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Válka na Ukrajině. Aktuální informace každý den. 86. den   
Připravili Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Útoky na města. Během posledních dvou týdnů ukrajinské vojenské služby osvobodily 23 obcí v oblasti Charkov. Hlavním 
cílem je vytlačit ruské vojenské jednotky zpět k ukrajinsko-ruské hranici. Luhanská oblast je stále bombardována. Podle 
předběžných údajů bylo 19. května kvůli bombardování města Severodoněck v Luhanské oblasti zabito 12 a zraněno více 
než 40 lidí.  Vojensko-civilní vedeni Luhanské oblasti tvrdí, že ruská armáda ostřeluje obytné budovy. Doněcká oblast je 
také stále bombardována. Ruská armáda zde zničila 19 domů. Státní policie oznámila, že i v tomto regionu jsou oběti a 
zranění. 34 civilních objektů zde bylo zničeno. Třináct měst se dostalo pod palbu: Solědar, Bachmut, Siversk, Avdiivka, 
Lyman, Marinka, Romanivka, Bachmutske, Chrestyšče, Doněck, Kalinove, Sidorovo, New York. Téměř 15 000 lidí se stále 
schovává ve válečných krytech ve městě Sěverodoněck v Doněcké oblasti. 70 % výškových budov v tomto městě jsou 
zničeny nebo poškozeny. Mnoho z nich musí být strženo a nahrazeno novými. Všechny vysílače jsou vyřazeny a mimo 
provoz.  

Okupovaná města. Ruská armáda stále narušuje evakuaci z prozatímně okupovaných oblastí. Ve městě Vasylivka 
v Záporožské oblasti stojí před blokpostem ruských okupantů více než tisíc aut, které ruská armáda nechce z okupované 
oblasti Ukrajiny propustit. V těchto autech jsou ženy a děti. Hasiči ve městě Energodar v Záporožské oblasti protestovali 
proti ruské okupaci. Ruští vojáci již dříve unesli vedoucího hasičského sboru v Energodaru – Vitalie Troyana. 

Azovstal. Okolo 1730 ukrajinských vojáků opustilo od pondělí ocelárnu v Azovstalu, hlásí Reuters. Mezinárodní výbor 
Červeného kríže je všechny zaregistroval a přesunul do oblastí okupované ruskou armádou. „Během registrace osob 
provedené výborem Červeného kříže každý zajatec vyplnil dotazník, do kterého zaznamenal své osobní údaje, jako jméno, 
datum narození a nejbližší příbuzné. Tyto údaje umožňují výboru sledovat osud zajatých osob a zůstat v kontaktu s jejich 
rodinami,“ oznámil Červený kříž. 

Zahraniční politika. Evropský parlament podpořil zrušení dovozního cla na vše zboží z Ukrajiny na dobu jednoho roku. 

Rozhodnutí Evropského parlamentu musí být dále schváleno Radou Evropy. Dále ve čtvrtek Evropský parlament podpořil 
usnesení vyzívající orgány Evropské unie, zejména Evropskou komisi k založení speciálního soudu pro válečné zločiny 
ruských vojáků spáchané na Ukrajině. Evropský parlament navíc odhlasoval prodloužení mandátu Jednotky Evropské unie 
pro justiční spolupráci, Eurojust, nové pravomoce by jednotce umožnili uschovávat a analyzovat důkazy válečných zločinů, 
genocidy, a zločinů proti lidskosti. Mezi těmito důkazy by mohly být profily DNA, otisky prstů, fotografie, videa a audio 
nahrávky. Tato opatření by umožnila dále stíhat Rusy, kteří na území Ukrajiny válečné zločiny spáchali. 

Německo ve čtvrtek slíbilo darovat Ukrajině nevratný grant ve výši 1 miliardy eur, oznámil podle Politica Christian Lindner 
během schůze ministrů financí G7, který pokračuje i dnes. 

Senát USA odhlasoval dodání nové vojenské a humanitární podpory na Ukrajinu ve výši 40 miliard amerických dolarů. Toto 
opatření je posláno k prezidentu Bidenovi s týdenním zpožděním kvůli námitkám jediného senátora. 

