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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00 hod., 01.04.2022. 

Zahraniční politika. Šéf NATO Jens Stoltenberg ve čtvrtek uvedl, že ruské jednotky se 

nestahují, ale pouze přemisťují. Cílem Ruska je přeskupit, doplnit a posílit svou ofenzivu v 

oblasti Donbasu. Rusko zároveň vyvíjí tlak na Kyjev a další města. Dříve tuto informaci potvrdili 

i představitelé USA a Spojeného království. 

Prodloužení mandátu Zvláštní monitorovací mise OBSE (SMM) na Ukrajinu bylo zablokováno 

Ruskem, podle oficiálních informací. SMM OBSE působí jako mezinárodní pozorovatel na 

území Donbasu od roku 2014 na základě žádosti ukrajinské vlády adresované OBSE a na 

základě konsenzuálního rozhodnutí všech 57 účastnických států. "Mise hraje klíčovou roli, 

poskytuje objektivní informace o bezpečnostní a humanitární situaci na místě a neúnavně 

pracuje na zmírnění dopadů konfliktu na civilní obyvatelstvo," řekl předseda OBSE Rau. 

Roberta Metsola, předsedkyně Evropského parlamentu, je na cestě do Kyjeva. Je to úplně 

první hlava institucí EU, která navštíví Ukrajinu od začátku války. Podrobnosti návštěvy zatím 

nejsou zveřejněny, mluvčí však uvedla, že „Předsedkyně ve jménu Evropského parlamentu 

předá zprávu o podpoře a naději“. 

V Maďarsku, Francii a Srbsku se blíží volební víkend. Zahájení předvolebních kampaní bylo 

ovlivněno válkou na Ukrajině. Ve Francii prezident Macron využívá rotující francouzské 

předsednictví v Radě Evropské unie (každý členský stát předsedá Radě Evropské unie na 

základě rotace po dobu šesti měsíců – pozn. redakce) společně také s vlastní volební 

kampaní. Kromě toho fungoval jako poslední komunikační kanál s Ruskem v otázce o 

mírovém procesu s Putinem. Pokud jde o Maďarsko a Srbsko, bez ohledu na vazby obou 

prezidentů s Ruskem, s největší pravděpodobností vše zůstane na svých místech. Přečtěte si 

více o analýze volební situace v Maďarsku a Srbsku. 

Přemístění vs stažení. Prezident Zelenskyj ve svém každodenním nočním projevu zdůraznil 

obtížnou situaci na jihu Ukrajiny a na Donbasu, také varoval před hromaděním ruských sil u 

obleženého města Mariupol. Ve světle současného přeskupování a přípravy na přesun 

jednotek, polský premiér v rozhovoru pro CNN varoval, že Rusko má za cíl dobýt třetinu 

ukrajinského území, aby posílilo svou vyjednávací pozici. Hanna Maliar, ukrajinská 

náměstkyně ministra obrany, uvedla, že cílem Rusů je převzít plnou kontrolu nad Doněckou a 

Luhanskou oblastí a pokusit se ovládnout Charkovskou oblast. V blízkosti běloruského 

Gomelu dochází k aktivnímu pohybu ruských jednotek, dochází tam k přemisťování dalších 

raketových systému. 

Města pod útokem. Dvě ruské rakety zasáhly vojenskou základnu v Dněpropetrovské 

oblasti, v důsledku toho byly objeveny dva mrtvá těla, pět lidí bylo zraněno. V Charkově při 

ostřelování bylo poškozeno plynovodní potrubí, 34 tisíc obyvatel zůstalo bez plynu. Ruští 

vojáci stříleli na sklad ropy ve Fastivu v Kyjevské oblasti. Těžké ostřelování bylo v 

Severodoněcku, Rubižně, Lysyčansku, Kreminně. Bylo poškozeno 20 objektů infrastruktury, 

mezi nimi 9 bytových domů a 9 soukromých domů. Ruské jednotky zesílily ostřelování v 

