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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 83. den 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Mariupol. Proběhla první evakuace z Azovstalu. Ve večerních hodinách opustilo území ocelárny Azovstal v Mariupolu asi 10 
autobusů s ukrajinskými vojáky. Autobusy se zraněnými vojáky později dorazily do Novoazovsku, který se nachází na dočasně 
okupovaném území Doněcké lidové republiky. Dalších 211 lidí bylo odvezeno do města Olenivka, v oblasti kontrolované 
proruskými separatisty. Všichni evakuovaní budou předmětem další možné výměny válečných zajatců s Ruskem. V současné 
době se předpokládá, že uvnitř ocelárny bylo kolem 600 vojáků. Ukrajinská armáda uvedla, že se vyvíjí úsilí o evakuaci těch, kteří 
jsou stále uvnitř. Oficiální zpráva ukrajinského generálního štábu zní: "Posádka Mariupolu splnila svou bojovou misi." Náčelník 
Azovského praporu řekl, že plní rozkaz k záchraně lidí. Po 82 dní na sebe stahovali pozornost početnějších ruských vojsk, čímž 
umožnili ukrajinské armádě přeskupit se, vyškolit další personál a získat více zbraní z partnerských zemí. 

Podle generálního štábu Ukrajiny se hlavní úsilí ruských jednotek v Mariupolu soustředilo na blokádu a porážku ukrajinských 
jednotek poblíž závodu Azovstal. Vetřelci se snaží proniknout dovnitř nebo zablokovat východ z bunkrů v Azovstalu. Veškeré 
pozemní operace provádějí Rusové pouze podél perimetru závodu. V Azovstalu zemřelo patnáct žen. Jsou mezi nimi i vojákyně 
a zdravotnice.  

Města pod útokem. Série výbuchů zasáhla Lvov a Lvovskou oblast v úterý brzy ráno. Většinou se systém protivzdušné obrany 
ozýval ve Lvově, ostřelování však poškodilo také železniční infrastrukturu v oblasti Javorivu. Starosta Lvova říká, že to byl největší 
útok co se týče počtu odpálených raket v regionu. Ruské síly ostřelovaly dvě vesnice v Černihivské oblasti poblíž rusko-ukrajinské 
hranice. Pět raket zasáhlo civilní infrastrukturu v Ochtyrce v Sumské oblasti. Pravidelné ostřelování pohraničních oblastí, jako 
jsou Černihiv a Sumy, je běžnou praxí, kterou se ruské orgány snaží udržet ukrajinské síly v těchto oblastech v pohotovosti. V 
oblasti Charkova ruská armáda střílela na sklad s dusičnanem amonným a exploze vytvořila červený mrak.  
 
Ministerstvo obrany Spojeného království zaznamenalo, že přibližně 3500 budov v Černihivské oblasti bylo zničeno nebo 
poškozeno během nedotaženého postupu Ruska směrem k ukrajinskému hlavnímu městu. 80% škod bylo způsobeno na 
obytných domech. Většina škod byla způsobena různými typy dělostřelectva, což potvrzuje cílené útoky na obydlené oblasti.  
 
Okupovaná města. Ruské síly dostaly instrukce připravit dočasně okupovaný Energodar v oblasti Záporoží na „referendum“. 
Enorgodar je známý svou jadernou elektrárnou Záporoží, která je jednou z největších jaderných elektráren v Evropě. Noviny 
Ukrajinská Pravda s odvoláním na informace regionální vojenské správy hlásí, že Rusové chtějí vytvořit mediální obraz 
naznačující, že obyvatelé města, domova významné jaderné elektrárny, vyjadřují svou touhu připojit se k Rusku. Ve skutečnosti 
však ruské síly mají za cíl připojit jadernou elektrárnu Záporoží k Rosatomu a zničit energetický systém Ukrajiny. Podle místních 
obyvatel v Energodaru ruští vojáci během pondělí vnikali do bytů a hledali muže, kterým svázali ruce a odvezli je na neznámé 
místo. Šest lidí je v současné době hlášeno jako unesených. Při páchání těchto zločinů Rusové mířili na všechny osoby v bytech 
zbraněmi.  
 
