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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 66. den. 
Připravily Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska 

 

Města pod útokem. Ruské jednotky střílely s MLRS Uragan na osady v Dněpropetrovské oblasti. 
Charkovské jednotky ostřelovaly město 16krát, dvakrát z MLRS BM-21 a BM-27. Během dne okupanti 
pokračovali v ostřelování Charkova, osad v okresech Bohodukhiv, Izyum a Loziv. V důsledku toho byl 
jeden člověk zabit a pět zraněno. Ruský vrtulník ostřeloval oblast Sumy 30 neřízenými střelami. Ruská 
ofenzíva v Luhanské oblasti se zaměřuje na dobytí Rubižně a Popasny. Poškozeny byly dvě školy a 20 
obytných domů. Při výjezdu z měst byly ostřelovány dva evakuační autobusy. V Chersonské oblasti 
pokračují boje po celém území. Výbuchy zničily mnoho domů a zranily lidi. Doněcká oblast je pod útokem 
celé frontové linie ze strany leteckých a raketových útoků a dělostřelectva. Neúspěšné pokusy o průlom 
Rusů byly zaznamenány v Maryince, Krasnohorivce, Novomykhailivce. Situace v Mariupolu zůstává 
kritická – o životě v Azovstalu se dozvíte ve videu. Kritická zůstává situace ve vesnicích sousedících s 
Mykolajivem, Snihurivka, Zelenodolskij a Kryvyj Roh. 
 
Města v okupaci. V Chersonské oblasti začaly samozvané síly vyplácet místnímu obyvatelstvu penze v 
rublech. Posun v rétorice ohledně pseudoreferenda se změnil. Nyní samozvaný šéf Chersonské oblastní 
vojenské správy říká, že nemají v úmyslu pořádat referendum, říkajíc, že to celé vymyslel Kyjev. 
 
Podle ukrajinských novinářů projektu Radio Liberty ‚Schemes‘ plánují ruské síly na ukrajinských územích 
okupovaných ruskou armádou vytvořit kvaziformaci nazvanou ‚Južnaja Rus‘ (‚Jižní Rus‘). Zachycený 
dokument nazvaný „Manifest Južnoruské lidové rady“ uvádí, že takzvaná „Južnaja Rus“ je „dědicem 
Kyjevsko-novgorodské Rusi a Záporožské Siče“, takzvaného „Nového Ruska Kateřiny Veliké“ a tzv. 
SSSR. Prostřednictvím metadat dokumentu bylo zjištěno, že vedení vládnoucí strany „Spojené Rusko“ 
je zapojeno do vývoje takového scénáře. 
 
Zahraniční politika. Oba prezidenti Ruska a Ukrajiny přijali pozvání z Indonésie k účasti na 

listopadovém summitu G20. USA aktuálně vyjádřily svůj nesouhlas s tím, aby se Putin k summitu připojil, 
a proto v současné době zvažují, jak se k setkání připojit. Norsko má uzavřít své hranice a přístavy pro 
ruská nákladní auta a lodě tím, že se připojí k sankcím EU uvaleným kvůli válce na Ukrajině. Německo, 
podle vicekancléře a ministra hospodářství Roberta Habecka, nebude blokovat embargo EU na ropu z 
Ruska. 
 
Lidská práva. Ukrajinští prokurátoři dále identifikují případy válečných zločinů a mučení civilistů na 
osvobozených územích po ruské okupaci. Orgány činné v trestním řízení již identifikovaly 1187 těl 
civilistů z Kyjevské oblasti, kteří byli zabiti ruskou armádou, říká ukrajinská ombudsmanka. 412 z nich 
jsou těla mučených a zabitých obyvatel Buchy. Během dne bylo v Kyjevské oblasti nalezeno 26 těl. Práce 
na rozebírání trosek a hledání mrtvých pokračují. Více než 200 lidí se stále pohřešuje. V Trostyanec, v 
oblasti Sumy, vyšetřovatelé zdokumentovali asi 20 případů mučení místního obyvatelstva ze strany 
ruské armády. 
 
Zdravotní bezpečnost. Podle agentury Reuters v pátek Ukrajina podala oficiální projev k regionálnímu 
šéfovi Světové zdravotnické organizace s výzvou k naléhavému jednání o dopadu ruské invaze na zdraví 
a zdravotnictví. Dopis je spolupodepsán asi 38 dalšími členy evropského regionu agentury, včetně 
Francie, Německa a Británie. Dříve WHO zaznamenala přibližně 177 útoků na zdravotnická zařízení a 
infrastrukturu na Ukrajině, které si od začátku ruské války na Ukrajině vyžádaly 73 mrtvých. 
 
Církev „mimo“ politiku. Obranné zpravodajství Ministerstva obrany Ukrajiny zveřejnilo seznam 
duchovních Ruské pravoslavné církve, kteří jsou vojáky ruské propagandistické armády. Seznam čítá 
kolem 245 duchovních. Duchovní ruské pravoslavné církve ospravedlňují ruskou agresi a genocidu 
ukrajinského lidu a vyzývají své farníky, aby se přidali k ruským okupačním jednotkám. Dostali jasné 
instrukce, aby agitovali rodiče a příbuzné mladých Rusů, aby je povzbudili k podpisu smlouvy o vojenské 
službě. 
 

