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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 62. den
Vypracovaly Sofia Olijnyk a Maryana Zavijska

Města pod útokem. V pondělí se ruské síly aktivně zaměřily na železniční spojení napříč zemí s cílem narušit dodávky
zbraní. Nejméně 5 útoků v ranních hodinách a následující ostřelování během dne zasáhlo železniční trasy a zabilo jednoho
ze zaměstnanců železnice. Útoky následují po oznámení memoranda mezi Polskem a Ukrajinou s cílem usnadnit
dodavatelské řetězce mezi zeměmi, zejména proto, že je Černé moře zablokováno a vzdušný prostor uzavřen.
Rakety zasáhly Záporoží v úterý brzy ráno. Ministerstvo obrany Spojeného království sděluje, že Záporoží je jedním z cílů
současné ofenzívy na jižní Ukrajině. V Charkově v pondělí pokračovalo ostřelování. Dvě obytné budovy byly zničeny. 4
civilisté byli zraněni a 4 byli zabiti. V okolním regionu bylo také 5 zraněných. Rusové zinscenovali provokaci ostřelováním
města Bilopillja v Sumské oblasti z území Ruské federace. 25. dubna byly zabity dvě děti ve věku 9 a 13 let v důsledku
ruského ostřelování města Lyman v Doněcké oblasti. Luhanskou oblast i nadále sužují pravidelné raketové střely — 25.
dubna se na civilisty střílelo sedmnáctkrát. Nejvíce utrpěly obce Popasna, Lysyčansk a Hirske. Popasna odolala 4 silným
dělostřeleckým útokům, a Lysyčansk 2 útokům. Ruské jednotky pokračují v boji v oblasti Rubižne a zatím neprohrávají pokusy
o dobytí Popasny — boje nepřestávají. V Chersonu a Doněcku bylo zaznamenáno ostřelování a exploze na celém území.
Mariupol. V pondělí nebyly otevřeny žádné evakuační koridory z Mariupolu. Místopředsedkyně vlády Vereščuk informovala,
že nebylo dosaženo dohody o evakuaci civilistů z ocelárny Azovstal, protože ruská strana nesouhlasila se zastavením
ostřelování. Ukrajina proto vyzývá Organizaci spojených národů, aby byla "iniciátorem a ručitelem" každé takové dohody.
Ukrajinští novináři objevili třetí masový hrob poblíž Mariupolu. Družicové snímky ukazují vykopané příkopy na hřbitově Staryj
Krym, které se objevily 24. března - poté, co byla vesnice obsazena ruskými silami. Během jednoho měsíce se jejich délka
zvětšila z 50-60 metrů na 200 metrů. Ukrajinská bezpečnostní informační služba hlásí, že Rusko plánuje použít chemické
zbraně proti civilnímu obyvatelstvu a armádě v Azovstalu. Podle nejnovějších údajů se mohou objevit pokusy vypudit
ukrajinské obránce a civilisty z prostor společnosti, aby se předešlo obětem mezi vojáky ruských ozbrojených sil. Proto by
mohlo dojít k chemickému bombardování.
Okupovaná města. Ruské okupační síly obsadily Chersonskou městskou radu. „Ozbrojení muži nám vzali klíče a vyměnili
stráže,“ řekl starosta Chersonu Ihor Kolychajev. Cherson je okupován Ruskem od začátku března, místní orgány však i
přesto nadále pracují. Ruské jednotky nutí obyvatele vesnice Velyka Oleksandrivka v Chersonské oblasti opustit osadu, jinak
jim hrozí nucená evakuace (deportace). Z ruského zajetí byly propuštěny hlavy dvou sloučených obcí v oblasti Záporoží,
Novouspenivska a Kyrylivska. V okupovaném Melitopolu v oblasti Záporoží ruské jednotky blokují východy z města, aby
mohly pokračovat v "náborové kampani". Občané jsou také povinni hlásit plánovanou evakuaci civilistů, informují místní
orgány.
