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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. 63. den
Vypracovaly Sofia Olijnyk a Maryana Zavijska

Města pod útokem. V Dněpropetrovské oblasti byla v noci ostřelována obec Zelenodilsk hraničící s oblastí
Chersonu. Při ostřelování byla zasažena energetická infrastruktura. Jeden člověk byl zraněn. Charkovská oblast.
Ostřelování pokračovalo i v Charkově, v obytných čtvrtích vypuklo několik požárů, které poškodily bytové domy.
Zoločiv, Dergači a Čuguiv jsou nadále cílem ostřelování kvůli aktivním bojům v okolí Izjumu. Během jednoho dne
byli v regionu zabiti 3 lidé a 12 bylo zraněno. Chersonská oblast. Boje pokračovaly v obcích hraničících s
regionem, ale výbuchy a ostřelování byly zaznamenány téměř v celém regionu. Luhanská oblast. Téměř celé
území regionu bylo ostřelováno. Nejtěžší bitvy však byly o Rubižne a Lysyčansk. V Lysyčansku byla ostřelována
škola, kde se ukrývalo 23 lidí v protileteckém krytu. Doněcká oblast. Aktivní boje pokračovaly po celé frontové linii.
Avdiivka byla ostřelována raketovým dělostřelectvem a došlo také k náletům. Region Svitlodarsk byl napaden
kazetovou municí. Města Maryinka, Krasnohorivka, Vuhledar a Lyman byla ostřelována celou noc. Mariupol. Ruský
prezident hovořil s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Podle jeho názoru již byl Mariupol
obsazen ruskou armádou a nedošlo tam k žádnému boji. Proto není nutné zasahovat. Mezitím, v noci 26. dubna
bylo spuštěno 35 leteckých útoků na Azovstal, přičemž zranění civilisté zůstali pod troskami společně s ukrajinskými
vojáky. V Sumské oblasti není dovoleno pohybovat se v okruhu 1 km od ruských hranic. Omezení přicházejí ve
světle nedávných provokací a nahodilé střelby z ruské strany na hranici s Ukrajinou. V Oděsské oblasti byl dnes
ráno podruhé za dva dny ostřelován most přes ústí Dněstru.
Okupovaná města. V Chersonu ruská vojska jmenovala nového předsedy regionální správy, stejně jako nového
starostu města. „Nově jmenovaný“ předseda regionální správy Volodymyr Saldo byl v letech 2002-2012 starostou
Chersonu a poslancem parlamentu za proruskou Stranu regionů. Oleksandr Kobec, takzvaný nový starosta
Chersonu, je bývalým řidičem legitimního starosty Chersonu Igora Kolychajeva. Legitimní Chersonské úřední
orgány odmítají spolupracovat se samozvanou místní samosprávou. Dnes by se údajně mělo konat pseudoreferendum o zřízení "Chersonské lidové republiky". Ruské ministerstvo obrany mezitím uvádí, že osvobodilo celý
Chersonský region, takže je pod jejich kontrolou.
Lidská práva. Ruské jednotky v luhanském Rubižnu vyhrožují ženám, že zastřelí jejich děti, pokud odmítnou
informovat o pozicích ukrajinské armády. Vojáci zajali děti, čímž přinutili ženy, aby sledovaly pozice ukrajinské
armády a podávaly zprávy výměnou za záchranu životů jejich dětí.
Vzdělávací systém je na dočasně okupovaných územích v ohrožení. V jedné z obcí v Záporoží nutí ruské jednotky
učitele, aby se 2. května vrátili do zaměstnání, a zavedli ruské vzdělávací osnovy. Ti, kteří nechtějí spolupracovat,
musejí podat výpověď. Na anektovaném Krymu vedou učitelé s dětmi speciální vysvětlující přednášky o „zvláštní
operaci“ na Ukrajině. Ve školkách jsou děti nuceny kreslit plakáty s proruským symbolem „Z“.
Dne 27. dubna Albánie a Francie svolají neformální setkání členů Rady bezpečnosti s cílem projednat, jak může
OSN podpořit a koordinovat úsilí o vyšetření zodpovědnosti za závažné trestné činy na Ukrajině. Mezi účastníky
bude i státní zástupce Mezinárodního trestního soudu, ukrajinský ministr zahraničí, ukrajinský nejvyšší státní
zástupce, vysoký komisař OSN pro lidská práva, Clooneyho nadace pro spravedlnost a ředitel pro krizové situace
a konflikty organizace Human Rights Watch. Zatímco ruské síly spáchaly většinu zjevných válečných zločinů,
objevily se také zprávy o ukrajinském porušování válečných dohod. Organizace Human Rights Watch vyzvala
ukrajinské orgány, aby vyšetřily údajné týrání ruských válečných zajatců ukrajinskými silami. Ukrajina by také měla
prošetřit obvinění, že její síly použily zakázanou kazetovou munici, jak uvádí list The New York Times , a odhalit
osoby zodpovědné za použití těchto zbraní.
