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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 10:00 hod., 09.04.2022. 

„Drahý Volodymyre, můj dnešní vzkaz je jasný: Ukrajina patří do evropské rodiny. Vyslyšeli 

jsme vaši žádost, hlasitou a jasnou. A dnes jsme tu, abychom vám dali první, kladnou odpověď. 

V této obálce, milý Volodymyre, je důležitý krok k členství v EU. Tento dotazník je základem 

pro naši diskusi v následujících měsících. Zde začíná vaše cesta do Evropské unie. Budeme 

vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abychom pracovali na tomto společném 

základě“. 

Prezidentka Ursula von der Leyen v Kyjevě, 8. dubna 2022 

 

V pátek 8. dubna obdržela Ukrajina od EU dotazník k získání statusu kandidátské země EU. 

Dotazník bude sloužit jako výchozí bod při přípravě rozhodnutí o členství. Ukrajina požádala o 

vstup do Evropské unie 28. února a 1. března Evropský parlament přijal rezoluci vyzývající 

členské státy EU, aby usilovaly o udělení statusu kandidátské země Ukrajině. Dokument byl 

předán Ukrajině na závěr návštěvy předsedkyně Evropské komise Ursuly Von der Leyenové 

a představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepha Borrella. Během 

návštěvy se vedení EU setkalo s prezidentem Zelenským a navštívilo Buchu, aby projednalo 

situaci na místě a posoudilo rozsah zvěrstev. 

Předseda Evropské rady oznámil nadcházející zasedání Evropské rady ve dnech 30. a 31. 

května ve Versailles. Na programu jednání bude obrana EU, energetika a Ukrajina. 

Kramatorsk. Kolem poledne 8. dubna zasáhla ruská raketa nádraží Kramatorsk v Doněcké 

oblasti. Zemřelo kolem 52 lidí včetně 5 dětí, více než 100 bylo zraněno a jejich počet roste. 

Starosta města oznámil, že v tu dobu se na nádraží shromáždilo odhadem 4000 lidí. Po 

ostřelování nádraží byla zahájena nouzová evakuace všech občanů Kramatorska veřejnou i 

soukromou dopravou. Železniční stanici zasáhla balistická střela krátkého doletu ‚Tochka-U‘ 

obsahující kazetovou munici, která explodovala ve vzduchu a rozprášila malé smrtící bomby 

na širší oblast. Kazetová munice je zakázána podle Ženevské úmluvy z roku 2008. 

Ruské úřady, o nichž později informovala ruská média, svou odpovědnost za úder popřely a  

odpovědnost přesunuly na ukrajinské vojáky. Trosky rakety obsahovaly ručně psané „За 

детей“ („Za děti“) údajně napsané ukrajinskými vojáky. 9. dubna Ukrzaliznytsia oznámila, že 

nádraží Kramatorsk přerušuje svou práci kvůli poškození a evakuace civilistů z Doněcké 

oblasti bude pokračovat ze Slovjansku, Pokrovsku a Novozolotarivky. 

Prezident Volodymyr Zelenskij označil úder v Kramatorsku za úmyslný útok na civilisty. 

Kramatorsk je jedním z nejdůležitějších železničních uzlů v Doněcké oblasti, který zajišťuje 

evakuaci civilistů z regionu. Během posledních týdnů místní úřady vyzývaly civilisty, aby 

okamžitě opustili region ve světle nadcházející ofenzivy z Ruska. 

Města pod útokem. Doněcká a Luhanská oblast zůstávají pod neustálým ostřelováním. 

Další bytový dům v lokalitě Severodoněck byl zasažen požárem kvůli půlnočnímu ostřelování 

raket. V Rubižně ruské jednotky násilně deportují civilisty do Ruska, hlásí místní. Situace v 

Mariupolu zůstává stejná – město je pod neustálým ostřelováním a obklíčeno ruskými 

jednotkami. Mezitím ruské síly shromažďují mrtvá těla z ulic, aby odstranily důkazy o 

zvěrstvech. Těla jsou přivezena do mobilního krematoria v průmyslové zóně skladů. Oblast 

kremace je pod zvýšenou ochranou, což ve skutečnosti znemožňuje získat vizuální potvrzení 

zevnitř. V Chersonské oblasti zůstává situace kritická, protože BM-21 Grady ostřelují z 

Chersonských předměstí. Přístup k potravinám a lékům zůstává nízký, zejména ve vesnicích 

v celém regionu. Mučení a únosy hlásí místní aktivisté. Raketový úder zasáhl infrastrukturu 
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Myrhorodu v oblasti Poltavy. Vznikly značné škody, dva lidé byli zraněni. Energodar, oblast 

Záporoží, kde jednotky útočníků obsadily prostory národního telekomunikačního 

poskytovatele ‚Ukrtelekom‘. Společnost zajišťuje telefonní a internetové připojení. Zabavení 

budovy proto zavinilo přerušení komunikačních kanálů pro místní obyvatele. Podívejte se na 

celou mapu válečného vývoje na Ukrajině. 

