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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. Den 81-82 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Města pod útokem. Rusko pokračuje v přeshraničním ostřelování při útoku na město Sumy. Obec Velykopysarivska čelila 6 
minometným útokům. V neděli brzy ráno vystřelilo ruské námořnictvo řízené střely na Lvovskou oblast. Čtyři střely zcela zničily 
zařízení vojenské infrastruktury. Cílem ruského ostřelování se stalo evakuační vozidlo ze Severodoněcku s 10 lidmi, včetně 4 dětí. 
Ruské okupační síly ostřelovaly 14. května nemocnici v Severodoněcku a zranily 9 civilistů. 10 % Luhanské oblasti zůstává pod 
kontrolou Ukrajiny. Od začátku března se tento počet snížil o 20% oproti předchozím 30%. Klíčové bitvy se v současné době 
soustřeďují u Severodoněcku, Lysyčansku a Rubižného. V Charkovské oblasti byli při ostřelování dvou obytných čtvrtí zraněni 4 lidé. 
Těžké boje pokračují směrem na Izjum. V Doněcké oblasti pokračují boje napříč celou frontovou linií. Ruské síly se pokusily zničit 
další průmyslová zařízení ostřelováním chemického závodu v New Yorku, v pondělí opět zaútočili na koksovnu v Avdijivce. V 
Chersonu zůstává situace kritická, neboť okupanti nadále ostřelují osídlené oblasti a pozice ozbrojených sil na územích 
kontrolovaných Ukrajinou. Místní obyvatelé hlásí značné škody a zničené domy, školy a školky, zničenou a zaminovanou silniční 
infrastrukturu. Ráno v Mykolajevě došlo k řadě silných explozí v důsledku ostřelování a úderů raketomety MLRS na obytné čtvrt i 
města. Podle předběžných informací došlo v důsledku ostřelování k požáru auta a obchodu s nábytkem, jedna osoba byla zraněna. 
 
Mariupol. Mariupolu hrozí rozsáhlá epidemie, která by mohla způsobit smrt tisíců zbývajících obyvatel města. Město je stále 
odříznuté od pitné vody, má poškozený kanalizační systém a pod troskami domů zůstává velké množství lidských těl. Hrozí 
nebezpečí, že splašky se dostanou do moře a na ulice města. Vzhledem k počtu těl a přirozeným důsledkům rozkladu během teplého 
období je propuknutí epidemie velmi pravděpodobné. 

Ukrajinská obrana Azovstalu stále zdržuje postup ruských jednotek a způsobuje ztráty. Ruské síly údajně použily při útoku na 
ocelárnu Azovstal zápalnou munici na bázi termitu . Mezitím v ocelárně Azovstal zůstává asi 600 zraněných vojáků. Většina z nich 
je těžce zraněna, zůstávají v nehygienických podmínkách, bez léků, vody a jídla v továrně obklopené Rusy. Pozemní, vzdušné a 
těžké dělostřelecké útoky pokračují bez ustání. Ukrajinští představitelé se pokoušejí uskutečnit vyjednanou evakuaci zdravotníků a 
zraněných příslušníků armády, Putin však k evakuaci nedává příkaz.  

Po výzvě k pomoci obráncům Azovstalu skupiny "Kalush Orchestra" na hudební soutěži Eurovize, ruští vojáci popsali bomby nápisy 
"Pomozte Mariupolu, pomozte Azovstalu" a "pro Azovstal, přesně jak jste chtěli", předtím než shodili bomby na Mariupol. 

Zahraniční politika. Delegace Senátu USA vedená vůdcem republikánské menšiny v horní komoře Kongresu Mitchellem 
McConnellem navštívila Kyjev, aby se setkala s prezidentem Zelenským. Senátor McConnell zdůraznil potřeby Ukrajiny ve válce – 
"Ukrajina nežádá nikoho jiného, aby bojoval jejich boj. Prosí jen o nástroje, které potřebují k sebeobraně." Návštěva republikánské 
delegace je pokračováním v řadě návštěv vysokých představitelů USA na Ukrajině. Mezitím ve Washingtonu, Senát pozdržel 
schválení nového kola financování ukrajinské bitvy proti ruské invazi kvůli námitkám republikánského senátora za Kentucky Randa 
Paula. 