Charkově, jedna raketa zasáhla centrální část města. Osvobozený Trostyanets, Sumská 

oblast, prosí o pomoc, 90 % města zůstává bez vytápění, vody a elektřiny. Všichni ředitelé 

škol v Melitopolu napsali rezignační dopisy, aby nemuseli spolupracovat s útočníky, říká 

starosta Ivan Fedorov. Ruští okupanti zabavili 14 tun potravin a léků, které Ukrajina poslala 

obyvatelům Melitopolu. Ukrajinští představitelé, Mezinárodní červený kříž a ruské tiskové 

agentury uvedly, že koridor v Mariupolu by se mohl otevřít v pátek. Ukrajinské ozbrojené síly 

osvobodily jedenáct osad v Chersonské oblasti, pět v Záporožské oblasti a dvě v Černigivské 

oblasti. 
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Energetická bezpečnost. Světová asociace jaderných operátorů (WANO) převede všechny 

ukrajinské jaderné elektrárny do pařížského centra WANO. Dříve byly ukrajinské JE součástí 

moskevského centra. Asociace sdružuje provozovatele elektráren ve světě a prosazuje 

výměnu zkušeností ohledně provozování. Díky tomu členové asociace mají možnost 

spolupracovat na dosažení nejvyšší úrovně bezpečnosti a spolehlivosti provozu svých 

jaderných elektráren. 

Ruské jednotky se po více než měsíci okupace stáhly z jaderné elektrárny Černobyl. V 

současné době se v areálu černobylské jaderné elektrárny nenacházejí žádné neoprávněné 

osoby — Státní agentura Ukrajiny pro správu uzavřených zón. Starosta Slavutyče, nedalekého 

města a domovské základny mnoha pracovníků elektrárny, však informoval, že ruští vojáci byli 

rukojmími ukrajinské národní gardy od prvních dnů elektrárny.  

Ekonomické bezpečí. EBRD varuje před nadcházejícím největším zásobovacím šokem od 

počátku 70. let. Důvodem je válka na Ukrajině, která způsobuje výrazné zpomalení růstu. 

Pokračující válka povede ke zvýšení nákladům na zboží, jako jsou potraviny, ropa, plyn a kovy, 

což bude mít hluboký dopad na ekonomiku, zejména v zemích s nižšími příjmy. Prognózy 

EBRD předpokládají, že pokud v nadcházejících měsících dojde k příměří, HDP Ukrajiny na 

konci roku 2023 bude stále pod předválečnou úrovní. 

Sankce. Přicházejí další sankce proti Rusku. Austrálie ukládá další 35% poplatků za veškerý 

dovoz z Ruska a Běloruska. Vláda již dříve uvalila rozsáhlé sankce na více než 500 ruských 

společností a jednotlivců a zakázala dovoz ruské ropy. Kromě sankcí vláda poskytne 

humanitární pomoc, dodávky energetického uhlí a dočasný ochranný systém. Ministerstvo 

financí USA uvalilo sankce na 13 ruských fyzických osob a 21 ruských právnických osob 

působících v oblasti vědeckého výzkumu a technologií. Sankce se zaměří na ruské sítě 

vyhýbající se sankcím a také na společnosti v technologickém sektoru. 

EU zavedla již 4. balíček sankcí proti Rusku. Bude však nějakou dobu trvat, než Rusko pocítí 

významný vliv. Některé členské státy EU váhají pokračovat v přerušování plynových vazeb s 

Ruskem. Ruský plyn představoval 42 % dovozu plynu do Evropy přes jedno potrubí. Přerušení 

by způsobilo bolestivý ekonomický dopad pro evropské země, které se již potýkají s náznakem 

vysoké inflace, říká POLITICO. Energie s 60,1 miliardami EUR v roce 2020 tvoří přibližně dvě 

třetiny evropského dovozu z Ruska. Podívejte se také na náš nedávný informační list o 

energetické (ne)závislosti EU. 

