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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 58. den. 
Připravily Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska 

 

Zahraniční politika. Premiéři Španělska a Dánska navštívili Kyjev, kde se setkali s prezidentem Volodymyrem 

Zelenským v gestu podpory. Premiéři Dánska a Španělska se ve čtvrtek během cesty do Kyjeva, zavázali poslat 

více zbraní Ukrajině. Dánský premiér kromě vojenské a humanitární pomoci oznámil připravenost Dánska obnovit 

přístavní město Mykolajiv. 

 

Lotyšský a estonský parlament prohlásil činy Ruska na Ukrajině za genocidu. Zákonodárci v Lotyšsku a Estonsku 

ve čtvrtek jednomyslně označili zabíjení civilistů v oblastech okupovanými ruskými silami za genocidu. Mezitím 

Rusko pokračuje v zrcadlových akcích ohledně vyhoštění diplomatů. Ve čtvrtek Rusko nařídilo uzavření 

lotyšských, litevských a estonských konzulátů a požádalo jejich zaměstnance opustit zemi. 

 

Zprávy hlásí, že německý kancléř Olaf Scholz vyloučil všechny těžké zbraně ze seznamu vojenské pomoci 

Ukrajině tím, že seznam zkrátil ze 48 na 24 stran. Spiegel mezitím oznámil, že byla možnost o „hlasování“ ohledně 

odmítnutí dodávek těžkých zbraní Ukrajině. Naopak německá ministryně zahraničí Annalena Baerbock říká, že 

neexistují žádné překážky pro posílání těžkých zbraní na Ukrajinu z Německa. 

 

Americký prezident oznámil další balíček vojenské pomoci pro Ukrajinu ve výši 800 milionů dolarů. Další kolo 

vojenské pomoci bude zahrnovat dělostřelecké systémy, houfnice a munici a taktické drony. Dalších 500 milionů 

dolarů bude poskytnuto přímé hospodářské pomoci. Spolu s vojenskou a ekonomickou podporou zahajují USA 

uprchlický program „United for Ukraine“. Včera ve Washingtonu se setkal ukrajinský premiér Denys Shmyhal s 

americkým prezidentem. Jednání se zaměřilo na již dříve oznámenou pomoc Ukrajině a další závazky k podpoře. 

 

Chorvatský premiér Andriy Plenković prohlásil, že přerušuje veškeré kontakty s proruským chorvatským 

prezidentem Zoranem Milanovićem. Prezident Milanović dříve oznámil, že na Ukrajině nebyla spáchána žádná 

zvěrstva. 

 

Během zasedání Mezinárodního měnového fondu opustil místnost britský ministr financí Rishi Sunak a jeho 

kanadský protějšek Chrystia Freeland během proslovu ruského delegáta. Podobná protestní akce se odehrála o 

den dříve na zasedání G20. 

 

Města pod útokem. Vlna útoků na železnici pokračuje. Dva raketové údery zasáhly Záporoží. Výbušná vlna a 

trosky rozbily okna ve čtyřech vagonech vlaku Záporoží-Lvov. Tři rakety udeřily na železniční infrastrukturu v 

Novomoskovském okrese Dněpropetrovské oblasti, uvedl šéf Dněpropetrovské oblastní státní správy, 

Valentyn Rezničenko. Železniční část je značně poškozena. V Charkově ruské jednotky ostřelovaly město 50krát 

za den pomocí MLRS, BM-21 Grad, BM-30 Smerch a dělostřelectva. V Doněcké oblasti, z území kontrolovaným 

Doněckem, opustilo 75 % obyvatel. V Luhanské oblasti ruské jednotky za posledních 24 hodin ostřelovaly 11 

osad. V Chersonské oblasti jsou všechny čtyři sloučené územní komunity okresu Beryslav a některé vesnice 

okresu Cherson na pokraji humanitární katastrofy. Mariupol. Ruský prezident si připsal vítězství v největší bitvě 

na Ukrajině, když po téměř dvou měsících obléhání prohlásil přístav Mariupol za „osvobozený“. I když stovky 

obránců byly stále schované uvnitř ocelárny. Vzhledem k tomu, že šlo o „úspěšnou“ operaci, vydal Putin „rozkaz 

nenapadat“ elektrárnu, ale nedovolit jediné osobě uprchnout z plánu. Bez ohledu na ‚rozkaz‘ ruské jednotky 

pokračovaly v bombardování a ostřelování území Azovstalu. Prohlédněte si pevnost ocelárny Azovstal v 

Mariupolu v době míru a poté po téměř dvou měsících války. Mariupol zůstává pro Rusko ve válce klíčový s 

ohledem na jeho polohu k zajištění pozemního koridoru na Krym a také v praxi k realizování své takzvaně 

‚denacifikační‘ politiky. 

