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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 64. den. 
Připravily Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska 

 

Města pod útokem. Ruská armáda pokračuje v používání zakázané munice, fosforové střely zasáhly v posledních 
dnech dvakrát Avdiivku v Doněcké oblasti. První ostřelování zasáhlo oblast poblíž koksovny na vedlejší produkty, 
druhé zasáhlo centrum města. V Severodonecku v Luhanské oblasti Rusové ostřelovali nemocnici se zraněnými. 
Podle ukrajinské ombudsmanky pro lidská práva bylo v úterý ostřelováno „doslova celé území Luhanska“ při kterém 
došlo k zapalování domů. Včera v Sumské oblasti bylo zaznamenáno více než 50 minometných útoků v teritoriální 
komunitě Esman. Přestože se ruské síly stáhly ze Sumské oblasti, pravidelné přeshraniční útoky stále pokračují. 
V Chersonu byly slyšet silné exploze. Sociální sítě hlásí, že ruské televizní kanály po explozích přestaly fungovat. 
Ofenziva míří směrem na Mykolajivskou oblast a Kryvyj Roh. Rakety zasáhly Dněpropetrovskou oblast a také 
vesnici Ševčenkove v Mykolajivské oblasti. Ruští vojáci obsadili vesnici poblíž Izyumu v Charkovské oblasti. 
Ráno ruské rakety zasáhly Záporoží, zranily tři lidi a poškodily dva domy. V Mariupolu Rusko plánuje „tiskové 

turné“ pro západní média. Cílem je ukázat médiím ‚zvěrstva ukrajinské armády‘, prezentovat ‚herce‘ nebo proruské 
svědky k vytvoření pozitivního obrazu ruských osvoboditelů. 
 
Města v okupaci. K 25. dubnu bylo ruskými silami obsazeno a zablokováno 196 sloučených územních komunit v 

sedmi regionech východní a jižní Ukrajiny. 
 
V Chersonu lidé opět vyrazili na pokojné shromáždění proti okupaci. Cílem shromáždění je ukázat proukrajinskou 
pozici v regionu. I přesto že ruští vojáci použili slzný plyn a omračující bomby k rozehnání lidí z ulic. V důsledku 
toho byli zraněni čtyři lidé. Mezitím samozvané úřady dočasně okupované části Chersonské oblasti uvedly, že se 
tato oblast od 1. května připojí k rublové zóně s přechodným obdobím 4 měsíců. Pokračují diskuse o pseudo 
referendu o založení ‚Chersonské lidové republiky‘. Dříve bylo referendum plánováno na 27. dubna. Nové datum 
je polovina května, protože paralelní referenda by se měla konat v neuznané L/DLR o jejich připojení k Rusku. 
 
Na dočasně okupovaných územích Záporožíské oblasti se ruská armáda snaží provozovat ruské televizní a 

rozhlasové vysílání. 
 
Na územích Charkov, Záporoží, Cherson, Mykolajiv, Luhansk a Doněck regiony dočasně obsazené Ruskem jsou 
hromadně unášeni muži v odvodovém věku a probíhají rozsáhlá „filtrační opatření“. 
 
Lidská práva. Během 1.–14. dubna obdržela ombudsmanka Ukrajiny 400 nahlášeni případů znásilnění během 
ruské okupace. Ruské úřady hlásí, že bez pomoci ukrajinských úřadů se jim podařilo „evakuovat“ již milion lidí. 
Bylo prohlášeno, že od začátku války Rusko násilně vyvezlo více než milion lidí z Ukrajiny a neuznalo L/DNR. 
 
USA během zasedání Rady bezpečnosti OSN Arria-Formula oznámily, že mají věrohodné informace o tom, že 
ruská vojenská jednotka působící v okolí Doněcka popravila Ukrajince, kteří se pokoušeli vzdát, místo aby je vzala 
do vazby. Pokud se dále prokáže, jde o jasné porušení Ženevské konvence. 
 
