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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00 hod., 14.04.2022. 

Zahraniční politika. Prezidenti Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska navštívili 13. března Kyjev. Na Ukrajině 

prezidenti navštívili Borodyanku v Kyjevské oblasti, město, které bylo během měsíce ruské okupace téměř 

zcela zničeno. Prezidenti ve společném prohlášení vyzvali ke zvýšení vojenské podpory pro Ukrajinu a k 

tomu, aby Rusko zodpovídalo za akce svých jednotek na území. 

Kanadský premiér Trudeau pokračoval v žalobě po americkém prezidentovi a označil ruské aktivity na 

Ukrajině za „genocidu“. Mezitím francouzský prezident Emmanuel Macron odmítl nazývat věci jejich jménem 

s odkazem na to, že je opatrný při používání tak silného termínu ve vztahu k „bratrským“ národům. Mluvčí 

ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko prohlášení odsoudil odkazujíc, že „bratrští“ lidé 

„nezabíjejí děti, nestřílejí civilisty, neznásilňují ženy, nemrzačí staré lidi a neničí domovy jiných ‚bratrských‘ 

lidí“. 

Prezident Joe Biden ve středu schválil novou vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 800 milionů dolarů. Balíček 

obsahuje dělostřelectvo a vrtulníky, které mají zvýšit obranu Ukrajiny proti zesílené ruské ofenzivě na 

východě země. 

OBSE/ODIHR nepovažuje Bělorusko za součást mezinárodního ozbrojeného konfliktu. Země poskytuje své 

území jako odpalovací rampu pro ruské rakety mířící na Ukrajinu, nicméně „sama se nedopouští násilných 

činů nebo jiných činů, které by představovaly přímou účast osob připisovaných Bělorusku na nepřátelských 

akcích“. 

OSN. Rusko ztratilo své členské křeslo ve čtyřech orgánech OSN. Rovněž Rusko nebylo zvoleno členem 

Výboru pro nevládní organizace, Výkonné rady žen OSN, Výkonné rady UNICEF a Stálého fóra pro otázky 

domorodých obyvatel. Vzhledem k tomu, že Rusko již není členem Stálého fóra domorodých národů, nahradí 

ho Ukrajina svým zástupcem krymských Tatarů. 

Města pod útokem. Ostřelování Charkova se v posledních dnech výrazně zvýšilo, říká starosta Charkova. 

Civilní infrastruktura zůstává jedním z hlavních cílů ruských vojáků. Byly zaznamenány intenzivní 

dělostřelecké údery na Pivničnou Saltivku, 602.mikrookres, KhTZ, vesnice Žukovskij. V důsledku toho zemřeli 

4 lidé a 10 bylo zraněno. Místní úřady varovaly lidi, aby zůstávali v úkrytech i přes vypnuté zvukové 

upozornění, a to kvůli probíhající aktivní střelby ve městě. Pokračují těžké bitvy o město Izium v Charkovské 

oblasti, které Rusko považuje za strategické město pro další pokrok. Přicházejí zprávy o dalších útocích 

fosforovými bombami v Záporoží. Krajské úřady hlásí, že v obci Novodanylivka v okrese Pologiv byl požárem 

zasažen obytný dům v důsledku dělostřeleckého ostřelování fosforovou municí. Střela zasáhla 

víceúrovňovou obytnou budovu v Čerkasech, v Doněcké oblasti. Nejméně sedm lidí bylo zraněno při 

raketovém útoku ruských okupantů na Čerkasy v Doněcké oblasti. Během jednoho dne bylo v Doněcké 

oblasti poškozeno nebo zničeno 34 budov, včetně 22 obytných. Mezitím partyzánské jednotky v okupovaném 

Melitopolu úspěšně vzdorují okupaci – uvádí se, že 70 ruských vojáků zemřelo z ‚neznámých‘ důvodů. 

Mariupol. Ruské jednotky připravují přehlídku na Den vítězství, 9. května, v Mariupolu. Za tímto účelem je 

centrum města vyčištěno od trosek a mrtvých těl. Městská rada Mariupolu hlásí, že Rusko úmyslně vytváří 

humanitární katastrofu tím, že ničí všechny připravené evakuační autobusy a brání lidem opustit město. Za 

poslední měsíc Rusko výrazně posílilo sevření kolem Mariupolu tím, že město rozdělilo na tři části. 

 

Mezitím bylo v Mariupolu zaznamenáno 13 mobilních krematorií, která čistí ulice od těl mrtvých civilistů. 

Okupanti se snaží pomocí filtračních táborů identifikovat všechny potenciální svědky zvěrstev a zabít je. 

Vojenská rozvědka Ukrajiny opakovaně zaznamenala použití mobilních krematorií v Černihovské oblasti a 
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v Novoaydaru, v Luhanské oblasti. Ruské ozbrojené síly také používají mobilní krematoria ke zničení těl 

svých vlastních vojáků, aby skryly skutečný počet obětí. 

Stíhání válečných zločinů. Bylo zahájeno vyšetřování válečných zločinů spáchaných Ruskem na Ukrajině. 

Hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC) společně s generálním prokurátorem Ukrajiny navštívili 

ukrajinské město Bucha. Žalobce ICC uvedl: „Ukrajina je místem činu. Jsme zde, protože máme rozumné 

důvody se domnívat, že jsou páchány zločiny v rozporu s jurisdikcí ICC.“ 

Státní bezpečnost Ukrajiny (SBU) zahájila již 2882 trestních řízení souvisejících s ruskou válkou proti 

Ukrajině. K soudu již bylo zasláno 29 trestních řízení, zahájeno 1694 případů pro porušení zákonů a 

válečných zvyklostí. SBU také v současné době dokumentuje fakta o masovém vyhlazování obyvatel Buchy, 

Irpіn, Gostomel, Sumy, Chernihiv, Charkov, Mariupol, Mykolayiv a dalších osad. Mezi zločiny útočníků patří 

špatné zacházení s civilisty, mučení a promyšlené zabíjení při použití nedovolených zbraní, ostřelování a 

ničení civilní a kritické infrastruktury atd. 

