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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 57. den. 
Připravily Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska 

 

Mariupol. Na schůzce s předsedou Evropské rady v Kyjevě prezident Zelenskyj oznamil, že Ukrajina je 

připravena na jakýkoli formát výměny svých civilistů a vojáku z Mariupolu za Rusy. „Jsme připraveni na různé 

formy výměny našich lidí za ruský lid, ruskou armádu, kterou opustili. Nechali mrtvoly a zraněné lidi. Proto je v 

zájmu našich lidí, vojenských i civilních, přistoupit na jakýkoli formát výměny,“ řekl Zelenskyj. 20. dubna se čtyřem 

evakuačním autobusům podařilo opustit Mariupol. 

 

Mykhailo Podolyak a Davyd Arahamia vyjádřili svou připravenost přijet do Mariupolu na jednání s ruskou stranou 

o evakuaci z města. Dříve dohodnutý humanitární koridor z Mariupolu byl včera zmařen kvůli pokračujícímu 

ostřelování ruskými jednotkami. Sviatoslav Palamar, zástupce velitele pluku Azov, vyzval k evakuaci vojáků a 

civilistů z Mariupolu za pomoci třetí strany. 

 

Ruské jednotky v Mariupolu začaly vyhrožovat civilistům zastřelením za to, že odmítají si nasadit bílé stuhy ve 

znamení „souhlasu‘‘. Bílé stuhy zároveň používají i ruské jednotky, což by vedlo ke zmatku v rozlišování civilistů 

od ruských jednotek. 

 

Města pod útokem. V Charkově byly po ostřelování rezidenční čtvrti Saltivka zasaženy požárem nejméně dva 

bytové domy. Těla 112 obětí byla vyproštěna z trosek na 40 místech v Charkově. Ukrajinští vojáci zadrželi postup 

ruských sil ze severovýchodního města Izjum v Charkovské oblasti směrem k nedalekému Sloviansku. V důsledku 

ostřelování v Mykolajivu 20. dubna byl zabit jeden člověk a další dva jsou zraněni. Střela zasáhla také vysílací 

kancelář státní televize v Mykolajivu. Ruští vojáci také ostřelovali Zelenodolsk v Dněpropetrovské oblasti a 

zaměřovali se na objekty infrastruktury. 

 

Města v okupaci. V Chersonské oblasti okupanti stanovili datum pseudoreferenda, který se má údajně konat 

27. dubna. 80 % Luhanské oblasti je v současnosti dočasně okupováno ruskou armádou. Rusové zničili všechny 

sklady potravin v Severodoněcku, zbývající civilisté se tak budou muset spoléhat pouze na humanitární pomoc. 

Navíc Popasna, Rubizhne a některé další vesnice sloučené komunity Hirska zůstanou až do konce války bez 

elektřiny, plynu a vody. Tamní infrastruktura je téměř zničena a nelze ji během aktivního ostřelování obnovit. 

 

Ukrajinská rozvědka uvádí, že Rusko plánuje po pseudoreferendech provést nucenou mobilizaci na okupovaných 

územích v Záporoží a Chersonské oblasti. Ukrajinci mají být posláni do nejžhavějších míst fronty, aby zaútočili 

na pozice ozbrojených sil Ukrajiny. 

 

Lidská práva. Ruské úřady zapojují teenagery z dočasně okupovaných území Ukrajiny, aby se účastnili války na 

Ukrajině. Liudmyla Denisova, ombudsmanka Ukrajiny, informuje, že na základě informací, získaných od 

partnerských organizacích na lidská práva pracujících v LDNR, se do vojenských aktivit zapojují nezletilí z 

vojensko-vlasteneckého klubu ‚Youth of Novorossia‘. Klub trénuje děti od 10 do 18 let v oblastech: vojenská 

výchova, tělocvik, lékařství, historie a taktika. V klubu je více než 90 dětí. Bylo zjištěno, že většina dětí pochází 

z nezabezpečených skupin. 

 

Human Rights Watch představila novou zprávu o zvěrstvech spáchaných v Bucha. Skupina výzkumníků z HRW 

pracovala v Bucha od 4. do 10. dubna a našla rozsáhlé důkazy o masových popravách, jiném nezákonném 

zabíjení, nucených zmizeních a mučení, které představují válečné zločiny a potenciální zločiny proti lidskosti. 

 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/825837.html
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-ready-hold-special-talks-with-russia-mariupol-negotiator-2022-04-20/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/20/7340861/
https://suspilne.media/230923-mikolaivska-filia-suspilnogo-potrapila-pid-raketnij-obstril-rosijskih-vijsk/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/psevdoreferendum-v-hersonskiy-oblasti-provedut-27-kvitnya-novini-ukrajini-50235625.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/20/7340894/
https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/295521419425952
about:blank
https://www.hrw.org/news/2022/04/21/ukraine-russian-forces-trail-death-bucha
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Vanda Semjonovna Obiedková, která přežila holocaust, zemřela ve sklepě v Mariupolu ve věku 91 let. Paní 

Obiedková přežila nacistickou okupaci v Mariupolu, když jí bylo 10 let, ale zemřela ve sklepě během ruské 

okupace o 81 let později. 