Zahraniční politika. EU. Evropská komise zveřejnila návrh na dočasnou liberalizaci obchodu, konkrétně na zrušení 

dovozních cel na veškeré ukrajinské zboží, na které se nevztahuje stávající dohoda o volném obchodu, po dobu 
jednoho roku. Opatření se bude vztahovat na ovoce a zeleninu, na které se vztahují požadavky na minimální cenu, 
zemědělské produkty podléhající kvótám a určité průmyslové zboží, jehož cla měla být postupně zrušena do konce 
roku 2022. EU rovněž osvobodí Ukrajinu z ochranných opatření které omezují dovoz oceli a ruší antidumpingová 
cla, která EU v současnosti ukládá na ukrajinské ocelové trubky, ploché ocelové výrobky válcované za tepla a 
žehlicí prkna. Cílem návrhu je pomoci ekonomice země během války s Ruskem. Aby návrh vstoupil v platnost, je 
potřeba aby došlo k dohodě mezi Evropským parlamentem a vládami EU. Prezident Zelenskyj a premiér Shmyhal 
návrh uvítali jako bezprecedentní gesto podpory. 
 
USA. Americká Sněmovna reprezentantů schválila návrh zákona o konfiskaci ruského sankcionovaného majetku 

a umožnila jim jej použít k rekonstrukci UA. 
 
Kanada. Poslanecká sněmovna Kanady ve středu jednomyslně schválila návrh, který uznal ruskou agresi na 
Ukrajině za akt genocidy. 
 
OSN. Generální tajemník OSN António Guterres přijel do Kyjeva na jednání s prezidentem Zelenským a ministrem 
zahraničí Dmytrem Kulebou. Předtím po diskusích s Putinem, Guterres oznámil potenciální dohodu, která umožní 
civilistům, uvězněným uvnitř ocelárny, opustit Azovstal v Mariupolu. 
 

https://ua.interfax.com.ua/news/general/827721-amp.html
https://decentralization.gov.ua/news/14853
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/okupanti-vvodyat-rubli-v-hersonskiy-oblasti-novini-ukrajini-50237495.html?utm_content=set_lang
https://t.me/rian_ru/160788
https://t.me/rian_ru/160788
https://meduza.io/feature/2022/04/27/istochniki-meduzy-utverzhdayut-v-seredine-maya-v-lnr-i-dnr-sobirayutsya-provesti-referendum-o-prisoedinenii-k-rossii
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/27/7342441/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/rosiya-vivezla-z-ukrajini-1-mln-lyudey-ostanni-novini-50237500.html
about:blank
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)195&lang=en&source=email&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=4b9a568430-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_28_02_39&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-4b9a568430-189729529
https://www.reuters.com/business/eu-suspend-tariffs-ukraine-imports-one-year-2022-04-27/
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1519372426823491584
https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1519280750599749635
https://www.nytimes.com/2022/04/27/us/politics/biden-russia-sanctions.html
https://www.cbc.ca/news/politics/house-vote-ukraine-genocide-1.6433212
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Skupina přátel (GoF) za odpovědnost se skládá ze 48 členských států Rady bezpečnosti OSN a Evropské unie, 
která podpoří mezinárodní úsilí Mezinárodního trestního soudu, Vyšetřovací komise OSN pro Ukrajinu jako expertů 
na moskevský mechanismus OBSE v jejich úsilí o trestní stíhání zločinů, spáchaných na Ukrajině, stejně jako 
postavit válečné zločince před soud. GoF potvrdí svou dlouhodobou podporu a úsilí, bez ohledu na to, jak dlouho 
bude vyšetřování trvat. 
 
Summit G20. Prezident Zelenskyj dostal pozvání na summit G20. Potravinová bezpečnost je jedním z klíčových 
témat diskuse během setkání. V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné informace o tom, zda se president skutečně 
připojí k jednání či nikoliv. Setkání by se však mohlo stát platformou pro setkání s prezidentem Putinem, pokud se 
osobně zúčastní. 
 
