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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. Den 67-68 
Vypracovaly Sofia Olijnyk a Maryana Zavijska  
Azovstal. První oficiální evakuační koridor z Azovstalu se konal o víkendu během téměř dvoudenního příměří. V sobotu bylo ze 
sutin továrny Azovstal evakuováno asi 20 civilistů. Zelenskyj v neděli potvrdil evakuaci 100 civilistů, převážně žen a dětí, z 
obléhaného Mariupolu na území ovládaná Ukrajinou. V Azovstalu stále zůstává dalších asi 20 dětí. Organizace spojených národů 
a Mezinárodní výbor Červeného kříže usnadnily evakuaci civilistů, kteří byli dále převezeni do Záporoží. Raněným vojákům nebylo 
povoleno připojit se k evakuaci. Jakmile byla částečná evakuace dokončena, začalo opět ostřelování. Další evakuace civilistů z 
Mariupolu by měla pokračovat v pondělí.  
 
Města pod útokem. V důsledku raketového útoku byla poškozena dráha letiště Oděsa. Během víkendu pokračovalo ostřelování 
Charkova dělostřelectvem i z několika raketových systémů. Nejméně tři obyvatelé Charkovské oblasti byli zabiti během 
ostřelování, dalších osm bylo zraněno. Dne 2. května ruský raketový útok zasáhl výtah na obilí v okrese Synelnykove v 
Dněpropetrovské oblasti a zničil sklad obilí. V oblasti Záporoží stříleli ruští vojáci na výškové budovy v Orichove, zabili dva lidi 
a čtyři zranili. 1. května byli ruským ostřelováním zabiti čtyři civilisté v Lymanu v Doněcké oblasti. Jedenáct dalších bylo zraněno: 
sedm v Lymanu, tři ve Volodymyrivce a jeden v Jarové. V současnosti není možné určit přesný počet obětí v Mariupolu a 
Volnovaše. Od 24. února 2022 bylo na území Doněcké oblasti kontrolovaném Ukrajinou zabito 290 civilistů a 903 zraněno, bez 
započtení údajů z Volnovachy a Mariupolu. 1. května v důsledku ruského ostřelování vybuchl a vzplanul v Mykolajevské oblasti 
zemědělský sklad se 600 kg hnojiv. Na předměstí Mykolajeva byla použita kazetová munice. Ruská vojska nadále útočí na 
ukrajinské hranice v Černihivské oblasti. Ruské jednotky vypálily minomety na ukrajinské stanoviště v Senkivce večer 30. dubna. 
 
Okupovaná města. V Chersonské oblasti nefunguje mobilní síť a internet všech operátorů. Cherson, Kachovka, Novotrojické a 
Chaplin a částečně také Záporoží zůstaly bez spojení. Mobilní operátoři hlásí, že to není technický problém na jejich straně, což 
znamená účelné přerušení komunikačních kanálů ukrajinských mobilních operátorů.  
 
Vzhledem k dočasné okupaci, Ministerstvo infrastruktury Ukrajiny oznámilo dočasné uzavření námořních přístavů Berďansk, 
Mariupol, Skadovsk a Cherson až do osvobození těchto území od ruské okupace. 
 
Okupované části Mariupolu a okolí jsou obydlovány neznámými lidmi. Mariupolské úřady a občané hlásí, že domy obyvatel 
Mariupolu byly vyvlastněny ruskými úřady. Obyvatelka mariupolské vesnice Stary Krym oznámila, že v jejím domě žijí cizí lidé. 
Ke všemu jim k tomu dala svolení tzv. obecní rada, která působí pod vlajkou „Doněcké lidové republiky“. 
 
Ukrajinská armáda tvrdí, že v sobotu znovu získala kontrolu nad čtyřmi vesnicemi v Charkovské oblasti. Ruským jednotkám se 
podle tohoto tvrzení „nedaří“ naplnit cíle rychlého převzetí kontroly nad rozsáhlými úseky území na východě. 
 
Zahraniční politika. Předsedkyně amerického parlamentu Nancy Pelosi neohlášeně navštívila Kyjev s demokratickými 
zákonodárci a setkala se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v první oficiální kongresové delegaci na Ukrajině 
od ruské invaze. Předsedkyně Pelosi ve svém prohlášení oznámila další bezprecedentní „bezpečnostní, hospodářskou a 
humanitární pomoc Spojených států ke splacení ničivé lidské daně, kterou si na ukrajinském lidu vybrala Putinova ďábelská 
invaze“.  
 
Jakub Kumoch, polský státní tajemník, vedoucí Úřadu pro zahraniční politiku, zařadil  Polsko mezi první z potenciálních 
garantujících států, který veřejně prohlásil, že se nebude podílet na takové mírové dohodě, která by vyžadovala ztrátu části území 
Ukrajiny. 
 