 

https://www.reuters.com/world/europe/spains-pm-sanchez-denmarks-pm-frederiksen-visit-kyiv-2022-04-21/
https://www.reuters.com/world/europe/latvian-estonian-parliaments-say-russia-committed-genocide-ukraine-2022-04-21/
https://www.reuters.com/world/europe/russia-closes-baltic-consulates-expels-employees-2022-04-21/
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-wie-kanzler-scholz-mit-waffenlisten-trickste-79826290,view=conversionToLogin.bild.html#fromWall
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/friedrich-merz-versus-kanzler-olaf-scholz-wagt-die-union-das-projekt-kanzler-sturz-a-8782cd1b-9b16-4d1a-89e4-6f37065fc8fd
https://www.reuters.com/world/europe/no-taboos-weaponry-ukraine-says-german-foreign-minister-2022-04-21/
https://twitter.com/POTUS/status/1517167525708111873
https://twitter.com/POTUS/status/1517177592645922816
https://twitter.com/POTUS/status/1517182626183929857
https://twitter.com/POTUS/status/1517161729490395138
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/21/readout-of-president-bidens-meeting-with-prime-minister-of-ukraine-denys-shmyhal/
https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/croatias-pm-plenkovic-cuts-ties-with-president-milanovic-for-his-pro-russian-stance-articleshow.html
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/president-milanovic-no-war-atrocities-committed-in-ukraine/
https://www.reuters.com/world/uk-canada-walk-out-imf-meeting-russia-speaks-2022-04-21/
https://t.me/dnipropetrovskaODA/699
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-rosiji-proti-ukrajini-okupanti-50-raziv-obstrilyali-harkiv-novini-ukrajini-50235930.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-rosiji-proti-ukrajini-evakuaciya-z-doneckoji-oblasti-novini-ukrajini-50235957.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/leading-putin-ally-predicts-mariupol-victory-thursday-2022-04-20/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/21/7341180/
https://www.nytimes.com/2022/04/20/world/europe/mariupol-azovstal-steel-mill.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DJDmwaiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPomVvts1fNWOwl2VwSlpt6BmZABZSUprIb5FkUH46XwZ5Fquzn7cjv-b-5l2Ly0ux_BbGbsWKGP130-cwpuoo9icVn7xScNlP3aR-dx29R_3PcrAJwpVi5AMHfRx4TgCxt0PdqCbh7W-1N2D7kfAWeP6Ibav7EQcwxSCkbESWd_4Qs_69BfOtARNcXvPkJqOZq-0fhKVDsefMr-DIYxRoPUi7xtrbXOzBSMw8K3zPg8f75GruUggiDmBzyKply7RZyZmA&smid=tel-nytimes
https://www.reuters.com/world/europe/mariupol-ruined-port-city-that-russia-says-it-has-liberated-2022-04-21/
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Města v okupaci. Ruské jednotky mají za cíl zcela izolovat okupované osady od Ukrajiny. Proto nedovolí 

evakuaci na Ukrajinu ani dobrovolníkům s pomocí, vyhrožují jim okamžitým zabitím. V současné době je v 

