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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. 60.-61. den 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Pravoslavné Velikonoce na Ukrajině značí 60 dní ruské invaze na Ukrajině, stejně jako obvyklé neustálé ostřelování. 
 
Zahraniční politika. Americký ministr zahraničí Antony Blinken a ministr obrany Lloyd Austin navštívili Kyjev, aby se setkali s 
prezidentem Zelenským. Na schůzce za zavřenými dveřmi představitelé USA oznámili další kolo vojenské pomoci, jakož i 
postupný návrat zaměstnanců velvyslanectví USA a údajně nového velvyslance USA na Ukrajinu. Bridget Brink, současná 
americká velvyslankyně na Slovensku, bude ve Washingtonu vyhlášena velvyslankyní na Ukrajině. Před návštěvou se prezident 
Zelenskyj zmiňoval, že se bude snažit požádat o silnější zbraně. Rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg vidí jiný 
způsob, jak by se Ukrajina mohla dále rozvíjet, ale nenabídl členství v EU. Lotyšský ministr obrany mezitím na Twitteru uvedl, že 
všichni, kdo letos v létě nepodpoří udělení statusu unijního kandidáta Ukrajině, pracují proti zájmům Evropy. V neděli vedl 
prezident Volodymyr Zelenskyj telefonický rozhovor s tureckým prezidentem Tayyipem Erdoganem. Prezidenti jednali o nutnosti 
okamžité evakuace civilistů z přístavního města Mariupol, většinově okupovaného Rusy. 
 
Polsko a Ukrajina podepsaly memorandum o posílení spolupráce v odvětví železniční dopravy. Memorandum počítá se společnou 
logistickou společností obou zemí. Premiér Šmyhal poznamenal, že se tím výrazně zvýší objem železniční dopravy ukrajinského 
vývozu do EU a na světové trhy přes Evropu. 
 
Města pod útokem. Žádné velikonoční příměří na Ukrajině se nekonalo, ruské rakety znova zasáhly Ukrajinu. Oděsa byla 
ostřelována v sobotu, jak dříve "ohlásila" ruská média. V důsledku ostřelování bylo zabito asi 8 lidí, včetně tříměsíčního dítěte, a 
18 dalších bylo zraněno. O víkendu došlo k dalšímu ostřelování obytných čtvrtí Charkova, při kterém zahynuly 3 osoby a 6 bylo 
zraněno. V Čuhujivu v Charkovské oblasti stříleli ruští vojáci na výškovou budovu a soukromé sídlo, zabili 59letého muže a zranili 
další tři, včetně 11letého dítěte. O víkendu ruské jednotky ostřelovaly ukrajinské hraniční přechody v Černihivu. O víkendu byla 
ostřelována Sumská oblast, která hraničí s Ruskem. Kvůli neustálému ostřelování v Luhanské oblasti byla přerušena dodávka 
elektřiny do vodní čerpací stanice v Luhanské oblasti. Centrum Lysyčansku, stejně jako města Novodružesk a Pryvillja, zůstaly 
bez vody. Aktivní ostřelování měst Hirské, Zolote a Lysyčansku pokračuje – osm mrtvých, dva ranění, zničeno nejméně sedm 
domů a policejní stanice. V Poltavské oblasti bylo odpáleno devět raket – tepelná elektrárna a ropná rafinérie v Kremenčuku byly 
poškozeny. V dněpropetrovském Pavlogradu zasáhly železniční infrastrukturu a průmyslový podnik tři rakety. Železniční stanice 
jsou nadále cílem ruských raket – v pondělí ráno bylo raketami zasaženo pět železničních stanic. Na místě jsou zranění, nejméně 
16 osobních vlaků bude zpožděno. 
 
Britské zpravodajské služby hlásí, že i přes zintenzivnění útoků dosáhly ruské jednotky od oznámení snah o okupaci Donbasu 
menších zisků, ukrajinské protiútoky jejich snahy nadále brzdí. Navzdory moskevským prohlášením o dobytí Mariupolu pokračují 
nelítostné bitvy. To dále zpomaluje požadovaný postup ruských vojsk na Donbas. Navzdory určitým „úspěchům“ Rusů při 
dobývání způsobily ozbrojené síly Ukrajiny ruským jednotkám značné ztráty. Ruské ministerstvo obrany nabízí odškodnění 
rodinám zemřelých vojáků, údajně proto, aby je umlčelo. 
 
Města pod okupací. Ukrajinská zpravodajská služba hlásí, že ruské jednotky zahájily nucenou mobilizaci zdravotnických 
pracovníků na okupovaných územích Charkovské oblasti, aby poskytli lékařskou pomoc zraněným ruským vojákům v první linii. 
Nucená mobilizace ukrajinské mládeže je hlášena na okupovaných územích Charkovské, Záporožské a Chersonské oblasti. V 
zájmu zajištění mobilizačních opatření je pro civilní obyvatelstvo omezena možnost opustit Chersonskou oblast a přemístit se na 
území kontrolovaná Ukrajinou. 
 
