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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 70. den 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 

Města pod útokem. Osm oblastí bylo v úterý večer napadeno ruskými raketami. Ruské síly odpálily 18 raket z 
Kaspického moře. Výbuchy byly zaznamenány ve Vinnycké, Lvovské, Dněpropetrovské, Kirovogradské a 
Zakarpatské oblasti. Ruské raketové údery poškodily šest železničních stanic ve střední a západní Ukrajině — 
řekl Oleksandr Kamyshin, vedoucí Ukrzaliznytsia. Kvůli ostřelování železničních stanic jezdily vlaky Ukrzaliznytsia 
se zpožděním až 9 hodin. Dvě rakety poškodily železniční infrastrukturu v Dněpropetrovsku. Výbuchy ve Lvově, 
které potvrdil starosta města Andriy Sadovy, poškodily dvě elektrárny a vyřadily dodávky elektřiny a vody v 
některých částech města. Poprvé raketa zasáhla Zakarpatskou oblast a poškodila železniční zařízení v hornaté 
oblasti. Ruské rakety zasáhly cíle v obci Dolyna v oblasti Kirovogradu. Místní úřady hlásí, že jsou mrtví a ranění.  
V Arzyzu, v Oděské oblasti, raketa poškodila objekt infrastruktury.  
 
Rusko zahájilo dělostřelecký útok na vesnici Zaliznyčne, Záporožská oblast. 12 domů bylo poškozeno a zničena 
škola. V Orichivu bylo kvůli ruskému dělostřeleckému útoku částečně poškozeno 7 soukromých domů a několik 
budov zničeno. Šest bytů ve výškových budovách bylo vážně poškozeno. Přeshraniční útoky pokračují – Rusko 
zahájilo palbu minomety na území komunity Hluchiv, oblast Sumy. Tři vesnice byly během dne napadeny. V noci 
se ruské síly zaměřily na jednu ze škol a domy kolem hraniční linie.  
 
V důsledku ostřelování koksovny Avdiivka v Doněcké oblasti ruskými silami bylo zabito nejméně 10 lidí a 15 
dalších bylo zraněno. Podle šéfa Doněcké regionální vojenské správy dělníci právě skončili směnu a čekali na 
autobusové zastávce, aby se vrátili domů. Dnes ráno se opět dostala pod palbu koksovna Avdiivka, tentokrát pod 
minometné ostřelování. Jedna budova byla poškozena, žádné informace o obětech nejsou v současné době k 
dispozici. V důsledku nočního ostřelování v Avdiivce došlo také k poškození domu a školy.  
 
Mariupol.Zástupce náčelníka Azovského praporu Sviatoslav Palamar informoval, že ruské jednotky zahájily 
aktivní pozemní ofenzívu na Azovstal, aby převzaly kontrolu nad elektrárnou. Před tímto útokem ruské letouny 
továrnu bombardovaly. 
 
Okupovaná města. Ruští vetřelci zajali starostu a zástupce starosty Čornobaivky v Chersonské oblasti. Další 
civilisté zahynuli ve vesnici Zagradiv během ostřelování ruskými silami v Chersonské oblasti. Kromě toho během 
nepřátelského ostřelování osvobozené části Vysokopolské zasáhla jedna ze střepin obytnou budovu. Jedna žena 
a její pětiletá dcera byly vážně zraněny.  
 
Zahraniční politika. Britský premiér Boris Johnson vystoupil v úterý před ukrajinským parlamentem. Britský 
premiér oznámil dodávku nových zbraní a ochranných prostředků za 3 miliardy liber a také řekl, že "jsme kolektivně 
selhali" - komentoval sankce neuvalené včas. 
 
Friedrich Merz, předseda Křesťanskodemokratické unie, německé hlavní opoziční skupiny, odcestoval do Kyjeva 
a Irpinu. Během své návštěvy se setkal s prezidentem Zelenským a ujistil ho, že bude o situaci informovat kancléře 
Scholze.  
 
Rakousko podpoří ropné embargo, pokud se tak Evropská komise a členské státy rozhodnou - Austria Presse 
Agentur s odvoláním na ministra energetiky. 
 
Lidská práva. Do Záporoží přišlo z Mariupolu 156 lidí. Z obklíčené ocelárny Azovstal bylo evakuováno 101 lidí. 
Většina lidí žila v továrně téměř 2 měsíce, aniž by měli pravidelný přístup k dennímu světlu. Na cestě z Mariupolu 
museli všichni evakuovaní projít podrobnou kontrolou v ruských filtračních táborech. Další evakuační vlna je 
naplánována na 4. května. 
 
Generální prokurátorka Ukrajiny Iryna Venediktová v úterý obvinila Rusko z využívání znásilnění jako válečné 
taktiky a označila ruského prezidenta Vladimira Putina za "hlavního válečného zločince 21. století". V současné 
době Ukrajina spolu s týmem mezinárodních žalobců shromažďuje důkazy o válečných zločinech spáchaných 
Ruskem na Ukrajině. Generální prokurátorka rovněž informovala o dokončení první fáze vyšetřování v Irpinu. Bylo 
vyslýcháno 228 svědků, většinou místních obyvatel, kteří se nemohli evakuovat a byli přímo svědky zločinů. 
 