Mykolajivské oblasti asi 20 obsazených vesnic. V Charkovské oblasti je okupováno 22 sloučených územních 

komunit. V Chersonské oblasti samozvané okupační úřady vyhlásily mobilizaci všech mužů z dočasně 

okupovaných území. V rámci přípravy takzvaného ‚referenda‘ navíc ruské jednotky provedou ‚sčítání lidu‘. Mezitím 

bude místním občanům zakázán pohyb mezi osadami. V Popasně v Luhanské oblasti zemřelo od ruské invaze 

více než 100 civilistů. Město stále čítá více než 2500 obyvatel. V současné době ruské jednotky ovládají polovinu 

města a z okupované části města jsou lidé deportováni do Pervomajska. Satelit detekoval hromadný hrob v 

okupované vesnici Manhush v Doněcké oblasti, necelých 20 kilometrů od Mariupolu. Jedná se o příkop dlouhý 

více než 300 metrů. Rusko také zakázalo vstup a výstup z ilegálně anektovaného Krymu, aby zajistilo jarní odvod 

na poloostrově, hlásí generální štáb. 

 

Lidská práva. Ukrajina požaduje od Ruska humanitární koridor ze Azovstal v Mariupolu. V současné době 

potřebuje evakuaci asi 1000 civilistů a 500 zraněných vojáků. 

 

Včera proběhla další výměna vězňů. „Dnes vracíme domů 19 lidí, včetně 10 vojáků (včetně 2 důstojníků) a 9 

civilistů,“ řekl Vereščuk. 

 

Ombudsmanka, Ljudmyla Denisová, uvedla, že okupační síly pokračují v násilném deportování ukrajinských dětí 

do Ruska. Onehdy byla do jedné z charitativních nadací Ruské federace (Vladimír) přivezena skupina 

ukrajinských teenagerů ve věku 14-15 let z Doněcka a Luhanska. Dostupné informace uvádějí, že byli zabiti rodiče 

dětí. 

 

Mezinárodní organizace pro migraci představila svou novou zprávu o situaci s vnitřně vysídlenými lidmi. Mezi 1. 

a 17. dubnem bylo vnitřně vysídleno přibližně 600 000 lidí. Procento vysídlení se od posledního podobného 

hodnocení v dubnu zvýšilo o 9 % a od poloviny března o 19 %. Zpráva uvádí, že od začátku války bylo nuceno 

opustit své domovy více než 7,7 milionu, což představuje 17 % populace země. 60 % vnitřně vysídlených osob 

(IDP) tvoří ženy. 

 

Vyšetřování válečných zločinů. Human Rights Watch zveřejnila podrobnou zprávu o válečných zločinech 

ruských sil od 4. do 31. března 2022, během jejich okupace  Buchy, města asi 30 kilometrů severozápadně od 

ukrajinského hlavního města Kyjeva. HRW našla rozsáhlé důkazy o tom, že toto území ruské síly používaly pro 

dělostřelectvo. Deklarace bezpečných škol, kterou podpořila Ukrajina a 113 dalších zemí, ale nikoli Rusko, říká, 

že země by neměly využívat vzdělávací zařízení pro vojenské účely a měly by podniknout jiné kroky k ochraně 

vzdělávání před útokem. HRW vyzývá ukrajinskou vládu, aby urychleně ratifikovala smlouvu ICC a formálně se 

stala členem soudu. Ukrajina není členem ICC, ale přijala jurisdikci soudu nad údajnými zločiny spáchanými na 

jejím území od listopadu 2013. 

 

Španělsko vyšle skupinu 39 forenzních a dalších expertů, aby podpořili práci prokurátora Mezinárodního trestního 

soudu při vyšetřování zločinů, spáchaných ruskými okupanty v oblasti Kyjeva. 

 

Ekonomické zabezpečení. Prezident Světové banky David Malpass uvádí, že náklady na fyzické poškození 

ukrajinských budov a infrastruktury v důsledku ruské invaze dosáhly zhruba 60 miliard dolarů a budou dále růst, 

jak válka pokračuje, říká Reuters. Z ukrajinské strany premiér Denys Shmyhal řekl, že ukrajinský HDP by mohl 

klesnout o 30 % až na 50 %, přičemž přímé a nepřímé ztráty zatím dosahují 560 miliard dolarů. Tato částka je 

podle údajů Světové banky více než třikrát větší než ukrajinská ekonomika, v roce 2020 činí 155,5 miliardy dolarů. 

Světová banka navíc počítá s přibližně 37% nárůstem cen potravin. 