OBSE zveřejnila svou první „Zprávu o porušování mezinárodního humanitárního práva a práva lidských práv, 

válečných zločinech a zločinech proti lidskosti spáchaných na Ukrajině od 24. února 2022“. OBSE hlásí, že 

našla věrohodné důkazy naznačující, že dochází k porušování základních lidských práv, většinou v oblastech 

pod účinnou kontrolou Ruska. OBSE podrobně prozkoumala konkrétně dva incidenty, ke kterým došlo v 

obleženém a těžce zničeném městě Mariupol, kde nadále zůstává uvězněno asi 150 000 až 300 000 civilistů, 

žijících v nesnesitelných podmínkách – útoky na Mariupolský porodní dům a dětskou nemocnici a 

činoherní divadlo Mariupol. OBSE dochází k závěru, že oba incidenty představují s největší 

pravděpodobností hrubé porušení mezinárodního humanitárního práva a ti, kdo je nařídili nebo provedli, 

spáchali válečný zločin. 

Lidská práva. Ombudsmanka Liudmyla Denisová uvedla, že Chersonský region, který je měsíc okupován, 

je na pokraji humanitární katastrofy. Jak již bylo dříve oznámeno, ruští vojáci obsadili humanitární centrum a 

zabavili léky, dětskou výživu a plenky. Pokračuje stíhání a únosy proukrajinských aktivistů. Podle krajské 

prokuratury drží Rusové jako rukojmí 137 lidí včetně 4 novinářů. Místní hlásí, že ti, kdo nesouhlasí s 

okupačním režimem, jsou mučeni. V současné době jsou v regionu uzavřeny ukrajinské zpravodajské kanály, 

a proto pokračují silné dezinformace prostřednictvím jejich vlastních médií a sociálních sítí. Tisíce lidí však v 

regionu stále zůstávají a neplánují opustit své domovy a osoby v nouzi. 

Rusko údajně připravuje návrh zákona na zjednodušení adopčního řízení unesených dětí z Ukrajiny a L/DNR. 

V březnu Putin vyzval k legislativním změnám, které by ruským státním příslušníkům umožnily adoptovat 

sirotky z Donbasu, kteří nemají ruské občanství. Ombudsmanka Liudmyla Denisová uvedla, že více než 121 

000 dětí opustilo Ukrajinu a údajně vypracovala návrh zákona, který by zjednodušil a urychlil postupy adopce 

pro sirotky, a dokonce i pro ty, kteří mají rodiče a jiné příbuzné. 

 

Ekonomické zabezpečení. OSN ve své nedávné zprávě varuje, že ruská válka na Ukrajině ovlivní až 1,7 

miliard lidí – více než jedna pětina lidstva se bude potýkat s chudobou, bídou a hladem. Úroveň chudoby se 

v celém světě zhorší v důsledku souběžných potravinových, energetických a finančních krizí. Od začátku 

roku 2022 se ceny pšenice a kukuřice zvýšily o 30 procent, ceny ropy vzrostly za poslední rok o více než 60 

procent a ceny zemního plynu a hnojiv se více než zdvojnásobily. OSN vyzývá ke společnému úsilí 

mezinárodního společenství zabránit další chudobě v již tak zranitelných zemích. 

Sankce. Spojené království zavedlo sankce proti 206 fyzickým a právnickým osobám z Ruské federace. 

Švýcarsko přijalo poslední kolo sankcí Evropské unie proti Rusku a Bělorusku a nyní plně odpovídá seznamu 
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sankcí EU. Dalšími cíli sankcí jsou 200 jednotlivců a subjektů, včetně dvou dcer ruského prezidenta Vladimira 

Putina. 

Čtenářský koutek.  

 Ruské zločiny na Ukrajině přerostly v genocidu. Prokázání toho může změnit svět | European 

Pravda (eurointegration.com.ua) 

Podívejte se na audio projekt ‚Listen to the voice of Mariupol‘ – sérii příběhů lidí, kterým se podařilo uprchnout 

z obleženého města Mariupol. 

Statistika: 

 Od začátku války bylo zabito 197 dětí a 548 zraněno.  

 Přibl. 300 000 km2 území Ukrajiny vyžaduje odminování. Podívejte se na webové stránky SES o 

aktuálním stavu odminovacích aktivit. 

 Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 14. dubnu 

2022 v 10:00: personál – kolem 19 900, tanky ‒ 753, APV ‒ 1968, dělostřelecké systémy – 366, MLRS 

– 122, protiletadlové bojové systémy – 64, letouny s pevnými křídly – 160, vrtulníky – 144, měkká 

vozidla – 1437, čluny a lehko rychlostní čluny – 7, tankery – 76, operačně-taktický stupeň UAV – 134, 

speciální technika – 25, mobilní systém 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“ dodávající vybavení do 

hotspotů, jako je Mariupol. Bývalí kulturní aktivisté, umělci a organizátoři největších večírků 

získali a poskytli vojenskou podporu (např. neprůstřelné vesty, drony, termovizní systémy 

atd.) ve výši téměř 250 000 dolarů. 

 Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a našich webových stránkách.  

 Náš projekt můžete podpořit dary přes PayPal. Více informací zde. 

Děkujeme za podporu Ukrajiny! Sláva Ukrajině! 
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