Švýcarsko znovu otvírá svoje velvyslanectví v Kyjevu. Všech 5 zaměstnanců velvyslanectví, včetně velvyslance, by se do 
hlavního města Ukrajiny mělo navrátit v následujících pěti dnech, oznámilo švýcarské ministerstvo zahraničních věcí. Dále 
se tento týden do Kyjeva vrací izraelské velvyslanectví a již včera finský velvyslanec znovuotevřel finské velvyslanectví. 

Lidská práva. Zatímco nadále roste počet obcí v regionu Kharkiva získaných zpět pod nadvládu Ukrajiny, objevuje se čím 

dál více důkazů o válečných zločinech spáchaných během ruské okupace. Ombudsmanka Ukrajiny oznámila, že horká 
linka obdržela během pouhých 24 hodin 56 hovorů nahlašujících kruté chování ruských vojáků. Během jediné hodiny 10 
lidí nahlásilo sexuální násilí, z čehož 8 znásilněných bylo nezletilých. Ombudsmanka Denisova oznámila, že dochází k 
znásilňování mužů mezi lety 67 a 78 a úmrtí dětských oběti sexuálního násilí v následku traumatu. 

The New York Times zveřejnilo záběry z masového vraždění ve městě Buča. Tyto záběry a další získané důkazy zobrazují, 
jak 4. dubna na kraji Kyjeva ruští výsadkáři zabili nejméně 8 ukrajinských mužů, což je potenciální válečný zločin.  

The Associated Press zveřejnil horrorové záběry zajatkyně Yulii Paievske (Tairy) z Mariupolu, které pořídila s pomocí 
záchranářské videokamery. Yulia Paievska (Taira), 53 let, je na Ukrajině známá jako záchranářka, uspešná sportovkyně, 
a jako člověk, který vycvičil ukrajinské jednotky dobrovolných záchranářů. Ruskými vojáky byla zajata 16. března a je údajně 
vězněna v Rusku. Kampaně snažící se o její propuštění jsou v plném proudu: „Toto se netýká pouze záchrany jedné ženy,“ 
řekla Oleksandra Chudna, která se přihlásila k Taiře jako dobrovolný zdravotník v roce 2014. „Taira bude symbolem všech 
zdravotníků a žen na frontě,“ oznámil Associated Press. 

Bezpečnost životního prostředí. Ukrajina oznámila závažné škody na životním prostředí způsobené ruskými vojenskými 

aktivitami na Ukrajině. Ruslan Strilec, ministr ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny oznámil 245 případů ekocidy a 1,5 tisíc 
případů drancování ukrajinského území a ničení ekosystémů. Válka zničila ekosystémy, zbavila divokou zvěř přirozeného 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna-v-ukrajini-skilki-naselenih-punktiv-harkivskoji-oblasti-vzhe-zvilnili-50243533.html
https://t.me/denisovaombudsman/6120
https://apnews.com/article/mariupol-medic-body-camera-036cf9f28180e9525760d68bddbe4ee4?fbclid=IwAR2eUSM5mYrzr7ZyvrBpLD0QqT6sUrQW177djxUExGcGvyas373BOjN4sZM
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prostředí a zamořila půdu jednoho z největších světových producentů obilí. V posledních měsících ruské raketové střely 
mířily na ukrajinská ropná skladiště, tepelné elektrárny a chemické závody. Jen v Kyjevě bylo zaznamenáno okolo 1500 
případů zničení ekosystému a zamoření půdy. Ministr Striletc sdělil Reuters, že boje v blízkosti zaniklého Černobylu, území 
světové největší jaderné havárie v roce 1986, způsobily požáry na území velikosti 12000 hektarů, což působí zánik fauny 
a flory v unikátním prostředí. 

Energetická bezpečnost. Kabinet ministru Ukrajiny oznámil, že 19. května zůstalo kvůli působícímu násilí okolo 696 

osídlených území na Ukrajině bez elektřiny, celkem asi 641,1 tisíc spotřebitelů. Přesněji v Doněcké oblasti – 331,9 tisíc 
spotřebitelů, Luhanske – 128,3 tisíc, Charkov – 91 tisíc. Více než 184 000 spotřebitelů nemá plyn. Nejhůře jsou na tom 
s přívodem plynu oblasti Záporožské, Kyjevské, Chernihovské, Mykolaivské a Charkovské.  

