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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. 69. den 
Vypracovaly Sofia Olijnyk a Maryana Zavijska  

 
Města pod útokem. V  Lysyčansku v Luhanské oblasti zcela vyhořela v důsledku ruského ostřelování historická budova 
tamějšího gymnázia, která přežila dvě světové války. Ruské síly se v současné době soustředí na získání kontroly nad 
městy Rubižne a Popasna. V pondělí večer došlo k těžkému ostřelování v Rubižném, v úterý ráno potom v Novodružesku. 
V Oděse byl proveden raketový  útok — byly poškozeny objekty městské infrastruktury. Jedna z ruských raket zasáhla 

kostel ukrajinské pravoslavné církve. Další raketa zasáhla obytnou budovu a zabila patnáctiletého chlapce, který byl 
identifikován posmrtně. Zranila také sedmnáctiletého chlapce, který byl hospitalizován. Most přes ústí Dněstru, směrem na 
Zatoku v Oděské oblasti, byl potřetí zasažen raketami. Most je kritickým cílem, protože překračuje splavný vstup, který 
umožňuje přístup do Podněstří z Černého moře. Zajišťuje také spojení mezi jihozápadní částí Oděské oblasti a zbytkem 
země. Tři civilní vozidla shořely kvůli ostřelování jedné ze čtvrtí Mykolajivu. V Mariupolu pokračuje ostřelování ocelárny 
Azovstal. Ruské síly používají různé zbraně, které vedou k dalším zaznamenaným požárům. Evakuační kolona z Azovstalu, 
která vyrazila na cestu 1. května, v pondělí ještě nedorazila do Záporoží, příjezd je však očekáván dnes. Kapitán Sviatoslav 
Palamar, zástupce velitele ukrajinského Azovského pluku, říká, že pod troskami v bunkru je uvězněno kolem 200 civilistů. 
Ostřelování Charkova pokračuje, avšak hlavní síly jsou soustředěny kolem Zoločiva, Dergači a Barvinkove. Mykolajevská 
oblast: večer došlo k ostřelování oblasti, střely zasáhly také vodní plochu ve městě Očakiv. Město Nikolajev bylo také cílem 
ostřelování. Podle informací do dnešního rána nebyl nikdo zraněn. Detaily se teprve objasňují. 
 
Přibližná mapa situace na přední linii. Institut válečných studií uvádí, že se jednotky přeskupují, aby pokračovaly v útoku 
směrem na Mykolajiv, Kryvyj Rih, Cherson. 
 
Okupovaná města. V Chersonu je situace stále obtížná, po celém regionu dochází k explozím a ostřelování. Včera byla 

ve městě zaznamenána obrovská exploze. Mobilní spojení bylo obnoveno ve Skadovsku v Chersonském kraji, zatímco ve 
většině regionu nebylo žádné spojení, jak se ukázalo když lidé z Chersonu začali postupně hlásit obnovení přerušené 
mobilní sítě.  
 
Den osvobození od fašismu 9. květen je pro Putina klíčovým datem. Podle jeho předběžného plánu Putin plánoval 
velkolepý průvod na oslavu úspěchu své „zvláštní operace“. Vzhledem k tomu, že na Ukrajině nedošlo k žádným 
významným ziskům, jakož i vzhledem ke ztrátě válečné lodi „Moskva“, vyžaduje plán přehlídky změnu. Ukrajinská rozvědka 
i CNN s odvoláním na americké představitele tedy předpokládají, že během Dne vítězství Putin „ohlásí“ skutečnou válku, 
namísto „zvláštní operace“. Podle ukrajinských zpravodajských služeb vyhlášení války umožní Rusku zahájit vojenskou 
mobilizaci v plném rozsahu. Dalším cílem je anexe Doněcké a Luhanské oblasti, nikoli pouze jejich dočasná okupace. Poté 
se předpokládá pokračování v dalších útocích na Chersonskou oblast a ve směru na Oděsu.  
 
Zahraniční politika. Britský premiér Boris Johnson dnes promluví přes virtuální spojení k ukrajinskému parlamentu. 
Spojené království poskytne Ukrajině nový balíček vojenské pomoci ve výši 375 milionů dolarů a vyšle nové specializované 
vozidlo k evakuaci civilistů z oblastí přední linie. 
 
