojené království uvalilo nové sankce na Rusko a Bělorusko. 59 jednotlivců, podniků a
ministerstev bylo omezeno. Sankce jsou uvaleny zejména na Gazprombank, Rosselchozbank, AlfaBank, SMP Bank, Ruské železnice, Sovcomflot, RusHydro a obranné společnosti. Sankce byly také
uvaleny na předsedu Sberbanku, Hermana Grefa, a miliardáře Olega Tiňkova. Spojené státy zavedly
nový balíček sankcí proti společnostem v ruském obranném průmyslu a proti generálnímu řediteli
Sberbank. Švýcarsko zmrazilo ruská aktiva zasažena sankcemi v hodnotě kolem 5,75 miliardy
švýcarských franků (6,17 miliardy dolarů) a tato částka pravděpodobně poroste, uvedl ve čtvrtek vládní
úředník.
Plyn a energie. Rusko vyzvalo „nepřátelské“ země, konkrétně EU a USA, aby platily za ruský plyn v
rublech. Polsko a Německo však okamžitě odmítly. Mezitím Rusko pokračuje v šíření fejkových
informací, že Ukrajina zajala ruské jaderné specialisty v JE Rivne. MAAE informuje, že ruské síly
ostřelovaly ukrajinské kontrolní body ve Slavutyči, kde žijí pracovníci jaderné elektrárny Černobyl, což je
vystavuje riziku a brání další rotaci personálu.
Statistika:
● Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 6. hodině
ranní, 25. března 2022: personál – kolem 16 100, tanky ‒ 561, APV ‒ 1625, dělostřelecké systémy –
291, MLRS – 90 , protiletadlové bojové systémy – 49, letouny s pevnými křídly – 115, vrtulníky – 125,
měkká vozidla – 1089, lehkorychlostní čluny – 5, palivové cisterny – 72, operačně-taktický stupeň UAV
– 53, speciální technika – 18 .

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!

● Sdílejte aktuální informace o situaci na Ukrajině, ať už na sociálních sítích, s místními médii
nebo šířením této krátké aktualizace.
● Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a našich webových stránkách.
● Náš projekt můžete podpořit přes PayPal. Více informací zde.

Děkujeme za podporu Ukrajiny! Sláva Ukrajině!