Předseda německé hlavní opoziční strany Friedrich Merz navštíví v pondělí Kyjev. 
 
Jihokorejský velvyslanec Kim Hyun Te se vrátil do Kyjeva spolu s některými zaměstnanci ambasády. Dnes nastupuje do práce a 
již uvažuje o postupném návratu zaměstnanců. Také rakouský velvyslanec se již dříve spolu s částí štábu vrátil do Kyjeva. 
 
Ukrajina plánuje dokončit druhou část dotazníku posuzujícího soulad ukrajinských právních předpisů s právními předpisy EU do 
konce příštího týdne, s cílem získat status kandidátské země v létě, říká místopředsedkyně vlády Olha Stefanišyna. Dotazník 
bude dále předložen k posouzení.  
 
Lidská práva. Ukrajina a Rusko o víkendu zahájily další kolo výměny válečných zajatců. Bylo navráceno 14 Ukrajinců, z toho 7 
vojáků a 7 civilistů. Mezi nimi byla i vojákyně v pátém měsíci těhotenství.  
 
Ukrajinští občané po návratu na Ukrajinu informují o svých podmínkách během zajetí ruskými silami. Mluví o ponížení a nelidských 
podmínkách. Mezi zachráněnými byli těžce ranění lidé se sepsí a amputovanými končetinami. V zajetí byli ukrajinští muži mučeni, 
převezeni do ruských táborů, poté do vazebních středisek, kde zůstali bez lékařského ošetření s omrzlými končetinami a se 
zavázanýma očima. Byli oblečeni v uniformě vězňů, měli oholené hlavy. Hlásí, že byli vyslýcháni třikrát denně.  
 
Bezpečnost zdravotnictví pod útokem. Ruské síly nadále ničí zdravotnickou infrastrukturu na okupovaných územích. Ve 
Starobilsku v Luhanské oblasti a v Mariupolu v Doněcké oblasti odstranily okupační síly zbývající nemocniční ventilátory. V 
Mariupolu napočítaly nemocnice téměř 60 ventilátorů.  

https://www.reuters.com/world/europe/civilians-evacuated-mariupol-pelosi-meets-ukraines-zelenskiy-2022-05-02/
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1520774213728190468?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1520774213728190468%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2022-05-01%2Fukraine-latest-u-s-speaker-pelosi-meets-with-zelenskiy-in-kyiv
https://www.reuters.com/world/europe/mariupol-evacuee-recounts-heart-stopping-terror-bunkers-azovstal-2022-05-01/?utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0F5SYSQJ1smdUv_m1tzW2Kw8reP0XAU9LD-JPMgBTuTE5_yrVhTkJRfoc
https://www.politico.eu/article/us-house-speaker-nancy-pelosi-meets-ukraine-president-volodymyr-zelenskyy-in-kyiv/
https://www.speaker.gov/newsroom/5122
https://www.speaker.gov/newsroom/5122
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28392058,kumoch-ukraina-proponuje-polsce-dolaczenie-do-gwarantow-jej.html#do_w=155&do_v=418&do_st=RS&do_sid=718&do_a=718&s=BoxNewsImg6
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3471731-vstup-do-es-ukraina-planue-vidpovisti-na-drugu-castinu-opituvalnika-do-kinca-tizna.html
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-exchanges-prisoners-with-russia-14-people-coming-home-deputy-pm-2022-04-30/
https://t.me/denisovaombudsman/5645
https://t.me/denisovaombudsman/5645
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Zdravotnický personál na okupovaných územích je nucen pracovat pro okupanty, nemocnice jsou plné raněných vojáků. Lékaři 
podstupují vyšetření na detektoru lži. Ti, kteří neprojdou, jsou násilím posláni do přední linie. V krajské protituberkulózní ošetřovně 
ve Vovčansku v Charkovské oblasti byli pacienti s otevřenou formou tuberkulózy podle ukrajinské zpravodajské služby jednoduše 
vyhozeni na ulici. V obcích Olešky a Hola Prystan v Chersonské oblasti je zdravotnický personál nucen starat se o ruské vojáky 
přivezené do místních nemocnic.  
 
Sankce Evropská unie připravuje šestý balíček sankcí vůči Rusku. Očekává se, že další balíček se zaměří na ruský ropný průmysl, 
ruské a běloruské banky, jakož i na další jednotlivce a společnosti. Očekává se, že na seznamu bude největší ruská banka 
Sberbank, která tím pádem bude odpojena od systému SWIFT. Evropská komise předpokládá, že podle vyřazovací stragie bude 
do konce roku možná nezávislost na ruské ropě. Pro Maďarsko a Slovensko, které jsou kriticky závislé na ruské ropě, bude 
vypracována samostatná strategie. Ministr zahraničních věcí Ukrajiny Dmytro Kuleba během rozhovoru s místopředsedou 
Evropské komise Josepem Borrelem naléhavě vyzval, aby byl zákaz ruské ropy zařazen na další seznam sankcí. Maďarsko 
mezitím pohrozilo vetováním jakýchkoli návrhů zaměřených na omezení ruského dovozu energie. 
 
Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbock říká, že žádné protiruské sankce nebudou uvolněny před úplným stažením 
ruských vojáků z ukrajinského území, včetně Donbaského regionu a Krymu. Sankce podle ministryně zahraničí pomáhají zajistit, 
aby další vojenské operace ruských sil v jiných regionech v příštích několika letech nebyly možné." 
 
Šéf ruského kosmického programu Dmitrij Rogozin řekl, že Moskva se stáhne z Mezinárodní vesmírné stanice. Informovala o tom 
státní média, podle kterých je tento krok důsledkem sankcí uvalených kvůli invazi na Ukrajině – zpráva agentury Bloomberg.  
 
Dekolonizace. Umělecká centra jsou platformou nejen pro prezentaci umění, ale i pro přehodnocení minulosti i současných 
historických příběhů. Ruské stopy však lze spatřit ve výstavních místnostech po celém světě. Maria Nazarenko, filozofka a 
výtvarná kritička, komentuje výstavu Rouge v Grand Palais v Paříži, výstavu Ruský Dadaismus v Muzeu královny Sofie v Madridu, 
nedávnou výstavu „Morozovova Sbírka“ ve Fondation Louis Vuitton a výstavu „Repin“ v Petit Palais. Více o ruském kolonialismu 
v uměleckém prostoru se dočtete v článku „Etické paradoxy ruské utopie v evropských muzeích“. (v angličtině) 
 
Čtenářský koutek. (v angličtině)  

● V Charkově na Ukrajině lékařské záchranné jednotky léčí zraněné - The Washington Post – Sledujte zprávu z 
jednoho dne s lékařským záchranným týmem v Charkově.  

● Ukrajinští muslimové odsuzují ruskou invazi - The Washington Post – Ukrajina má kolem 1% muslimské populace. 
Sledujte reportáž z Lvovského muslimského komunitního centra. 1.-2. května slaví muslimská komunita Eid al-Fitr. K 
příležitosti svátku pěvecký sbor ukrajinských ozbrojených sil nahrál videopozdrav.  

 
Statistiky. 

● Mučení, znásilňování a rabování. Již bylo otevřeno vyšetřování více než 9 000 případů válečných zločinů. 
● Od 24. února 2022 bylo na území Doněcké oblasti kontrolovaném Ukrajinou zabito 290 civilistů a 903 zraněno, bez 

započtení údajů z Volnovachy a Mariupolu. 
● Více než 1 milion Ukrajinců přešel zpět na Ukrajinu přes polské hranice od začátku války. Podle polských pohraničních 

orgánů překročilo v sobotu hranice Polska 23 500 lidí a 26 800 se vrátilo na Ukrajinu. 
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 2. května 

2022: personál – kolem 23 800, tanky – 1048, APV - 2519, dělostřelecké systémy – 459, raketomety MLRS – 152, 
protilietadlové systémy – 80, letouny – 194, vrtulníky – 155, neobrněná technika a palivové nádrže – 1824, čluny – 8, 
bezpilotní letadla – 271, speciální vybavení – 38, řízené střely – 84. Sledujte také interaktivní počítadlo ruských ztrát.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● 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! 

https://t.me/ukrainenowenglish/6700
https://t.me/ukrainenowenglish/6700
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cGzHy4Bexo3HdQWqYVCAizEhepyVMfPKqAFkEx3YHZ5kA8hnmXGSJvLho324BQn6l&id=100069042885845
https://www.reuters.com/world/europe/eu-leans-towards-russian-oil-ban-by-year-end-diplomats-say-2022-05-01/
https://www.politico.eu/article/eu-phaseout-russia-oil-by-end-of-year/
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1520778815760445442
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-01/hungary-would-veto-eu-sanctions-on-russian-energy-minister-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-01/hungary-would-veto-eu-sanctions-on-russian-energy-minister-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-01/baerbock-sanctions-will-only-be-lifted-after-russian-withdrawal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-30/russia-will-quit-international-space-station-over-sanctions
https://sharethetruths.org/2022/05/02/ethical-paradoxes-of-russian-utopia-in-european-museums/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/01/ukraine-kharkiv-medical-rescue-squad-treats-wounded/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/28/ukraine-muslims-decry-russian-invasion/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.youtube.com/watch?v=JyhfojomfVY
https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1520643611192619008?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1520643611192619008%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2022-05-01%2Fukraine-latest-u-s-speaker-pelosi-meets-with-zelenskiy-in-kyiv
https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1520643611192619008?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1520643611192619008%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2022-05-01%2Fukraine-latest-u-s-speaker-pelosi-meets-with-zelenskiy-in-kyiv
https://minusrus.com/en
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

