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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00, 12.04.2022. 

Mariupol. Starosta Mariupolu informoval, že od začátku války bylo ve městě zabito kolem 10 000 civilistů. 
Ukrajinské úřady, stejně jako prapor Azov bojující v Mariupolu, oznámily, že v pondělí pozdě v noci ruský dron 
vypustil v Mariupolu toxickou látku na civilisty. Tři lidé z Azovského praporu jsou údajně otráveni zatím 
neurčenou chemickou látkou. Látka způsobovala dýchací a pohybové obtíže. Prezident Zelenskyj říká, že je 
pravděpodobné, že ruské jednotky používají chemické zbraně. Náměstek ministra obrany informoval o 
probíhajícím vyšetřování této látky, které má určit, zda se jednalo o forsforovou bombu, nebo o něco jiného. 
Britské zpravodajské služby hlásí, že Rusko může po předchozích pokusech použít fosforové bomby při 
ostřelování Mariupolu. 
 
Města pod útokem.  Charkov se v pondělí ocitl pod silnou palbou - ostřelování bylo cílené na obydlené oblasti, 
park Gorkého a objekty infrastruktury, a zahynulo při něm osm lidí, včetně jednoho dítěte. V dočasně 
okupovaném Chersonu ruská armáda obsadila distribuční centrum humanitární pomoci organizované 
zdravotnickým personálem. V Luhanské oblasti pokračuje aktivní ostřelování - 12 obytných domů bylo těžce 
poškozeno. Nejvíce postižené jsou obce Rubižne, Lysyčansk, Severedonsk a Novodružesk. V Lysyčansku 
zemřel jeden člověk a další tři byli zraněni. Objekt kritické infrastruktury byl zasažen raketou v Chmelnycké 
oblasti.  
 
Další masový hrob byl nalezen ve vesnici Buzova nedaleko Kyjeva po měsíci ruské okupace. V současné době 
jsou těla civilistů exhumována a posílána k identifikaci. New York Times zveřejnil investigativní analýzu měsíce 
teroru v Buči.  
 
Ministerstvo obrany Spojeného království hlásí, že ruské útoky jsou i nadále zaměřeny na ukrajinské pozice 
poblíž Doněcka a Luhansku, další boje se odehrávají v okolí Chersonu a Mykolajeva a znovu se obnovuje tlak 
na Kramatorsk. 
 
Zahraniční politika. Rakouský kancléř Karl Nehammer se v pondělí setkal s Vladimirem Putinem. Soukromé 
setkání se konalo za zavřenými dveřmi bez společné následné tiskové konference. Kancléř Nehammer 
informoval, že cílem setkání bylo informovat o aktuálně probíhající situaci, včetně jeho vlastních důkazů z Buči, 
a také probrat další sankce. Konverzace však byla „velmi přímá, otevřená a tvrdá“ a nevedla k zásadnímu 
průlomu. Rakouský kancléř byl prvním mezinárodním lídrem, který se s Putinem osobně setkal od začátku ruské 
války na Ukrajině.  
 
Litevská premiérka Ingrida Simonyte navštívila Ukrajinu. Spolu s ukrajinským premiérem navštívili Boroďanku v 
Kyjevské oblasti, kterou měsíc okupovaly ruské síly. Není tam ani jedna nedotčená budova. 
 
Chorvatsko vyhošťuje 18 diplomatů a šest administrativních pracovníků. Francie mezitím posílá zpět šest 
ruských agentů pracujících pod diplomatickým krytím poté, co předtím vyhostila již 35 ruských diplomatů.  
 
Francie vyslala tým 17 techniků a vědců z četnictva, aby vyšetřili ruské válečné zločiny na Ukrajině. Tým dorazil 
do Lvova v pondělí a bude pokračovat do Kyjeva.  
 
Polsko obvinilo Rusko ze zodpovědnosti za smolenskou tragédii. Obvinění přichází ve světle 12. výročí 
katastrofy ve Smolensku, kde zahynulo kolem 90 polských nejvyšších představitelů.  
 
EU diskutuje o dalších sankcích. Ministři zahraničí EU diskutují o dalších sankcích vůči Rusku. Zákaz ruské ropy 
zůstává jedním z nejžhavějších témat na stole. Po zprávách o zvěrstvech v Buči a Kramatorsku přicházejí další 
výzvy k zákazu ruské ropy. Návrh zahrnout ropu na seznam příštího balíčku sankcí přichází od ministrů 
zahraničních věcí Irska, Litvy a Nizozemska. 
 
