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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00, 5.04.2022. 

 
Masakr v Buči. Rada bezpečnosti OSN se dnes sejde, aby projednala „masakr v Buči“a celkovou situaci na Ukrajině. 
Prezident Zelenskyj se připojí on-line s projevem o tom, co na vlastní oči viděl. Ukrajinský ministr zahraničí mezitím 
prohlásil, že "v Radě OSN pro lidská práva není pro Rusko místo". Americká velvyslankyně při OSN prohlašuje ruskou 
účast v Radě OSN pro lidská práva za frašku, a bude tedy hledat způsoby, jak Rusko z další účasti vyloučit.  
 
Včera navštívil Buču ukrajinský prezident Zelenskyj, který události nazval genocidou - "To, co vidíte kolem sebe. To, co se 
stalo s tímto moderním městem, je charakteristické pro ruskou armádu, která se k lidem chovala hůř než ke zvířatům. Jedná 
se o válečný zločin a svět by jej měl uznat jako genocidu. Známe tisíce lidí, kteří byli zabiti a mučeni: uříznuté končetiny,  
znásilněné ženy a zabité děti. Myslím, toto je genocida." 
 
Zástupci ukrajinské občanské společnosti aktivně vyzývají k desetiletému ruskému tichu. Připomenutí obětí by nemělo trvat 
jednu minutu, ale roky, a ruská kultura musí být roky umlčena za spáchané zločiny. 
 
Stíhání porušování lidských práv. Generální prokurátorka Ukrajiny informovala o situaci s civilními oběťmi v kyjevské 

oblasti poté, co Ukrajina získala plnou kontrolu nad oblastí. Z předběžného posouzení vyplývá, že nejhorší situace, pokud 
jde o lidské oběti, je v Boroďance v kyjevské oblasti.  
 
Prezident Zelenskyj schválil vytvoření „zvláštního právního mechanismu“ pro vyšetřování každého, kdo se podílel na ruské 
válce proti Ukrajině. V pondělí EU potvrdila, že je připravena vyslat společné vyšetřovací týmy, aby ve spolupráci s 
ukrajinskou nejvyšší prokuraturou, Europolem a Eurojustem zdokumentovaly válečné zločiny.  
 
Rusko mezitím zahájilo silnou dezinformační kampaň, která tvrdí, že k vraždám v Buči došlo po stažení jejich armády. 
Nicméně, New York Times studoval satelitní snímky Buči a zjistil, že těla civilistů ležela na ulicích několik týdnů, od poloviny 
března. 
 
Obranná rozvědka Ukrajiny zveřejnila seznam ruských vojáků dislokovaných v Buči, odpovědných za zvěrstva, která se 
tam odehrála.  
 
Dezinformace a ruská propaganda. Ruské státní zpravodajství ‘RIA’ publikovalo článek ospravedlňující zvěrstva ruských 
vojáků spáchaných na Ukrajině. Jedno z hlavních sdělení- téměř každý Ukrajinec je nacista a ti musí zemřít. Rusko tedy 
podniká "denacifikační" a "deukrajinizační" mise, aby obnovilo rovnováhu v zemi. Ukrajina by měla být zničena jak 
ekonomicky, tak politicky, aby zaplatila za svou vinu před Ruskem.  
 
Pluk Azov zůstává jedním z nejžhavějších spekulací ruské vlády. Rusko se snaží ospravedlnit útoky na civilní infrastrukturu, 
jako je Mariupolská porodnice nebo Mariupolské divadlo přítomností pluku „Azov“. Cíl Ruska, jímž je „denacifikace“ země, 
často souvisí s konkrétními vojenskými jednotkami. Ale je to ve skutečnosti takhle? Ukrajinská nevládní organizace pro 
lidská práva Euromaidan SOS připravila odpovědi na nejčastější otázky týkající se pluku „Azov“. Krátký teaser - ne, pluk 
Azov není neonacistický pluk. 
 
Města pod útokem. Situace v Doněcku, Luhanské oblasti, zůstává napjatá. V současné době Rusko přesouvá některé 

síly s cílem získat kontrolu v Charkově a posílit kontrolu nad Chersonem. Situace v těchto čtyřech regionech zůstává dosti 
kritická. V Chersonu jsou exploze slyšet nonstop. Starosta Mykolajeva Oleksandr Senkevych informoval o ostřelování 
města tříštivými granáty. V důsledku toho bylo zabito 10 osob, včetně dítěte, a 61 osob bylo zraněno. V Mariupolu zůstává 
více než 130 000 lidí. Evakuačnímu konvoji a humanitární pomoci se v pondělí opět nepodařilo dostat do obleženého 
města, čtvrtý den snažení, řekl mluvčí Mezinárodního výboru Červeného kříže. Ukrajinské ozbrojené síly mezitím 
osvobodily od ruských jednotek Žytomyrskou oblast. Cesta do Černihivu je odblokovaná a humanitární podpora dorazila.  
 
Zahraniční politika. Litva a Lotyšsko odvolávají své velvyslance z Ruska v reakci na „masakr v Buči“. Ruská ambasáda v 

litevské Klaipedě bude uzavřena. Německo mezitím vyhošťuje 40 ruských diplomatů a Francie 35 ruských diplomatů. Toto 
rozhodnutí bylo vysvětleno činností narušující bezpečnost zemí. Již dříve bylo z řady zemí EU vyhoštěno více než 100 
diplomatů.  
 
