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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00 hod., 08.04.2022. 

Města pod útokem. 90 % obyvatel Buchy, kteří zemřeli během okupace města, nebyli zabiti 

střepinami, ale byli zastřeleni ruskými okupanty. V osvobozené Borodyance v Kyjevské 

oblasti byla pod troskami tří domů nalezena těla 26 mrtvých obyvatel. Podle generální 

prokuratury jde o nejzničenější osadu v oblasti Kyjeva, kde byly použity vysoce výbušné 

250kilogramové bomby – Hurikány a Tornáda. 

V Luhanské oblasti není ani jedna nepoškozená nemocnice. Od začátku totální ruské invaze 

byla všechna zdravotnická zařízení v Luhanské oblasti ostřelována, uvedl vedoucí státní 

správy Luhanské oblasti. Starosta Dněpru, Borys Filatov, doporučil evakuovat ženy, děti a 

seniory z města kvůli zhoršující situaci na Donbasu. Rakety znovu zasáhly objekty 

infrastruktury v Oděse. Rusové bombardovali silnici v Doněcké oblasti a zablokovali 

evakuační vlaky ze Slovjansku a Kramatorsku. Od 10. hodiny dopoledne 8. dubna vlaky 

evakuovaly lidi na západ Ukrajiny. Ruští vojáci podle prokuratury mučili a zapálili tři místní 

obyvatele během okupace vesnice Husarivka v Charkovské oblasti. Aby okupanti zakryli 

stopy po svých zločinech, zakrývali těla civilistů pneumatikami automobilů, než je spálili. A 

dobrá zpráva: v oblasti Sumy nezůstaly žádné ruské jednotky. 

Situace v Chersonské oblasti se blíží k humanitární katastrofě, varují místní úřady a místní 

aktivisté. Místní aktivisté informují o zhoršující se situaci ve vesnicích, kde lidé hladoví a nemají 

potřebný zdravotnický materiál. Lidem, kteří měli nějaké zásoby, ušetřené díky drobnému 

hospodaření, možná zbyly nějaké omezené zásoby. Ti, kteří stále mají hotovost na nákup 

čehokoli, čelí vysokým rizikům a problémům, jak to získat. Neexistují tam žádné evakuační 

koridory a ruské jednotky obkličují osady, aby drželi lidi jako rukojmí. Dochází k výpadkům 

elektřiny a vody. Starostové některých zdejších osad jsou nuceni odejít kvůli pokračujícímu 

vyhrožování a stíhání. Nejkritičtější situace se týká nedostatku léků. Ruští vojáci ve čtvrtek 

ostřelovali člun s dětmi v přehradě Kakhovka v Chersonské oblasti s BM 21 Grads. 14 civilistů, 

včetně 3 dětí, se pokusilo uprchnout z vesnice Pervomaivka v Chersonské oblasti – při 

ostřelování zahynuli tři dospělí a 12leté dítě. 

OSN. „Dnes jsme přizvali Rusy k odpovědnosti,“ řekla ve čtvrtek americká velvyslankyně při 

OSN, Linda Thomas-Greenfieldová. A nechť je přijato více rozhodnutí, která budou uzavřena 

touto frází. Valné shromáždění OSN ve čtvrtek suspendovalo Rusko z Rady pro lidská práva 

kvůli obviněním z válečných zločinů spáchaných ruskými vojáky na Ukrajině. Rusko je tak 

druhou zemí, po Libyi v roce 2011, které byla od ustavení Rady v roce 2006 odebrána členská 

práva. Po hlasování, ruský velvyslanec OSN Gennadij Kuzmin oznámil, že Rusko se rozhodlo 

Radu pro lidská práva úplně opustit. Ach, dobře. 

EU. Evropský parlament přijal rezoluci požadující dodatečná represivní opatření, včetně 

„okamžitého embarga na ruský dovoz ropy, uhlí, jaderného paliva a plynu“. Poslanci EP také 

požadují plán energetické bezpečnosti EU, diverzifikaci dodávek, vyloučení Ruska z G20 a 

dalších mezinárodních organizací, uzavření ruských přístavů, odpojení všech ruských bank od 

SWIFT a zabavení majetku ruských úředníků a oligarchů napojených na Putinův režim. 

