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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00 hod., 31.03.2022. 

Uplynulo 5 týdnů invaze. Ukrajina se brání. 

Stažení vs přemístění. Ostřelování oblastí Kyjev a Černihiv pokračuje bez ohledu na údajné stahování 

ruských jednotek. Mluvčí ukrajinského ministerstva obrany oznámil, že ruské jednotky se ještě zcela 

nevzdaly pokusů dobýt nebo alespoň obklíčit Kyjev a Černihiv. Bílý dům potvrzuje, že pohyb ruských sil 

kolem Kyjeva byl pouze přesunut nikoli stažen. Také je očekávána velká ofenziva v jiných částech Ukrajiny. 

Ministerstvo obrany Spojeného království informuje o situaci na místě – navzdory ruským prohlášením, 

těžké ostřelování stále cílí na Kyjev a Černihiv. V nadcházejících dnech lze s největší pravděpodobností 

očekávat těžké boje na předměstí Kyjeva, uvádí britská zpravodajská služba. 

Vyjednávání. Další kolo jednání bude pokračovat 1. dubna v digitální podobě. V blízké budoucnosti by se 

mohla uskutečnit schůzka mezi prezidentem Volodymyrem Zelenským a Putinem, řekl poradce vedoucího 

prezidentské kanceláře Mykhailo Podoljak. Také uvedl, že pracovní podskupiny nadále vypracovávají a 

projasňují některé body budoucí dohody. Na základě výsledků jednání, se německá kancléřka obrátila k 

ukrajinskému prezidentovi a uvedla, že jeho země je „obecně“ připravena působit jako garant ukrajinské 

bezpečnosti, informuje agentura Reuters. Zda bude role garanta bezpečnosti zahrnovat i vojenskou složku, 

je zatím nejasné. 

Zahraniční politika. Slovensko vyhostí 35 zaměstnanců ruské ambasády na základě jejich nepřijatelných 

činností. Již dříve v březnu vyhostili 3 představitele ambasády. Slovensko pokračuje v protišpionážní 

kampani. Během měsíce bylo vyhoštěno zpět do Ruska téměř 100 zástupců ruských ambasád. 

Prezident Zelenskyj a prezident Biden měli hodinový telefonát ohledně posouzení bitevní fronty a jednání. 

Prezidenti jednali o dalších sankcích, makro finanční a humanitární pomoci. V důsledku USA plánuje 

poskytnout Ukrajině přímou pomoc ve výši 500 milionů dolarů. 

Města pod útokem. V Doněcké oblasti ruská armáda ostřelovala Marjinka, Georgiivka, Novokalynovo a 

Ocheretyna — žádní civilisté nebyli zraněni, ale bylo poškozeno několik domů. V Mariupolu ruští vojáci 

stříleli na budovu s nápisem Červeného kříže, potvrzuje ukrajinská ombudsmanka. Budova se ocitla pod 

palbou i přes to, že byla označena mezinárodně uznávaným znakem pro zraněné nebo civilisty uvnitř 

budovy. Irpin, Kyjevská oblast, je pod kontrolou Ukrajiny, nicméně ostřelování ze sousedních obcí 

pokračuje. Starosta města nahlásil zabití 300 civilistů, četné případy mučení, znásilňování a únosů. V 

Mykolajivu bylo podle místního starosty od začátku války zabito 80 civilistů a asi 450 zraněno. V Charkově 

je zničeno přibližně 15 % městské infrastruktury, včetně téměř 1300 obytných domů, 76 škol a 16 nemocnic. 

V Dergachi, Charkovská oblast, byla zničena administrativní budova městské rady a řada obytných domů 

byla poškozena ostřelováním. V Severodoněcku v Luhanské oblasti ostřelování zasáhlo školu a 

poškodilo pět obytných domů. Ruské jednotky ostřelovaly zakázanými fosforovými bombami Maryinku, 

Krasnohorivku a Novomykhailivku v Doněcké oblasti. Z okresu Mariinsky bylo převezeno 11 zraněných 

civilistů do nemocnice, včetně 4 dětí. 

