
 

 

 
 

10:00 am, 27.05.2022. 

 

1 

Válka na Ukrajině. Denní aktualizace. 93. Den 
Připravily Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Útoky na města. Rusové útočí na Ukrajinu z několika směrů najednou, uvedla náměstkyně ministra obrany Hanna Malyar. 

Ruské síly ostřelovaly obytné oblasti Charkova. V důsledku útoku zemřelo 7 civilistů a 17 jich bylo zraněno, včetně 9letého 
dítěte. V noci na dnešek ruské síly ostřelovaly Dněpropetrovskou oblast, kde zničily významnou infrastrukturu; záchranáři 
pátrají po lidech pod sutinami. V Luhanské oblasti pokračují těžké boje o kontrolu nad Severodoněckem. Ruské síly ostřelují 
město dělostřelectvem a letectvem. Tisíce vojáků útočí ze tří stran a snaží se obklíčit ukrajinské vojenské síly v 
Severodoněcku a Lysyčansku. Pokud by tato dvě města padla, téměř celá Luhanská oblast by by la pod kontrolou Ruska. 
Včera ruští okupanti zabili v Doněcké oblasti dalších pět civilistů. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty informace z Mariupolu a 
Volnovachy, protože získat přesné informace o počtu obětí na těchto okupovaných územích je téměř nemožné. 

Okupovaná města. Chersonská oblast. Humanitární krize v okupované Chersonské oblasti se zhoršuje kvůli nedostatku 

zdravotnického materiálu. Jak již bylo dříve oznámeno, většina lékáren v oblasti byla uzavřena, přičemž funguje pouze 
několik malých, v nichž se ceny léků zvýšily 3-5krát. Okupanti mezitím nelegálně dovážejí léky z Krymu a prodávají je na 
místních trzích. Žádné léky nejsou certifikované a mohou ohrozit lidský život a zdraví. Generální štáb ozbrojených sil 
Ukrajiny informuje, že okupanti neumožňují opravu dvou hydraulických agregátů v Kachovské vodní elektrárně (MVE), což 
vedlo k částečnému zaplavení Nové Kachovky. 

V Mariupolu samozvané úřady vyzvaly zbývající občany, aby si své poničené domy obnovili sami. Okupační úřady 
prohlásily, že "Rusko pomůže" s obnovou školek, škol a administrativních zařízení, ale že na zbytek poskytne pouze 
stavební materiál. 

Zahraniční politika. Finská premiérka Sanna Marin navštívila Kyjev, Irpin a Buču. Během návštěvy premiérka oznámila, 

že vše, co se na Ukrajině stalo, je zlomovým bodem pro svět že vztahy s Moskvou se nemohou vrátit do stavu před její 
invazí.  Na setkání s ukrajinským premiérem Denisem Šmyhalem se oba partneři dohodli na budoucím zapojení Finska do 
obnovy ukrajinské infrastruktury a na účasti na rekonstrukci ukrajinských měst a obcí. Dále se dohodli na úzké koordinaci 
spolupráce v rámci EU, zejména na pomoci Finska při provádění reforem na Ukrajině na cestě ke členství v Evropské unii. 

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v rozhovoru pro řecká internetová média uvedl, že ruská válka na Ukrajině 
"může trvat dlouho a my musíme být připraveni", a vyzval spojence, aby byli připraveni poskytovat podporu po dlouhou 
dobu a doplnit zásoby. 

Prezidentka Evropské banky pro obnovu a rozvoj Odile Renaud-Basso v rozhovoru pro POLITICO zdůraznila, že Ukrajina 
ještě není ve fázi obnovy, ale potřebuje podporu v průběhu války. EBRD, která bezprostředně po invazi oznámila, že 
Ukrajině poskytne finanční balíček v hodnotě 2 miliard eur, se zaměřuje na udržení funkčnosti ukrajinské infrastruktury. 
Cílem finančního balíčku je podpořit především elektrárenské a plynárenské společnosti, železnice, aby sítě zůstaly funkční 
a aby byly zajištěny zásoby plynu na příští zimu. Další část podpory se zaměřuje na zemědělský sektor a překonání poruch 
způsobených logistickým kanálům. EBRD také vidí příležitost k rozvoji "nových ekonomických modelů pro Ukrajinu. 

