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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 153.
Vypracovali Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha

Lidská práva. Rusko zvažuje stíhání zločinů proti lidskosti. Šéf ruského vyšetřovacího výboru Alexander Bastrykin v pondělí
řekl vládním novinám Rossijskaja Gazeta, že ruské úřady uzákonily více než 1300 trestních vyšetřování proti více než 400
ukrajinským státním příslušníkům. Nejméně 220 osob je podezřelých ze spáchání "zločinů proti míru a bezpečnosti lidstva",
přičemž 92 příslušníků ukrajinských sil již bylo údajně obviněno. Pro účely stíhání „zločinů proti lidskosti“ Rusko zvažuje
zahájení mezinárodního soudního procesu s podporou spojenců jednotlivých zemí, včetně Sýrie, Bolívie a Íránu.

ODIHR (Kancelář pro demokratické instituce a lidská práva) předložil průběžnou zprávu o nahlášeném porušování
mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv na Ukrajině. Po analýze získaných důkazů
ODIHR představil případy, které představují závažné porušení mezinárodního humanitárního práva a které mohou představovat
válečné zločiny Ruské federace. Mezi klíčové patří útok na Mariupolské činoherní divadlo a železniční stanici v Kramatorsku,
jakož i četné útoky na školy a nemocnice, které zjevně porušují jejich chráněný status podle mezinárodního humanitárního
práva. Obléhání ukrajinských měst ozbrojenými silami Ruské federace, zabránění bezpečnému odchodu civilistů a zvýšení
rizika, že budou vystaveni bezohledným útokům, je dalším příkladem toho, co by mohlo být považováno za potenciální válečné
zločiny. Proto ruské selhání umožnit rychlý a nerušený průchod humanitární pomoci přispělo ke zhoršení humanitární krize v
těchto oblastech. Příležitosti pro bezpečnou evakuaci z ukrajinských měst byly navíc značně omezené. Svědci nahlásili úřadu
ODIHR omezení nebo znemožnění přístupu k elektřině, telefonním sítím, nezávislým sdělovacím prostředkům a internetu v
oblastech Ukrajiny okupovaných Ruskou federací. Přeživší a svědci oznámili ODIHR případy mimosoudních poprav, sexuálního
násilí včetně znásilnění, svévolného zbavování svobody, mučení a násilných zmizení v oblastech Ukrajiny okupovaných Ruskou
federací. Jedná se o porušení mezinárodního humanitárního práva, které se může rovnat válečným zločinům, zatímco pokojný
protest proti okupaci byl potlačen a organizátoři cílem útoku.

Ruská okupační vláda nutí místní majitele podniků v dočasně okupovaném Chersonu, aby své podnikání zaregistrovali v Rusku,
což vyžaduje získání ruského pasu. Státní správa Chersonské oblasti uvedla: „V Chersonu okupační úřady nutí podnikatele
projít takzvaným postupem opětovné registrace a pracovat v souladu s ruskou legislativou a platit daně okupantům.“

Okupanti zadržují více než pět tisíc lidí, kteří chtějí opustit okupaci v Záporoží na kontrolním stanovišti ve Vasiliivce v
Záporožské oblasti. Pět lidí už zemřelo ve frontě. Starosta Melitopolu se domnívá, že Rusové nepropouštějí Ukrajince z
okupace, aby je využívali jako "lidské štíty", protože se obávají protiofenzívy ozbrojených sil.

Ministryně pro znovuzačlenění dočasně okupovaných území Iryna Vereščuková uvedla, že téměř 800 000 občanů Ukrajiny
přišlo o své domovy. Vereščuková oznámila prognózu, že v podzimním období se z východu na západ přesune asi půl milionu
lidí, což bude znamenat další zátěž pro ty, kteří už dříve odešli.

Zahraniční politika. Na Ukrajinu dorazila německá ministryně vnitra Nancy Feserová a ministr sociálních věcí Hubertus Heil.
Pro Feserovou a Heila je to první návštěva Ukrajiny od začátku války. Politici navštívili Kyjev a Irpiň a setkali se s ukrajinskými
úředníky. Premiér Šmyhal zdůraznil význam mezinárodní odborné konference o rekonstrukci Ukrajiny, která se uskuteční na
podzim letošního roku, a vytvoření odpovídajícího plánu rekonstrukce v rámci německého předsednictví skupiny G7. Podle něj
Evropská komise také vyjádřila ochotu se k této akci připojit. Hubertus Heil zmínil, že Německo přispěje k rozvoji trhu práce na
Ukrajině. Spolková ministryně vnitra Německa Nancy Feserová zase oznámila, že Německo předalo auta a generátory státní
záchranné službě, je připraveno pomoci při odminování ukrajinských území a učiní vše, co je v jeho silách, aby Ukrajině
pomohlo ve válce.