PACE. Obecná politická debata o důsledcích agrese Ruské federace proti Ukrajině je středem jarního plenárního 

zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE), které se koná v hybridním formátu od 25. do 28. 
dubna 2022. 27. dubna PACE vyjádřilo plnou podporu všem snahám zaměřeným na vyšetřování porušování 
mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany Ruska a dalších mezinárodních 
zločinů, včetně válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy, a na zajištění odpovědnosti agresora. Politický 
výbor PACE navrhuje „maximální tlak“ na Rusko, aby ukončilo agresi a jednotu při podpoře Ukrajiny. Během 
zasedání PACE, Výbor pro kulturu, vědu, vzdělávání a média vyzval činitele s rozhodovací pravomocí v oblasti 
sportu, vědy, vzdělávání a médií v členských státech, aby vyloučili ruské a běloruské národní týmy, kluby a 
jednotlivce ze všech sportovních akcí; a vyloučit ruské a běloruské účastníky ze všech vědeckých, vzdělávacích a 
mediálních akcí. 
 
Ekonomické zabezpečení. Zavedení dočasné liberalizace volného obchodu mezi EU a Ukrajinou by umožnilo 
zmírnit dopad války na ukrajinskou ekonomiku. EU je již nyní největším obchodním partnerem Ukrajiny a před 
ruskou invazí představovala ukrajinský export v hodnotě přibližně 24 miliard eur (25,5 miliardy dolarů). Největší 
podíl na exportu tvoří zemědělské produkty (7,7 mld. USD) a kovy (6,2 mld. USD). Mezitím dva američtí senátoři 
zvažují podobný návrh, aby zrušili cla na dovoz oceli z Ukrajiny. Pokud USA a EU dodrží tyto plány, mohlo by to 
pomoci snížit ekonomické protivětry pro Ukrajinu, která čelí očekávanému zásahu hrubého domácího produktu o 
25 % ve srovnání s předkrizovým výhledem, říká Bloomberg. 
 
Ukrajinská vláda v současné době vyjednává s Polskem, Rumunskem, Litvou, Německem a dalšími zeměmi o 
zahájení ukrajinského exportu přes tyto přístavy. 
 
Energetická bezpečnost. Evropská unie obvinila Rusko z vydírání ruským plynem poté, co státem kontrolovaná 

plynárenská společnost Gazprom zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Oznámení Gazpromu, že 
jednostranně zastavuje dodávky plynu zákazníkům v Evropě, je dalším pokusem Ruska využít plyn jako nástroj 
vydírání, uvedla dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ruská agentura TASS mezitím 
uvádí, že 10 společností v Evropské unii si otevřelo rublové účty u Gazprombank, jak požaduje Kreml, a čtyři z nich 
již v rublech zaplatily. Ceny plynu v Evropě vyskočily o 24 % kvůli pozastavení dodávek Gazpromu do Polska a 
Bulharska. 
 
Kvůli poškození vedení vysokého napětí 330 kV v jižní oblasti Ukrajiny byla JE Záporižžja přesunuta na kapacitní 
úroveň pro zajištění udržitelného provozu elektrizační soustavy, při které jsou zajištěny pouze vlastní potřeby JE – 
uvádí Energoatom. 
 
Potravinová bezpečnost. Ukrajinští zemědělští výrobci čelí hrozbám na dočasně okupovaných územích. V 
Chersonské oblasti povolily ruské okupační síly farmářům zasévat pouze obilí a slunečnici a požadovaly, aby 
farmáři souhlasili s tím, že většinu své budoucí úrody dají útočníkům zdarma. V okrese Chaplin přinutila 
Chersonská oblast farmáře, aby si vzali své vybavení a začali kopat zákopy pro ruské ozbrojence. Okupační úřady 
takzvané Luhanské lidové republiky v okrese Svativskyj nabádají zemědělce, aby začali setí bez ohledu na 
nebezpečí. Budoucí úroda bude znárodněna ve prospěch Ruska a farmářům zůstane jen malá část. 
 
Ukrajinská ombudsmanka uvádí, že ukradené obilí z ukrajinských území je převezeno na Krym. Obyvatelé 
Sevastopolu, kteří hlásí, že před pár dny začal fungovat námořní terminál pro překládku obilí, jehož zásoby na 
Krymu neexistují. Svědci z Autonomní republiky Krym také hlásí, že na poloostrově byl zahájen prodej zeleniny 
vyvážené z dočasně okupovaného území Chersonské oblasti. Za uplynulý týden bylo na velkoobchodní trh dodáno 
více než 40 tun zelí a ředkviček. 
 
