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MVČK | Ukrajina: Svědectví o následcích války v zastavěných 
oblastech Irpiň a Buča; boje na východě sílí: výzva ke zlepšení 
dostupnosti humanitární pomoci 
 
22. duben 2022 
 

Ředitel operací MVČK Dominik Stillhart navštívil tento týden Ukrajinu, kde viděl devastující 
následky války v zastavěných oblastech jako jsou Irpiň nebo Buča, a sledoval také realizaci 
projektu MVČK obnovy zásobování pitnou vodou. 
Škody, které D.Stillhart spatřil, označil jako opravdu působivé. Po jen několika týdnech války 
je velké množství domů zničeno, stejně tak vodovodní rozvody či čerpací stanice. Je vidět, 
že válka si opravdu vybírá velkou daň. 
Konflikt rozvrací životy na Ukrajině. Civilisté nesou tíhu intenzivních bojů – zejména na jihu a 
na Donbase. Kromě zničení či poškození civilních budov a kritické infrastruktury zasahují 
boje také městské služby nezbytné pro život, jakými je zásobování potravinami, pitnou 
vodou, elektřinou či dostupnost zdravotní péče a hygieny. 
Zároveň je nadále omezen humanitární přístup tam, kde probíhají boje. To se musí změnit. 
Strany konfliktu musí učinit vše možné, aby zajistily lidem v městech zasažených boji přístup 
k nezbytné humanitární pomoci.  
D.Stillhart uvedl, že je naléhavě nutné lépe respektovat mezinárodní humanitární 
právo, protože pokud se to, co vidíme zde po několika týdnech bojů, bude opakovat na 
východě a na jihu, můžeme očekávat nejhorší. 
MVČK pokračuje ve svém úsilí o řešení následků poškození životně důležitých infrastruktur a 
z toho plynoucích přerušení dodávek vody, elektřiny a plynu. To zahrnuje např. obnovu 
vodovodního potrubí mezi Kyjevem a Irpinem pro více než 200 tisíc lidí. 
MVČK od roku 2014 vyzývá bojující strany k respektování jejich povinností z mezinárodního 
humanitárního práva. Civilisté, civilní infrastruktura, zdravotnická zařízení, vozidla a personál 
musí být chráněny a při bojích šetřeny. MVČK vyzývá bojující strany, aby zajistily 
bezpodmínečné připuštění nestranné humanitární pomoci a bezpečný průchod pro 
zdravotnický personál i civilisty hledající bezpečí. 
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