 

Zahraniční politika. Šéf Evropské rady Charles Michel navštívil Kyjev a Borodianku. Předseda Evropské rady 

Charles Michel oznámil, že 5. května bude spuštěn svěřenecký fond pro solidaritu s Ukrajinou. President 

Zelenskyj přivítal myšlenku nadcházejícího šestého sankčního balíčku a zároveň vyzval Brusel, aby posílil 

sankční balíček včetně ropného a plynového embarga. 

 

Ministři financí G7 uvedli, že poskytli a společně s mezinárodním společenstvím přislíbili Ukrajině dodatečnou 

podporu přesahující 24 miliard dolarů na rok 2022 a dále. Ministři G20 odsoudili Moskvu za válečné zločiny na 

Ukrajině. Silné debaty se však především týkaly osobní účasti ministra financí Ruska. Zástupci USA, Evropské 

centrální banky, Kanady, Ukrajiny a další opustili místnost během projevu ruského zástupce. 

 

Generální tajemník OSN, António Guterres, požádal o samostatná setkání s prezidentem Volodymyrem 

Zelenským v Kyjevě a s prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě v rámci společného úsilí o ukončení války. 

Generální tajemník Guterres, následovaný místopředsedou EU, Josepem Borellem, také vyzývá k velikonočnímu 

příměří ve znamení blížícího velikonočního víkendu pro pravoslavně věřící. Rusko však návrh již odmítlo. 

 

Japonsko schválilo zákon, který formálně odejme Rusku obchodní status „nejvýhodnějšího národa“ kvůli jeho 

invazi na Ukrajinu a z návaznosti s Tokiem, který zvýšil sankce po odhalení ruských vojenských zvěrstev vůči 

civilistům. Odvolání obchodního statusu bude zahrnovat cla na většinu dovozu z Ruska a také uvalení vyšších 

cel na ruské produkty. Rozhodnutí nepočítá s cíleným dovozem ropy, zkapalněného zemního plynu a také 

palladia, které nebylo součástí tarifu. 

 

Energetická bezpečnost. EU plánuje přistoupit ke skutečnému zákazu ruské ropy. Zamýšlený plán předpokládá 

postupný přechod. Postupné vyřazování zohlední specifika země i způsoby dodávek. Ačkoli Německo a 

Maďarsko byly nejhlasitější, pokud jde o odmítnutí ruského plynu a ropy, německá ministryně zahraničí Annalena 

Baerbock uvedla, že Německo plánuje do léta snížit ropu na polovinu a do konce roku bude na nule. Podrobnosti 

unijního zákazu by mohly být velvyslancům EU předloženy již příští týden. 

 

Digitální bezpečnost. Agentury pro kybernetickou bezpečnost Spojených států, Velké Británie, Austrálie, Kanady 

a Nového Zélandu – které společně tvoří alianci Five Eyes pro sdílení zpravodajských informací – varují před 

potenciální hrozbou zvýšeného kybernetického útoku ze strany Ruska proti kritické infrastruktuře v reakci na 

sankce uvalené jako trest za invazi na Ukrajinu. K podobným útokům již došlo, ačkoli Rusko nebylo přímo zmíněno 

jako odpovědné. Před zahájením války v plném rozsahu Rusko zahájilo vážné a časté pokusy zaměřit se na 

ukrajinskou komunikační a kritickou infrastrukturu. Ministerstvo pro digitální transformaci Ukrajiny proto spustilo 

IT armádu k udržení kybernetické fronty. 

 

Mezitím digitální inovace na Ukrajině vzkvétají. Byla vyvinuta nová aplikace Rescue from Explosion, která pomáhá 

určit vzdálenost k výbuchu. Dříve se aplikace Air Raid Alarm stala jednou z nedílných aplikací pro každodenní 

použití. 

 

Sportovní komunita. Pořadatelé Wimbledonu od letošního léta zakážou účast na turnaji všem tenistům z Ruska 

a Běloruska. Tlak přichází po sílícím tlaku ze strany vlády Spojeného království a mezinárodní sportovní komunity, 

která zavírá dveře ruským a běloruským sportovním hráčům k účasti na mezinárodních soutěžích. Asociace 

tenisových profesionálů a Světová tenisová asociace označily rozhodnutí za nespravedlivé a velkým zklamáním, 

zatímco řada tenistů rozhodnutí uvítala. 