Potravinové zabezpečení. Ukrajina exportovala od začátku května 643 000 tun obilí. To je výrazně méně v porovnání se 

stejným obdobím v minulém roce, kdy v zahraničí prodala 1,8 milionů tun, oznámilo ve čtvrtek ministerstvo zemědělství. 
Množství exportovaného obilí se snížilo kvůli logistickým potížím.  

Kultura. Francouzský festival Cannes je v plném proudu. Na tomto festivalu měl premiéru také dokumentární film 
Mariupolis 2 od litevského režiséra Mantasa Kvedaraviciusa, který byl v dubnu v Mariupolu zavražděn. Tento film zobrazuje 
město v obležení s nekončícími výbuchy a výstřely, které chvílemi znějí velmi blízko.   

Agentura pro rozvoj cestovního ruchu na Ukrajině se přidalo k European Tourism Commission, které dnes ukrajinská 
agentura do organizace oficiálně pozvalo. Členství je platné bez poplatků nejméně po dobu 3 let. Po uplynutí této doby 
bude učiněno rozhodnutí o standardním členství. Toto členství dává agentuře přístup ke všem svým zdrojů a výzkumným 
datům. Předpokládá se, že toto pomůže Ukrajině lépe vymyslet strategii pro nápravu cestovního ruchu na Ukrajině po 
skončení války.  

Koutek na čtení 
● Názor | Ruská válka na ukrajině dokazuje, že se jedná o fašismus – The New York Times (nytimes.com) – „ Pokud 

Rusko na Ukrajině vyhraje, tak nepůjde jen o násilné zničení demokracie, i když to je samo o sobě dost hrozné. 
Půjde o světovou demoralizaci demokracie,“ řekl Timothy Snyder.  

● Rusko obviněno z drancování ukrajinských farem v průmyslovém měřítku (Financial Times) 
● Poznejte Ukrajince, kteří v přímém přenosu zaznamenávají válečné zločiny ruských vojáků – POLITICO   – 

Investigativní žurnalisté, aktivisté, NGOs jsou síly, které se spojují v dokumentování válečných zločinů 

spáchaných ruskou armádou na Ukrajině.  

● Putinova válka s historií: zápas o ukrajinu trvající tisíc let (foreignaffairs.com) 

 
Statistiky 

● Generální štáb ukrajinské armády oznámil tyto celkové předpokládané počet ruské armády v době 10 hodin ráno 
20. května 2022: zaměstnanci – okolo 28 700, tanky – 1263, APV – 3090, dělostřelectvo – 596, MLRS – 200, 
protiletové válečné systémy – 93, letadla – 204, vrtulníky – 168, UAV – 460, řízené střely – 103, lodě a lehké 
motorové čluny – 13, neobrněná vozidla a palivové tankery - 2162 

 
Všechna pomoc se počítá, žádná není moc malá! 

● Tento víkend vás pobízíme k podpoře The Plast National Scout Organization of Ukraine. Tato organizace 
poskytuje podporu Ukrajinským vojákům na frontě, organizuje a dodává humanitární pomoc potřebným a 
zdravotní potřeby do nemocnic. Podívejte se seznam jejich posledních aktivit.  

● Sdílejte tento zdroj aktuálních informací o situaci na Ukrajině, buď na sociálních sítích, nebo s místními 
médii nebo rozšíření této stručné aktuální zprávy. 

● Začněte nás sledovat na twitteru a naší webové stránce pro denní aktuality.  
● Můžete náš projekt podpořit peněžním darem prostřednictvím PayPal. Více informací zde. 

Thank you for supporting Ukraine! Slava Ukraini! Glory to Ukraine! / Děkujeme vám, že podporujete Ukrajinu. Slava Ukraině! 
Sláva Ukrajině! 

 

https://www.nytimes.com/2022/05/19/opinion/russia-fascism-ukraine-putin.html?smid=tw-share
https://www.ft.com/content/d28cc77d-9de3-4988-bdba-cfab77268ea3
https://www.politico.eu/article/ukraines-sprawling-unprecedented-campaign-to-document-russian-war-crimes/
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-04-06/putins-war-history-ukraine-russia?utm_source=twitter_posts&utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social
https://www.plast.org.ua/donate/