Digitální bezpečnost. Microsoft ve své nejnovější zprávě. Zpráva uvádí, že od začátku úplné invaze zahájilo 

nejméně šest samostatných aktérů národního státu napojených na Rusko více než 237 operací proti Ukrajině – 
včetně ničivých útoků, které probíhají a ohrožují blahobyt civilistů. Kybernetické útoky často byly korelovány a někdy 

about:blank
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1519278554546155520
https://pace.coe.int/en/news/8695/pace-urges-maximum-pressure-on-russia-to-cease-its-aggression-and-unity-in-supporting-ukraine
https://pace.coe.int/en/news/8692/committee-calls-for-banning-russian-and-belarusian-nationals-from-all-events-in-the-fields-of-sport-science-education-and-media-in-member-states
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_ukraine_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_ukraine_en.pdf
https://www.reuters.com/world/europe/eu-says-russian-gas-halt-is-attempt-use-fuel-blackmail-2022-04-27/
https://twitter.com/vonderleyen/status/1519218530914381825
https://tass.com/economy/1443937?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-27/european-gas-jumps-24-as-russia-cuts-off-poland-bulgaria
https://t.me/energoatom_ua/5507
https://t.me/denisovaombudsman/5510
https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-arria-formula-meeting-on-ensuring-accountability-for-atrocities-committed-by-russia-in-ukraine/
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přímo načasovány s ruskými kinetickými vojenskými operacemi zaměřenými na služby a instituce klíčové pro 
civilisty. Například kybernetické útoky proti velké ukrajinské vysílací společnosti z 1. března se časově shodovaly 
s oznámením Ruska o svém záměru zničit ukrajinské „dezinformační“ cíle a nasměrovaly raketový úder proti 
televizní věži v Kyjevě. 
 
Čtenářský koutek.  

● Proč Ukrajina vyhraje | Americký účel - Frensis Fukuyama tvrdí, že Ukrajincům se podaří vyhnat Rusy z území, 
která nyní drží. Fukuyama se také zamýšlí nad dlouhodobými politickými důsledky války na Ukrajině a v Evropě. 
 
Statistika.  

● Bylo zničeno 102 vzdělávacích institucí, včetně škol, školek a univerzit. Dalších 1412 institucí bylo poškozeno. 
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 28. dubnu 2022 v 
10:00: personál - kolem 22 800, tanky - 970, APV - 2389, dělostřelecké systémy - 431, MLRS - 154 , protiletadlové 
bojové systémy - 72, letouny s pevnými křídly - 187, vrtulníky - 155, měkká vozidla - 1688, čluny a lehké čluny - 8, 
tankery - 76, operačně-taktický stupeň UAV - 215, speciální technika - 31, mobilní systém SRBM - 4. Sledujte také 
interaktivní počítadlo ruských ztrát. 
 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!  
● Nevládní organizace Zgraya je skupina dobrovolníků, kteří v letech 2014–2015 spolupracovali s armádou 
na východě Ukrajiny. Obnovili svou práci a pomáhají civilistům a nemocnicím s léky a vybavením, 
ozbrojeným silám Ukrajiny a teritoriální obraně vybavením, stroji, léky a potravinami. Zjistěte více a 
podpořte je. 
● Sdílejte tyto aktuální informace o situaci na Ukrajině, buď na sociálních sítích, s místními médii nebo 
šířením této krátké aktualizace.  
● 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.americanpurpose.com/articles/why-ukraine-will-win/
https://t.me/SerhiyShkarlet/832
https://www.facebook.com/zgraya.ua
https://zgraya-help.com/?fbclid=IwAR1vDk8QJxEBWEuwpBpp2TbvGQUWX-h8GEdr9LgTKttI0pfLtl0v51T5qsw
https://zgraya-help.com/?fbclid=IwAR1vDk8QJxEBWEuwpBpp2TbvGQUWX-h8GEdr9LgTKttI0pfLtl0v51T5qsw
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/