 

https://twitter.com/AuschwitzMuseum/status/1516466983075823626
https://twitter.com/eucopresident/status/1516841874358734852
https://www.reuters.com/world/europe/eu-councils-michel-makes-surprise-visit-kyiv-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/g7-finance-ministers-pledge-more-than-24-bln-ukraine-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/yellen-boes-bailey-others-walk-out-g20-meeting-russians-speak-2022-04-20/
https://twitter.com/cafreeland/status/1516821378288308225?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1516821378288308225%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2022-04-20%2Fyellen-leads-g-20-meeting-walkout-as-russian-officials-spoke
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-20/yellen-leads-g-20-meeting-walkout-as-russian-officials-spoke?utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_content=business&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social&fbclid=IwAR1PPbxypmbWVtRwi2R-ph8hGfp9Rb8k6PmmWZIgb-eDCzq4M88H7ksI0Ns
https://news.un.org/en/story/2022/04/1116562
https://twitter.com/antonioguterres/status/1516446278082826250?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1516446278082826250%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fnews%2F2022%2F4%2F20%2Fun-urges-pause-in-fighting-in-ukraine-during-orthodox-easter
https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1516917508879663104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1516917508879663104%7Ctwgr%5Ehb_2_10%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Frosiya-vidmovila-u-velikodnomu-peremir-ji-ostanni-novini-50235637.html
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-tokyo-europe-moscow-e264ff718a4c998fe66c67e687864b12
https://www.politico.eu/article/eu-closes-in-on-russian-oil-ban-vladimir-putin-ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=5fdcf56b04-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_21_04_27&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-5fdcf56b04-189729529
https://www.reuters.com/world/europe/west-warns-russian-cyberattacks-critical-infrastructure-2022-04-20/
https://techno.nv.ua/ukr/it-industry/v-ukrajini-stvorili-programu-rescue-from-explosion-yaka-dopomagaye-viznachiti-vidstan-do-vibuhu-50235480.html?%20utm_source%20=%20telegram
https://www.nytimes.com/2022/04/20/sports/tennis/wimbledon-ban-russia-belarus-players.html
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Mezitím ukrajinský tým získal další tři medaile na soutěži mezi vojenskými veterány „Invictus Games“. Zlatou 

medaili získal Ihor Halushka ve veslování na trenažéru na 4 minuty, stříbrnou medaili také ve veslování na 

trenažéru na 1 minutu. Victor Lehkodukh získal také další "stříbro",  

 

Seznam četby.  

● Ukrajina spěchá s evakuací civilistů na východě v souvislosti na ruskou ofenzivu - WSJ  

● Skována válkou: Ukrajinský nový smysl pro národnost – POLITICO 

 

Statistika. 

● Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 21. 4. 2022 v 10:00: 

personál – kolem 21 000, tanky ‒ 829, APV ‒ 2118, dělostřelecké systémy – 393, MLRS – 136 , protiletadlové 

bojové systémy – 67, letadla s pevnými křídly – 172, vrtulníky – 151, měkká vozidla – 1508, čluny a lehkorychlostní 

čluny – 8, tankery – 76, operačně-taktický stupeň UAV – 166, speciální technika – 27, mobilní systém 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 k 

poskytnutí zbraní, jde o dvě z největších nadací, které i přes potíže obstarávají veškerou možnou výstroj 

a vybavení pro ukrajinskou armádu a jednotky územní obrany. 

● Dejte ukrajinským obráncům svobodu, kterou potřebují. Každý může požádat vaše zvolené představitele 

v USA, aby dali Ukrajině zbraně. Jak to udělat? Podívejte se na https://protectuakids.com/— podepište 

petici, pošlete dopis nebo napište příspěvek na Twitter. Pokud jste jinde ve světě – podpořte globální 

výzvu na sociálních sítích #ArmUkraineNow. 

● 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! 

 

https://babel.ua/en/news/77895-ukrainians-won-gold-and-two-silver-medals-at-the-invictus-games#:~:text=Ukrainians%20won%20gold%20and%20two%20silver%20medals%20at%20the%20Invictus%20Games&text=Ukrainians%20won%20three%20more%20medals,the%20simulator%20for%201%20minute.
https://www.wsj.com/articles/ukraine-rushes-to-evacuate-civilians-in-east-as-russias-offensive-pushes-forward-11650363570
https://www.politico.eu/article/forged-by-war-ukraines-new-sense-of-nationhood/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=5d9587c506-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_20_04_40&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-5d9587c506-189729529
https://minusrus.com/en
https://www.comebackalive.in.ua/
https://prytulafoundation.org/en
https://protectuakids.com/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/2022/04/02/war-in-ukraine-daily-update-day-38-10-00-am-2-04-2022%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7/
https://sharethetruths.org/about/