Zločiny vycházejí na veřejnost po stažení ruských jednotek z ukrajinských osad. V Makarivu 

v Kyjevské oblasti bylo za měsíc okupace zastřeleno 132 lidí. Ombudsmanka Liudmyla 

Denisova informovala o zaznamenaných případy znásilnění dětí ruskou armádou. V Černihivu 

bylo v bojích o Černihiv zabito 700 lidí, civilistů i vojáků. 

Zahraniční politika. EU v pátek přijala pátý sankční balíček. Po dnech diskusí balíček 

obsahoval zákaz uhlí, finanční opatření, omezení dopravy, cílený zákaz vývozu a dovozu a 

vyloučení Rusů z přístupu k veřejným zakázkám EU. Japonsko v pátek vyhostilo osm ruských 

diplomatů v reakci na ruské akce na Ukrajině, včetně zabíjení civilistů. Následovat budou další 

sankce proti Rusku. Rakouský kancléř Karl Nehammer navštíví v sobotu Kyjev a Buchu, kde 

se setká s ukrajinským prezidentem, premiérem a starostou Kyjeva. Ukrajinský ministr 

zahraničí Kuleba vyzývá k pozastavení účasti Ruska v OBSE, protože jeho činy porušují samé 

základy Helsinského aktu. 

Energetická bezpečnost. Po ústupu ruských sil se objevily informace o situaci v 

kancelářských prostorách elektrárny. Roky shromažďovaný archiv JE Černobyl byl zničen a 

vyhozen do odpadu. Veškeré kancelářské prostory v prostorách na území černobylské zóny 

jsou značně poškozeny, zničeny a vykradeny. 

Nedávné průzkumy. Sociologická skupina ‚Rating‘ zveřejnila výsledky osmé celostátní 

ankety. Za poslední měsíc se podíl dotázaných, kteří se domnívají, že obnovení přátelských 

vztahů mezi Ukrajinci a Rusy je nemožné, zvýšil 1,5krát (ze 42 % na 64 %). Asi 10 % 

předpovídá takové usmíření do 15 let. Ani v jižních a východních oblastech Ukrajiny více než 

polovina dotázaných nevěří v obnovení přátelství mezi oběma národy. O práci přišlo během 

války 41 % respondentů (v březnu 53 %). V současnosti pokračuje v práci 58 % těch, 

kteří měli práci před válkou (v březnu tento podíl činil 46 %). Podpora myšlenky, že by 

Ukrajinská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu měla přerušit své vazby s 

Ruskou pravoslavnou církví, roste. 74 % podporuje tuto iniciativu (63 % tak učinilo na 

začátku března). 

Čtenářský koutek.  

● Ukrajinský ‚železný generál‘ je hrdina, ale není žádná hvězda – POLITICO – „Seznamte se 

s Valerijem Zalužným, vrchním velitelem ukrajinských ozbrojených sil, který tiše vede boj proti 

ruským vetřelcům“. Přehled osoby odpovědné za obrannou strategii Ukrajiny. 

● Obnova Ukrajiny: EU se musí připravit na vedení poválečné obnovy – Atlantská rada – 

„Obnova Ukrajiny slibuje, že bude jedním z nejnáročnějších a nejambicióznějších počinů 21. 

století. Úkol, který je před námi, vyžaduje komplexní přístup, který jde daleko nad rámec 

financování rekonstrukce zdevastované ukrajinské infrastruktury a zničených měst. 

Financování obnovy Ukrajiny je morálním dluhem Západu.“  

● Názor | Jak se Německo stalo Putinovým zmocněncem – The New York Times 

(nytimes.com) 
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2. dubna jsme sdíleli příběh Volodymyra Silvestrova, kyjevského skladatele, který uprchl z 

Ukrajiny kvůli válce. Valentyn Sylvestrov složil tento krásné dílo cestou z Kyjeva, který musel 

opustit. Podívejte se na to přes víkend. 

Statistika: 

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

9. dubnu 2022 v 10:00: personál – kolem 19 100, tanky ‒ 705, APV ‒ 1895, dělostřelecké 

systémy – 335, MLRS – 108 , protiletadlové bojové systémy – 55, letouny s pevnými křídly – 

151, vrtulníky – 136, měkká vozidla – 1363, čluny a lehko rychlostní čluny – 7, cisterny s 

pohonnými hmotami – 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! 

● Podpořte Okhmadyt, největší dětskou nemocnici v Kyjevě, která se stará o zraněné 

děti.  

● Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a našich webových 

stránkách.  

● Náš projekt můžete podpořit dary přes PayPal. Více informací zde. 

Děkujeme za podporu Ukrajiny! Sláva Ukrajině! 
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