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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00 hod., 02.04.2022. 

Zahraniční politika. Roberta Metsola, prezidentka Evropského parlamentu, je ve městě. 
Prezidentka EP se setkala s předsedou Parlamentu Ukrajiny a také s prezidentem Zelenskym 
v Kyjevě. Ve společném prohlášení s předsedou ukrajinského parlamentu zdůraznila 
připravenost EU pomoci s přestavbou ukrajinských měst. Prezident Metsola ujistila Ukrajinu o 
podpoře EU: "Evropská unie oceňuje vaše evropské ambice a vaší snahu být kandidátskou 
zemí. A můžete počítat s plnou podporou Evropského parlamentu při dosahování tohoto cíle". 
Dodala, že humanitární a vojenská pomoc Ukrajině se zvětší.  

Kanadský premiér Justin Trudeau vyžaduje vyloučení Ruska z G20. Čína však oponuje. 
Setkání G20 je naplánováno na 15-16.11. na Bali, v Indonésii.  

Prezident Erdogan opět nabídl ukrajinskému a ruskému prezidentu setkání v Istanbulu.  

Evropská komise vydala prohlášení o odvodu ruské armády na Krymu a Sevastopolu, uvádějíc 
informace o porušení mezinárodního humanitárního práva. Prezident Zelenskyi ve své 
večerním projevu podpořil odvod vojsk. Povolání všech způsobilých mužů na nelegálně 
připojeném Krymu znamená odvolání místního obyvatelstva, včetně Krymských Tatarů, 
bojovat proti Ukrajincům.  

Města pod útokem. Ruské vojáci se údajně stáhli z Kyjevské oblasti, nicméně, boje na 

silnicích směrem ke Kyjevu a na okrajích nadále pokračují. V pátek na Ukrajině bylo 
osvobozeno ukrajinskou armádou kolem 30 osad. I přes to že počet ruských vojáků v Kyjevské 
oblasti se snížil, rakety a nálety stále pokračují nad hlavami civilistů. V pátek bylo z území 
Běloruska na Ukrajinu vypuštěno okolo 30 raket. Série výstřelů zasáhla Dnipro, Kremenchuk 
a Poltavu, oblast Odesa. Během opouštění Ukrajiny, ruská vojska zaminovaly cukrářskou 
továrnu v Bucha, v Kyjevské oblasti, a otrávili vše zbývající zboží. Nejaktivnější boje 
pokračují v Izium, Kharkivsku. Kryvyi Rih byl vypálen z BM-21 "Grad". Stálé ostřelování 
pokračuje v regionech Cherson, Doněcku a Luhansk.  

Stažení jednotek na severu země nechává všechny v pozoru, mohlo by se totiž jednat jen o 
přesunutí a zesílení útoků na východě až do Azovského moře. Prezident a šéf Rady národní 
bezpečnosti a obrany Ukrajiny ve svých včerejších projevech varoval, že těžké boje jsou stále 
před námi, vzhledem k tomu, že Rusko má v úmyslu ukončit válku vítěznou přehlídkou 9. 
května 

Evakuace z Mariupolu byla zmařena i přes bezpečnostní dohody a zapojení Mezinárodního 
výboru Červeného kříže (MVČK). MVČK původně informoval o evakuaci téměř 2000 civilistů 
z okupovaného Mariupolu. O několik hodin později se však evakuační vozy musely vrátit, 
protože neexistovala žádná záruka bezpečného průchodu, uvedla organizace v prohlášení. 
Ve čtvrtek se přitom ještě podařilo až 3000 lidem opustit město jinou cestou. Další pokus o 
evakuaci bude v sobotu. 

V Melitopolu ruské jednotky unesly tři ředitele škol, zatímco žáci jsou drženi ve městě jako 
lidský štít. Dříve všichni ředitelé škol rezignovali kvůli odporu spolupracovat s Rusy. V 
okupovaném Melitopolu zůstává asi 70-75 tisíc lidí. Ruské jednotky narušují evakuaci na 
Ukrajinu, umožnují pouze svobodný odchod na Krym. 

Druhá výměna válečných zajatců se uskutečnila v oblasti Záporoží. 86 ukrajinských vojáků, 
včetně 15 žen, bylo vyměněno za 86 ruských bojovníků. 

Okupační strategie. Na okupovaných územích ruské síly připravují půdu pro konání 
nezákonných referend. Všichni, kdo jsou proti okupačním silám, jsou zadrženi nebo stíháni. V 
Tokmaku v Záporožské oblasti je údajně nezákonné referendum naplánováno na 4. dubna. V 
Melitopolu jsou civilisté a civilní infrastruktura používána jako lidský štít. Starosta města 
informuje, že ruské jednotky se snaží připojit město k internetové lince z Krymu, aby omezily 
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a kontrolovaly tok informací. Ruští vojáci zabavují humanitární pomoc přicházející z Ukrajiny 
a distribuují ji, jako by to byla ruská. 