Zdravotní bezpečnost. Shromáždění Světové zdravotnické organizace odhlasovalo rezoluci odsuzující ruské útoky na 

systém zdravotní péče na Ukrajině. Úspěšná rezoluce Ukrajiny zvyšuje šanci, že by Rusku mohlo být pozastaveno členství 
ve shromáždění, pokud budou útoky na nemocnice a kliniky pokračovat (*a ony s největší pravděpodobností pokračovat 
budou). Rezoluce přicházejí společně se zprávou generálního ředitele SZO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, která 
upozorňuje na "ničivé" zdravotní důsledky ruské invaze, včetně 235 útoků na zdravotnictví i širšího počtu hromadných obětí 
a život ohrožujících narušení zdravotnických služeb, uvádí agentura Reuters. 

Potravinové zabezpečení. Ukrajinský ministr zemědělství varoval, že v polovině léta začne svět pociťovat omezení 

dodávek potravin a růst cen obilí způsobený ruskou blokádou ukrajinského vývozu po moři. Celosvětové sítě distribuce 
potravin, které se stále vzpamatovávají z otřesů způsobených pandemií, nyní čelí nové krizi v důsledku ruské invaze na 
Ukrajinu - dvě země, které dohromady zajišťovaly více než čtvrtinu světových dodávek pšenice. 

Ruský prezident Vladimir Putin a italský premiér Mario Draghi ve čtvrtek jednali o způsobech, jak pomoci zmírnit 
mezinárodní potravinovou krizi, přičemž Kreml uvedl, že toho lze dosáhnout pouze v případě, že Západ zruší uvalené 
sankce, informuje agentura Reuters. Rusko sice stále popírá, že by se jakkoli podílelo na narušení potravinových řetězců, 
ale nadále Západ vydírá - zrušení sankcí výměnou za otevření potravinových zásobovacích tras. Tento typ vydírání není 
ničím novým, jak již bylo pozorováno v případě dodávek plynu. 

Média. Rusko se dopustilo 280 trestných činů proti novinářům. K 24. květnu zabili ruští vojáci 29 novinářů, včetně sedmi 
pracovníků médií, kteří podávali zprávy z frontové linie. Nejméně 15 novinářů se pohřešuje. Ruské síly nadále unášejí a 
zajímají zástupce médií. Je hlášeno devět případů únosů novinářů. Nejméně 113 regionálních médií bylo nuceno ukončit 
činnost kvůli výhrůžkám ruských sil, obsazení redakcí a nemožnosti pracovat v podmínkách dočasné okupace. 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/27/7348812/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-russia-shells-more-than-40-towns-donbas-push-2022-05-26/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/26/7348775/
https://t.me/denisovaombudsman/6243
https://t.me/hromadske_ua/22093
https://www.reuters.com/world/europe/finnish-pm-says-russian-actions-ukraine-turning-point-2022-05-26/
https://www.kmu.gov.ua/en/news/finlyandiya-dopomozhe-u-vidbudovi-infrastrukturi-ta-ukrayinskih-mist-pidtrimaye-osvitnyu-reformu-v-ukrayini-denis-shmigal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-26/ukraine-latest-bank-of-russia-to-meet-nato-warns-of-long-war?srnd=premium-europe
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/ukraine-speaks-orbans-language-sanctions-push-spyware-moratorium/
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_ACONF6-en.pdf
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-health-emergency-sparks-rival-resolutions-who-assembly-2022-05-26/
https://www.nytimes.com/live/2022/05/26/world/russia-ukraine-war/ukraine-agriculture-minister-warns-that-grain-shortfall-will-be-felt-by-july-amid-fears-of-a-global-food-crisis?smid=url-share
https://www.reuters.com/world/putin-says-russia-ready-help-solve-food-crisis-if-west-lifts-sanctions-kremlin-2022-05-26/
https://imi.org.ua/monitorings/280-zlochyniv-proty-zhurnalistiv-ta-media-skoyila-rosiya-v-ukrayini-za-try-misyatsi-vijny-i45739?fbclid=IwAR2fJS4spg0TqKwNVciRUhiVRpnPxNRxoyNQFFGpWHVgfvNSCiaDbR1WsSE
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Válečné zločiny. Dva ruští vojáci se ve čtvrtek přiznali ke střelbě na východoukrajinskou Charkovskou oblast zpoza ruských 

hranic. Na Ukrajině se bude konat již druhý soudní proces s válečnými zločinci od zahájení ruské invaze. Vojáci Alexandr 
Bobikin a Alexandr Ivanov přiznali, že byli součástí dělostřelecké jednotky, která z pozice poblíž ruského pohraničního 
města Belgorod ostřelovala vesnici Derhači a zničila školu. Muži, kteří sloužili jako dělostřelecký řidič a střelec, překroči li 
hranici a pokračovali v ostřelování, než byli zajati, uvedla prokuratura. 