NATO. Během zasedání ministrů zahraničí, NATO oznámilo, že posílí podporu Ukrajině. 

Ukrajina dostane ochranu před chemickým nebo biologickým útokem a získá podporu pro 

kybernetickou bezpečnost země. Ministr Kuleba promluvil k publiku s trojí agendou „zbraně, 

zbraně, zbraně“ a varoval, že válka na Donbasu bude jako druhá světová válka. Státy NATO 

dosud poskytují stále větší množství zbraní, včetně protiletadlových střel, tanků a kamikadze 

dronů. Stále však odmítají poskytnout stíhačky a zřídit nad Ukrajinou bezletovou zónu na 

ochranu před ruskými útoky. 
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V pátek navštíví Kyjev předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyenová, vysoký 

představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Josep Borrell, spolu se 

slovenským premiérem Eduardem Hegerem. 

Diplomaté se vracejí do Kyjeva. Litva se stala první zemí, která vrátila velvyslance do Kyjeva. 

Bude tam pracovat šest litevských diplomatů a několik dalších zaměstnanců. Lotyšští a 

estonští ambasadoři se mají brzy vrátit do Kyjeva. V současné době již svou činnost obnovily 

turecké a slovinské velvyslanectví. 

Sankce. Ministr zahraničních věcí Ukrajiny nastínil 10 hlavních ran pro ruskou ekonomiku v 

důsledku sankcí uvalených během posledních tří dnů. Některé z nich jsou: USA, Británie, EU 

a G7 zakázaly všechny nové investice v Rusku; USA, EU a G7 uvalily sankce na největší ruské 

banky (Sberbank a Alfabank), které tvoří dvě třetiny celého bankovního trhu; 318 ruských 

diplomatů bylo vyhoštěno z 18 členských států EU; rodina a spojenci Putinova režimu čelí 

sankcím a zmrazení některých jejich aktiv. 

Kongres USA podpořil zákaz dovozu ruské ropy a plynu po zvěrstvech v Buche. Navíc jsou 

nyní pozastaveny veškeré obchodní vztahy s Ruskem a Běloruskem. Další jednomyslné 

rozhodnutí zahrnovalo zbavení Moskvy jejího preferenčního obchodního statusu a zákaz 

dovozu ruské energie do Spojených států, čímž došlo k další penalizaci ruské ekonomiky v 

reakci na invazi na Ukrajinu. Mohla by být, proto uvalena vyšší cla na ruské zboží a mohlo by 

to odříznout významný tok příjmů do Ruska. 

Zdravotní zabezpečení. Světová zdravotnická organizace se připravuje na potenciální 

chemické útoky nebo havárie na Ukrajině. „WHO zvažuje všechny scénáře a vytváří 

nepředvídané scenáře pro různé situace, které by mohly ovlivnit obyvatele Ukrajiny, od 

pokračující léčby hromadných obětí až po chemické útoky,“ řekl Hans Kluge, generální ředitel 

WHO pro Evropu. WHO varovala, že lidem na Ukrajině hrozí smrt na běžné příčiny, jako je 

cukrovka a kardiovaskulární onemocnění, a u dětí – na spalničky, zápal plic a průjem, kvůli 

nedostatečnému přístupu k základní lékařské péči a humanitární pomoci. 

Digitální zabezpečení. Microsoft informoval o nedávno pozorovaných útocích zaměřených na 

ukrajinské subjekty ze Strontia, ruského aktéra napojeného na GRU. Tento týden se 

Microsoftu podařilo přerušit některé útoky Strontia, převzetím kontroly nad sedmi internetovými 

doménami, které byly použity k provádění těchto útoků. Společnost Strontium používala tuto 

infrastrukturu k zacílení na ukrajinské instituce včetně mediálních organizací. Zaměřila se také 

na vládní instituce a na analyticky důležité objekty, zapojené do zahraniční politiky ve 

Spojených státech a Evropské unii. 