Prezident Guatemaly Alejandro Giammattei se setkal s Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. Prezident Ukrajiny oznámil: „Toto je
první návštěva vůdce z Latinské Ameriky na Ukrajině nejen od 24. února, ale také za posledních 12 let. Uspořádáme důležitá
jednání pro rozvoj dvoustranných vztahů mezi našimi zeměmi.“

Největší finské politické strany podporují omezení vydávání víz Rusům. Předseda frakce Sociálně demokratické strany Antti
Lindman prohlásil: "Považuji za oprávněné, aby vláda urychleně prostudovala otázku omezení turistických víz. Ruská brutální
válka pokračuje každým dnem a za takových podmínek je normální interakce v mnoha ohledech nemožná."

Města pod útokem. Ruské jednotky útočily na oblast celou noc. Zasáhli tři distrikty - Nikopol, Dněprov a Kryvyj Rih, “oznámil
šéf dněpropetrovské regionální vojenské správy Valentyn Rezničenko. Charkovská oblast byla během noci opět pod
ostřelováním. Oleg Sinegubov, vedoucí Charkovské regionální státní správy, oznámil: „V noci okupanti zasáhli civilní objekty v
Čuhujivu – školu, kulturní centrum.V jednom z prostor byly lidé pod troskami [...] Během dne byly v obci Korobočkine a ve městě
Pečenihy několikrát ostřelovány obytné sektory. “ Šéf Volyňské OVA Jurij Pogulyajko řekl, že ukrajinská armáda sestřelila dvě
bezpilotní letadla. Jeden člověk zemřel a mnoho dalších bylo hospitalizováno poté, co trosky jednoho z nich spadly na obytné
domy. V noci ruské jednotky ostřelovaly Oděsu a Mykolajev. V Oděské oblasti byly zasaženy soukromé budovy v pobřežních
vesnicích a následoval požár. Záchranáři pracují na zemi. V Mykolajevě zasáhly rakety přístavní infrastrukturu.

1

https://sharethetruths.org/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/92-ukraine-military-charged-crimes-against-humanity/
https://www.osce.org/odihr/523081
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/24/7359942/
https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid02Pm1RFHzK2poiCNjZd7yJM6F5Yoe5Mg8ARHhxotx7JA5RbGber6B7EB9tZYrTxjRvl
https://hromadske.ua/posts/okupanti-zablokuvali-na-blokposti-u-vasilivci-ponad-5-tisyach-lyudej-vzhe-ye-pomerli-mer-melitopolya
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3536043-veresuk-majze-800-tisac-gromadan-ukraini-vtratili-zitlo.html
https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-news-am-montag-russland-will-ukrainer-vor-eigenes-tribunal-stellen-a-426c518e-a466-49f4-aab1-259cc1f060f1
https://www.kmu.gov.ua/en/news/denys-shmyhal-ochikuiemo-voseny-provesty-v-nimechchyni-mizhnarodnu-ekspertnu-konferentsiiu-z-pytan-vidbudovy-ukrainy
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3536624-zelensky-meets-with-guatemalan-president-in-kyiv.html
https://t.me/V_Zelenskiy_official/2649
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/25/7143820/
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1379
https://www.radiosvoboda.org/a/news-volyn-bpla-zhertvy/31958807.html


10:00, 26.07.2022.

Okupovaná města. V Melitopolu pracují obyvatelé na přestavbě bombardovaného letiště. Hlavní ředitelství zpravodajské
služby ministerstva obrany Ukrajiny oznámilo: „Okupanti v Melitopolu se snaží obnovit dráhu letiště na bývalé základně 25.
brigády dopravního letectví. Za tímto účelem byla částečně obnovena kapacita betonárny „Monolit Plus“. “

Starosta Melitopolu Ivan Fedorov oznámil, že na dálnici mezi Melitopolem a Berdyanskem, ruský vojenský vůz přejel auto, ve
kterém cestovala rodina. Dva dospělí a dítě na místě zemřeli.

Podle Úřadu generálního prokurátora se 14 bývalých policistů připojilo k pseudoprávnímu donucovacímu orgánu v Chersonu,
který byl vytvořen za účelem potlačení odporu a zastrašení obyvatel regionu. Ukrajinští policisté zjistili jejich identitu a oznámili,
že jsou podezřelí z kolaborace – trestá se odnětím svobody na 12 až 15 let.

V Chersonu proruské orgány přiřadily jakýkoli ukrajinský symbol k "extremismu" a hledají členy partyzánského hnutí. V
posledních měsících se na ulicích objevilo mnoho plakátů, vizitek a modro-žlutých symbolů, které vyjadřovaly opozici a odpor.
Národní odbojové centrum informuje, že samozvané úřady v regionu najaly „titušky“ (takzvané gaunery), aby pronásledovaly a
útočily na partyzány, kteří distribuují ukrajinské symboly po celém městě.

