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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv 10:00, 26.03.2022. 

Zahraniční politika. Americký prezident Biden přijel v pátek do Polska, aby se setkal s americkými jednotkami, 
ukrajinskými uprchlíky a řadou státních činitelů, včetně ukrajinského ministra zahraničních věcí a ministra obrany. V 
neděli večer pronesl ve Varšavě oficiální projev s hlavním poselstvím: „To, co se děje na Ukrajině, změní 21. století. 
Toto není válka Ruska proti Ukrajině, toto je válka tyranie proti celému světu. Spojené státy vytrvají po boku Ukrajiny 
naprosto ve všem, dokud Ukrajina nezvítězí. Nic nepřiměje Spojené státy, aby se odvrátily od Ukrajiny a oslabily 
podporu, naopak, vazby mezi oběma zeměmi budou jenom zesilovat. Zároveň však víme, že vítězství nebude rychlé. 
Musíme mít jasno: tato bitva nebude vyhrána za několik dní ani měsíců. Musíme se zocelit pro dlouhý boj, který nás 
čeká. “ Bidenova spontánní poznámka, že Putin nemůže zůstat u moci, však vyvolala diskuse i v užších kruzích. Řada 
státních činitelů později objasnila, že USA ani EU nechtějí v Rusku vynucovat změnu režimu. Americký prezident také 
oznámil další sankce, konkrétně uzavření amerických a evropských přístavů ruským plavidlům. Postoj Ukrajiny se 
nemění: vedle sankcí je zapotřebí dalších zbraní, aby se předešlo dalším náletům a raketovým útokům.  

Města pod útokem. V sobotu byly okupační síly podle ministerstva obrany odtlačeny 35-70 km od Kyjeva. Nicméně, 
pravidelné dělostřelecké údery pokračují. V sobotu ruské vojenské síly vpadly do města Slavutyč a obsadily tamní 
městskou nemocnici. Během místního mírového shromáždění házeli ruští vojáci na demonstranty granáty. Také unesli 
starostu města, který byl následně po několika hodinách propuštěn. Později se objevily informace, že město je pod 
ruskou kontrolou, ale po prohlídce zda se ve městě nacházejí zbraně se ruské jednotky přeskupily a obsadily všechna 
stanoviště u vjezdů do města. Během víkendu Rusko vypálilo řadu raket zaměřených na ropné a plynové rafinérie. Ve  
Lvově zasáhly řízené střely rafinérii ropy a zemního plynu patřící ukrajinské železnici a jedné z městských továren. Tyto 
rakety byly odpáleny ze Sevastopolu. Státní záchranná služba uhasila požár v továrně po téměř 16 hodinách. Ruské 
ministerstvo obrany potvrdilo útok na Lvov. Ostřelování Lvova proběhlo současně s návštěvou prezidenta Bidena v 
polském městě nedaleko hranic, kde se setkával s ukrajinskými uprchlíky těsně před schůzemi ve Varšavě. Ve stejný 
den zasáhla raketa rafinérii ropy v Dubnu, poblíž Rivne. Zařízení bylo kompletně zničeno. Podobný útok zasáhl v neděli 
Luck - rakety odpálené z Běloruska zasáhly i tamní rafinérii ropy. V neděli večer byly téměř ve stejnou dobu 
zaznamenány silné exploze v Lucku, Kyjevě, Rivne, Charkově a Žytomyru. V Černihivu místní úřady hlásí, že je 
jednodušší počítat nepoškozené domy, protože většina infrastruktury města je buď poškozena, nebo zničena. Jaderný 
výzkumný ústav v Charkově byl znovu napaden. Těžké boje pokračují o kontrolu nad Izjumem v Charkovské oblasti. 
Nedaleko Avdiivky v Doněcké oblasti Rusové údajně používají zakázanou munici s obsahem fosforu. 

Mariupol. Mariupolská městská rada uvádí, že ruští okupanti vyhnali z První městské nemocnice lékaře a pacienty, 
spolu s lidmi, kteří se skrývali před ostřelováním v suterénu nemocnice. Celkově jde o přibližně 700 lidí. Starosta města 
uvádí , že 50% obyvatel bylo evakuováno z města (z celkového počtu obyvatel 540 tisíc před válkou). Mezi nimi je asi 
60 tisíc lidí, kteří se prostřednictvím humanitárního koridoru dostali na území ovládané Ukrajinou. Podle předběžných 
odhadů bylo 20-30 tisíc obyvatel Mariupolu deportováno na okupovaná území nebo do Ruska. 90% infrastruktury města 
bylo poškozeno nebo zničeno. Humanitární a evakuační koridory nebudou v pondělí 28. března fungovat, neboť 
ukrajinské zpravodajské služby varují před provokacemi ze strany ruských jednotek.  

Osvobození. Trosťanec v Sumské oblasti byl osvobozen od ruské armády po několika dnech okupace. V oblasti 
Záporoží armádní záložní složky (Síly územní obrany Ukrajiny) osvobodily od útočníků dvě vesnice — Poltavku a 
Malynivku. 

