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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00, 6.04.2022. 

Města pod útokem. V Rubižnu v Luhanské oblasti Rusové zasáhli nádrž s kyselinou dusičnou, místní úřady vyzvaly 

obyvatele, aby zůstali doma. Během noci bylo v Luhanské oblasti zničeno 11 domů. Z Izjumu v Charkovské oblasti jsou 
místní občané násilně deportováni do Ruska. Podle ombudsmanky Denisovové okupanti vytvářejí filtrační tábory a koridory, 
jimiž jsou Ukrajinci deportováni do Ruska. Podobné akce byly zaznamenány již dříve v Mariupolu, kdy byly tisíce lidí také 
deportovány do Ruska. V Dněpropetrovské oblasti Rusko ostřelovalo ropný sklad a jednu z továren. Sklad paliva byl zničen, 
záchranáři se stále snaží uhasit požár v továrně. V Charkově byl soukromý Feldmanův ekopark zničen do té míry, že zde 
zbývající zvířata nemohou zůstat a přežít. Zvířata budou evakuována do města Dnipro. Přes noc byly zničeny objekty 
infrastruktury během ostřelování raketami v Koziatynu ve Vinnycké oblasti. V Chersonské oblasti je většina obcí na pokraji 
humanitární katastrofy v důsledku aktivních bojů a nedostatku zdrojů.  
 
Masakr v Buči. Podle ministerstva obrany Ukrajiny se ruští vojáci, kteří spáchali válečné zločiny v Buči, mají vrátit na 

Ukrajinu. 64. motorizovaná střelecká brigáda bude znovu odvelena na frontu bez rotace. Zpráva uvádí, že rozhodnutí 
přichází s cílem "eliminovat" zbytečné svědky. Potenciální přesunutí do oblastí fronty, kde nebudou mít šanci přežít, 
znemožňuje vypovídat u budoucích soudů. Zprávy nezávislé ukrajinské nevládní organizace Slidstvo.Info ukazují, že každý 
třetí z ruských vojsk nasazených v Buči byl dříve nasazen a bojoval v Sýrii.  
 
Porušování lidských práv. V osvobozené oblasti Hostomel v Kyjevě je podle starosty města stále nezvěstných asi 400 

civilistů. Tisková agentura Ukrinform zveřejnila, že podle ukrajinské komisařky pro lidská práva Ljudmyly Denisovové byly 
propuštěné vojačky během ruského zajetí mučeny a týrány.Evakuační a humanitární konvoj Mezinárodního červeného 
kříže je zablokován a nemůže se dostat do Mariupolu.  
 
Zahraniční politika. OSN. Prezident Zelenskyj vystoupil na zasedání Rady bezpečnosti OSN dne 5. dubna 2022. Prezident 
Zelenskyj se ve svém projevu ostře vyjádřil  k neschopnosti Rady bezpečnosti podniknout jakékoli kroky k ukončení ruské 
agrese. Buď odstraníme Rusko jako agresora a inicitátora války, aby nemohlo vetovat rozhodnutí o své vlastní agresi, 
vlastní válce, a pak uděláme vše, co můžeme, abychom nastolili mír. Nebo další možností je, prosím, ukázat, jak můžeme 
organizaci reformovat nebo změnit, rozpustit, a pracovat pro mír ". Uvedl, že Ukrajina je připravena uspořádat světovou 
konferenci o globálním bezpečnostním systému. Spojené království a USA vznášejí myšlenku vyhoštění Ruska z Rady 
OSN pro lidská práva. Diskuse o této otázce bude pokračovat i dnes. 
 
EU zahajuje proces vedoucí ke seškrtání dotací Maďarska s ohledem na pokračující porušování pravidel právního státu. 
Maďarsko je první zemí, která čelí řízení v rámci nové pravomoci EU. Rozhodnutí přichází několik dní po výsledcích 
nedávných voleb a je opodstatňováno jako reakce na fakt, že členové strany Fidesz a jejich blízké okolí přímo čerpají 
prostředky z fondů EU.  
 
Spojenci EU vyhostili 200 ruských diplomatů během dvou dnů po masarku v Buči. Od doby, kdy Moskva napadla Ukrajinu, 
bylo nyní vyhoštěno více než 325 diplomatů a pracovníků velvyslanectví. Itálie, Švédsko, Dánsko, Španělsko, Portugalsko 
a Rumunsko se v úterý přidaly k zemím vypovídajícím diplomaty. Lotyšsko uzavřelo dva ruské konzulární úřady ve městech 
Daugavpils a Liepāja a Estonsko uzavřelo ruský konzulát v Narvě. 
 
Prezidentka EU von der Leyen a vysoký představitel Josep Borrell navštíví v pátek Kyjev, aby se setkali s prezidentem 
Zelenským. Návštěva přichází den před akcí StandUpForUkraine, která se uskuteční 9. dubna ve Varšavě. Spolu s 
vedoucími představiteli EU se setkání zůčastní polský prezident a kanadský premiér. Tato akce bude příležitostí pro 
vedoucí světové představitele a korporace, aby zvýšili financování humanitární pomoci pro zranitelné civilisty postižené 
konfliktem a pro další globální humanitární priority. Rakouský spolkový kancléř oznámil svou návštěvu Ukrajiny po 
telefonickém rozhovoru s prezidentem Zelenským.  
 