Skupina ukrajinských hackerů, CyberPan Ukraine, říká, že našla způsoby, jak narušit navigaci 

ruských vojenských jednotek, a pracuje na způsobech, jak narušit dělostřeleckou palbu, 

alespoň ze systémů využívajících přesné naváděcí systémy, uvádí Defenseone. 

Dezinformace. Spolu s vojenskou ofenzívou Rusko udržuje aktivní dezinformační kampaň. 

Prudký nárůst padělků přichází zejména, když se odhalí nové důkazy o ruských zločinech. 

Naši odborníci shromáždili pět nejčastějších padělků března v našem novém letáku „5 hlavních 

dezinformací z Ruska o válce na Ukrajině“. 

Čtenářský koutek.  

● Celý svět by těžil z ukrajinského vítězství nad Ruskem | Atlantic Council  

● Mýtus o zmizelé kybernetické válce | Zahraniční vztahy 

https://sharethetruths.org/
https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3450729-kuleba-outlines-10-blows-inflicted-on-russias-economy-over-past-three-days.html
https://www.cnbc.com/2022/04/07/russia-ukraine-live-updates.html
https://www.nytimes.com/2022/04/07/us/politics/senate-vote-russia-trade-ban.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-07/who-is-preparing-for-possible-chemical-attacks-in-ukraine-war
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/who-we-are-seeing-the-worst-case-scenario-in-ukraine/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/04/07/cyberattacks-ukraine-strontium-russia/
https://www.cyberpan.org/en
https://www.defenseone.com/technology/2022/03/ukrainian-hackers-take-aim-russian-artillery-navigation-signals/363854/
https://trixtero.files.wordpress.com/2022/04/en_5-main-disinformation-fakes-from-russia-about-the-war-in-ukraine.jpg
https://trixtero.files.wordpress.com/2022/04/en_5-main-disinformation-fakes-from-russia-about-the-war-in-ukraine.jpg
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-whole-world-would-benefit-from-a-ukrainian-victory-over-russia/?fbclid=IwAR2HxTB4GDKKYcJmKC_h7IaTzL-qND_FlrB-b3cz7NGcuk2mLMZpu5rfACM
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-04-06/myth-missing-cyberwar¨


8.04.2022. - https://sharethetruths.org/ 

 

Pink Floyd vydali po 30leté přestávce novou nahrávku „Hey Hey Rise Up“. Dílo je 

přepracováním protestsongu ‚Oh, the Red Viburnum in the Meadow‘ z první světové války a 

vystupuje v něm ukrajinská rocková hvězda Andriy Khlyvnyuk, skupina Boombox. Zjistěte více 

o ukrajinské hudební scéně a podívejte se na video o 18 undergroundových kapelách z 

Ukrajiny. 

Statistika: 

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

8. dubnu 2022 v 10:00: personál – kolem 19 000, tanky – 700, APV – 1891, dělostřelecké 

systémy – 333, MLRS – 108, protiletadlové bojové systémy - 55, letadla s pevnými křídly - 

150, vrtulníky - 135, měkká vozidla - 1361, čluny a lehké čluny - 7, tankery - 76, operačně-

taktický stupeň UAV - 112, speciální technika - 25, mobilní systém SRBM – 4. Sledujte také 

interaktivní počítadlo ruských ztrát. 

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!  

● Důvod k podpoře a sdílení informací o organizaci za práva zvířat UAnimals, která 

zachraňuje zvířata na Ukrajině.  

● Podpořte Krovospas – ukrajinského výrobce hemostatických obvazů, které jsou 

dodávány ukrajinské armádě a jednotkám územní obrany. 

● Sdílejte tyto aktuální informace o situaci na Ukrajině, buď na sociálních médiích, s 

místními médii nebo šířením této stručné 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 Ukrajině! Sláva Ukrajině! 
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