Porušování lidských práv a válečné zločiny. Amnesty International získala nová svědectví 
a důkazy o porušování lidských práv a válečných zákonů. V posledních týdnech ruské síly při 
útocích na hustě obydlené civilní oblasti používaly nekonvenční zbraně, jako jsou kazetová 
munice, a nepřesné zbraně s širokým rozsahem, příkladem jsou neřízené „tupé“ bomby a salvy 
vícenásobných raketometů (MLRS). Útoky jsou nesouvislé a nekoordinované s cílem 
dosáhnout maximálních škod a zranění. V současnosti se civilisté potýkají s komutačními 
problémy, protože v hotspotech je špatné nebo žádné připojení k internetu nebo k televizním 
operačním systémům. Dříve v březnu docházelo k častým útokům na telekomunikační věže. 
Zranitelné skupiny jsou zvláště ohroženy kvůli problémům se získáním léků a zdravotní péče 
nebo kvůli narušení celkové mobilitě k opuštění horkých teček. 

Energetická bezpečnost. Rafael Grossi, šéf Mezinárodní asociace pro atomovou energii 
(MAAE), povede asistenční a podpůrnou misi MAAE pro JE Černobyl. Rozhodnutí bylo 
oznámeno po jeho návštěvě Ukrajiny a Ruska tento týden. Bude to jedna z prvních sérií misí 
k jaderné bezpečnosti a zabezpečení #Ukrajiny. 

Potravinová bezpečnost. Předseda vlády Ukrajiny informoval, že sezóna řezání začala v 21 
regionech Ukrajiny bez ohledu na vojenské aktivity po celé zemi. Celkový rozsah však může 
být o 25-30% nižší ve srovnání s předchozím rokem kvůli probíhajícím bitvám a minám kolem. 

Kultura. AFP a UNESCO hlásí, že nejméně 53 ukrajinských historických památek, 
náboženských budov a muzeí bylo poškozeno během ruské invaze do země. První předběžný 
seznam zcela nebo částečně poškozených míst UNESCO obsahoval 29 náboženských míst, 
16 historických budov, čtyři muzea a čtyři památky. Ukrajinské ministerstvo kultury hlásí 135 
zločinů spáchaných Rusy na ukrajinskou infrastrukturu. 

Digitální bezpečnost. Pravidelná aktualizace od Anonymous. Hackeři zveřejnili 15 GB dat 
ukradených z charitativního křídla ruské pravoslavné církve a zveřejnili zhruba 57 500 e-mailů 
a také informace z Lipetsk Mechanical Plant. Ruský výrobce tanků a protiletadlových letadel. 

Dezinformace. Ukrajinské letectvo vyvrátilo některé z nejčastějších mylných informací, které 
kolují v médiích. Uvedli jsme pár z nich jako příklad, více se dozvíte po kliknutí na odkaz. 

● Mýtus 1: Úspěchy Ukrajiny na zemi vyhrají válku. Pravda: Vzdušná převaha je v této válce 

rozhodujícím faktorem. Vzdušná převaha hrála klíčovou roli ve všech válkách od druhé 
světové války. 

● Mýtus 2: Ukrajinské letectvo je vybaveno k účinné obraně země proti Rusku. Pravda: Ruské 
letectvo je mnohonásobně větší než ukrajinské a má přístup k pokročilejším radarovým a 
raketovým technologiím 

Seznam četby:  

 Příroda a válka: jak ruská invaze ničí ukrajinskou divokou přírodu – Ecoaction. 
Nevládní organizace se sídlem na Ukrajině připravila přehled trestných činů a škod na 
životním prostředí spáchanými Rusy během prvního měsíce války na Ukrajině.  

 Nejslavnější žijící skladatel Ukrajiny je nyní uprchlíkem – The New York Times 
(nytimes.com) Krásný a smutný příběh kyjevského skladatele, který uprchl z Ukrajiny 
kvůli válce. Příběh reflektuje některá jeho díla, která byla reakcí na majdanskou 
revoluci a pokračující válku 

Seznam k schlédnutí:  

 ‚Děsivé‘: Voják popisuje setkání s ruskými bojovníky – Erin Burnett ze CNN hovoří s 
Volodymyrem Demčenkem, ukrajinským filmařem a vojákem, o tom, co vidí na zemi 
uprostřed ruských požadavků na omezení sil.  
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 Zima v plamenech: Ukrajinský boj za svobodu – Netflixem promítaný příběh Revolution 
of Dignity (EuroMaidan) na Ukrajině v letech 2013–2014, který poskytuje zázemí pro 
současnou Ukrajinu: to, co začalo pokojnými studentskými demonstracemi, se stalo 
plnohodnotným hnutím za občanská práva na Ukrajině. Film poskytuje Netflix zdarma 
na YouTube. 

Statistika: 

 6 266 bylo dnes evakuováno z horkých teček 

 Bylo poškozeno 869 vzdělávacích institucí, z toho 83 zcela zničeno 

 Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské 
armády k 2. dubnu 2022 v 10:00: 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 „Halabuda“ je nevládní organizací v Mariupolu. Před válkou 
to byla jedna z nejaktivnějších organizací zabývajících se sociálními iniciativami, 
vzděláváním, sociálním podnikáním atd. V současnosti se však části týmu 
podařilo přestěhovat do Záporoží, někteří jsou stále v Mariupolu. Své úsilí však 
zaměřili na evakuaci, humanitární pomoc těm, kteří uprchli, a také na podporu 
místní armády. 

 Sdílejte toto aktuální informace o situaci na Ukrajině, buď na sociálních médiích, 
s místními médii nebo šířením této stručné aktualizace.  

 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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