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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. 10:00, 3-4.04.2022. 

 
Buča, Irpiň, Motyžyn. Tato válka učinila některá ukrajinská města známá celému světu. Bohužel ne kvůli jejich kráse nebo 

historii, ale kvůli zvěrstvům, která se tam dějí. Buča, Irpiň, Motyžyn — to jsou jména, která o víkendu kolovala ve všech 
světových zpravodajstvích. Tři města, některá méně než 30 km od Kyjeva. Jen pomyslete na chvíli na předměstí vašich 
hlavních měst, kam se dostanete za méně než 30 minut jízdy. V roce 2022, za pouhý jeden měsíc, bylo zavražděno téměř 
400 lidí jen 30 km od evropského hlavního města. Někteří to nazývají "válečným zločinem", "masakrem" nebo "genocidou". 
Pravdou je,  že jde o něčí rodinné příslušníky, přátele, sousedy a kolegy. Skuteční lidé zde byli zabiti. Neexistují slova, 
která by popsala bolest. Další bolest přijde, až se odhalí pravda o Mariupolu nebo jiných dočasně okupovaných městech.  
 
V sobotu všichni diskutovali o osvobození Kyjevské oblasti. Dalo by se na to myslet jako na malé vítězství k oslavě. Naopak 
- ústup ruských vojsk odhalil zvěrstva, jichž se dopustila během jednoho měsíce okupace. Lidé sestřeleni na krajích silnic, 
vedle svých domů, uvnitř úkrytů. Mnozí měli svázané ruce. Muži, ženy, děti. Objevil se satelitní snímek masového hrobu s 
téměř 280 lidmi. V neděli večer generální prokurátorka Ukrajiny informovala o 410 tělech, která byla poslána k ohledání.  
 
Rusko samozřejmě popírá zabíjení, nazývá ho provokací a spěchá svolat Radu bezpečnosti OSN kvůli "provokacím 
ukrajinských radikálů". Rusko tvrdí, že za tyto vraždy je zodpovědná ukrajinská armáda, která město ostřelovala po ústupu 
ruských jednotek.  
 
Prezident Zelenskyj ve svém denním projevu nazval situaci "genocidou, zničením národa, zničením lidu - to vše kvůli 
neochotě Ukrajiny podléhat ruské politice". Dmytro Kuleba, ministr zahraničních věcí, vyzval misi Mezinárodního trestního 
soudu, aby přišla do Buči shromáždit důkazy. "Vyzývám Mezinárodní trestní soud a mezinárodní organizace, aby vyslaly 
své mise do Buči a dalších osvobozených měst a vesnic Kyjevské oblasti, aby shromáždily veškeré důkazy o ruských 
válečných zločinech v co nejtěsnější spolupráci s ukrajinskými orgány činnými v trestním řízení," řekl.  
 
Vedoucí představitelé EU vyjádřili svůj šok nad zvěrstvy spáchanými ruskými silami v Buči a v dalších nedávno 
osvobozených oblastech Ukrajiny a varovali před dalšími sankcemi, které jsou na cestě. Další sankce budou následovat, 
jak oznámil předseda Evropské rady. Odmítání ruského plynu zůstává jednou z nejdůležitějších a nejočekávanějších 
sankcí. V EU však stále chybí jednotný postoj. Německý ministr obrany prohlásil, že Evropská unie musí jednat o zákazu 
dovozu ruského plynu, avšak zbytek německého vedení jev otázce energetické nezávislosti méně otevřený. Ve středu bude 
na pořadu jednání potenciální páté kolo sankcí. 
 
Nemůžeme to normalizovat. Taková je realita toho, co se děje každý den, dokud pokračuje ruská brutalita vůči 
Ukrajině,"uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken.  
 