Chersonská oblast. Humanitární krize v okupovaném Chersonu se prohlubuje. Všechny vstupní a výstupní body jsou 
kontrolovány ruskými silami, takže obyvatelé regionu nemají možnost cestovat na území ovládané Ukrajinou a je pro ně téměr 
nemožné pohybovat se po regionu. Dodávky humanitární pomoci jsou často mařeny a rabovány ruskými silami. V prvních dnech 
okupace nepřátelské jednotky vyrabovaly velké množství potravinových řetězců a lékáren. Ukrajinské zboží bylo vyvezeno na 
Krym a do Ruska. Jako humanitární pomoc Rusové distribuují 5 let staré výrobky a prošlé léky. Zároveň výměnou za ně požadují 
údaje o pasech, seznamy důchodců, sociálních pracovníků a lidí žijících v určité komunitě. Podle starosty města Igora Kolychajeva 
dojdou v Chersonu za dva týdny léky, už teď nemají žádné kapky, není dostatek léků na kardiovaskulární choroby, a je nedostatek 
kyslíku. Drastický nedostatek léků a zásob potravin je také zaznamenán v okolním regionu. V současné době z 1 milionu obyvatel 
v regionu zůstává asi 500 000 lidí. Ruské jednotky vykradly budovu chersonského veřejnoprávního kanálu Suspilne, a nyní 
používají náčiní k vytváření propagandy. Ruská armáda zřídila jedno ze svých velitelství v kanceláři vysílače. Zařízení bylo 
vyřazeno z provozu. 
 
Lidská práva. Rusko znovu otevřelo tábory, zřízené v různých částech země, kam přesouvá násilně deportované Ukrajince. 
Rusko pouze z Mariupolu deportovalo do těchto táborů 65 000 ukrajinských občanů, včetně dětí a seniorů. V ruském východním 
přímořském regionu, který je blíže Tokiu než Moskvě, informovaly koncem dubna místní noviny, že do Vladivostoku dorazilo po 
únavné sedmidenní cestě transsibiřským expresem 300 lidí, včetně 86 dětí, těhotných žen a důchodců. Nově příchozí, včetně 
těch, kteří přežili obléhání Mariupolu, byli převezeni do hotelového komplexu Vostok na pobřeží, poblíž města Nachodka. Zatímco 
ruská média tvrdila, že si Ukrajinci "vybrali" žít na ruském Dálném východě, a dodala, že "téměř každý si užívá krásy moře", 
poradce starosty Mariupolu řekl, že tito ukrajinští občané nemají ani doklady, ani peníze, a že jim jsou přislíbena pouze málo 
placená pracovní místa na okraji světa. 

Stíhání válečných zločinů. Na Ukrajinu dorazí 42 vyšetřovatelů z Mezinárodního trestního soudu, kteří budou vyšetřovat válečné 
zločiny spáchané ruskými okupanty, píše deník Le Monde. Tým vyšetřovatelů zahrnuje 30 odborníků z Nizozemska, včetně 
forenzních specialistů a analytiků, kteří „najdou fakta a zjistí pravdu“. Ukrajinští policisté mezitím identifikovali 45 Rusů, kteří podle 
vyšetřovatelů spáchali na Ukrajině zvěrstva. Tři lidé už předstoupili před soud. Jedna osoba je obviněna z vraždy civilisty, a další 
dva lidé byli postaveni před soud (fyzicky se nacházejí na Ukrajině). Jsou to lidé, kteří ostřelovali civilní infrastrukturu v Charkovské 
oblasti “, prohlásila generální prokurátorka Iryna Venediktovová. 

https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-troops-evacuate-mariupol-ceding-control-russia-2022-05-17/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-counter-attacks-russian-forces-east-2022-05-16/
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/318566267123125
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/318566267123125
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/16/7346560/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/16/7346560/
http://t.me/Zhyvytskyy%20/2161
http://t.me/Zhyvytskyy%20/2161
https://nv.ua/ukr/kharkiv/u-harkivskiy-oblasti-okupanti-vluchili-u-sklad-z-himikatami-novini-harkova-50242645.html
https://nv.ua/ukr/kharkiv/u-harkivskiy-oblasti-okupanti-vluchili-u-sklad-z-himikatami-novini-harkova-50242645.html
https://nv.ua/ukr/kharkiv/u-harkivskiy-oblasti-okupanti-vluchili-u-sklad-z-himikatami-novini-harkova-50242645.html
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1526422852337115136?s=20&t=F6ao1BN5UGbZX7cq4I1hNQ
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/16/7346631/
https://t.me/denisovaombudsman/6007
https://suspilne.media/240088-vijskovi-rf-rozikrali-suspilne-herson-a-teper-stvoruut-propagandistskij-kanal/
https://t.me/ukrainenowenglish/8257
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/14/karim-khan-avant-toute-chose-nous-devons-rechercher-les-faits-et-etablir-la-verite_6126110_3210.html?fbclid=IwAR31mK-EJ0VII0ZgSdIMVyOB622vyaaWuoVoRX8iZNysz6uDXzNbXiOsUNw
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3484645-venediktova-vstanovili-vze-45-osib-iz-rosii-aki-vcinali-voenni-zlocini.html
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V Buče našla kyjevská policie hroby s těly tří mužů v civilním oblečení, kteří byli zastřeleni ruskými vojáky.  