V posledních třech měsících Rusko bezostyšně porušilo Ženevskou úmluvu. Jak lze pozorovat, v této válce se žádná 
pravidla nedodržují. V našem novém informačním listu představuje právnička Anastasia Nekrasová pět nejčastějších a 
nejzřetelnějších příkladů porušování Ženevské úmluvy. 

Nedávné průzkumy veřejného mínění. 92 % Ukrajinců má k Rusku negativní vztah, pouze 2 % mají dobrý vztah. Nedávné 

výsledky Kyjevského mezinárodního sociologického institutu prezentují změnu postoje k Rusku. Několik týdnů před plnou 
ruskou invazí uvedlo 34 % respondentů, že mají k Rusku dobrý postoj. Absolutní většina občanů (82 %), kteří nadále žijí 
na územích obsazených po 24. únoru 2022, má k Rusku negativní postoj a pouze 6 % k němu má postoj pozitivní. 

Koutek na čtení 
● Ukrajinští bojovníci používají elektrokola ve válce proti Rusku - The Washington Post 
● Ruble za plyn: Kdo zatím zaplatil? – POLITICO 
● Invaze na Ukrajinu nutí Gruzii přehodnotit svou napjatou historii s Moskvou — Coda Story 
● Putinův masakr v Mariupolu je jedním z nejhorších válečných zločinů 21. století - Atlantic Council 

 
Statistiky 

● Za posledních 16 dní je množství Ukrajinců, kteří se vracejí na Ukrajinu, vyšší než těch, kteří ji opouštějí. Celkový 
počet vracejících se Ukrajinců v těchto dnech dosáhl rekordních 120 tisíc osob. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině dopoledne, 
27. května 2022: personál - asi 29 750, tanky - 1322, APV - 3246, dělostřelecké systémy - 623, MLRS - 201, 
systémy protiletadlového boje - 93, letadla s pevnými křídly - 206, vrtulníky - 170, bezpilotní prostředky UAV - 503, 
řízené střely - 115, lodě a motorové čluny - 13, neobrněná vozidla a cisterny s palivem - 2226, speciální technika - 
48. 

Každá pomoc se počítá, žádná není moc malá! 
● Podpořte mezinárodní kampaň #BikesForUkraine, kterou iniciovaly čtyři ukrajinské nevládní organizace: 

(Černihiv), mládežnické sdružení Extreme Style (Sumy) a Urban Reform (Charkov). Kampaň se snaží zvýšit 
mobilitu ukrajinských dobrovolníků a zpřístupnit humanitární pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují. 

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

● Spojte se s námi na Twitter, LinkedIn a našich webových stránkách.  
● Můžete náš projekt podpořit peněžním darem prostřednictvím PayPal. Více informací zde. 

Děkujeme, že pomáháte Ukrajině. Slava Ukraini! Sláva Ukrajině! 

 

https://www.nytimes.com/live/2022/05/26/world/russia-ukraine-war/two-russian-soldiers-plead-guilty-in-the-second-war-crimes-trial-in-ukraine?smid=url-share
https://sharethetruths.org/wp-content/uploads/2022/05/5-examples-of-Russia-breaching-Geneva-Conventions_en.pdf
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1112&page=1
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/26/ukraine-russia-war-electric-bikes-weapons/
https://www.politico.eu/article/ruble-gas-paid-russia-eu/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=RSS_Syndication
https://www.codastory.com/disinformation/russia-abkhazia/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putins-mariupol-massacre-is-one-the-worst-war-crimes-of-the-21st-century/
https://interfax.com.ua/news/general/834954.html
https://u-cycle.org.ua/projects/bikesforukraine/?fbclid=IwAR12EsNsHyKTgZeFFJsw9n7r2rGNzgGGcxKJyjSbsK5vf0hpJyLdI_n4PME
https://twitter.com/truth_sharethe
https://www.linkedin.com/company/share-the-truths/?miniCompanyUrn=urn%3Ali%3Afs_miniCompany%3A81785887
https://sharethetruths.org/about/

