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Válka na Ukrajině. Denní aktualizace. Den 100
Připravily Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska
100 dní ukrajinského vzdoru. 24. únor zahájil novou dobu pro lidi na Ukrajině, kteří nyní počítají každý den odporu a ztrát.
Sto dní ruské války na Ukrajině nezanechalo téměř žádný aspekt ukrajinského života nedotčený a nepoškozený. Podívejte
se na některá klíčová čísla rusko-ukrajinské války v našem novém přehledu faktů.
Napadená města. Ruské síly ostřelovaly pohraniční obce Černihivské oblasti. Během jednoho dne bylo zaznamenáno
22 výbuchů u obce Mychalčina Sloboda. Po celé Luhanské oblasti pokračují těžké boje. Asi 800 lidí se ukrývá v krytech
pod chemickým závodem Azot v Severodoněcku, říká velitel luhanské vojenské správy Serhij Hajdaj. Závod zůstává
častým cílem ruského ostřelování. Mezitím bylo údajně zničeno 60 % Lysyčanska, říká šéf lysyčanské městské správy. V
Severodoněcku, kde probíhají boje v centru města, bylo poškozeno devět domů. V Lysyčansku byly poničeny domy dva,
dále infrastruktura a doprava hasičského sboru. Ve Slovjansku v Doněcké oblasti nejde po ruském útoku elektřina kvůli
poškození vysokonapěťového vedení. Během jednoho dne se Doněcká oblast setkala se 17 ostřelovacími útoky na 14
osad ze všech druhů zbraní (ruční zbraně, tanky, dělostřelectvo, minomety, MLRS "Grad", letectvo). Bylo poškozeno 23
objektů, včetně 20 obytných budov a areálů Krasnohorivského žáruvzdorného závodu a koksovny Avdiivka. Tři lidé byli
zabiti a 8 jich bylo zraněno. Obce Mykolajivské a Dněpropetrovské oblasti dále trpí pod útoky přicházejícími ze sousedních
okresů okupované Chersonské oblasti.
Okupovaná města. Člen ruských kolaborantských orgánů v Záporožské oblasti, samozvaný šéf Záporožské vojenskocivilní správy Jevhen Balyckij, podepsal dekret o znárodnění ukrajinského státního majetku. Ruská mediální agentura RIA
vysvětluje, že dekret byl podepsán s cílem uspokojit potřeby státu na zlepšení celkové efektivity a sociální orientace
ekonomiky a také na zachování národního dědictví pro obyvatele Záporožské oblasti.
Rusové obnovili trest smrti v okupovaném Mariupolu. Takzvaný soud "DLR" získal pravomoci vydávat rozsudky smrti nebo
vězení dobrovolníkům a úředníkům, kteří odmítli spolupracovat s okupačními orgány, říká starosta města Mariupol
Bojčenko. Nejméně jeden úředník byl popraven a hlava jedné z pobřežních vesnic byla uvězněna na 10 let. Okupanti drží
ve vězení v Olenivce desítky dobrovolníků, kteří v březnu a dubnu pomáhali evakuovat obyvatele Mariupolu a přiváželi
humanitární pomoc. Poradce mariupolského starosty Andriuščenko říká, že samozvané úřady v Mariupolu nevydávají
úmrtní listy a v případě úmrtí v důsledku ostřelování zadržují právo na pohřbení v samostatném hrobě. Toto právo je
přiznáváno pouze v případě úmrtí z přirozených příčin.
Internátní škola pro děti se zdravotním postižením Oleshky v Chersonské oblasti je v mimořádně obtížné situaci, informoval
velitel Chersonské vojenské správy Hennadij Lahuta. Děti zůstaly v oblasti uvězněny, protože odtud neexistují žádné
oficiální evakuační koridory. Podle našich zdrojů v internátní škole v Olešku zaměstnanci instituce nedostali mzdu a potíže
jsou také s potravinami, hygienickými potřebami a léky.
Potravinové zabezpečení. Vzhledem k rostoucí potravinové krizi ve světě probíhají jednání s Ruskem. Předseda Africké
unie, senegalský prezident Macky Sall, se v pátek setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Důvodem návštěvy v
Soči je snaha o "uvolnění zásob obilovin a hnojiv, jejichž blokáda dopadá zejména na africké země". Martin Griffiths,
náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátor pomoci při mimořádných událostech, přijel
do Moskvy, aby jednal o uvolnění cesty pro vývoz obilí a dalších potravin z ukrajinských černomořských přístavů, uvádí
agentura Reuters. Griffiths se setká s ruskými představiteli několik dní poté, co vysoká úřednice OSN Rebecca
Grynspanová vedla v Moskvě "konstruktivní" rozhovory o urychlení vývozu ruského obilí a hnojiv. Ukrajina spolupracuje s
mezinárodními partnery na vytvoření mise podporované OSN, která by měla obnovit černomořské lodní trasy a exportovat
ukrajinské zemědělské produkty, uvedl mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Rusko mezitím ujišťuje, že plavidla s obilím
mohou opustit ukrajinské přístavy v Černém moři prostřednictvím "humanitárních koridorů" a Rusko je připraveno zaručit
jejich bezpečnost.
Prezident Zelenskyj ve svém projevu na GLOBSECu uvedl, že ruská námořní blokáda a válka na Ukrajině povedou ke
"katastrofálnímu" nárůstu cen potravin a základního zboží, což způsobí protesty, hladomor a migraci po celém světě.
