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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. 178.-180. den
Vypracovaly Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha

Města pod útokem. V noci 19. srpna ruští okupanti ostřelovali Mykolajev. Tři rakety zasáhly Černomořskou národní univerzitu
a okolní domy byly poškozeny. Jeden člověk byl zraněn. Další podnik byl poškozen i v jiném městském obvodu. V
dopoledních hodinách téhož dne ruští okupanti zaútočili na Charkov. Tři okresy byly napadeny. V důsledku ostřelování byla
zasažena obytná budova. Jeden člověk byl zraněn. Objekt infrastruktury byl poškozen.

V noci na 20. srpna ruská armáda ostřelovala 3 okresy Dněpropetrovské oblasti. Zemřel 36letý muž a bylo zraněno 12leté
dítě. Došlo k poškození soukromých domů, obchodů, lycea, banky, autobusové zastávky, plynovodu a elektrického vedení.
Ráno 20. srpna ruské jednotky vypálily rakety na Charkov. Jeden člověk byl zabit. Byla zničena budova jedné z institucí
vyššího vzdělávání, budova občanského podniku a soukromé domy. Během dne bylo město Voznesensk, Mykolajevská
oblast, pod útokem. Byly zasaženy pětipatrová budova a soukromé domy. 9 lidí bylo zraněno, včetně 4 dětí. Téhož dne ruská
armáda ostřelovala čtyři komunity v oblasti Sumy.

Večer 21. srpna zaútočili ruští okupanti na obec Zelenodolskou Dněpropetrovské oblasti. V důsledku ostřelování byl zabit
jeden člověk, šest lidí bylo zraněno, jedno z nich bylo dítě. Poškozeny byly obytné domy a dětská sportovní škola. Současně
ruští útočníci stříleli na Charkov. Jedna osoba byla zraněna v důsledku ostřelování. Oděská oblast je o víkendu opět pod
útokem. Bez ohledu na dohodu o obilí útoky pokračují — Ukrajina tvrdí, že nedávný ruský útok zasáhl sklad obilí, zatímco
Rusko (jako vždy) tvrdí, že zasáhlo muniční sklad.

Okupovaná města. K 17. srpnu 2022 se 323 teritoriálních komunit nachází v oblastech vojenských (bojových) operací, nebo
jsou v dočasné okupaci, obklíčení (blokádě). Patří sem 9 oblastí — Doněckká (66), Charkovská (56), Dněpropetrovská(9),
Luhanská (37), Záporžská (55), Chersonská (49), Mykolajevská (25), Sumy (21), Černihivská (5).

Chersonská oblast. V posledních týdnech ruští vetřelci zvýšili rozsah filtračních opatření v Chersonské oblasti, počet lidí
unesených ruskou armádou se zvyšuje. Rusové vyvíjejí tlak na rodiče, kteří neposílají své děti studovat do ruských škol s
ruskými osnovami. Rodinám, které odmítnou poslat své děti do takových „vzdělávacích“ institucí, hrozí vystěhování a
konfiskace majetku. Jako varování slouží výhrůžka, že všichni rodiče, kteří nepožádají o vzdělání svých dětí ve „školách“,
obdrží pokutu 148000 rublů. Místní podnikatelé také dostávají dopisy s požadavkem na registraci u daňové služby okupantů.
Registrace musí být dokončena do 1. září, jinak, pokud nebudou platit daně útočníkům, samozvané orgány zavedou „správu“
pro externí řízení. V Nové Kachovce ruští okupanti unesli dva ředitele lyceí. Místo pobytu žen a jejich stav jsou neznámé.

Luhansk. Okupační úřady platí 60 tisíc rublů za informace o tom, kde se nacházejí muži ve věku odvodu. Obyvatelé se také
začali u vchodu do budovy obracet na starší osoby s žádostí o informace o mužích mladších věku výměnou za jídlo,
informace o mužích od starších žen sedících u vchodů.

Mariupol. Lidé také začali dostávat textové zprávy s nabídkou připojit se k tzv. „ozbrojeným silám“ tzv. „Doněcké lidové
republiky“. Ruští okupanti nabízejí 200 000 rublů za připojení se k armádě DLR. Došlo k pokusu o vraždu kolaboranta
Konstantina Ivaščenka, kterého ruští okupanti jmenovali „starostou“ dočasně okupovaného města.

Oblast Záporoží. Žena, která čekala na evakuaci do Záporoží, zemřela na ruském kontrolním stanovišti poblíž okupované
Vasiliivky kvůli nelidským podmínkám, které ruští okupanti vytvořili na svých stanovištích. V Melitopoli ruští okupanti
zinscenovali provokaci palbou na civilisty po útoku na jejich vojenskou základnu.

Lidská práva. Evropská unie poskytla informace Mezinárodnímu soudnímu dvoru OSN v Haagu v rámci případu Ukrajiny
proti Rusku, v němž Ukrajina obviňuje Ruskou federaci z plánování genocidy během války.

Na dočasně okupovaném Krymu byl ukrajinský státní příslušník odsouzen k 6 letům odnětí svobody na základě obvinění z
účasti v krymsko-tatarském praporu.

Na Ukrajině vzniká soupis všech civilních obětí rusko-ukrajinské války. "Důkazy o tak velkém počtu obětí nám pomohou
dosáhnout spravedlnosti: že mezinárodní společenství uznává Rusko jako státního sponzora terorismu," uvedla první dáma
Ukrajiny Olena Zelenská.

Od začátku ruské invaze v plném rozsahu a k 18. srpnu spáchala ruská armáda podle Úřadu generálního prokurátora Ukrajiny
28 991 zločinů agrese a válečných zločinů a 13 493 zločinů proti národní bezpečnosti na Ukrajině.