Mezinárodní trestní soud, veřejní žalobci z celého světa a úřad ukrajinské generální prokurátorky vyšetřují více než 8000 zpráv o 
možných válečných zločinech na Ukrajině, které se týkají 500 podezřelých. Mnozí jsou obviňováni z úmyslného cílení na civilní 
struktury, jako jsou nemocnice, úkryty a rezidenční čtvrti. Během téměř tří měsíců od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, tisková 
agentura Associated Press a investigativní pořad kanálu PBS „Frontline“ nezávisle ověřily informace o 57 školách zničených nebo 
poškozených způsobem, který napovídá o možném válečném zločinu. Tyto ověřené informace pravděpodobně představují jen 
zlomek potenciálních válečných zločinů spáchaných během konfliktu a seznam je denně aktualizován.  

Důkazy o válečných zločinech. Byla spuštěna webová stránka Virtuálního muzea paměti, věnovaná výzkumu ruské invaze do 
oblasti Kyjeva. Tento zdroj nabízí možnost 3D prohlídky vybombardovaných měst Kyjevské oblasti.  

Zahraniční politika. Švédsko se formálně rozhodlo vstoupit do NATO poté, co podobný záměr oznámilo sousední Finsko. 
Rozhodnutí ukončilo více než 200 let vojenské neutrality v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Přihláška ke členství bude podána 
společně s Finskem. 

Ministr zahraničních věcí Ukrajiny Dmytro Kuleba zahájil svou oficiální návštěvu Bruselu, kde se bude snažit prosadit šestý balíček 
sankcí, vojenskou podporu, a bude diskutovat o potenciálním udělení statusu kandidátské země Ukrajině v červnu. "Vím o zemích, 
které toto rozhodnutí velmi podporují, a také o těch, které vývoj sledují a své rozhodnutí učiní blíže tomuto datu," řekl ministr 
zahraničních věcí. Ve svém projevu v  Radě EU pro zahraniční věci se Kuleba zaměřil na následující prioritní oblasti sankcí: ropné 
a energetické embargo, odpojení ruských a běloruských bank od systému SWIFT, přehodnocení a případné přerušení obchodních 
vazeb, zákaz vysílání ruských sdělovacích prostředků s cílem přerušit tok propagandy, a zvýšení individuálních sankcí.  

EU se dohodla na pomoci Ukrajině ve výši 500 milionů EUR. Neshodli se však na šestém balíčku sankcí, který počítá s odmítnutím 
ruských energetických zdrojů. Ministři zahraničí EU nedokázali společně přesvědčit Maďarsko, aby zrušilo své veto navrhovaného 
ropného embarga vůči Rusku, přičemž Litva prohlásila, že blok "drží jako rukojmí jeden členský stát". 

Průzkumy veřejného mínění. Razumkovovo centrum provedlo sociologický průzkum ukrajinských občanů, kteří opustili Ukrajinu 
na začátku ruské války a nyní se vrací na Ukrajinu. V současné době státní pohraniční služba Ukrajiny poukazuje na vysokou 
vlnu návratů ukrajinských občanů zpět na Ukrajinu. Zjištění ukazují, že u občanů Ukrajiny, kteří mají nezletilé děti, je stále méně 
pravděpodobné, že se vrátí na Ukrajinu (nebo, jak někteří z nich řekli tazatelům, zanechají své děti u příbuzných a vrátí se do 
země sami). 