Útoky na ropné sklady pokračují. Po dvou dnech záchranná služba konečně uhasila požár v ropném skladu 

v Rivne. Včera však rakety plně zničily ropné sklady v Dněpru a Lysyčansku. 

V dočasně okupovaném Chersonu připravují ruští okupanti půdu pro uspořádání takzvaného referenda o 

zřízení ‚Chersonské lidové republiky‘. Jde o pokus zopakovat doněcký a luhanský scénář z roku 2014. 

Generální štáb Ukrajiny hlásí, že mezi obyvateli vládne těžký odpor, svědčí četná pokojná shromáždění 

proti okupaci. 

 

Aktuální mapa situace na Ukrajině. 
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Porušování lidských práv. Za poslední týden přibylo hlášených případů znásilnění a mučení. Tajné služby 

Ukrajiny zachytily rozhovor ruských militantů o znásilnění 16leté dívky. Časopis Time zveřejnil svědectví 

ženy prchající ze své vesnice v Kyjevské oblasti. Pokračují také cílené únosy lidí. Od začátku války nejméně 

13 vedoucích územních společenství byli uneseni. Spolu s nimi byli terčem i jejich zástupci, asistenti, ale i 

místní zastupitelé. 

Zdravotní péče. Od počátku ruské invaze na Ukrajinu během více než 80 útocích byly zabity desítky 

zdravotních pracovníků a pacientů, uvedl na středeční tiskové konferenci zástupce Světové zdravotnické 

organizace. 

Energetická bezpečnost. Mezinárodní tisková agentura AFP, podle Pentagonu uvádí, že Rusko začalo 

stahovat část svých vojáků z JE Černobyl. Rafael Grossi, šéf Mezinárodní asociace pro atomovou energii, 

včera navštívil Ukrajinu. Cílem návštěvy je poskytnout MAAE technickou pomoc k zabezpečení jaderných 

zařízení v zemi. Bude to zahrnovat vysílání expertů MAAE na prioritní místa a přepravu životně důležitých 

bezpečnostních položek, včetně monitorovacího a nouzového vybavení. Agentura stále nemá přístup k 

dálkovému přenosu dat ze svých monitorovacích systémů, instalovaných v JE Černobyl, nicméně některá 

data jsou poskytovány z jiných provozovaných JE na Ukrajině.  

Bloomberg uvádí, že představitelé Evropské unie provedli razii v kancelářích německých jednotek Gazprom 

PJSC. Podle lidí spojených s touto záležitostí, vyšetřování role ruského plynárenského gigantu bylo 

provedeno kvůli rekordnímu zvýšení cen na kontinentu. Podle lidí, razie přichází v době, kdy Evropa 

zintenzivňuje vyšetřování, zda chování Gazpromu způsobilo prudký nárůst cen plynu a zhoršení energetické 

krize v regionu. Dříve, lídři G7 odmítli požadavek Ruska platit za plyn v ruských rublech.  

Průzkum veřejného mínění. Poslední ruský průzkum ukázal, že veřejná podpora velkých ruských státních 

institucí výrazně vzrostla: 83 % schvaluje prezidenta, 71 % schvaluje premiéra, 70 % schvaluje vládu a 59 

% schvaluje Státní dumu. V březnu vzrostl na 69 % (oproti 52 % v únoru) podíl těch, kteří věří, že se věci v 

zemi ubírají správným směrem. Podíl těch, kteří věří, že se země ubírá špatným směrem, je 22 % (v únoru 

38 %).  

Americký průzkum, pořádaný Pew Research Center říká, že asi 72 % Američanů hluboce nebo do jisté míry 

důvěřuje Zelenskému, více než jinému mezinárodnímu lídrovi. Pouze 6 % tvrdí totéž o Putinovi. 

