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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00, 19.04.2022. 

 
Bitva o Donbas. "Nyní můžeme prohlásit, že ruské síly zahájily bitvu o Donbas, na kterou se připravují již 
dlouhou dobu," řekl ve svém večerním projevu prezident Zelenskyj. Prohlášení následovalo po předchozí 
zprávě tajemníka Rady pro národní bezpečnost a obranu Ukrajiny, podle níž ofenzíva byla zahájena téměř 
po celé frontové linii. Eskalace byla pozorována zejména ve směru do Charkovské, Luhanské a Doněcké 
oblasti. Po dvou týdnech přeskupování vojsk se očekává, že ofenzíva na Donbasu bude jednou z 
nejzuřivějších bitev. Zelenskyj informoval, že po přeskupení jsou ruské jednotky ve svých dalších krocích 
ostražitější a jednají strategičtěji.  Objevují se zprávy, že během jednoho dne ruské jednotky zaútočily všemi 
typy různých zbraní současně, aby postoupily dále. Boje v městském prostředí nahradí hlavně bojiště na 
rovinách a otevřených polích. Nyní je zapotřebí více těžkých zbraní, než kdy předtím.   
 

Města pod útokem. Intenzivní boje o Mariupol v blízkosti jedné z největších oceláren "Azovstal" pokračují. 
Na prostory továrny byly shozeny těžké bomby. V podzemních krytech hutního závodu je nejméně 1000 
civilistů, většinou žen s dětmi a seniorů. Velitelé praporů přítomných v Mariupolu vyzvali k otevření 
humanitárních koridorů, které by umožnily alespoň civilistům opustit město. Poradce starosty Mariupolu Petro 
Andriuščenko uvádí, že ruské jednotky pokračují v ostřelování obytných čtvrtí, kam se dřívě mohli vrátit 
civilisté. Podle zpráv oblastního guvernéra Luhanské oblasti pokračují bitvy o Rubižne, Lysyčansk a 
Severodoněck. V Kreminně v Luhanské oblasti se v pondělí odehrávaly těžké nepřetržité boje. Po postupu 
ruských vojsk je Kreminna dočasně obsazena ruskými silami. Čtyři lidé byli zastřeleni ruskými jednotkami, 
když se snažili opustit město. Rubižne a Popasna jsou další hlavní cíle v regionu. V Doněcké oblasti 
probíhaly bitvy kolem Lymanu, Marinky, Kramatorsku a Torecku. V oblasti Charkova pokračují nejtěžší bitvy 
směrem na Izjum. Jen za poslední den bylo 15 lidí zraněno a 5 lidí zabito. Obce v okrese Kryvorizkyj v 
Dněpropetrovské oblasti byly ostřelovány raketomety BM-21 Grad. Aktivní boje pokračují v Huljajpoli v 
Záporožské oblasti. Obec je ostřelována nejen dělostřelectvem, ale i zakázanými fosforovými bombami. V 
Irpini policie po vyšetřování zaznamenala, že ruští okupanti zabili 269 civilistů. Na okraji města se objevily 
desítky nových hrobů. Dnes večer bylo v Mykolajevu slyšet několik výbuchů. 
 
Zde je aktuální mapa situace na frontové linii.  
 
Lidská práva Děti z okupovaných území jsou dále deportovány do Ruska. Ukrajinská veřejná ochránkyně 
práv informuje o dalších 13 sirotcích a bezprizorních dětech nelegálně přesunutých do Ruska. Šest dětí z 
dětského domova rodinného typu bylo odvezeno z Mariupolu do ruského Rostova nad Donem. Jednomu z 
dětí se podařilo dostat do Záporoží, kde oznámilo, že ostatní děti byly odvezeny do Ruska.  
 
V Záporožské oblasti bylo zaznamenáno přibližně 155 případů únosů civilistů.  
 
Humanitární koridory z oblastí aktivních bojů a z dočasně okupovaných území byly uzavřeny na dva dny v 
řadě kvůli neustálému ostřelování, a nebudou otevřeny ani dnes. 
 
