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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv.10:00, 13.04.2022. 

 
Města pod útokem. 40% bytových domů v Mariupolu je zcela zničeno, hlásí šéf Doněcké regionální vojenské správy 
Pavlo Kyrylenko. Ruské jednotky podle aktivistů občanské společnosti nadále terorizují vesnice v Chersonské 
oblasti - hledají veterány ATO nebo lidi s aktivním proukrajinským postavením, kontrolují lidi kvůli tetování, které by 
mohlo souviset s ukrajinskou armádou. V Nove Kachovce a na předměstí Chersonu jsou lidé mučeni. Potraviny a 
zdravotnické zdroje jsou stále vzácné, zatímco okupanti také kradou zemědělské stroje. Kolem 100 osad Chersonské 
oblasti zůstává bez elektřiny a vody. Dva raketové útoky zacílily na Myrgorod v Poltavské oblasti a zničily kritickou 
infrastrukturu. Raketa zasáhla infrastrukturní objekt ve městě Chudniv v Žytomyrské oblasti. Situace v Luhanské 
oblasti zůstává napjatá - ruští vojáci střílejí na všechno, aniž by rozlišovali mezi civilní nebo kritickou infrastrukturou 
(voda, plyn, elektřina atd.). Podle guvernéra Luhanské oblasti bylo od začátku ruské invaze ve městě Sjevejrodoneck 
v blízkosti frontové linie na východní Ukrajině pohřbeno přibližně 400 civilistů. Márnice jsou přeplněné těly, dostat se 
k hřbitovu je pod neustálým ostřelováním nemožné, a tak místní pohřbívají těla na dvorcích mezi domy. V Charkovské 
oblasti bylo kvůli neustálému ostřelování zraněno 17 lidí a 1 člověk byl zabit. Ruská raketa zasáhla železniční trať 
na střední Ukrajině a způsobila až 3 hodiny zpoždění v železničním jízdním řádu. Dne  nemohlo být otevřeno 13 
humanitárních koridorů, jelikož ruské jednotky blokovaly evakuační autobusy v Záporožské oblasti a neustále 
ostřelovali v Luhanské oblasti. 
 
Zahraniční politika. Ukrajina odmítla návštěvu německého prezidenta Steinmeiera v Kyjevě. Informace se poprvé 
objevila v německých novinách Bild, ale později ji potvrdil sám Steinmeier. Steinmeier plánoval ve středu odcestovat 
do Kyjeva spolu s prezidenty Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska. Jeho žádost o schůzku však ukrajinský prezident 
odmítl. Údajný důvod odmítnutí návštěvy jsou jeho úzké vazby s Ruskem a podpora Nord Stream 2. Ukrajinský 
velvyslanec v Německu informoval, že Kyjev svým způsobem velmi rád uvítá německého kancléře Scholze.  
 
Prezidenti Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska jsou mezitím na cestě do Kyjeva. Jak litevský prezident uvedl, je na 
cestě do Kyjeva, aby dal najevo "silné poselství politické podpory". 
 
Americký prezident Putina veřejně obvinil ze spáchání genocidy na Ukrajině. Putinovy činy naznačovaly snahu zničit 
už jen pouhou myšlenku Ukrajiny, řekl Biden. ‘Necháme právníky, aby rozhodli na mezinárodní úrovni, zda se tato 
akce jako genocida kvalifikuje, nebo ne, ale mně se to tak zdá’. Prezident Zelenskyj poblahopřál americkému 
prezidentovi k tomu, že nazval věci jejich skutečným jménem. 
 
Ukrajina začala vyplňovat dotazník pro získání statutu kandidátské země EU, který byl minulý pátek předán 
prezidentu Zelenskému. Premiér Šmyhal prohlásil, že očekává, že Ukrajina bude moci získat takový status nejpozději 
v červnu tohoto roku. Klub ELS v Evropském parlamentu mezitím vyzval k okamžitému udělení statusu kandidátské 
země.  
 
Energetická bezpečnost. Evropa začala Ukrajině pomáhat při obnově její energetické infrastruktury. První dodávka 
nouzového vybavení dorazila na Ukrajinu. Zařízení pomůže opravit energetickou infrastrukturu poškozenou během 
probíhající ruské války na Ukrajině. Dodání zásilky podpořil sekretariát Energetického společenství. Další várka bude 
následovat na základě seznamu potřeb Ministerstva energetiky Ukrajiny podle naléhavých žádostí společností s 
kritickou energetickou infrastrukturou. 
 
Hackerská skupina podporovaná Ruskem, známá jako Sandworm, se pokusila odpojit ukrajinskou elektrickou síť. 
Skupina se snažila poškodit vysokonapěťové elektrické rozvodny, počítače a síťové zařízení, jak uvedla v úterý 
ukrajinská jednotka pro reakci na počítačové hrozby. Útočníci podle bezpečnostního poradenství narušili síť 
poskytovatele energie „nejpozději 22. února“ a 8. dubna plánovali vypnout elektřinu v ukrajinské oblasti. Ukrajinská 
rozvodná síť byla již dvakrát vyřazena z provozu, a to v letech 2015 a 2016, což způsobilo rozsáhlé výpadky proudu. 
Proto plánovaný útok mohl ponechat až 2 miliony lidí bez elektřiny a připojení.  
 