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/29/7342867/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/29/7342945/
https://telegram.org/
https://www.nytimes.com/2022/04/29/world/europe/mariupol-steel-plant-video.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/28/7342741/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-29/indonesia-invites-ukraine-russia-presidents-to-g-20-summit
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-29-22/h_502968060f59e97ecfa2e450d8985995
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-28/ukraine-latest-biden-to-speak-on-ukraine-unilever-s-warning
https://t.me/denisovaombudsman/5595
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-seeks-urgent-who-meeting-impact-invasion-health-2022-04-29/
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Nedávné průzkumy. Ratingová skupina představila výsledky nedávného devátého národního 
průzkumu: hodnocení mezinárodního partnerství. 80 % dotázaných věří, že se věci na Ukrajině ubírají 
správným směrem. Pouze 10 % nesouhlasilo s tímto hodnocením, zatímco dalších 10 % nemohlo 
posoudit. Za poslední dva měsíce se výrazně zlepšil postoj Ukrajinců k vůdcům Polska, Spojeného 
království, Spojených států, Turecka, Litvy a Francie. Pozitivní postoj má 92 % respondentů polskému 
prezidentovi Dudovi, 87 %, britskému premiérovi Johnsonovi, 86 %, americkému prezidentovi Bidenovi, 
76 %, tureckému prezidentovi Erdoğanovi, 75 %, litevskému prezidentovi Nausėdovi a 75 % 
francouzskému prezidentovi Macronovi. 66 % má kladný vztah k předsedkyni Evropské komise Ursule 
von der Leyenové. 
 
Čtenářský koutek.  

 Jak Zelenskij dal světu židovského hrdinu – Atlantik – ‚Jak ukrajinský prezident uchvacuje svět 
svou statečností, nabízí připomenutí průniků východoevropských a středoevropských Židů, kteří 
překonali svůj status věčných outsiderů‘.  

 Na stopě ruských válečných zločinů – The New York Times (nytimes.com) – ‚Ljudmyla Denisová, 
nejvyšší ukrajinská představitelka pro lidská práva, je odhodlána napravit historické křivdy a 
zajistit, aby byli Rusové pohnáni k odpovědnosti‘.  

 Digitální bitva Ukrajiny s Ruskem neprobíhá podle očekávání | WIRED – Někteří říkají, že je 
kontroverzní, co dělá ukrajinská IT armáda, jiní – je to jeden z nejinovativnějších přístupů k boji 
ve válce. Přečtěte si více o kybernetickém křídle v článku.  
 

Podcast víkendu. Ukrajinský diplomat o budoucnosti ruské agrese | New Yorker. Sergiy Kyslytsya, stálý 
představitel Ukrajiny při OSN, je klíčovým hlasem Ukrajiny v OSN. Každý jeho projev lze citovat kousek 
po kousku. Jeho Twitter je plný ironie na adresu Ruska. Poslechněte si jeho nedávný rozhovor pro The 
New Yorker. 
 
Statistika. 
 

 Během dvou měsíců plné ruské války proti Ukrajině obdržely orgány činné v trestním řízení více 
než 7 000 zpráv o zmizeních osob. Zhruba polovina z nich byla prohledána, uvádí ministerstvo 
vnitra. 

 2 829 zabitých, včetně 205 dětí a 3 180 zraněných, včetně 303 dětí, podle nejnovější aktualizace 
OSN o civilních obětech v souvislosti s ruským ozbrojeným útokem proti Ukrajině. Většinou 
způsobeno ostřelováním a nálety. Skutečná daň je mnohem vyšší. 

 Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 30. 
dubnu 2022: personál – kolem 23 200, tanky ‒ 1008, APV ‒ 2445, dělostřelecké systémy – 436, 
MLRS – 151 , protiletadlové bojové systémy – 77, letouny s pevnými křídly – 190, vrtulníky – 155, 
měkká vozidla – 1701, čluny a rychločluny – 8, tankery – 76, operačně-taktický stupeň UAV – 
232, speciální technika – 32, mobilní systém SRBM – 4. Sledujte také interaktivní počítadlo 
ruských ztrát. 

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!  

 Webová stránka humanitární pomoci (help.gov.ua)  

 Podpořte kyjevskou pekárnu „Dobrý chléb pro dobré lidi“, která zaměstnává lidi s 
mentálním postižením a poskytuje chléb občanům Kyjeva, kteří zůstali ve městě.  

 Podpořte humanitární centrum vedle vás. 

 Sdílejte tyto aktuální informace o situaci na Ukrajině, buď na sociálních sítích, s místními 
médii nebo šířením této krátké aktualizace.  

 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! 
 
 

https://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/devyatyy_obschenacionalnyy_opros_ocenki_mezhdunarodnogo_partnerstva_26_aprelya_2022.html
https://www.theatlantic.com/international/archive/2022/02/zelensky-ukraine-president-jewish-hero/622945/?utm_campaign=the-atlantic&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2E7-RqesEmZ6DGGzxm1JlCSp6hdiEMqINHQaVtnXpn6hjkjWe74j06oE4
https://www.nytimes.com/2022/04/29/world/europe/on-the-trail-of-russian-war-crimes.html?searchResultPosition=1
https://www.wired.com/story/ukraine-russia-digital-battle/
https://www.newyorker.com/podcast/the-new-yorker-radio-hour/a-ukrainian-diplomat-on-the-future-of-russian-aggression
about:blank
about:blank
https://minusrus.com/en
https://help.gov.ua/
https://eng.goodbread.com.ua/
https://eu-ua.com/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/2022/04/02/war-in-ukraine-daily-update-day-38-10-00-am-2-04-2022%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7/
https://sharethetruths.org/2022/04/02/war-in-ukraine-daily-update-day-38-10-00-am-2-04-2022%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7/
https://sharethetruths.org/about/