Čtenářský koutek. (v angličtině)  
● Tvrdý postoj Estonska k Ukrajině naléhavě upozorňuje na nebezpečí kompromisu s Putinem – The New York 

Times (nytimes.com) 
● Ukrajinské město v násilném novém režimu: Jak ruská okupace proměnila život v Melitopolu – The New Yorker 

(newyorker.com) 
● Plánování v nezávislé Ukrajině: Vznik a konsolidace (tandfonline.com) 

 

Statistiky. 
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 17. května 

2022: personál – kolem 27900, tanky – 1235, APV - 3009, dělostřelecké systémy – 578, raketomety MLRS – 198, 
protiletadlové systémy – 90, letouny – 201, vrtulníky – 167, neobrněná technika a palivové nádrže – 2109, čluny – 13, 
bezpilotní letadla – 436, speciální vybavení – 43, řízené střely – 97.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Podpořte „krevní agenty“, nevládní organizaci, která v posledních 6 letech aktivně podporuje dárcovství krve. 
Za války pořádá nevládní organizace sbírku na nákup lékárniček pro vojáky územní obrany, hasiče a 
dobrovolníky, kteří se podílejí na evakuaci lidí. Hlavním cílem je nákup hemostatických gáz, bandáží k ošetření 
hrudníku, obvazů a škrtidel.  

● 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.facebook.com/100064629762025/posts/pfbid0GMLWjauq1w9Gq1gNye2wouKjYj8QgCAPajxgRHxpJZeSLnxSQ3hg9aEaYuDYZBkGl/?d=n
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/interactive/ap-russia-war-crimes-ukraine/?facets=%7CSchool+or+University%7C
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/interactive/ap-russia-war-crimes-ukraine/?facets=%7CSchool+or+University%7C
https://kyivregiontours.gov.ua/war-tours
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/16/sweden-announces-nato-membership-bid-one-day-after-finland
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/16/sweden-announces-nato-membership-bid-one-day-after-finland
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1526133998627475457?s=20&t=JM8MwXlcWHUx3FbtRSYLHQ
https://mfa.gov.ua/news/vistup-ministra-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitra-kulebi-na-zasidanni-radi-ministriv-zakordonnih-sprav-yes?fbclid=IwAR2KJHGPFeVNCkOlVCVAw8oTZBmcmlN1QSkmoaoKcm3q_U8lOxV_GFMUz0I
https://www.reuters.com/world/europe/one-country-holding-eu-hostage-russian-oil-embargo-lithuania-says-2022-05-16/
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/nastroi-ta-otsinky-ukrainskykh-bizhentsiv-shcho-povertaiutsia-na-batkivshchynu
https://www.nytimes.com/2022/05/16/world/europe/estonia-kallas-ukraine-russia.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDm8ciPsSGYyMvErQf617apw-xCicQt5IdbwmQPh71apCPFZkSg-l54GZg48EKmM1tYe3FCsQ7q76YIoZo3Xsf3Xrb6B23qG-tBaLdzK8D_He0XQlOAc19pV6cVr8imgCwf_PDrMj3Nd_3fxyBsstTCwSJ3Xf54meAB17MdiCaRnY4xBnGL0KHGGOwqPPru4IYw5QClnZTX9g4Wla6NNUO9gfPauXPAd3MYOlwu1XUjo0Wd_vU54hRIHUlKFotqrOrXGPwMm2xPY0EcZErbd3iYSyIDd3_8sqsgiCnm0&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/05/16/world/europe/estonia-kallas-ukraine-russia.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DIDm8ciPsSGYyMvErQf617apw-xCicQt5IdbwmQPh71apCPFZkSg-l54GZg48EKmM1tYe3FCsQ7q76YIoZo3Xsf3Xrb6B23qG-tBaLdzK8D_He0XQlOAc19pV6cVr8imgCwf_PDrMj3Nd_3fxyBsstTCwSJ3Xf54meAB17MdiCaRnY4xBnGL0KHGGOwqPPru4IYw5QClnZTX9g4Wla6NNUO9gfPauXPAd3MYOlwu1XUjo0Wd_vU54hRIHUlKFotqrOrXGPwMm2xPY0EcZErbd3iYSyIDd3_8sqsgiCnm0&smid=tel-nytimes
https://www.newyorker.com/magazine/2022/05/23/a-ukrainian-city-under-a-violent-new-regime
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02697459.2022.2066766?src=recsys&fbclid=IwAR01Aw9zNhQf7x66Sy1NgdfLeZsj74PWcbcJWyEyW6O1TPr715fQ_4kiSCQ
http://en.bloodagents.com.tilda.ws/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