Provokace. Ruské zvláštní služby se připravují na zinscenování série teroristických útoků v Rusku a na okupovaném 
Krymu, aby vyvolaly protiukrajinskou hysterii. V uplynulém týdnu ruské orgány oznámily zvýšené riziko teroristických 
útoků ve čtyřech regionech sousedících s Ukrajinou a na okupovaném Krymu. Zejména v oblasti Belgorodu a Kursku 
místní orgány informovaly o kopání zákopů, aby byly připraveny v případě útoku údajných ukrajinských 
dobrovolnických praporů a sabotážních skupin. 
 

Dezinformace. Putin pronesl projev o ruské invazi na Ukrajinu v jeho v současnosti vzácném offline vystoupení spolu 
s běloruským soudruhem. Putin prohlásil, že Moskva "nemá jinou možnost", než zasáhnout na ochranu separatistů, 
porazit neonacisty a "pomoci lidem". Cíl speciální operace na ochranu Donbasu je ušlechtilý a bude splněn. Ruský 
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prezident rovněž poznamenal, že Kyjev veřejně odmítl dodržet Minské dohody a že „nebylo možné pokračovat v 
trpění té genocidy“. Cílem kampaně je nyní získat více území ve prospěch separatistů ve dvou východních 
provinciích, v regionu známém jako Donbas. Zahrnuje přístav Mariupol, který se pod ruským obléháním změnil v 
pustinu.  
 
Pátá kolona Ruska. Ukrajinská tajná služba zatkla významného Putinova spojence Viktora Medvedčuka. Medvedčuk 
je vůdcem strany Opoziční platforma - Pro Život, proruské politické strany na Ukrajině a kmotrem Putinových dcer. V 
únoru utekl z domácího vězení a včera byl přistižen při pokusu o útěk z Ukrajiny v uniformě ukrajinské armády. 
Prezident Zelenskyj nabídl, že ho vymění jako válečného zajatce za ukrajinské vojáky a civilisty, kteří byli zajati Rusy.   
 
Církev "mimo" politiku. Vatikán plánoval pozvat ukrajinskou ženu a ruskou ženu, aby společně nesly kříž během 
papežské křížové cesty v římském Koloseu 15. dubna. Tato myšlenka však pobouřila ukrajinskou komunitu, neboť 
byla považována za výzvu k "usmíření" s Ruskem. Diplomaté a arcibiskup ukrajinské katolické církve se již obrátili 
na papežství, aby tuto myšlenku přehodnotili. Arcibiskup Ševčuk prohlásil, že plán je "nekoherentní a dokonce 
urážlivý, zejména v souvislosti s očekávaným druhým, ještě krvavějším útokem ruských vojsk na naše města a 
vesnice". 
 
Čtenářský koutek.  

● V jakém okamžiku lze ruské válečné zločiny na Ukrajině považovat za genocidu? | Atlantic council - 
Bohdan Vitvitsky, bývalý rezidentní právní poradce na americkém velvyslanectví v Kyjevě a zvláštní 
poradce ukrajinského generálního prokurátora, se domnívá, že přiznání, že v srdci Evropy probíhá 
genocidní kampaň, by vyvolalo všechny druhy geopolitických poplachů a vyvolalo výzvy k akci v 
celém mezinárodním společenství. 

● Proč je ruská televizní propaganda klíčová pro pochopení války na Ukrajině - CNN - podívejte se, jak 
ruská propaganda formuje obraz války v ruském veřejném diskurzu.  

● Můžeme být hodni Ukrajiny? - The Atlantic - George Packer se domnívá, že vedle války na Ukrajině 
potřebují Američané vyléčit to, co trápí demokracii, a zbavit se počínající rusifikace. 

 

Podcasty  

● Poslechněte si přednášku "Ukrajinský filozof o tom, co Putin nikdy nepochopil o Ukrajině" – Volodymyr 

Jermolenko v The Ezra Klein Show hovoří o tom, jak ruská invaze změnila ukrajinskou identitu. 

● Poslechněte si rozhovor Economistu s litevskou premiérkou Ingridou Simonyte "Ohrožuje dnešní 

Rusko pobaltské státy?"  

 

Statistiky: 
● Během války proti Ukrajině bylo odpáleno 1 540 ruských raket. 
● více než 870 000 lidí, kteří od ruské invaze uprchli do zahraničí, se vrátilo zpět na Ukrajinu. V současné době 

se denně vrací 25 000 až 30 000 Ukrajinců. 
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ranní 

13. dubna 2022: personál – kolem 19 800, tanky – 739, APV - 1964, dělostřelecké systémy – 358, raketomety 
MLRS - 115, protiletadlové systémy – 64, letouny – 158, vrtulníky – 143, neobrněná technika – 1429, lodě a 
čluny – 7, palivové nádrže – 76, bezpilotní letadla – 132, 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 ComeBackAlive.ua a Prytula Foundation. Zatímco Ukrajina vyzývá mezinárodní partnery, 

aby poskytli zbraně, dva největší fondy obstarávají veškerou možnou výbavu a vybavení pro 
ukrajinskou armádu a jednotky územní obrany.  

● 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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