Digitální bezpečnost. Zprávy informují, že Rusko mělo plný přístup k sítím maďarského 

ministerstva zahraničí a maďarská vláda je nedokázala zastavit. Ruští hackeři dokončili sérii 

útoků na komunikační kanály ministerstva, včetně posledního z ledna 2022. To umožnilo 

získat přístup k veškeré oficiální komunikaci a dokumentům. Mezitím nic nenasvědčuje tomu, 

že by maďarská vláda veřejně protestovala proti kybernetické špionáži Ruska. 

Techničtí pracovníci vyzývají společnosti, aby se připojily k ukrajinské digitální blokádě Ruska. 

Microsoft, SAP a IBM již dříve oznámily, že omezují svůj provoz v Rusku, zatímco nadále 

udržují provoz a zaměstnance v Rusku navzdory výzvám Ukrajiny. Malé skupiny zaměstnanců 

společností Microsoft, SAP a IBM vyzvaly vedení, aby se po invazi na Ukrajinu zcela stáhlo z 

Ruska. 

Ruští hackeři se nedávno pokusili proniknout do sítí NATO a armád některých 

východoevropských zemí, uvedla skupina pro analýzu hrozeb společnosti Google ve zprávě 

zveřejněné ve středu. Zatímco informace o tom, na které jednotky se zaměřovali, nejsou k 

dispozici, je ale známo, že jedním z cílů byl phishing pověření. 
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Dezinformace. Ministerstvo obrany Ruské federace vydalo nové prohlášení o „biologických 

zbraních na Ukrajině“. Dokumenty naznačují, že činnost „pěti kyjevských biologických 

laboratoří“ byla ukončena. Ministerstvo obrany Ruské federace tvrdí, že Hunter Biden, syn 

prezidenta USA, se podílel na práci s patogeny na Ukrajině. Ukrajina zvažovala možnost 

přepravy radioaktivních, biologicky nebezpečných a omamných látek pomocí dronů, včetně 

Bayraktarů. 

Seznam četby:  

● Žádný mír, žádné záruky. Istanbul ukrajinsko-ruská válečná jednání Podrobnosti a výsledky 

| European Pravda (eurointegration.com.ua) – naše dnešní volba je tento článek. Jedná se o 

ucelenou analýzu, která představuje názory předních bezpečnostních expertů z Ukrajiny. 

Důrazně doporučujeme získat národní pohled na ustanovení dokumentu projednávaného 

během posledních jednání mezi Ukrajinou a Ruskem v Istanbulu 

Statistika: 

● OHCHR OSN zaznamenal na Ukrajině 3 039 potvrzených civilních obětí: 1 179 mrtvých a 1 

860 zraněných (stav k půlnoci 28. března). OHCHR se domnívá, že skutečná čísla jsou 

podstatně vyšší. 

● V oblasti Kyjeva od začátku války ruští vojáci zničili nebo poškodili nejméně 75 vzdělávacích 

institucí  

● 1300 osad zůstává bez elektřiny. 

● Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 

10.04.2022: personál – kolem 17 700, tanky ‒ 625, APV ‒ 1 751, dělostřelecké systémy – 316, 

MLRS – 96, protiletadlové bojové systémy – 54, letouny s pevnými křídly – 143, vrtulníky – 

131, měkká vozidla – 1 220, čluny a lehké čluny – 7, tankery – 76, operačně-taktický stupeň 

UAV – 85, speciální technika – 24, mobilní systém SRBM - 4. Sledujte také interaktivní 

počítadlo ruských ztrát. 

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!  

● Nevládní organizace „Zgraya“ je skupina dobrovolníků, kteří v letech 2014–2015 

spolupracovali s armádou na východě Ukrajiny. Obnovili svou práci a pomáhají 

civilistům, nemocnicím s léky a vybavením, ozbrojeným silám Ukrajiny a teritoriální 

obraně s vybavením, technikou, léky a potravinami. Zjistěte o nich více a podpořte je. 

● Sdílejte tuto aktualizaci o situaci na Ukrajině, buď na sociálních sítích, s místními 

médii nebo šířením tohoto přehledu zpráv. 

● 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 Ukrajině! Sláva Ukrajině! 
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