Lidská práva. Po ruské invazi vedlo rozsáhlé vnitřní vysídlování rodin na Ukrajině k nejisté situaci zranitelných dětí, přičemž
zprávy o nucených deportacích a nezákonných adopcích do Ruska vyvolávají zvláštní obavy. Podle zpráv ukrajinských
představitelů donutilo Rusko více než 150 000 dětí opustit východní Ukrajinu a vstoupit do ruského adopčního systému – i
když je třeba poznamenat, že tyto údaje jsou založeny na omezených informacích o místě pobytu dětí. „V rozporu s
mezinárodním humanitárním právem a základními standardy lidskosti se Rusko podílí na státem organizovaných únosech
dětí,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení. Ruská média informovala, že ukrajinské děti z oblasti
Donbasu jsou integrovány do ruského adopčního systému. Aaron Greenberg, hlavní regionální poradce UNICEF v Evropě a
Střední Asii, zdůraznil potřebu zastavit během války mezistátní adopci.
Zahraniční politika. Americký prezident Joe Biden oznámil svůj záměr jmenovat velvyslankyní na Ukrajině Bridget Brink,
která v současné době působí na Slovensku. Spojené státy budou v úterý pořádat na letecké základně Ramstein setkání
více než 40 zemí za účelem projednání otázky obrany Ukrajiny. Shromáždění následuje po návštěvě amerického ministra
obrany Lloyda Austina v Kyjevě během minulého víkendu. Hlavní myšlenkou je projednat a koordinovat další dodávky
vojenské pomoci Ukrajině, zatímco ruské jednotky se přesunuly na východní a jižní křídlo s cílem další pozemské
dělostřelecké ofenzívy.
Rusko v reakci na podobný přesun z Berlína na začátku května přidělilo 40 německým diplomatickým pracovníkům status
nežádoucí osoby.
V pondělí 25. dubna došlo k výbuchům na ministerstvu státní bezpečnosti v moldavské oblasti Podněstří. Událost následuje
výhrůžky Ruska, že by oblast mohla být vtažena do jejich války proti Ukrajině s cílem připojit Podněstří přes ukrajinské
pobřeží k Rusku.
Potravinové zabezpečení. Britské zpravodajské služby potvrzují, že ukrajinská sklizeň obilí pro rok 2022 bude
pravděpodobně přibližně o 20% slabší než v roce 2021 v důsledku zmenšení oblastí výsevu po invazi. Situace způsobí
celosvětové zvýšení cen a ohrozí potravinovou bezpečnost ekonomicky zranitelných zemí.
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Agentura Bloomberg informuje, že Bílý dům zvažuje připojení globální žádosti o potravinovou pomoc k balíčku vojenské
pomoci pro Ukrajinu, který se prezident Joe Biden chystá poslat do Kongresu, jako prostředek k rychlému přesunu pomoci.
Iniciativa je reakcí na rostoucí obavy z potravinové chudoby na celém světě v důsledku narušení dovozu obilí z Ukrajiny a
Ruska, jakož i výroby hnojiv. Humanitární organizace uvádějí, že dalších 11 milionů lidí v západní Africe by mohlo v příštích
třech měsících čelit hladu.
Energetická bezpečnost. Hrozby pro jadernou bezpečnost na Ukrajině přetrvávají. V pondělí ráno byly zaznamenány dvě
ruské řízené střely nad chladicí nádrží jaderné elektrány Chmelnyckyj. Nejsou však zaznamenána žádná porušení
bezpečnostních protokolů jaderné elektrárny. Těsná blízkost raket nicméně narušuje celkovou bezpečnost.
Ruský ministr zahraničí Lavrov mezitím zdůraznil, že existuje „vážné“ nebezpečí jaderného konfliktu. Rusko pravidelně
vyhrožuje potenciálním jaderným útokem, budou-li západní země pokračovat v „militarizaci“ Ukrajiny. Podle Lavrova se
„NATO v podstatě zapojuje do války s Ruskem prostřednictvím zmocněnce a tohoto zmocněnce ozbrojuje. Válka znamená
válku“.