Analytici z The Economist Intelligence Unit zveřejnili nejnovější přehled o rozdělení světa v souvislosti s válkou na Ukrajině. 
Analýza ukazuje, že celkem 131 zemí Rusko nepodporuje, včetně většiny bohatých zemí Severní Ameriky a Evropy. Dvě 
třetiny světového obyvatelstva však žijí v neutrálních zemích nebo v zemích nakloněných Rusku, včetně Číny, Venezuely, 
Myanmaru atd.  
 
Sankce. EU oznámila pátý sankční balíček vůči Rusku. Nadcházející balíček se zaměřuje na různé oblasti, nikoli však na 

ruskou ropu, která zůstává jedním z klíčových dovozů EU z Ruska - viz graf. Německo, Rakousko a Maďarsko zákaz ruské 
ropy nepodporují kvůli obavám ze zvýšení inflace. Nadcházející balíček sankcí proto bude zahrnovat pouze zákaz vývozu 
uhlí z Ruska, úplný zákaz transakcí se čtyřmi klíčovými ruskými bankami, mezi nimiž je VTB, zákaz vstupu ruských plavidel 
a plavidel provozovaných Ruskem do přístavů EU, další cílený zákaz vývozu kvantových počítačů a polovodičů, různých 
produktů od dřeva po cement a od mořských plodů po likéry, zákaz účasti ruských společností na veřejných zakázkách v 
členských státech a vyloučení veškeré finanční podpory pro ruské veřejné subjekty.  
USA připravují další kolo sankcí a zaměřují se na ruské vládní představitele, jejich rodinné příslušníky, ruské finanční 
instituce a státní podniky. 
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Nový Zéland se také připojil k sankcím. Bude uplatňovat 35% cla na veškerý dovoz z Ruska a rozšíří stávající zákazy 
vývozu na průmyslové výrobky úzce spojené se strategickými průmyslovými odvětvími Ruska. 
 
Média. Na Ukrajině vyvstávají obavy ohledně svobody sdělovacích prostředků. Národní koncern rozhlasového a televizního 
vysílání (RRT) v noci 4. dubna ukončil digitální vysílání televizních kanálů „Prjamyj “, „Espresso“ a „Channel 5“. V současné 
době jsou kanály dostupné pouze online na Youtube. Tyto kanály byly obecně považovány za tradičně opoziční. Občanská 
společnost a sdělovací prostředky považují rozhodnutí o omezení svobody projevu v době války za nepřijatelné. 
 
Dezinformace. Rusko připravuje novou dezinformační kampaň, aby zametlo pod koberec zprávy o zvěrstvech v Buči, říká 

Jednotka bezpečnostní služby (SSU). Více informací šíří ruská média o údajných zločinech ukrajinské armády v Mariupolu. 
Podle dostupných údajů SSU se ruské jednotky připravují shromáždit na jednom místě těla mariupolských obyvatel zabitých 
samotnými Rusy a prezentovat je jako masové oběti ukrajinských jednotek. To jim má umožnit odvrátit pozornost publika 
od masakru v Buči, přestože jde o naprostý klam. Ve skutečnosti ruské ostřelování Mariupolu pokračuje bez přestávky a 
evakuace jsou často narušovány. 
 
Aktuální průzkum veřejného mínění: Podle nedávného průzkumu provedeného na Ukrajině sociologickým institutem 
"Rating" se 95 % respondentů domnívá, že Ukrajina bude schopna odrazit ruský útok, ale důvěra v rychlé vítězství "během 

několika týdnů" se snížila: ze 47 % na 35 %. Nyní se zvýšil podíl těch, kteří důvěřují ve vítězství „v průběhu několika měsíců 
nebo až jednoho roku“. Míra podpory členství v NATO se snížila. V prvních dnech války se podpora vstupu Ukrajiny do 
Aliance zvýšila ze 62 % na 76 %. Nyní opět klesla na 62 %, zároveň však roste podpora přistoupení k EU. Ta se v prvních 
dnech války se zvýšila ze 68 % na 86 %, poté pokračoval její růst a ke konci března 91 % podporovalo členství Ukrajiny v 
EU – což je absolutní rekord za všechny roky našich průzkumů. 
 
Více informací o Ukrajině: 

● Free History Tutorial - Ukrajina: Historie, kultura a identita | Udemy - krátký vícejazyčný úvodní kurz historie, kultury 
a společnosti Ukrajiny od středověku do současnosti. 

● Naučte se ukrajinsky s Duolingo. Duolingo uvádí, že od začátku ruské invaze se počet lidí ochotných učit se 
ukrajinsky ve světě prostřednictvím aplikace Duolingo zvýšil o 577%. V USA se počet lidí učících se ukrajinsky 
přes tuto aplikaci zvýšil o 554 % a v Polsku o 2677 % od 24. února [data platná k 20. březnu 2022]. 
 

Statistiky: 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ranní 6. 
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 raketové odpalovací systémy SRBM 
– 4. Sledujte také interaktivní počítadlo ruských ztrát.  
 

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 
 

● Podívejte se na film Mariupolis nedávno zabitého litevského režiséra Mantase Kvedaravičiuse. 50% výtěžku 
z prodeje vstupenek bude zasláno místním organizacím, které pomáhají s evakuací 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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