Seznam četby: 

 ● Jak ukrajinský Mykhailo Fedorov bojuje v digitální válce - The Washington Post 

 

Statistika: 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 31. březnu 

2022: personál – kolem 17 500, tanky ‒ 614, APV ‒ 1 735, dělostřelecké systémy – 311, MLRS – 96, 

protiletadlové bojové systémy – 54, letouny s pevnými křídly – 135, vrtulníky – 131, měkká vozidla – 1 201, 

čluny a lehké čluny – 7, tankery – 75, operačně-taktický stupeň UAV – 83, speciální technika – 23, mobilní 

systém SRBM - 4. Sledujte také interaktivní počítadlo ruských ztrát. 

 

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!  

 

● Podpořte dobrovolníky pomáhající ukrajinské armádě – NGO „Vraťte se živý“ 

● Sdílejte tyto aktuální zprávy 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 přes PayPal. Více informací zde. 

 

Děkujeme za podporu Ukrajiny! Sláva Ukrajině! 

 

https://sharethetruths.org/
https://telegram.org/
https://www.thetimes.co.uk/article/one-soldier-raped-me-then-the-other-as-my-son-cried-7xbqwzdqw?utm_source=instagram&utm_campaign=ukraine&utm_medium=branded_social&utm_content=later-25700106
https://www.chesno.org/post/5160/
https://www.nytimes.com/live/2022/03/30/world/ukraine-russia-war-news?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxfs4h2Hza3LNE2wFl79SWNDH5EDXYaYketgp1jWdSZpbLaQ0RfU30eZFekpgVBLvvpuJ3YsFJGAuoJOoG2oqw5vGXqt99jmva2S1Kex2wPiguAiFPSKrRPyDzTF4Z14-_sd6LAnujWhWkviDDrMokYUin-N3UsgsVi58DETn25KTAA4icJiOcAePqURtCbQORzHWmYOd7L8CbAkCCVLZSCks43Jv6d5fJI5Eaan7L0MkK8b_g64DSTA9dPffDJU0ToXQkL1uuKec6kDfjZrrmIhlUflcr7jGsW2lNVwwSrrwPFT5XjQRsTAi6VoL8nf_HZl82WtvMnkjuscjLEhK372uPcJTQOPGrZQhe1rtkYdmGyyGRyDAd_JvE7eVgij8RrE&smid=tel-nytimes#the-who-says-attacks-on-medical-workers-in-ukraine-have-left-dozens-dead%5D
https://www.nytimes.com/live/2022/03/30/world/ukraine-russia-war-news?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxfs4h2Hza3LNE2wFl79SWNDH5EDXYaYketgp1jWdSZpbLaQ0RfU30eZFekpgVBLvvpuJ3YsFJGAuoJOoG2oqw5vGXqt99jmva2S1Kex2wPiguAiFPSKrRPyDzTF4Z14-_sd6LAnujWhWkviDDrMokYUin-N3UsgsVi58DETn25KTAA4icJiOcAePqURtCbQORzHWmYOd7L8CbAkCCVLZSCks43Jv6d5fJI5Eaan7L0MkK8b_g64DSTA9dPffDJU0ToXQkL1uuKec6kDfjZrrmIhlUflcr7jGsW2lNVwwSrrwPFT5XjQRsTAi6VoL8nf_HZl82WtvMnkjuscjLEhK372uPcJTQOPGrZQhe1rtkYdmGyyGRyDAd_JvE7eVgij8RrE&smid=tel-nytimes#the-who-says-attacks-on-medical-workers-in-ukraine-have-left-dozens-dead%5D
https://www.france24.com/en/live-news/20220330-russians-start-to-withdraw-from-chernobyl-us
https://www.rada.gov.ua/news/razom/221099.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-30/european-union-raids-gazprom-offices-in-germany-in-price-probe
https://www.levada.ru/2022/03/30/odobrenie-institutov-rejtingi-partij-i-politikov/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/03/30/zelenskyy-inspires-widespread-confidence-from-u-s-public-as-views-of-putin-hit-new-low/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/03/30/mykhailo-fedorov-ukraine-digital-front/
https://minusrus.com/en
https://www.comebackalive.in.ua/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/about/
https://sharethetruths.org/about/