Lidská práva. O Velikonočním víkendu byly opět zablokovány evakuační koridory z Mariupolu. Asi 200 obyvatel Mariupolu se 
chystalo odjet do Záporoží, ale když dorazili na shromaždiště, ruská armáda jim řekla, aby se rozptýlili kvůli nadcházejícímu 
ostřelování. Ruské jednotky šířily informace o možnosti evakuace do Ruska.  
 
Ruští vojáci uklízejí trosky Mariupolského divadla, aby posbírali těla a odklidili důkazy. Těla jsou přenášena do města Manhuš do 
masového hrobu. Nové satelitní snímky z 20. dubna ukazují druhý masový hrob poblíž Mariupolu. Hrob je o rozměrech 45 x 25 
metrů a může tam být pohřbeno minimálně 1000 obyvatel Mariupolu.  
 
U Mariupolu na okupovaných územích fungují čtyři filtrační tábory. Při deportacích odvádějí ruští vojáci lidi nejprve do filtračních 
táborů na důkladnou kontrolu. V táboře jsou lidé vyslýcháni mnoho hodin, neboť personál tábora kontroluje jejich doklady, telefony, 
osobní věci, pořizuje fotografie a otisky prstů. Hlavním cílem je identifikovat státní úředníky, zástupce ozbrojených sil Ukrajiny, 
bezpečnostní služby Ukrajiny a policie. Pokud jsou výsledky kontroly pozitivní, lidé obdrží dokumenty a jsou odesláni do Ruska. 
Deportovaní Ukrajinci jsou posíláni do zbídačených severních oblastí Ruska. 21. dubna Rusové odvezli 308 deportovaných 
obyvatel Mariupolu do Vladivostoku, z toho 90 dětí. Lidé byli umístěni do škol a ubytoven. Poté se plánuje umístění v různých 
osadách Přímořského kraje. Dosud bylo do Ruska deportováno přibližně 915 000 Ukrajinců, z toho 160 000 dětí a 2000 sirotků. 
 
Novináři ze Slidstvo.info přinesli důkazy o tom, že ruská pravoslavná církev pomáhá ruským bezpečnostním silám deportovat 
Ukrajince do Ruska. Novináři našli důkaz, že církev drží deportované Ukrajince na území svých klášterů po celé zemi. V 
místnostech jsou také umístěny bezpečnostní kamery, aby byl zajištěn nepřetržitý dohled. Informace pocházejí mimojiné z analýz 
e-mailů, které unikly ze skupiny Anonymous.  

https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-derzhavnim-sekretarem-t-74537
https://www.nytimes.com/live/2022/04/24/world/ukraine-russia-war-news/zelensky-austin-blinken-ukraine?smid=url-copy
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-seeks-heavy-weapons-us-kyiv-talks-zelenskiy-2022-04-23/
https://www.foxnews.com/world/austrian-foreign-minister-ukraine-europe
https://twitter.com/Pabriks/status/1518146723759235072
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1518192558756802561
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1518192558756802561
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/23/686169/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/23/7341564/
https://twitter.com/DefenceHQ
https://twitter.com/DefenceHQ
https://t.me/DIUkraine/395
https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-europe-united-nations-6dd0269cf17fdb64e9b7e5ab482b1d43
https://t.me/denisovaombudsman/5374
https://t.me/denisovaombudsman/5374
https://t.me/denisovaombudsman/5388
https://www.slidstvo.info/warnews/deportuj-blyzhnogo-svogo-yak-rosijska-pravoslavna-tserkva-razom-iz-sylovykamy-prymusovo-pereselyayut-ukrayintsiv-do-rosiyi/
https://www.slidstvo.info/warnews/deportuj-blyzhnogo-svogo-yak-rosijska-pravoslavna-tserkva-razom-iz-sylovykamy-prymusovo-pereselyayut-ukrayintsiv-do-rosiyi/
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Potravinové zabezpečení. Veřejná ochránkyně práv Ukrajiny podává zprávu o pokračujícím úsilí ruských vojsk o zmaření období 
osevu na Ukrajině a o podkopání dodávek potravin. Na okupovaných územích v Chersonské oblasti zabavují ruští vojáci obilí a 
převážejí je na Krym. Zemědělci jsou nuceni pracovat pro okupační jednotky a je jim vyhrožováno, že jim vezmou zemědělské 
stroje, například v Heničevském okrese. Ve vesnici Novooleksiivka v Chersonské oblasti okupanti vyprázdnili sklad obilí a odvezli 
veškeré obilí na okupovaný Krym. Válka již zničila část pokroku, kterého Ukrajina dosáhla za desetiletí rozšiřování svého 
zemědělského průmyslu. Její sklizeň pšenice v roce 2021 byla největší od rozpadu Sovětského svazu o tři desetiletí dříve. 
Zemědělci budou nakonec muset půdu obnovit a zbavit ji střepin a chemického znečištění. Organizace pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě varovala před "potenciálně katastrofálním" dopadem na životní prostředí, včetně znečištění pitné vody, úniků 
chemikálií a záplav, říká Bloomberg.  
 