Sankce. Kanada uvedla, že uvalí sankce na devět ruských a devět běloruských jednotlivců za to, že "usnadnili a umožnili" 

invazi Moskvy na Ukrajinu. Francouzský prezident Macron řekl, že sankce proti Rusku, zaměřené na uhlí a ropu, by měly 
být zpřísněny kvůli zabíjení civilistů v ukrajinské Buči. Dánsko uvalilo moratorium na nákup ruské ropy. Rozkol napříč 
Evropou však přetrvává, protože Rakousko tvrdí, že nebude pokračovat v zákazu ruské ropy, stejně jako Německo a 
Maďarsko v obavách z recese, místo aby pokračovalo v dalších krocích.  
 
Ministři financí EU budou dnes v Lucemburku projednávat další sankce, píše POLITICO. Nový balíček by mohl počítat s 
většími omezeními vývozu špičkových technologií, s většími a přísnějšími sankcemi vůči jednotlivcům, s většími sankcemi 
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vůči čtyřem ruským bankám, které již byly odpojeny od mezinárodní platební sítě SWIFT, ale které EU dosud 
nesankcionovala odděleně. 
 
Rada EBRD (Evropská banka pro obnovu a rozvoj) odhlasovala, že pokročí ve svých plánech vyloučit Ruskou federaci a 
Bělorusko z financování projektů. Rozhodnutí nepočítá s žádným novým financováním projektů nebo činností technické 
spolupráce v žádné z těchto zemí. Banka navíc využívá všech svých práv pozastavit nebo zrušit další vyplácení finančních 
prostředků na stávající projekty.  
 
Ukrajinský institut budoucnosti připravil přehled sankcí, které mohou skutečně Rusko ovlivnit. Faktory, které mohou 
kriticky ovlivnit rozpočtovou stabilitu, jsou (1) ceny ropy (jejich pokles); (2) embargo na nákup ropy z Evropy a / nebo 
Číny, jakož i sekundární sankce za porušení embarga. Největší dopad budou mít sankce v odvětví letectví, 
automobilového průmyslu, strojírenství, elektroniky, ropy a zemního plynu (modernizace) a hutnictví. V zahraniční politice 
závisí odolnost Ruska na neutralitě / spolupráci s většinou států mimo západního světa, včetně „těžkých vah“, jako jsou 
Čína, Indie, Turecko, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie atd. Účinek sankcí bude dlouhodobým trendem, z něhož 
žádný nepředstavuje hrozbu pro režim během násůedujících 1-2 let.  
 
Ekonomika. Ukrajina kvůli ruské invazi ztrácí 35% až 50% HDP, říká premiér Šmyhal. Kromě včerejší informace o 

nákladech na válku (asi 10 miliard dolarů měsíčně) se ukazují některá další čísla. Premiér informoval, že rozpočet ztrácí 
okolo 2 miliard hřiven za den, infrastruktura - 4,25 miliardy denně.  
 
Zabezpečení potravin, Ministerstvo zemědělství oznamuje, že vzhledem k probíhajícím vojenským aktivitám není možné 

osít plochu o rozloze 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy. Proto ministerstvo doporučuje, aby zemědělci dali přednost 
výsevu slunečnice, řepky a sójových bobů, aby tak kompenzovali případné ztráty výsevu. 
 
Média. Ministerstvo kultury a informační politiky Ukrajiny informovalo, že podle údajů Generální prokuratury Ukrajiny bylo 

spácháno 74 trestných činů proti zástupcům sdělovacích prostředků, včetně 19 trestných činů proti zahraničním novinářům. 
18 novinářů bylo zabito, 8 uneseno, 13 zraněno, 3 jsou pohřešováni a 15 novinářů bylo zastrašováno. Navíc nejméně 7 
zaznamenaných případů ostřelování vedlo k poškození nebo zničení televizních věží a vysílacích stanic. Bylo 
zaznamenáno 22 zablokování a kybernetických útoků na média. 
 
Seznam ke čtení. Pokračujeme v sérii článků o dekolonizaci a imperiálním diskurzu Ruska. V těchto dnech stále více 

slýcháme, že Putin označil 9. květen, Den vítězství, jako konečný termín pro válku na Ukrajině. Typická moskevská 
přehlídka tak může oslavit další "velké" vítězství. V našem dnešním článku "Ruský mýtus o "velkém vítězství" a Ukrajině" 
Illiji Levčenka, historika umění, rozpracovává kořeny Putinovy touhy "kolonizovat" Ukrajinu, veřejnou podporu a to, jak se 
znovu opakuje historie ruské diktatury.  
 
Statistiky: 

● 80 000 km čtverečních (ve srovnání s 16 000 km čtverečních během předválečného období) na území Ukrajiny je 
kontaminován minami. Ukrajina je jednou z nejvíce zaminovaných zemí na světě, protože již osm let žije více než 
1,8 milionu lidí obklopeno minami.  

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ranní 5. 
dubna 2022: personál – kolem 18 500, tanky – 676, APV - 1858, dělostřelecké systémy – 332, raketomety MLRS 
- 107, protiletadlové systémy – 55, letouny – 150, vrtulníky – 134, neobrněná technika – 1322, lodě a čluny – 7, 
palivové nádrže – 76, bezpilotní letadla – 94, speciální vybavení – 25, mobilní SRBM systém – 4. Sledujte také 
interaktivní počítadlo ruských ztrát.  
 

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 
 

● Podělte se, prosím, o výzvu EUROMAIDAN SOS k okamžité evakuaci raněných a nemocných z Mariupolu. 
● 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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