Ekonomická bezpečnost. Evropská investiční banka poskytne Ukrajině 1,59 miliardy EUR s podporou záruk z rozpočtu EU,
aby Ukrajině pomohla opravit nejnutnější poškozenou infrastrukturu a obnovit kritické projekty zaměřené na uspokojení
naléhavých potřeb ukrajinského lidu.

Energetická bezpečnost. Tiskové středisko generálního štábu oznámilo, že v oblasti tepelné elektrárny Vuglehirskaya, která se
nachází v Doněcké oblasti, dosáhly některé jednotky ruské armády částečného úspěchu. Ruští útočníci provedli nálety na
území tepelné elektrárny Vuglehirskaya.

Provozovatel ukrajinského systému přepravy plynu oznámil, že dispečeři ukrajinského provozovatele GTS zaznamenali prudký
nárůst tlaku na hlavní plynovod „Urengoi-Pomari-Užhorod“ na úseku státní hranice Ruská federace – Ukrajina. Ke změně tlaku
došlo bez varování ze strany PJSC Gazprom. Společnost „Gazprom“ informovala, že předčasné předkládání informací o
přechodu a změnách režimů může vést k nouzovým situacím na hlavním plynovodu, a rovněž připomněla potřebu koordinovat
opatření podle algoritmu definovaného ve stávající dohodě mezi provozovateli.

Potravinové zabezpečení. Poradce primátora města Petro Andruščenko uvedl, že ruští okupanti obnovili dodávky elektřiny v
přístavu Mariupol a chystají se vyvézt ukradené ukrajinské obilí. Všiml si, že ve městě viděli náklaďáky s obilím.

Podle historické dohody o vývozu obilí, kterou zprostředkovala OSN a která byla podepsána v pátek, Ukrajina prohlásila, že
první lodě naložené obilím by mohly opustit své černomořské přístavy „během několika dnů“. Ministr infrastruktury Oleksandr
Kubrakov zdůraznil, že v takovém případě může být dohoda zastavena – "Pokud strany zaručí bezpečnost, dohoda bude
fungovat. Pokud to neudělají, nebude to fungovat. “

Kultura. Pěvecká soutěž Eurovize se bude příští rok konat ve Velké Británii jménem Ukrajiny. Společně s „velkou pětkou“ Velké
Británie, Francie, Německo, Itálie a Španělsko se Ukrajina automaticky kvalifikuje do velkého finále. Boris Johnson, úřadující
předseda vlády Velké Británie, prohlásil: "Ať se Eurovize 2023 koná kdekoli, musí oslavovat zemi a lid Ukrajiny."

Technologie. Ukrajina podepsala první smlouvy na nákup dronů pro ozbrojené síly v rámci programu „Armáda dronů“. Ministr
pro digitální transformaci Michailo Fedorov oznámil, že byly podepsány první smlouvy na 260,5 milionu hřiven. Plánuje se nákup
20 jednotek Fly Eye — jednoho z nejlepších průzkumných dronů na světě, stejně jako 78 multicopter Matrice, které jsou
vybaveny technologií umělé inteligence.

Ministerstvo digitálních technologií oznámilo, že Meta Corporation, která vlastní Instagram a Facebook, spouští specializované
vzdělávací podpůrné centrum pro ukrajinské podnikání. Centrum nabídne zdarma vzdělávací zdroje pro ukrajinské podnikatele.
V budoucnu, finanční podpora Meta ve výši 1,5 milionu dolarů je plánována tak, že ukrajinské malé a střední podniky mohou
provádět reklamní kampaně na platformách společnosti.

Čtenářský koutek. (v angličtině)
● Ukrajina se snaží identifikovat Rusy podezřelé z válečných zločinů | Wall Street Journal
● Dobrovolníci přišli společně kolem světa zachránit Ukrajinu s pomocí: Příkladná ilustrace toho, jak to bylo

provedeno | Forbes (forbes.com)
● Uvnitř prosperující ukrajinského technologického sektoru| The New York Times (nytimes.com)

Statistiky.

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 26.
července 2022: personál – kolem 39 870, tanky – 1737, obrněná vozidla - 3959, dělostřelecké systémy – 880,
raketomety MLRS – 258, protiletadlové válečné systémy – 117, letouny – 222, vrtulníky – 189, bezpilotní letadla – 722,
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řízené střely – 174, čluny – 15, neobrněná technika a palivové nádrže – 2835, speciální vybavení – 75.

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
● Podpořte TSE-MOE-MISTO, nadace organizovaná ukrajinským performerem ONUKA. Dobrovolníci nadace

sbírají to, co je nezbytné pro armádu v první linii, a dodávají humanitární pomoc komunitám. Nadace již
uspořádala charitativní aukci, zakoupila auto pro potřeby armády a darovala desítky různých předmětů pro
obránce, včetně lékařského, taktického a vojenského vybavení a notebooků.

● 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.

Děkujeme vám za podporu Ukrajiny! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině!
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