Ministři zahraničních věcí zemí G7 tento víkend ukončili své zasedání společným prohlášením,  v němž vyzvali Rusko, aby okamžitě 
stáhlo všechny své jednotky z Ukrajiny, a prohlásili, že země G7 jsou připraveny poskytnout Ukrajině tolik zbraní, kolik je třeba k 
obraně jejího území a svrchovanosti – "Nikdy neuznáme hranice, které se Rusko snaží změnit vojenskou agresí, a budeme se nadále 
podílet na podpoře svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny, včetně Krymu". Skupina G7 se rovněž zavázala k dalším 
koordinovaným omezujícím opatřením vůči ruskému hospodářství a finančnímu systému, k urychlení jejich úsilí o co nejrychlejší 
snížení a ukončení závislosti na ruských dodávkách energie, a k boji proti dezinformacím.  

V neděli oznámil finský prezident formální rozhodnutí o žádosti Finska o členství v NATO. Švédská vláda má podle deníku Svenska 
Dagbladet v úmyslu formálně požádat o členství v NATO 17. května. Očekává se také oficiální schválení směřování NATO. Turecko 
však vyjádřilo znepokojení nad vstupem obou zemí do NATO, zejména ve svém seznamu požadavků Turecko vyzvalo Švédsko a 
Finsko, aby „přestaly podporovat teroristické skupiny ve svých zemích, poskytly jasné bezpečnostní záruky a zrušily zákaz vývozu 
Turecku“ v rámci své snahy o členství v NATO. 

Nová maďarská prezidentka Katalin Nováková během inauguračního ceremoniálu odsoudila Putinovu agresi a podpořila vstup 
Ukrajiny do EU. Prohlášení přichází po týdnech napětí mezi Maďarskem a EU ohledně dalších sankcí vůči Rusku, stejně jako po 
odmítnutí posílání zbraní na Ukrajinu z Maďarska nebo přes jeho území.  

Velvyslanectví Indie znovu zahájí svou práci v Kyjevě 17. května. 

Válečné náklady. V současné době jsou největší škody na infrastruktuře zaznamenány v Mariupolu (9 947 mil. USD), Charkově (7 
072 mil. USD) a Černihivu (4 211 mil. USD). 449 mil. USD je předběžná výše škod způsobených ruskými jednotkami ve městě Buča 
(Kyjevská oblast). Ruská armáda poškodila 1354 budov, z nichž 1230 byly obytné budovy. Probíhají další posouzení a tato čísla se 
mohou ještě změnit.  

Celkově od začátku ruské války proti Ukrajině zpráva uvádí nejméně 208 továren a podniků, 508 zdravotnických zařízení, 562 
mateřských škol, 156 skladů, 992 vzdělávacích zařízení, 295 mostů a mostních přejezdů, 102 náboženských budov, 83 
administrativních budov, 27 ropných skladů a 12 civilních letišť, které byly poškozeny, zničeny nebo obsazeny.  

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/14/7346253/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/15/7346407/
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-15
https://t.me/denisovaombudsman/5986
https://t.me/denisovaombudsman/5986
https://t.me/denisovaombudsman/5986
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-15/ukraine-latest-nato-has-frank-talks-with-turkey-on-accession
https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1525820181255270400?s=20&t=tfJu7f4mtu8amJvH_mcC0Q
https://t.me/ukrainenowenglish/8060
https://twitter.com/AlexKhrebet/status/1525729745668825088?s=20&t=FO5lJbJNYg8zSVJbxCnRmg
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/14/ukraine-mcconnell-gop-visit-zelensky/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=facebook
https://www.cbsnews.com/losangeles/news/ukraine-mcconnell-senators-visit-zelenskyy/
https://apnews.com/article/russia-ukraine-biden-congress-95054277161c9003b40df6cd17234046
https://www.state.gov/g7-foreign-ministers-statement-on-russias-war-against-ukraine/
https://www.state.gov/g7-foreign-ministers-statement-on-russias-war-against-ukraine/
https://edition.cnn.com/2022/05/15/europe/finland-nato-membership-russia-ukraine-intl/index.html
https://www.reuters.com/world/europe/turkey-lays-out-demands-finland-sweden-seek-nato-membership-2022-05-15/
https://www.reuters.com/world/europe/hungarys-new-president-condemns-putins-aggression-plans-trip-warsaw-2022-05-14/
https://kse.ua/about-the-school/news/direct-damage-caused-to-ukraine-s-infrastructure-during-the-war-has-reached-over-94-billion/
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Ministr infrastruktury Kubrakov informoval o rozsahu škod na infrastruktuře na Ukrajině od začátku ruské války. Ukrajina ztratila 6,3 
tisíc km hlavních kolejí, 23 573 km silnic utrpělo škody v důsledku ruských útoků, a také bylo zničeno 289 silničních a 41 železničních 
mostů. Celkově bylo poškozeno nebo zničeno přibližně 23% železniční sítě.  