Zahraniční politika. V hlavním městě Kyjevě se opět otevřelo 16 velvyslanectví, včetně delegace EU, 
Francie, Itálie, Lotyšska, Litvy, Estonska, Polska, Turecka, České republiky, Slovinska, Vatikánu, Moldavska, 
Gruzie, Íránu, Kazachstánu, Tádžikistánu a Turkmenistánu. 
 
Bezpečnost životního prostředí. Únik chemikálií, jmenovitě amoniaku, překročil limity 163 krát v řece Ikvě 
poté, co zbytky ruské rakety poškodily nádrž s minerálními hnojivy v oblasti Ternopilu. Trosky po otřelování 
způsobily únik do řeky Ikvy, která prochází okresy Tenropil, Rivne a Lvov. Poté, co byly v řece na území 
Dubna v oblasti Rivne 6. dubna zaznamenány uhynulé ryby, odebrala Státní ekologická inspekce Ukrajiny 
vzorek a později potvrdila trestný čin proti životnímu prostředí.  
 
Média. Výbor pro svobodu projevu ukrajinského parlamentu informoval o 21 doložených případech úmrtí 

zástupců sdělovacích prostředků od začátku války. Reuters Institut připravil dříve přehled profilů některých 
zabitých zástupců médií.  
 
Digitální bezpečnost. Mapy Google otevřely pohled na ruskou vojenskou infrastrukturu. Obvykle jsou takové 

pohledy na mapách rozmazané nebo zobrazované v horší kvalitě. Nyní je však možné sledovat detaily 
vojenských základen. 
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Každoroční kybernetické válečné hry, známé jako cvičení Locked Shields, začaly 19. dubna v Tallinnu v 
Estonsku. Akci organizuje Centrum excelence pro kooperativní kybernetickou obranu Severoatlantické 
aliance. Program zahrnuje fiktivní kybernetická útočná cvičení, jež musí testovací týmy odrazit pod časovým 
tlakem. Letos jsou ve stejném týmu odborníci z Ukrajiny a Estonska. „Podobně smýšlející země musí 
spolupracovat, aby se ochránily,“ řekla Anett Numa, poradkyně pro mezinárodní politiku v oddělení 

kybernetické politiky estonského ministerstva obrany. 
 
Energetická bezpečnost. Další četba (v angličtině): 

● Osamělý Anatolij: Ruský velvyslanec je nejméně populárním mužem Washingtonu - POLITICO - „Cíl 
Ruska je mnohem velkolepější než ovládnutí jeho souseda. Jde o zabránění ovládnutí světa 
jakoukoli jednotlivou zemí“. 

● Patriarcha Kirill podporuje Putinovu válku a způsobuje rozepře v ruské pravoslavné církvi - The 
Washington Post 

 
Statistiky 

● Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí a Rada pro lidská práva OSN hlásí 2072 zabitých a 
2818 zraněných civilistů v době od 24. února do 18. dubna. Skutečná čísla jsou však potenciálně 
vyšší kvůli současnému nedostatečnému přístupu k údajům na územích intenzivních bojů.  

● 84,8 miliard dolarů představuje celkovou částku přímých škod na ukrajinské infrastruktuře v důsledku 
války zahájené Ruskem, zatímco celkové ztráty dosahují 600 miliard dolarů 

● 91 vzdělávacích zařízení bylo zničeno a 923 bylo poškozeno od začátku války. 
● Škody na civilní infrastruktuře se podle ministra financí počítají již na 270 mld. USD.  
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině 

ranní 19. dubna 2022: personál – kolem 20 800, tanky – 802, APV - 2063, dělostřelecké systémy – 
386, raketomety MLRS - 132, protiletadlové systémy – 67, letouny – 169, vrtulníky – 150, neobrněná 
technika – 1495, lodě a čluny – 8, palivové nádrže – 76, bezpilotní letadla – 158, speciální vybavení 
– 27, mobilní raketové odpalovací systémy SRBM – 4. Sledujte také interaktivní počítadlo ruských 
ztrát.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 
 

● Pomozte lidem postiženým ruskou válkou na Ukrajině vypěstovat více potravin v jejich 
soukromých zahradách.SeedsForUkraine (kse.ua) 

● 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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