Zahraniční politika. Ministři 40 zemí se sešli na základně Ramstein v Německu, aby projednali koordinovanou
podporu Ukrajiny a opatření proti Ruské federaci. Vedoucí představitelé obrany budou pokračovat v podobných
setkáních každý měsíc, což naznačuje přípravu na zdlouhavou válku. Nově založené kontrolní středisko EUCOM
na Ukrajině by mělo sloužit jako prostředek pro země dobré vůle k zintenzivnění našeho úsilí a koordinaci pomoci.
Ministr obrany prohlásil, že cílem USA je zajistit, aby Rusko již nemohlo vést agresi proti svým sousedům.
Německo mezitím obrátilo v otázce dodávky protilietadlových tanků na Ukrajinu. Německá vláda schválila dodávku
50 použitých vozidel Gepard Flakpanzer na Ukrajinu. Jsou určeny pro protivzdušnou obranu, ale mohou být použity
i proti pozemním cílům. Systém byl navržen během studené války, ale od té doby byl aktualizován.
Generální tajemník OSN Antonio Guterres se v úterý setkal s ruským prezidentem v Moskvě. Putin souhlasil „v
zásadě“ s účastí OSN a Mezinárodního výboru Červeného kříže na evakuaci civilistů z obléhaného Azovstalu v
Mariupolu. Jak však již bylo zmíněno, Putin považuje Mariupol za již obsazený Rusy. Později na tiskové konferenci
s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem Guterres prohlásil, že navrhl vytvoření "Humanitární kontaktní
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skupiny" pro Rusko, Ukrajinu a představitele OSN, "která by hledala příležitosti k otevření bezpečných koridorům s
lokálním zastavením palby a zaručila jejich skutečnou účinnost".
Od 27. dubna pozastaví Nizozemsko vydávání jejich cestovních víz Rusům. Rozhodnutí přichází v reakci na
vyhoštění patnácti nizozemských diplomatů z Ruska.
Výbor pro pravidla Sněmovny reprezentantů USA se sejde 27. dubna na slyšení k zákonu o půjčkách a pronájmech
na obranu ukrajinské demokracie z roku 2022.
Energetická bezpečnost. Rusko pokračuje v jaderném terorismu. Včera byly zaznamenány tři střely letící nízko
nad jadernou elektránou Záporoží. Den předtím byla podobná akce pozorována i nad jadernou elektrárnou
Chmelnyckyj.
Rusko přešlo od vydírání plynem ke skutečným krokům. Rusko přerušilo dodávky zemního plynu do Polska a
Bulharska v důsledku eskalace hospodářského konfliktu kvůli jejich podpoře Ukrajiny, jakož i kvůli tomu, že odmítli
platit za plyn v rublech. 45% polského plynu pochází z Ruska, což by mohlo potenciálně vážně ovlivnit domácnosti
v zemi. Polsko však pro většinu své elektřiny používá uhlí, nikoli plyn, takže je údajně v této oblasti méně zranitelné.
Bulharsko odebírá asi 90% plynu z Ruska, ale vzhledem k příchodu teplého počasí vedení země říká, že žádný
nedostatek plynu se v současné době nepředpokládá.
Čtenářský koutek.
● Ukrajina a slova, která vedou k masové vraždě | Atlantik
● Názor: Vyšetřování válečných zločinů Vladimira Putina | The Globe and Mail
Statistiky.
● Ukrajinská náměstkyně ministra obrany Anna Maljar říká, že Rusko od začátku války vypálilo na Ukrajinu
1300 raket, což je podle Ukrajiny polovina celkového ruského arzenálu. Vyčerpání zbytku jejich raketových
zásob není pro Rusko pravděpodobně možné vzhledem k potřebě zachování rezerv. Možnosti výroby jsou
rovněž zpochybňovány kvůli nedostatku dílů v důsledku sankcí, které zahrnují mimo jiné dovoz
elektronických čipů.
● Během dvou měsíců války ruská armáda zničila 154 továren a podniků, 1508 vzdělávacích institucí (včetně
408 mateřských škol), z nichž 102 nelze opravit, 347 zdravotnických zařízení (36 nelze opravit), 109
kulturních zařízení, 11 civilních letišť, 2 přístavy a přístavní infrastrukturu.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině
ranní 27. dubna 2022: personál – kolem 22 400, tanky – 939, APV - 2342, dělostřelecké systémy – 421,
raketomety MLRS - 154, protiletadlové systémy – 71, letouny – 185, vrtulníky – 155, neobrněná technika
– 1666, lodě a čluny – 8, palivové nádrže – 76, bezpilotní letadla – 207, speciální vybavení – 31, mobilní
raketové odpalovací systémy SRBM – 4. Sledujte také interaktivní počítadlo ruských ztrát.
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
● Nevládní organizace Zgraya je skupina dobrovolníků, kteří pracovali s armádou na východě
Ukrajiny v letech 2014-2015. Ke své práci se vrátili a pomáhají civilnímu obyvatelstvu a nemocnicím
s léky a vybavením. Ozbrojeným silám Ukrajiny a územní obraně pomáhají s vybavením, strojním
zařízením, léky a potravinami. Zjistěte více a podpořte je.
● Sdílejte aktuální informace o situaci na Ukrajině, a to buď na sociálních sítích, v místních médiích,
nebo šířením těchto stručných novinek.
● 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.
Děkujeme vám za podporu Ukrajiny! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině!
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