Důkazy války. Washington Post vytvořil databázi 231 veřejně dostupných videí, které ověřil forenzní tým. Databáze obsahuje videa, 
která denně zveřejňují občané, veřejní činitelé a vojáci a která zobrazují mrtvá těla v obytných čtvrtích, stopy raket procházejících 
oblohou a doutnající ruiny celých měst. Webové stránky uvádějí, že videa byla nahrána v nezpracovaném formátu a explicitní citlivý 
obsah je jasně označen. Obsah je také popsán zeměpisně, takže jej lze vyhledávat podle místa. 

Kultura Ministerstvo kultury a informační politiky Ukrajiny vydalo novou zprávu o škodách na kulturní infrastruktuře v důsledku ruské 
války. Ruské zločiny proti předmětům kulturního dědictví byly zaznamenány ve 13 regionech Ukrajiny a v Kyjevě. Největší škody 
dosud utrpělo kulturní dědictví Charkova – bylo zaznamenáno 90 případů. Ministerstvo kultury a informační politiky si je vědomo 
poškození nebo zničení 114 náboženských budov ruskými vojáky, z čehož 42 je uvedeno jako historické, architektonické a městské 
památky. 

Ukrajinská kapela Kalush Orchestra vyhrála hudební soutěž Eurovize v italském Turíně. Píseň Stefania, věnovaná matce hlavních 
zpěváků, získala kvůli vypuknutí války nový význam – odkazuje na "matku Ukrajinu". V nově vydaném videu k písni kapela ukazuje 
škody způsobené válkou v Buče, Irpini a Bilogordce. Videoklip také ukazuje různé role, které hrají ukrajinské ženy při obraně země, 
což odráží kulturní tradici feministické nezávislosti a emancipace.  

Jako vítěž soutěže je Ukrajina oprávněna pořádat hudební soutěž příští rok na Ukrajině. Rusko a Bělorusko byly vyřazeny z letošní 
soutěže kvůli své roli v ruské válce na Ukrajině. Během živého vysílání kapela Kalush Orchestra volala ‘Pomozte Ukrajině, Mariupolu, 
pomozte Azovstalu! Hned teď!  

Čtenářský koutek. (v angličtině)  
● Euromajdan SOS: upřímné odpovědi na nejčastější otázky o Azově na Západě –  o Azovském praporu se dočtete v 

článku nevládní organizace pro lidská práva "Euromajdan SOS".  
● Zpěv, tanec a obrana své země: seznamte se s ukrajinským příspěvkem na soutěž Eurovize | The Economist 
● Když vás dožene realita - Lennart Meri Conference - Matti Maasikas, velvyslanec, delegace EU na Ukrajině 
● Sankce vrhají světlo na Putinův soukromý život - The New York Times (nytimes.com) 
● Otrávené dědictví: proč budoucnost energie nemůže být jaderná | Serhij Plochy | The Guardian – ‘Aby byl tento 

způsob výroby elektřiny bezpečný, musí vše ostatní ve společnosti fungovat dokonale. Válka, hospodářský kolaps, samotná 
změna klimatu – všechna tato stále reálnější rizika činí z jaderných lokalit potenciálně nebezpečná místa. Nebezpečí 
jaderného štěpení přetrvává i bez nich a musíme si položit otázku: stojí skutečně za to?“ 

Statistiky. 
● Komisařka pro lidská práva parlamentu Ukrajiny Ljudmila Denisovová uvádí, že během 80 dnů války ruští okupanti poškodili 

616 zdravotnických zařízení, z toho 101 zcela zničili. Podle ukrajinského ministra zdravotnictví Viktora Ljaška je k jejich 
obnově zapotřebí 32 miliard hřiven. 