Sankce. Od Evropské komise se očekává, že 4. května nastíní nové sankce proti Moskvě zaměřené na ruskou 
ropu, banky a jednotlivce. Jak již bylo oznámeno, výjimky pro postupné ukončení dodávek ruské ropy budou 

https://www.reuters.com/world/ukraine-will-win-uk-pm-johnson-tells-ukrainian-parliament-2022-05-03/
https://www.reuters.com/world/europe/this-is-our-fight-german-opposition-leader-says-ukraine-visit-2022-05-03/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/03/mariupol-ukraine-evacuees-dramatic-rescue-horrors/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=wp_main
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-prosecutor-says-russia-uses-rape-war-tactic-calls-putin-war-criminal-2022-05-03/
http://t.me/pgo_gov_ua%20/3959
http://t.me/pgo_gov_ua%20/3959
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zahrnovat zvláštní opatření pro Slovensko a Maďarsko, které jsou v současné době nejvíce závislé na ruské ropě. 
„Pracujeme na 6. balíčku sankcí, jehož cílem je odstranit změny ve více bankách, sestavit seznam dezinformací 
a vypořádat se s dovozem ropy,“ uvedl  vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Borrell. 
 
Austrálie ukládá sankce přibližně 110 jednotlivcům, včetně ruských poslanců a vysokých představitelů prorusky 
vedených hnutí v Doněcku a Luhansku. Další kolo sankcí zahrnuje cílené finanční sankce a zákazy cestování.  
 
Potravinové zabezpečení. Ruské jednotky zabavily 400 000 tun obilí z území, která dočasně obsadily, říká 
náměstek ministra Taras Vysotskij z ukrajinského ministerstva zemědělství. Na dočasně okupovaných územích 
zůstalo celkem asi 1,3 milionu tun obilí. Ruská invaze uzavřela většinu ukrajinských přístavů a omezila výsadbu u 
jednoho z největších světových dodavatelů obilí a rostlinného oleje a bude mít globální dopad. Například nedostatek 

ukrajinské pšenice posune Somálsko přes desetiprocentní inflaci – informuje agentura Bloomberg. 

 
Dezinformace. Do Mariupolu přijel ruský propagandista Vladimir Solovovov. V rámci své návštěvy se setkal s 
hlavou Doněcké lidové republiky Denisem Pušilinem. Podrobnosti o návštěvě budou zveřejněny dnes. Po této 
návštěvě vyjádřil svou připravenost odjet do Mariupolu další kremelský hlas propagandy, Dmitrij Kiseljov. Mezitím 
Kiseljov hovořil o hypotetickém jaderném útoku na „Britské ostrovy“, který by měl za následek vyhlazení Irska a 
Británie. Vizuální simulace byla představena v souvislosti s britskou podporou obrany Ukrajiny proti Rusku.  
 
Kultura Minulý týden jsme publikovali názor Olgy Birzulové, kurátorky umění, na soužití ruského umění a politiky. 
Tento týden sdílíme stručný leták "5 faktů o ruské kultuře" s klíčovými mýty o ruské kultuře.  
 
Čtenářský koutek. (v angličtině)  

● Ponaučení z ruské okupace ukrajinské vesnice – The Atlantic 
● Uprostřed rozbitých pout a rodin, Krymské názory na Rusko se začínají měnit – POLITICO 
● Ukrajina "vysoce připravena" na další kroky připojení k EU, říká náměstkyně premiéra – EURACTIV.com 

 
Statistiky. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině 
ráno 4. května 2022: personál – kolem 24 500, tanky – 1077, APV - 2610, dělostřelecké systémy – 491, 
raketomety MLRS – 161, protilietadlové systémy – 81, letouny – 194, vrtulníky – 155, neobrněná technika 
a palivové nádrže – 1867, čluny – 10, bezpilotní letadla – 303, speciální vybavení – 38, řízené střely – 87. 
Sledujte také interaktivní počítadlo ruských ztrát.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Podpůrný lékařský prapor „Hospitallers“. Dobrovolnická organizace zdravotníků působící v 
hotspotech od roku 2014.  

● 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://twitter.com/JosepBorrellF/status/1521490927663173638?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.canberratimes.com.au/story/7723713/australia-adds-further-russian-sanctions/?cs=14231&fbclid=IwAR2shkgWEik9YfrF7yVT9QCTzVlKfwWr7a5p0zxF3R0TasxS0GDMTdObyAs
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/4/7343864/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-04/shortage-of-ukraine-wheat-set-to-push-somalia-inflation-past-10
https://www.osnmedia.ru/politika/zhurnalist-solovev-pribyl-v-mariupol/
https://www.osnmedia.ru/politika/zhurnalist-solovev-pribyl-v-mariupol/
https://www.osnmedia.ru/tag/dnr/
https://www.osnmedia.ru/politika/kiselev-vsled-za-solovevym-zahotel-posetit-mariupol/
https://www.osnmedia.ru/politika/kiselev-vsled-za-solovevym-zahotel-posetit-mariupol/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/03/russia-ireland-nuclear-weapons-video-ukraine/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/03/russia-ireland-nuclear-weapons-video-ukraine/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://sharethetruths.org/2022/04/29/art-beyond-the-politics-or-5-facts-about-russia/
https://sharethetruths.org/2022/04/29/art-beyond-the-politics-or-5-facts-about-russia/
https://trixtero.files.wordpress.com/2022/05/en_5-facts-about-russian-culture..pdf
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/putin-war-propaganda-russian-support/629714/
https://www.politico.eu/article/amid-broken-ties-and-families-crimean-views-toward-russia-start-to-shift/amp/?fbclid=IwAR0ze2nIxqFOqL4Fjh-0h38l7hq12-cPoQmTobCT7hHGVONOPpdBhRW25hw
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/interview/ukraine-highly-prepared-for-next-steps-in-eu-bid-deputy-pm-says/?utm_content=1651498500&utm_medium=EURACTIV&utm_source=twitter
https://minusrus.com/en
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2CDnnwhRQgj0Mp5zDtkRMSSK_YzYJxqzqKiypcEGght_3eXAei-KxtIkQ
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