Dánsko se stalo prvním dárcem fondu zřízeného Energetickým společenstvím, který má za cíl obnovit válkou zničenou
energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Konsolidované fondy budou použity na obnovu energetické infrastruktury, která byla
poškozena nebo zničena v důsledku ruské války na Ukrajině.
Ekonomická bezpečnost. Spojené království oznámilo odstranění dovozních cel, na něž se vztahuje jeho obchodní dohoda
s Ukrajinou. Rozhodnutí přichází o rok dříve, než se původně očekávalo. Celní opatření jsou součástí rozsáhlé hospodářské
podpory Spojeného království pro Ukrajinu, včetně záruk za úvěry ve výši 1 miliardy liber. Opatření podpoří vývoz
ukrajinských produktů, včetně ječmene, medu, konzervovaných rajčat a drůbeže. Mezitím byly zavedeny další zákazy vývozu
do Ruska, konkrétně „produkty a technologie“, které by mohly být použity pro odposlech a monitorovací zařízení.
Kultura. Laboratoř pro monitorování kulturního dědictví Přírodovědného muzea v Martinsville ve Virginii, USA, zveřejnila
shrnutí dopadů ztrát na ukrajinskou kulturní krajinu – informuje The Guardian. Zaznamenala známky poškození 191
kulturních památek a míst konání kulturních akcí. Většina škod – o nichž se předpokládá, že byly způsobeny útočícími
ruskými jednotkami – se týká ukrajinských památníků a bohoslužebných míst. Na seznam bylo zapsáno padesát osm kostelů,
mešit, chrámů a katedrál, spolu s 111 památníky a devíti pomníky. Během války také útoky zasáhly dvě kulturní budovy –
včetně divadla v Mariupolu, jehož obrazy obletěly celý svět – a jedno archeologické naleziště. Zprávy o jakékoli postižené
památce jsou okamžitě zaslány z Laboratoře pro monitorování kulturního dědictví na Ukrajinu, pro případ, že poškození
artefaktů lze minimalizovat, nebo alespoň zdokumentovat na místě. Úmyslné zaměření na náboženské a kulturní památky
je rovněž zakázáno Haagskou úmluvou z roku 1954.
Francouzský režisér Michel Hazanavicius reagoval na žádost Ukrajinců o přejmenování svého nového filmu. Komediální film
o zombících se jmenoval "Z" a měl letos zahájit filmový festival v Cannes. Nyní se bude promítat pod jiným jménem - Coupez!
Čtenářský koutek.
● Ruská propaganda nabývá na síle v západní Evropě | .coda — Týdenní zpravodaj Disinfo Matters, který se zabývá
nejen falešnými zprávami, ukazuje, jak ruská propaganda, která se zdála být na počátku války výrazně oslabená,
nabývá na síle v Evropě.
Statistiky.
● Ministerstvo sociálních věcí hlásí, že od začátku ruské invaze na Ukrajině došlo k vnitřnímu vysídlení více než 2
milionů lidí. Z celkového počtu 3,4 milionu osob na Ukrajině bylo poprvé vnitřně vysídleno přibližně 1,9 milionu osob.
● Generální prokuratura zaznamenala 3818 zabitých civilistů a více než 4000 zraněných na Ukrajině k 25. dubnu.
Údaje nezahrnují informace z Mariupolu nebo dočasně okupovaných území.
● K 25. dubnu zůstává na Ukrajině bez elektřiny asi 843 obcí, což činí celkem asi 712,4 tisíc občanů. Více než 226
000 občanů je ponecháno bez dodávek plynu.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ranní 26.
dubna 2022: personál – kolem 22 100, tanky – 918, APV - 2308, dělostřelecké systémy – 416, raketomety MLRS 154, protiletadlové systémy – 69, letouny – 184, vrtulníky – 154, neobrněná technika – 1643, lodě a čluny – 8,
palivové nádrže – 76, bezpilotní letadla – 201, speciální vybavení – 31, mobilní raketové odpalovací systémy SRBM
– 4. Sledujte také interaktivní počítadlo ruských ztrát.
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