Dezinformace. Další vlna dezinformací o chemických zbraních se šíří. Ruská média informovala o údajných chemických útocích 
Ukrajiny na ukrajinská města, aby z nich pak obvinila Rusko. Média hovoří o provokaci v chemických a biologických zařízeních v 
Charkově a Kyjevě, jaderné elektrárně Záporoží, Kamjanske. V návaznosti na svou „tradici“ ruské ministerstvo obrany oznámilo 
další útoky na Oděsu. Po sobotním raketovém útoku na město ruské ministerstvo obrany „oznámilo“ použití chemických látek v 
oblasti přístavu Jižní Oděsa. Rusko předem obvinilo Ukrajinu z možného chemického útoku ukrajinských speciálních služeb. 
Nejpravděpodobnější možností je provokace v chemických a biologických zařízeních v Charkově a Kyjevě, není vyloučena ani 
provokace v jaderné elektrárně Záporoží. Útoky na Kamjanske jsou také možné. 
  
Energetická bezpečnost. Mezinárodní energetická agentura připravila stručný návod, jak mohou občané snížit energetickou 
závislost na Rusku a nezvyšovat své náklady. 
 
Dekolonizace. Energetická svoboda je jednou z hlavních linií, na něž se Rusko zaměřuje. V průběhu let Rusko zvyšovalo své 
úsilí o zvýšení energetické závislosti sousedních zemí, co se týče plynu, jaderné energie nebo obnovitelných zdrojů. Před 36. 
výročím výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu připravil novinář pro životní prostředí Alexej Ovčinnikov analýzu klíčových 
energetických sektorů a historie rostoucí závislosti Ruska. Podívejte se na náš nový článek ‘Prolomení atomového objetí’ 
 
Ruská hrozba mimo Ukrajinu. Royal United Services Institute for Defence and Security Studies vydalo 22. dubna zprávu 
"Operace Z: Smrtelné bolesti imperiálního bludu". Publikace říká, že ukrajinské vítězství je možné, ale bude vyžadovat 
tvrdé boje ještě po nějakou dobu. Ruská společnost se mezitím nadále radikalizuje a podporuje ruskou ofenzívu na 
Ukrajině. Kromě velké ofenzívy v Donbasu a rozsáhlé letní ofenzívy na Ukrajině existuje riziko, že by ruské operace mohly 
představovat hrozbu v Moldavsku a poté v Srbsku i jinde. Proto je zásadní, aby NATO. 
 
Čtenářský koutek. 

● Ruská federace vede války po celou dobu své historie - vždy zákeřně a hanebně (zaborona.com) - přehled válek 
podporovaných Ruskem za posledních 30 let.  

● Válka na Ukrajině uvedla nové slovo - The New York Times (nytimes.com) - Během své poslední tiskové konference se 
prezident Zelenskyj zmínil o novém slově, které se v budoucnu pravděpodobně objeví v učebnici historie - "ruscismu". 
Timothy Snyder rozebírá toto nové slovo, jeho etymologii a jeho historický význam.  

 
Statistiky. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ranní 25. dubna 
2022: personál – kolem 21 900, tanky – 884, APV - 2258, dělostřelecké systémy – 411, raketomety MLRS - 154, 
protiletadlové systémy – 69, letouny – 181, vrtulníky – 154, neobrněná technika – 1566, lodě a čluny – 8, palivové nádrže 
– 76, bezpilotní letadla – 201, speciální vybavení – 28, mobilní raketové odpalovací systémy 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, aby 
poskytli zbraně, jedná se o dva z největších základů, které navzdory potížím obstarat veškeré možné vybavení 
a vybavení pro ukrajinskou armádu a jednotky územní obrany. 

● 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. 

 

https://t.me/denisovaombudsman/5362
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-24/replacing-ukraine-sunflower-oil-is-one-thing-food-crisis-is-a-bigger-issue-now?srnd=premium-europe
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/23/7341657/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/23/7341657/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/23/7341657/
https://twitter.com/IEA/status/1518209402905538562
https://sharethetruths.org/2022/04/25/breaking-the-atomic-embrace/
https://sharethetruths.org/2022/04/25/breaking-the-atomic-embrace/
https://sharethetruths.org/2022/04/25/breaking-the-atomic-embrace/
https://static.rusi.org/special-report-202204-operation-z-web.pdf?fbclid=IwAR2J2Mkm5JVb7FYwIJMQq1uof8Y0jLDH3fvOOeQvpphWBuI68oQGS-LoX1A
https://zaborona.com/interactive/russias-wars-en/
https://www.nytimes.com/2022/04/22/magazine/ruscism-ukraine-russia-war.html?smid=tw-share
https://minusrus.com/en
https://www.comebackalive.in.ua/
https://prytulafoundation.org/en
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