 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-rf-proti-ukrajini-rf-izolyuye-okupovani-naseleni-punkti-ta-rozstrilyuye-ukrajinskih-volonteriv-50235721.html?utm_source=telegram)
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/21/7341198/
https://t.me/denisovaombudsman/5308
https://twitter.com/Hromadske/status/1517177179322388482
https://twitter.com/ukraine_world/status/1517377761643532334?s=21&t=kZh6c3zsETRdUdvFjBdY-g
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-receives-19-prisoners-war-russia-deputy-pm-says-2022-04-21/
https://t.me/denisovaombudsman/5314
https://displacement.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-report-general-population-survey-round-3-11-17-april-2022
https://www.hrw.org/news/2022/04/21/ukraine-russian-forces-trail-death-bucha
https://ssd.protectingeducation.org/
https://www.icc-cpi.int/news/icc-prosecutor-extends-preliminary-examination-situation-ukraine-following-second-article-123
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3463845-ispania-napravit-v-ukrainu-sudovomedicnih-ekspertiv-dla-rozsliduvanna-zlociniv-rosian.html
https://www.reuters.com/world/world-bank-estimates-ukraine-physical-damage-roughly-60-billion-so-far-2022-04-21/
https://www.bbc.com/news/business-61171529
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Sankce. Nejnovější britské sankce se zaměřují na generály, páchající zvěrstva na frontě na Ukrajině a na 

jednotlivce a podniky podporující Putinovu armádu. Nový balíček zahrnoval klíčové vůdce ruské armády, 

zaměřující se na ty, kteří velí frontové linii a páchají zvěrstva. Také 19 osob na seznamu souvisí s vojenským a 

obranným sektorem a s podnikáním. 

 

Čtenářský koutek.  

● Pusťte Ukrajinu dovnitř – Atlantik. Ivo H.Daalder, bývalý americký velvyslanec při NATO, vysvětluje, proč musí 

NATO přivítat Kyjev.  

● Ukrajina se řítí proti válce a času, Ukrajina se dostala do bienále – The New York Times (nytimes.com). Mezitím 

Benátské bienále probíhá, podívejte se na pět umělců z Ukrajiny, abyste je mohli sledovat. 

 

Seznam k shlédnutí.  

● Podívejte se na dokumentární film „Vzdálené štěkání psů“, který vypráví příběh 10letého chlapce, který žije na 

vesnici poblíž Mariupolu v roce 2015. Rodina opustila vesnici 23. února a měli lístky z Mariupolu, aby odjeli na 

bezpečnější místo. Ale začala ruská invaze a oni nedokázali opustit město. Poslední zpráva od rodiny přišla 17. 

března, pak se spojení s nimi ztratilo. Doufáme, že jsou naživu. A stále se můžete podívat na film a podpořit 

ukrajinské děti. 

 

Statistika.  

Ruští vojáci v oblasti Kyjeva zabili 1126 Ukrajinců, včetně 40 dětí. 

● Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 22. 4. 2022 v 10:00: 

personál – kolem 21 200, tanky ‒ 838, APV ‒ 2162, dělostřelecké systémy – 397, MLRS – 138 , protiletadlové 

bojové systémy – 69, letouny s pevnými křídly – 176, vrtulníky – 153, měkká vozidla – 1523, čluny a lehko 

rychlostní čluny – 8, tankery – 76, operačně-taktický stupeň UAV – 172, 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 největší nadace, které i přes potíže obstarávají veškerou možnou výstroj a 

vybavení pro ukrajinskou armádu a jednotky územní obrany. 

● 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://www.gov.uk/government/news/new-sanctions-targeting-putins-war-leaders
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/04/ukraine-join-nato-eu-membership/629619/
https://www.nytimes.com/2022/04/18/arts/design/ukraine-pavilion-venice-biennale.html
https://www.nytimes.com/2022/04/13/arts/design/ukraine-artists-instagram-russia.html
https://www.sharedotdoc.org/video/7/the_distant_barking_of_dogs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3463932-zaraz-vidomo-pro-1126-zagiblih-vid-ruk-rosian-na-kiivsini-zelenskij.html
https://minusrus.com/en
https://www.comebackalive.in.ua/
https://prytulafoundation.org/en
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/