Únosy a deportace. V Melitopolu shromáždila ruská vojska předsedy bytových družstev a navrhla jim, aby nahlásili byty 
"kde žijí fašisté". Konkrétně to znamená všechny, kdo jsou v opozici vůči ruským silám a projevují podporu ukrajinské 
vládě. Skupina na ochranu lidských práv Euromajdan SOS uvádí , že od začátku války bylo uneseno nebo zmizelo 
nejméně 36 osob. Organizace vyzývá k podpoře snah o osvobození pohřešovaných osob, neboť útoky na aktivisty a 
opozici pokračují.  

Iryna Verščuk, ministryně pro dočasně okupovaná území, informovala, že ruské jednotky plánují deportaci etnických 
Arménů, Ázerbájdžánců a Meschetských Turků z Ruskem okupovaného Chersonu na dočasně okupovaný Krym. 

Energetická bezpečnost. Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) pozastavuje účast svých vědeckých 
zaměstnanců ve všech vědeckých výborech institucí v Ruské federaci a Běloruské republice a naopak; pozastavuje také 
všechny plánované akce i nové dohody týkající se Ruska nebo Běloruska.  

Více informací o (ne)závislosti Evropy na ruském plynu naleznete v našem novém informačním přehledu.  
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Média Od propuknutí války proti Ukrajině bylo zabito 12 novinářů a 10 bylo zraněno, informuje generální prokurátorka 
Iryna Venediktova. Rusko spáchalo 148 zločinů proti novinářům a sdělovacím prostředkům na Ukrajině. Více než 70 
sdělovacích prostředků bylo nuceno ukončit činnost kvůli obsazení redakcí, hrozbám a dočasné okupaci. Bylo 
zaznamenáno šest případů únosů a mučení novinářů. 

Mezinárodní média, včetně CNN a Sky News, čelí ostré kritice kvůli pokračování přímých přenosů ostřelování Lvova z 
míst v blízkosti sobotního výbuchu. V současné době jsou zavedena omezení týkající se zpravodajství, zveřejňování 
fotografií nebo přímého přenosu raketových útoků ještě před vyjádřením oficiálních orgánů, protože živé aktualizace by 
mohly pomáhat útočníkům upravit cíl a zaútočit opakovaně. 

Prezident Zelenskyj poskytl virtuální rozhovor ruským opozičním médiím — „Zygar“, „Dožď“, „Medusa“, „Kommersant“ a 
„Novaja Gazeta“. Po rozhovoru vyzval ruský regulační orgán Roskomnadzor média, aby rozhovor nezveřejňovala. 
Novináři sídlící mimo Rusko rozhovor přesto zveřejnili. Hlavní poselství zněla:  

- Prioritou jednání jsou bezpečnostní záruky.  
- Ukrajina je připravena k výměně vězňů a mrtvých. Rusko však neprojevuje zájem převzít těla zemřelých: "Je to 

děsivé. Když mají takový postoj k vlastním lidem - jaký je asi postoj k ostatním. " 
- Putin zostudil ruský jazyk na Ukrajině a Ukrajinci se za jeho používání budou stydět. Postoj k Rusům se 

bezprecedentně zhoršil. Došlo ke globálnímu, historickému, kulturnímu rozkolu, který je mnohem horší než válka. 
- Ukrajinská vize vítězství je co nejvíce snížit počet obětí a zkrátit dobu trvání této války. Rusko musí stáhnout své 

jednotky zpět, jako tomu bylo před 24. únorem, před zahájením útoku.  
 
Kultura. Památník holokaustu v Drobyckém Jaru poblíž Charkova byl poškozen ruským dělostřeleckým ostřelováním. 
Podle Charkovského státního archivu bylo na místě památníku zastřeleno 16 000 až 20 000 obětí holokaustu. Je to už 
druhý památník holokaustu, který byl ostřelován — 1. března ruské rakety zasáhly Babyn Jar v Kyjevě. Ukrajinská vláda 
zřídila databázi podezření z válečných zločinů proti kulturnímu dědictví země, aby bylo možné škody zaznamenat a 
dohnat jednoho dne k odpovědnosti ty, kdo rozhodli zaměřit útok na památky. Přečtěte si, jak se muzejní kurátoři a 
dobrovolníci na Ukrajině snaží přemístit nebo chránit umělecká díla, kulturní artefakty a veřejné památky, zatímco ruská 
invaze pokračuje. 

Vyjednávání. Příští kolo jednání mezi Ukrajinou a Ruskem se uskuteční 29. března v Turecku. Body ukrajinské agendy 
zůstávají nezměněny — bezpečnostní záruky, územní celistvost a svrchovanost státu.  

Statistiky: 
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 6. hodině ranní 28. 

března 2022: personál – kolem 17 000, tanky – 586, APV - 1,694, dělostřelecké systémy – 302, raketomety  
MLRS - 95, protilietadlové systémy – 54, letouny – 123, vrtulníky – 127, neobrněná technika – 1150, lodě a čluny 
– 7, palivové nádrže– 73, bezpilotní letadla – 66, speciální vybavení – 21. 
 

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 
● 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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