Porušování lidských práv. Objevují se další fakta o porušování lidských práv, jelikož organizace Human Rights Watch 
zveřejnila některé ze svých prvních zpráv o vyšetřování. Zprávy předkládají důkazy o tom, že se ruské vojenské síly 
dopustily válečných přestupků, včetně případů opakovaného znásilnění, dvou případů hromadné popravy, případů 
nezákonného násilí a hrozeb civilnímu obyvatelstvu během prvních tří týdnů války. Vojáci se také podíleli na rabování 
civilního majetku, včetně potravin, oblečení a palivového dřeva. Zpráva přináší výsledky rozhovorů z okupovaných oblastí 
Černihivu, Charkova a Kyjevska. 
 
Města pod útokem. Celá oblast Kyjeva a údajně také oblast Černihivu byla o víkendu osvobozena od ruských vojsk. Po 

měsících odporu zůstal Kyjev pod ukrajinskou kontrolou. Podívejte se na interaktivní mapu ruského útoku na hlavní město. 
Černihiv je podle starosty města zničen nebo poškozen ze 70%.  
 
Ruští okupanti zasáhli okresní nemocnici ve městě Balaklija v Charkovské oblasti, kde bylo přítomno asi 70 pacientů a 

zdravotnický personál. Později ruské jednotky střílely na konvoj, který se chystal evakuovat lidi ze zničené nemocnice v 
dočasně obsazené oblasti Balaklija v Charkovské oblasti, kde došlo ke ztrátám na životech. Série raketových útoků 
pokračuje na průmyslovou infrastrukturu. Izjum, Charkovská oblast, zůstává jedním z největších hotspotů. V současné 
době je zničeno 80% obytných budov. V Izjumu a vesnicích poblíž města je uvězněno 15 až 20 tisíc lidí, kteří potřebují 
humanitární pomoc. Ruští vojáci stříleli na obytné budovy městské části Slobodskoy v Charkově, poškodili asi deset domů 
a trolejbusové depo. 7 lidí zemřelo, 34 lidí bylo zraněno, včetně 3 dětí. Raketa zasáhla průmyslové zařízení nedaleko 
Šepetivky a Slavuty v Chmelnycké oblasti. O víkendu byla předmětem raketových útoků námořní přístavní města 
Oděsa a Mykolajiv. Později večer v neděli byly slyšet exploze v Ternopilu, Rivne, Ivano Frankivsku, Chersonu. Útoky 
v Luhansku a Doněcku zůstávají časté. Jeden a tentýž bytový dům v centru Severodoněcku byl zasažen již potřetí za 
týden. Ve městě došlo k poškození plynovodu, takže celá Luhanská oblast je bez dodávek plynu. V Konotopu, v Sumské 
oblasti, se počet ruských vojáků o víkendu výrazně zvýšil. Údajně vytvářejí koridory pro stažení ruských vojsk, mezitím 

však pokračují přestřelky. Okupanti odpálili most přes řeku Sejm. Ten spojoval město Putyvl s městem Sumy.  
Odpor v jižních oblastech Ukrajiny pokračuje. Místní obyvatelé se připojili k pokojným shromážděním proti ruské okupaci v 
Energodaru, Kachovce a Chersonu. V Energodaru však zazněly hlasité exploze, stejně jako palba na demonstranty v 
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Kachovce. Čtyři aktivisté byli po shromáždění zadrženi ruskými silami. V současné době nejsou k dispozici žádné informace 
o tom, kde se nacházejí. Přibližná  mapa současné situace na Ukrajině.  
 
Zahraniční politika. Řecký ministr zahraničí navštívil v sobotu Oděsu a vydal se na humanitární misi do jižních regionů. 
Návštěva vedla k znovuotevření řeckého konzulátu v Oděse s cílem podpořit humanitární úsilí a pomoc řecké etnické 
komunitě. Významná řecká etnická komunita dříve žila v Mariupolu, nicméně v současné době se Oděsa jeví jako další 
možná oblast pro přesídlení. Ministerstvo obrany Spojeného království varuje, že Mariupol je jedním z klíčových 
strategických cílů pro Rusko, protože zajistí pozemní koridor na Krym. Rada bezpečnosti OSN se sejde v úterý, aby zvážila 
nahlášené válečné zločiny Ruska v Buči a dalších městech. 
 