● Za posledních 24 hodin do země vstoupilo téměř 46 000 lidí a více než 42 000 z nich byli Ukrajinci. Od 9. května už pátý 
den v řadě tok lidí vstupujících na Ukrajinu přes západní hranici překračuje tok lidí opouštějícíh zemi. Celkový čistý příliv na 
Ukrajinu během této doby činil 31 000 lidí. Podle Státní pohraniční stráže vstoupilo od 28. února na Ukrajinu 1,699 milionu 
lidí. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 16. května 2022: 
personál – kolem 27700, tanky – 1228, APV - 2974, dělostřelecké systémy – 557, raketomety MLRS – 195, protiletadlové 
systémy – 89, letouny – 200, vrtulníky – 165, neobrněná technika a palivové nádrže – 2101, čluny – 13, bezpilotní letadla – 
411, speciální vybavení – 42, řízené střely – 97. Sledujte také interaktivní počítadlo ruských ztrát.  
 

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 
● Nevládní organizace „Zgraya“ (Kyjev) je skupina dobrovolníků, kteří v letech 2014-2015 spolupracovali s armádou 

na východě Ukrajiny. Ke své práci se vrátili a pomáhají civilnímu obyvatelstvu a nemocnicím s léky a vybavením. 
Ozbrojeným silám Ukrajiny a územní obraně pomáhají s vybavením, strojním zařízením, léky a potravinami. Zjistěte 
více a podpořte je.  

● 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://www.kmu.gov.ua/news/perebudova-logistiki-v-umovah-vijni-u-fokusi-mizhnarodnoyi-konferenciyi-yevropa-karpat
https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2022/ukraine-russia-war-videos-verified/?itid=sf_world_article_list?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/14/7346250/
https://eurovisionworld.com/esc/kalush-orchestra-any-victory-in-any-aspect-would-be-very-important-for-ukraine
https://youtu.be/Z8Z51no1TD0
https://theconversation.com/ukraines-women-fighters-reflect-a-cultural-tradition-of-feminist-independence-179529?fbclid=IwAR2Aoyp74JzKkBurC80Sp0yOwT5jUdzX30IwOFoFaF3aI9DJtuv5FP9C5as
https://ccl.org.ua/en/claims/euromaidan-sos-honest-answers-to-the-most-common-questions-about-azov-in-the-west/?fbclid=IwAR3zEs3ARMiz50C-O_1wYHTri6hDwSPdtNxeG54MdbH3VfDceR4EilW4wEo
https://www.economist.com/1843/2022/04/25/singing-dancing-and-defending-their-country-meet-ukraines-eurovision-entry
https://lmc.icds.ee/when-reality-bites/?fbclid=IwAR1jVW8Vz9d1Oi9TLvzRMO-DRzrMT8-_o4rvbnhSIlvoH3E0wFSB7hMAboI
https://www.nytimes.com/2022/05/13/world/europe/putin-family-wealth-sanctions.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDm8ZiPsSGYyMvErQf617apwrwiiaQppPObouQO030eJWO1BtDhKhpJCYmZMDOGM1tYe3FCsQ7q76YIoZo3Xsf3Xrb6B23qG-tBaLd2HvWffbhSZwOAwx88F6cVmu0WhYwKyWDu8kitN6ivsjVpt8ESwSJ3Xf54meAB17MdiCaRnY4xBnGL0KHGGOwqPPru4IYw5QClnZTX9g4Wxa6N1UONwfPqeXPAd3MYOlwu1XUjo0Wd_vU54hRIHUlKFotqrOqnGPzsm1wPY3HcZErbgGmTXOd0ZiUg4TZSAhJns&smid=tel-nytimes
https://www.theguardian.com/books/2022/may/14/poisoned-legacy-why-the-future-of-power-cant-be-nuclear
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/15/7346332/
https://minusrus.com/en
https://www.facebook.com/zgraya.ua
https://zgraya-help.com/?fbclid=IwAR1vDk8QJxEBWEuwpBpp2TbvGQUWX-h8GEdr9LgTKttI0pfLtl0v51T5qsw
https://zgraya-help.com/?fbclid=IwAR1vDk8QJxEBWEuwpBpp2TbvGQUWX-h8GEdr9LgTKttI0pfLtl0v51T5qsw
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