Ministr zahraničních věcí Dánska navštívil Kyjev a Irpiň. Během své návštěvy ujistil, že Dánsko se nejen připojí k 
protiruským sankcím, ale také poskytne Ukrajině zbraňové systémy a pomůže shromáždit důkazy o ruských válečných 
zločinech, zejména se bude také podílet na rekonstrukci Ukrajiny, vést rekonstrukci Mykolajeva a pokračovat v poskytování 
humanitární pomoci Ukrajině. Premiér Denys Šmygal říká, že jedním z témat diskuse byla otázka diverzifikace zdrojů 
dodávek plynu, a také navrhl zvážit možnost dodávek ropných produktů a surovin na Ukrajinu. Předseda vlády zdůraznil, 
že Rusové se záměrně snaží narušit výsev a způsobit nedostatek paliva. 
 
29 zahraničních misí obnovilo operace na Ukrajině – říká prezident Zelenskyj ve svém videoprojevu. Dne 2. května byla v 
Kyjevě znovu otevřena velvyslanectví Dánska a Maďarska. Švédská ambasáda v Kyjevě bude znovu otevřena 4. května. 
 
Lidská práva. Podle komisařky pro práva dětí Darji Gerasymčuk Rusko nelegálně deportovalo na dočasně okupovaná 
území 181 000 ukrajinských dětí. Počet zahrnuje 2000 sirotků a bezprizorních dětí. Rusko stále připravuje změny právních 
předpisů, které zjednoduší postup adopce nezákonně deportovaných dětí. 
 
Válečné zločiny. Od 2. května bylo v obcích Kyjevské oblasti osvobozených od ruských jednotek nalezeno osm masových 
hrobů civilistů — hlásí policie Kyjevské oblasti. Policisté prozatím našli 1202 těl ukrajinských občanů zabitých ruskými 
útočníky. Těla byla předána forenzním lékařským ústavům, aby určily příčinu smrti. V současné době je neidentifikováno 
280 lidí.  
 
Potravinové zabezpečení. Zelenskyj říká, že desítky milionů tun obilovin by mohly být ztraceny kvůli mořské blokádě 

ruskými silami. V ukrajinských přístavech bylo zablokováno asi 4,5 milionu tun obilí. Martin Frick, ředitel Světového 
potravinového programu OSN v Německu, říká, že obilí v kontejnerech v ukrajinských přístavech nemohlo být přesunuto 

https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1521220611489554433?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1521220611489554433%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F05%2F2%2F7343606%2F
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-02/ukraine-latest-sanctions-can-end-when-russia-goes-germany-says
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-fighter-says-civilians-remain-trapped-mariupol-steel-works-2022-05-02/
https://twitter.com/War_Mapper/status/1521279018070429697
https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1521256404937412608
https://edition.cnn.com/2022/04/29/opinions/may-9-putin-victory-war-nixey/index.html
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-02-22/h_ad6f9ff8d8584e644209e37b4f5819e2
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/02/russian-annex-territory-invasion/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://twitter.com/JeppeKofod/status/1521089075444391936
https://www.kmu.gov.ua/en/news/daniya-dopomozhe-u-vidnovlenni-ta-vidbudovi-ukrayini-premyer-ministr
https://ua.interfax.com.ua/news/general/828882.html
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3472880-1202-bodies-of-civilians-killed-by-russian-troops-already-found-in-kyiv-region.html
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-may-lose-tens-millions-tonnes-grain-zelenskiy-2022-05-02/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/02/millions-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-wfp-official-germany
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kvůli nebezpečným nebo okupovaným námořním trasám, z nichž některé byly zaminovány, a také kvůli nepřístupným 
přístavům. Vývoz těchto produktů je nyní nemožný také kvůli zablokování přístavů ruskou flotilou.  
 
V Rubižnu v Luhanské oblasti satelitní snímky Planet Lab ukazují, že na území společnosti Golden AGRO LLC byly shozeny 
těžké ruské bomby, říká Ljudmyla Denisova, veřejná ochránkyně práv Ukrajiny. Komplex by mohl skladovat 30 000 tun obilí 
najednou. Komplex obilných výtahů, který byl otevřen v roce 2020, je nyní zcela zničen. 
 
Přicházejí také další zprávy o krádežích zemědělských strojů z dočasně okupovaných území. První případy krádeže 
zařízení byly zaznamenány v polovině března. Později bylo zařízení s pomocí služby GPS nalezeno v Čečenské republice. 
Majiteli se podařilo stroj zablokovat, což znemožnilo jeho další používání, i když to nezabrání prodeji součástek.  
 