Energetická bezpečnost. Od začátku dubna Litva zcela zastavila dovoz plynu z Ruska a stala se první zemí EU, která 

takový krok učinila. Toto rozhodnutí následovaly Lotyšsko a Estonsko, které rovněž zastaví dovoz ruského plynu. Ukrajinský 
think-tank připravil přehled energetických zločinů a hrozeb spáchaných Ruskem. Mezi klíčové patří četnost útoků na 
kritickou plynárenskou a ropnou infrastrukturu, přetrvávající hrozby pro jaderné elektrárny, přerušení dodávek elektřiny po 
aktivním ostřelování.  
 
Digitální bezpečnost. Anonymous v neděli zveřejnil osobní údaje 120 000 ruských vojáků bojujících na Ukrajině. „Všichni 

vojáci, kteří se podílejí na invazi na Ukrajinu, by měli být postaveni před tribunál pro válečné zločiny.“ Informace se objev ily 
po zprávách o masakru ruských jednotek v oblasti Kyjeva.   
 
Média. Po dlouhém pátrání po fotoreportérovi Maxi Levinovi, který zmizel 13. března, bylo jeho tělo nalezeno policií poblíž 

vesnice Huta Mežyhirska v Kyjevské oblasti. Fotoreportér byl zabit dvěma výstřely z ručních zbraní. Byl jedním z předních 
válečných fotografů reportujících z Donbaských hotspotů, podporujících a fotografujících sociální iniciativy. Jeden z jeho 
projektů se týkal zdokumentování ilovajské tragédie a uchování vzpomínek na ni — AfterIlovaysk. Reportéři bez hranic 
informují, že se jedná o šestou potvrzenou vraždu mediálního představitele od začátku války. 2. dubna byl v Mariupolu 
zabit slavný litevský režisér a dokumentarista Mantas Kvedaravičius. Je autorem dokumentu „Mariupolis“, který zachycuje 
život strategického města mořského přístavu. 
 
Seznam ke čtení:  

● Ukrajinští filmaři nemohou zvednout zbraně, ale jejich kamery jsou životně důležitými zbraněmi | Darya Bassel | 
The Guardian 

● Ne všechna kritika je rusofobní: o dekolonizačním přístupu k ruské kultuře | Lia Dostlieva, ukrajinská umělkyně, 
kulturní antropoložka a Andrii Dostliev, ukrajinský umělec, výzkumný pracovník 

● Proč jsou biologické zbraně tak nebezpečné a má je Rusko? Economist 

Statistiky: 

● V důsledku ozbrojené agrese Ruské federace zemřelo na Ukrajině 158 dětí. Asi 258 bylo zraněno. 
● Ministerstvo financí Ukrajiny uvádí, že Ukrajina utratí asi 10 miliard dolarů UAH měsíčně na nepřátelské akce. 
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ranní 4. 

dubna 2022: personál – kolem 18 300, tanky – 647, APV - 1844, dělostřelecké systémy – 330, raketomety MLRS 
- 107, protiletadlové systémy – 54, letouny – 147, vrtulníky – 134, neobrněná technika – 1273, lodě a čluny – 7, 
palivové nádrže – 76, bezpilotní letadla – 92, speciální vybavení – 25, mobilní SRBM systém – 4. Sledujte také 
interaktivní počítadlo ruských ztrát.  
 

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 
 

● Sdílejte informace o zvěrstvech v Buči, Mariupolu, Charkově a dalších ukrajinských městech. 
● Pomozte Ukrajině: Humanitární pomoc ukrajinskému lidu, Přispějte ukrajinskému lidu (ukraine-

helpers.com) —  konsolidovaný zdroj informací o tom, jak můžete podpořit Ukrajinu ze zahraničí. 
● 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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