
29. března 2022 - https://sharethetruths.org/  

1 

Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00, 29.03.2022. 

 
Vyjednávání. Delegace z Ukrajiny a Ruska přijely 29. března do Turecka na další kolo jednání po sérii 
virtuálních setkání a diskusí pracovních podskupin. Ministr zahraničních věcí Ukrajiny Dmytro Kuleba před 
schůzkou informoval, že Ukrajina na jednáních neustoupí v otázkách týkajících se „lidí, území nebo 
suverenity“. Minimálním programem jednání v Turecku je nalezení řešení humanitární krize. Maximálním 
cílem jednání je dosažení stabilních dohod o příměří. 

Zahraniční politika. Evropská rada předložila desetibodový plán na posílení evropské koordinace při 
přijímání vysídlených Ukrajinců. Dokument nastiňuje hlavní ustanovení o poskytování podpory lidem 
opouštějícím Ukrajinu. Plán pracuje s návrhy registrační platformy EU, koordinovaného přístupu k 
dopravním a informačním uzlům, přijímacích a ubytovacích kapacit, politiky boje proti obchodování s lidmi 
a podpory dětí.  

Země G7 odmítly požadavek Ruska platit za plyn v ruských rublech. "Platba v rublech je nepřijatelná," řekl 
německý ministr hospodářství Robert Habeck. Šest bývalých evropských ministrů obrany vyzvalo k 
poskytnutí vojenské pomoci Ukrajině.  

Města pod útokem. Ve městě Kryvyj Rih se ukrajinské armádě podařilo přesunout ruské jednotky 40-60 
km od města. Po měsících těžkých bojů byla včera osvobozena Irpiň v Kyjevské oblasti, informuje 
starosta města. Aktuální mapa situace v okolí Kyjeva. V Mariupolu bylo po blokádě z města evakuováno 

150 000 obyvatel, zatímco asi 170 000 zůstalo v obležení. Okolo 30 000 bylo nelegálně deportováno na 
okupovaná území a do Ruska. Městské zastupitelstvo uvádí, že podle předběžných údajů zemřelo téměř 
5000 obyvatel, z toho 210 dětí. 90% městské infrastruktury bylo poškozeno nebo zničeno. Nikopol v 
Dněpropetrovské oblasti byl v noci ostřelován raketami. Region Rivne čelil dalšímu raketovému útoku 
na ropný sklad. V Mykolajově zasáhla dnes ráno raketa obytný dům. V Melitopolu byl ruskými vojsky 
unesen vedoucí oddělení školství městské rady. V dočasně okupovaném Energodaru v oblasti Záporoží 
se místní obyvatelé opět vydali na proukrajinské shromáždění, kde vyzvali okupanty k opuštění města a 
propuštění uneseného zástupce starosty. 

Sankce Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny informuje o nových mezinárodních sankcích zavedených 
různými zeměmi. Finská státní železniční společnost VR pozastavuje nákladní železniční dopravní spojení 
s Ruskem v rámci protiruských sankcí. Česká republika zmrazila aktiva v hodnotě stamilionů korun, která 
patří sankcionovaným ruským občanům a firmám. Korea zakázala vývoz 57 druhů nestrategického zboží 
do Ruska a Běloruska. Omezení se týkají především polovodičů, mikroobvodů, čipů a počítačů. 
Massachusettský technologický institut po 11 letech spolupráce přerušil spolupráci s ruskými výzkumnými 
ústavy.  

Válečné zločiny. Generální prokuratura informovala o zahájení spolupráce s agenturou EU Eurojust při 

vyšetřování válečných zločinů spáchaných Ruskem proti Ukrajině. Společný vyšetřovací tým, dříve 
podporovaný Litvou a Polskem, bude rovněž koordinovat své úsilí s Mezinárodním trestním soudem (ICC). 
Agentura poskytne technickou a právní podporu při zřizování společného vyšetřovacího týmu.  

Energetická bezpečnost. Ruské jednotky, které se v současné době nacházejí v obsazené černobylské 

jaderné elektrárně,  by mohly kvůli radioaktivnímu prachu být vystaveny radiaci. Vojáci dříve projeli 
obrněnými vozidly bez radiační ochrany přes vysoce toxickou zónu zvanou „Červený les“, kde rozvířili 
mraky radioaktivního prachu, informují místní zaměstnanci. Vdechnutí radioaktivního prachu by mohlo 
způsobit vnitřní ozáření organismu. 

Digitální bezpečnost Ukrajinský národní poskytovatel telekomunikačních služeb Ukrtelecom byl zasažen 
těžkým kybernetickým útokem, který byl označen za jeden z nejsilnějších od začátku války. Ukrtelecom je 
jedním z největších poskytovatelů služeb jako pevná linka a internet v celé zemi.  

Dezinformace Anonymous se nikdy nezastaví. Tentokrát skupina zveřejnila uniklý dokument - ruský 

rozkaz natáčet propagandistická videa s cílem zdiskreditovat postoj ukrajinských sil k válečným zajatcům. 
Během posledních několika dnů videa ukrajinských vojáků mučících ruské zajatce kolovaly v médiích a 
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na internetu. Ukrajinští představitelé tvrdili, že se jedná o podvrh, a odkazovali na fakt, že Ukrajina zřídila 
zajatecké tábory odpovídající požadavkům Ženevské úmluvy. Uniklý dokument potvrdil, že video 
zinscenovali ruští vojáci.  

Kultura V Charkově ruští okupanti zničili další architektonickou památku - bývalou požární stanici, která 
byla postavena v roce 1867. Zatímco ruská armáda souvisle pokračuje ve své politice ničení kultury, 
Ukrajina pokračuje ve shromažďování informací o válečných zločinech. Po kliknutí na odkaz si můžete 
prohlédnout aktuální seznam poškozených nebo zničených objektů kulturní infrastruktury.  

Pozitivní zprávy. Před necelými dvěma týdny jsme psali o charitativní aukci Banksyho prací v Londýně. 
Včera byl Banksyho protiválečný obraz CND Soldiers prodán v britské tiché aukci za přibližně 100 tisíc 
USD. Nyní bude výtěžek převeden ve prospěch kyjevské dětské nemocnice "Ochmatdyt", která léčí 
zraněné oběti ruské agrese. 

Statistiky: 
● Rusko vypálilo na Ukrajinu 1370 raket, informuje americký Pentagon.  
● Od začátku války se na Ukrajinu vrátilo 510 000 občanů. 75-80% jsou muži. 
● 3,8 milionu lidí opustilo Ukrajinu od začátku války.  
● Od začátku války se počet obvinění z trestných činů a správních deliktů snížil oproti stejnému období 

loňského roku více než 2,5krát, hlásí ukrajinská státní policie.  
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině 

ranní 29. března 2022: personál – kolem 17 000, tanky – 586, APV - 1,694, dělostřelecké systémy – 
302, raketomety  MLRS - 95, protiletadlové 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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