V Dněpropetrovské oblasti v okrese Synelnykivskyj zasáhla raketa skladiště zemědělských podniků. Oba sklady byly 
zničeny – jeden byl prázdný, ve druhém bylo uskladněno obilí.  
 
Kultura V Chersonské oblasti Rusové ničí skytské kurgany (pohřební mohyly). Na dočasně okupovaném území 
Chersonské oblasti ruská armáda ničí archeologická naleziště, dědictví skytských kmenů žijících na území od 7. století př. 
n. l. do 3. století př. n. l.  
 
Sport UEFA pozastavila účast ruských fotbalových klubů ve všech evropských pohárech v příští sezóně. Kromě toho byla 
zamítnuta žádost Ruska o pořádání mistrovství Evropy 2028/32. V neposlední řadě ztratí ruský ženský fotbalový národní 
tým své místo na mistrovství Evropy 2022 — nahradí ho Portugalsko.  
 
Sociologické průzkumy. Washington Post a ABC News provedly sociologický průzkum s cílem vyhodnotit úroveň 
americké podpory Ukrajiny. 73% respondentů tvrdí, že Spojené státy dělají na podporu Ukrajiny buď dost, nebo příliš málo. 
Zároveň 72% je proti tomu, aby Spojené státy podnikly přímé vojenské kroky proti ruským silám, zatímco 21% tuto myšlenku 
podporuje. 66% respondentů se obává, že sankce přispějí k vyšším cenám potravin a energie v domácnostech. 81% 
respondentů uvedlo, že se obávají, že se válka rozšíří i do dalších evropských zemí. 50% z nich uvádí, že jsou "velmi 
znepokojeni" jadernými zbraněmi. 
 
Čtenářský koutek. (v angličtině)  

● Bolestivé příběhy přicházejí z Mariupolu, zatímco boje zuří na východě - The New York Times (nytimes.com) 
 
Přednáška  

● 'Kdo ti řekl, že bych mohl být slabý?’ Příběhy ukrajinského odboje  
 
Statistiky. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 3. 
května 2022: personál – kolem 24 200, tanky – 1062, APV - 2567, dělostřelecké systémy – 475, raketomety MLRS 
– 162, protilietadlové systémy – 80, letouny – 194, vrtulníky – 155, neobrněná technika a palivové nádrže – 1843, 
čluny – 10, bezpilotní letadla – 291, speciální vybavení – 38, řízené střely – 84. Sledujte také interaktivní počítadlo 
ruských ztrát.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Nevládní organizace Halabuda pochází z Mariupolu. Před válkou byli jednou z nejaktivnějších organizací 
zabývajících se sociálními iniciativami, vzděláváním, sociálním podnikáním atd. Nicméně v současnosti se 
části týmu podařilo přesunout do Záporoží, a někteří jsou stále v Mariupolu. Přeze všechno zaměřili své 
úsilí na evakuaci, humanitární pomoc pro ty, kteří uprchli, stejně jako na podporu místní armády.  

● 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/denisovaombudsman/5664
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/02/poll-ukraine-support-biden/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.nytimes.com/2022/05/02/world/europe/mariupol-evacuation-annex-donbas.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDm4YiPsSGYyMvErQf617apw21i6aWcdGNPoiWvV50-ZDPktrDgCupJaU3ZgCJS88ssSzQmYyldrrbIwPzAXLPCO_Ofstg_q2pQ6HOzy9RvGO03Amdls2vcNufQu13SECkbPOQLEhxoZ63_1yBZx4FWwCYjKY_KW9U2UIM92DZxzY7QEyUvgIGm2A2I7BtM9TNVlaGlnET3hg4Goj6dg6O9gfP633LBZIa9OpyPxKSTQudNH1csV3E4vElLxqsqrPrgiOyKe2xPY2F6ZUvNDUoy9SzEqt7Y7k6eAa4UuFT28&smid=tel-nytimes
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NL2gd4GbF4w&fbclid=IwAR2zGkeo9P6SBqnSKnW0puHFvFvBoirB3xq-TTn0rp1ImQMNoIFmQcqOU_U
https://minusrus.com/en
https://www.facebook.com/halabudavp
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