Zahraniční politika. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že EU by měla podpořit vstup
Ukrajiny do bloku při zachování všech norem a požadavků. Podle ní je povinností EU podpořit Ukrajinu na její cestě do EU
a označila to za "historickou odpovědnost".
Velvyslanci zemí G7 na Ukrajině zdůraznili, že podporují instituci parlamentního komisaře pro lidská práva, jehož
nezávislost musí být během válečného stavu chráněna. Prohlášení přichází ve světle nedávného odvolání ukrajinské
ombudsmanky Ljudmyly Denisové ukrajinským parlamentem. Poslanci vyslovili nedůvěru Denisovové kvůli obviněním z
nedostatečné činnosti v době válečného stavu.
Sankce. Evropská komise podepsala šestý balíček sankcí. Tento balíček zahrnuje zejména částečný zákaz vývozu ruské
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ropy. Netýká se ropy dodávané ropovody. Dovoz ruské ropy do Evropské unie může být do konce roku snížen o 90 %.
Ekonomická bezpečnost. Ukrajinská centrální banka (NBU) ve čtvrtek více než zdvojnásobila svou základní úrokovou
sazbu. NBU poprvé za 100 dní ruské války na Ukrajině zvýšila sazbu z 10 % na 25 %, a to v jediném kroku. Představitelé
to vysvětlují jako "rozhodný krok" v boji proti inflaci, která v květnu vzrostla na 17 % a do konce roku se má zdvojnásobit.
Mezitím Tymofiy Mylovanov, ekonom a poradce prezidenta, říká, že jde o velmi rychlý nárůst a že by byl vhodnější
postupnější přístup.
Energetická bezpečnost. Ruské invazní jednotky ukradly z jaderných laboratoří černobylské elektrárny 698 počítačů, 344
vozidel, 1500 dozimetrů radiace, nenahraditelný software a téměř veškeré hasicí vybavení. Celková škoda přesahuje 135
milionů dolarů, uvádí Washington Post. Po měsíčním obsazení jaderné elektrárny ruské síly zařízení rozkradly při odchodu.
Obžaloba. Ukrajinský Státní úřad pro vyšetřování ukončil předběžné vyšetřování proruského politika a Putinova blízkého
přítele Viktora Medvedčuka. Medvedčuk je obviněn z vlastizrady, které se měl dopustit tím, že poskytoval ruskému vedení
pomoc při provádění podvratné činnosti proti Ukrajině, včetně shromažďování informací o umístění vojenských jednotek.
Také je obviněn z nezákonné těžby ropy a plynu v Černém moři: v oblasti okupovaného Krymu, spolu s dalším poslancem
z jejich opoziční strany Za život. Podle těchto obvinění může Medvedčuk dostat až 15 let vězení za konfiskaci majetku.
Nedávné průzkumy veřejného mínění. Nadace Ilko Kučeriva Demokratické iniciativy zveřejnila výsledky průzkumu "Boj
v informační a kulturní sféře: co si Ukrajinci myslí o státní jazykové politice a propagandě na pozadí ruské agrese". K
jazykové problematice. Pouze 7 % obyvatel západní a střední Ukrajiny považuje otázku používání různých jazyků na
Ukrajině za jednu z nejnaléhavějších v zemi, zatímco 70 % obyvatel jazykovou otázku za problém nepovažuje. Zavedení
povinného používání státního ukrajinského jazyka v sektoru služeb podporuje 85 % obyvatel Středu a Západu Ukrajiny. O
svobodě slova a dezinformacích. Většina respondentů (51 %) nesouhlasí s tím, že by svoboda slova mohla být dočasně
omezena v zájmu obnovení pořádku v zemi (35 % s tím souhlasí). Tento výsledek znovu potvrzuje potřebu najít rovnováhu
mezi bezpečností a svobodou projevu, stejně jako potřebu toho, aby občanská společnost i v době války monitorovala
kroky vlády a zabránila neodůvodněnému omezování svobody projevu.
25 fotografií ze 100 dnů války. Podívejte se na výběr 25 fotografií zachycujících posledních 100 dní na Ukrajině.
Koutek na čtení.
● Ukrajina vypráví o válce v muzejní výstavě | The New York Times (nytimes.com) (nytimes.com)
● Volodymyr Zelenskyj hovoří o válce, technologiích a budoucnosti Ukrajiny | WIRED
● Pravda o ukrajinském nacionalismu a tvrzeních, že je poskvrněn nacismem | Haaretz — V souvislosti s ruskou
propagandou se deník Haaretz zabývá pojmem ukrajinský nacionalismus, aby lépe pochopil jeho historický i
současný význam a zjistil, jak do něj zapadá prapor Azov.
Statistiky
● Od začátku války Rusko uskutečnilo 5722 letů operačně-taktických letadel a 551 startů řízených střel "Iskander" a
"Kalibr", uvádí Generální štáb Ukrajiny.
● Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině dopoledne
2. června 2022: personál - asi 30 950, tanky - 1367, APV - 3366, dělostřelecké systémy - 661, MLRS - 207, systémy
protiletadlového boje - 95, letadla - 210, vrtulníky - 175, bezpilotní letouny operačně-taktické úrovně - 535, řízené
střely - 121, lodě a lehké motorové čluny - 13, neobrněná vozidla a cisterny s palivem - 2329, speciální technika 51.
Každá pomoc se počítá, žádná není moc malá!
● Podpořte zdravotnickou jednotku "Hospitallers". Dobrovolnickou organizaci zdravotníků působící od roku
2014. Tým poskytuje zdravotnickou pomoc v zasažených místech.
● 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.
Děkujeme, že podporujete Ukrajinu! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině!
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