Ekonomická bezpečnost.  Podle prognózy Světové banky v důsledku války klesne HDP Ukrajiny v roce 2022 
o 45,1% Rozsah poklesu bude do značné míry záviset na době trvání války a rozsahu škod. Ty potenciálně 
zahrnují blokádu černomořských přístavů na jihu Ukrajiny a zpustošení průmyslu na východě. V důsledku 
stávajících sankcí HDP Ruska v roce 2022 klesne o 11,2%. Kyjevská Vysoká škola ekonomická odhadla celkové 
ekonomické ztráty z války na 600 miliard dolarů. K dnešnímu dni se přímé ztráty ukrajinské ekonomiky v 
důsledku války vyšplhaly na zhruba 80 miliard dolarů.  
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Čtenářský tip: Na trhu panuje „ukrajinská únava“, ale tuto válku nelze ignorovat. (v angličtině) Agentura 
Bloomberg analyzovala nárůst zájmu o situaci na Ukrajině i její celosvětový pokles. Pokles zájmu je připisován 
absenci bezprostřední přímé hrozby za hranicemi Ukrajiny. Pocit "bezpečnosti" však může být zavádějící, neboť 
vliv války bude mít výrazný dopad na světovou ekonomiku. 
 
Lidská práva V současnosti je v zajetí Ruska a proruských separatistů kolem 1700 vojáků a civilistů, informuje 
vicepremiérka Vereščuková. Mučení a nelidské zacházení se neustále uplatňuje na válečné zajatce. 
Vereščuková také informovala, že kněží, novináři, aktivisté, starostové a obecně civilisté jsou často vězněni 
mimo Ukrajinu, v ruských regionech jako je Kursk, Brjansk a Rostov. Veřejná ochránkyně práv Ljudmyla 
Denisovová informuje o zadržení nákladní lodi SMARTA ruskými jednotkami na území obchodního námořního 
přístavu v Mariupolu. 18 občanů, včetně 1 egyptského občana, bylo zajato jako rukojmí a přesunuto směrem k 
dočasně okupovanému Doněcku. Během slyšení OSN informovala ukrajinská nevládní lidskoprávní organizace 
La Strada o rostoucím počtu případů sexuálního násilí, konkrétně znásilnění, ze strany ruských vojáků na 
Ukrajině. Veřejná ochránkyně práv Denisovová také informovala nejméně o 25 doložených případech znásilnění 
ve městě Buča.  
 
Nevítáni v Rusku. Ministerstvo spravedlnosti Ruska zrušilo registraci 15 zahraničních organizací působících v 
Rusku. Seznam zahrnuje organizace Amnesty International a Human Rights Watch, stejně jako devět 
německých organizací, tři ze Spojených států, a po jedné organizaci z Británie, z Polska a ze Švýcarska. 
 
Stateční jako Ukrajina.[1] Ukrajina zahájila globální komunikační kampaň Brave (Statečný). Webové stránky 
poskytují vizuální materiály, jako jsou krátká videa, návrhy plakátů, nálepek a zboží ke stažení, sdílení a 
vystavení. #braveUkraine.  
 
Čtenářský koutek  

● Ruská příručka ke genocidě - napsal Timothy Snyder (substack.com) (v angličtině) Před týdnem 
publikovala agentura RIA Novosti svůj skandální článek, v němž zdůvodnila svou politiku čistek na 
Ukrajině. Historik univerzity Yale Timothy Snyder analyzuje, proč "denacifikace" v oficiálním ruském 
kontextu znamená jen zničení ukrajinského státu a národa. „Z právního hlediska se genocidou rozumějí 
akce, které zcela nebo zčásti zničí určitou skupinu, v kombinaci s jistým záměrem tak učinit. Rusko tento 
čin vykonalo a k tomuto záměru se přiznalo. “ 

● Zelenskyj: ‘Tohle není film. Tohle je skutečný život. - Politico (v angličtině) 
 
Doporučení podcastu: 

● Vědecký výzkum na Ukrajině: Kam se poděl? Ukrajinští vědci v době války. (v angličtině) Poslechněte si 
rozhovor s Dr. Natalií Otriščenko, socioložkou a výzkumnicí v Centru pro urbánní dějiny ve Lvově. 
Vědkyně přesunula svou pozornost od vedení projektu „Urban Stories“ v Archivu urbánních médií k práci 
na ústní historii války. 

 
Statistiky: 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině 
ranní 12. dubna 2022: personál – kolem 19 600, tanky – 732, APV - 1946, dělostřelecké systémy – 349, 
raketomety MLRS - 111, protiletadlové systémy – 63, letouny – 157, vrtulníky – 140, neobrněná technika 
– 1406, lodě a čluny – 7, palivové nádrže – 76, bezpilotní letadla – 124, speciální vybavení – 25, mobilní 
raketové odpalovací systémy SRBM  – 4. Sledujte také interaktivní počítadlo ruských ztrát.  
 

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 
● Podpořte ivano-frankivské dobrovolníky a aktivisty: "Port Frankivsk" dodává zařízení do 

hotspotů, jako je Mariupol. Bývalí kulturní aktivisté, umělci a organizátoři rave party zorganizovali 
sbírku a dodali vojenské obranné pomůcky (např. neprůstřelné vesty, drony, systémy termovize 
atd.) ve výši téměř 250 000 dolarů. 

● 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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