Rekonstrukce. Ukrajina a Eurocities, síť evropských měst, podepsaly memorandum o porozumění na podporu udržitelné
obnovy ukrajinských měst. Podle memoranda, Eurocities bude shromažďovat více než 200 velkých evropských měst, stojí v
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solidaritě s ostatními ukrajinskými městy, pro realizaci projektů rekonstrukce; organizovat zdroje, včetně technických znalostí a
odborných znalostí, osvědčené postupy podle žádostí o podporu od ukrajinských kolegů; poskytovat pomoc při identifikaci
financování EU pro realizaci projektů rekonstrukce, atd.

Pravidelně se bude scházet společná pracovní skupina složená z politických zástupců Eurocities a ukrajinského Kongresu
místních a regionálních orgánů pod prezidentem Ukrajiny, aby dohlížela na rozvoj a provádění této iniciativy spolupráce.
Kongres místních a regionálních orgánů pod prezidentem Ukrajiny, podle memoranda, poskytne seznam příslušných kritických
rekonstrukčních projektů v ukrajinských městech zničených během ruské války; poskytne pohodlný a transparentní
mechanismus pro financování rekonstrukčních projektů; podporovat legislativní iniciativy potřebné k obnově ukrajinských
měst, atd.

Energetická bezpečnost. Rusko se chystá odpojit v blízké budoucnosti okupovanou jadernou elektrárnu Záporoží od
ukrajinského energetického systému. V tomto případě zůstane stanice po určitou dobu bez energie. Vypnutí všech elektráren
jaderné elektrárny Záporoží může vést k vývoji situace podle „Fukušimského scénáře“, uvedla ukrajinská Státní jaderná
regulační inspekce.

Francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Scholz, britský premiér Boris Johnson a americký prezident
Joe Biden mezitím během nedělního telefonátu potvrdili svou pokračující podporu Ukrajině. Čtyři vedoucí představitelé jednali
o situaci v jaderné elektrárně Záporoží, varovali před vojenskými operacemi v okolí elektrárny a zdůraznili význam co
nejrychlejší návštěvy Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Předseda zvláštního výboru pro obranu Dolní sněmovny
Velké Británie Tobias Ellwood prohlásil, že jakékoli úmyslné poškození vedoucí k potenciálnímu úniku radiace do ukrajinského
jaderného reaktoru by bylo porušením článku 5 NATO. Člen Sněmovny reprezentantů Kongresu USA Adam Kinzinger podpořil
Brita a poznamenal, že takové kroky ruských jednotek okamžitě ovlivňují chartu NATO.

Ruští útočníci ostřelovali pásmo dozoru nad jadernou elektrárnou Pivdennoukrainska ve Voznesensku v oblasti Mykolajeva.
Ostřelování pásma dozoru jaderné elektrárny Pivdennoukrainska je aktem ruského jaderného terorismu.

Zahraniční politika. Francouzský prezident Emmanuel Macron vedl telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem
Putinem. Prezident Francie podpořil rychlé vyslání odborníků MAAE za podmínek dohodnutých Ukrajinou a OSN. A prezident
Ruské federace "oznámil svůj souhlas s nasazením této mise a specifikovanými metodami" — konstatuje Elysejský palác.

Kypr a Řecko nesouhlasí se zákazem vydávat víza ruským turistům, kteří chtějí navštívit EU, a odmítají výzvu Ukrajiny k
takovému zákazu.

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny vyzvalo Rakousko, aby prohlásilo Mychajla Uljanova, velvyslance Ruské federace ve
Vídni, persona non grata kvůli jeho výzvám k odstranění ukrajinského národa. „Žádné slitování s ukrajinským obyvatelstvem,“
napsal na twitteru ruský velvyslanec.

Potravinové zabezpečení. Dne 19. srpna navštívil generální tajemník OSN Antonio Guterres přístav Oděsu a v rámci
„iniciativy pro obilí“ provedl inspekci procesu nakládky lodí. Společné koordinační centrum (JCC) rovněž v pátek schválilo  
přesun dvou odplouvajících plavidel, která v rámci iniciativy pro černomořské obilí přepravila z Ukrajiny celkem 31 000
metrických tun potravin. Patří sem ZUMRUT ANA z Čornomorského přístavu přepravující 6300 tun slunečnicového oleje
směřujícího do Benátek v Itálii a MV OCEAN S přepravující z Čornomorského přístavu přepravující 25 000 tun pšenice do
Marmary v Turecku.

Čtenářský koutek. (v angličtině)
● Podpora EU Ukrajině v příštích šesti měsících | POLITICO — Ruská invaze na Ukrajinu se blíží ke svému

sedmému měsíci a konflikt vypadá, že směřuje do chaotické, nestabilní patové situace. A klíčovou otázkou zůstává,
jak Evropská unie zareaguje na prodlužující se válku.

● Válka? Obyčejný život? Záleží na tom, kde na Ukrajině jste doma. | Washington Post — V Kyjevě a velké části
západní části země, se do značné míry vrátil pro civilisty předválečný život. Lidé jedí v restauracích, pijí v barech,
tančí a užívají si líné letní dny v parcích. Na východě a jihu, kde byla soustředěna velká část bojů, lidé nadále žijí s
terorem a ničením ruských útoků. A na mnoha místech dnes Ukrajinci žijí pod ruskou okupací, což je nejprudší možný
kontrast k relativní snadnosti života v hlavním městě.

Statistiky.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 22. srpna

2022: personál – kolem 45 400, tanky – 1919, obrněná vozidla - 4230, dělostřelecké systémy – 1032, raketomety
MLRS – 266, protiletadlové válečné systémy – 145, letouny – 234, vrtulníky – 198, bezpilotní letadla – 815, řízené
střely – 194, čluny – 15, neobrněná technika a palivové nádrže – 3149, speciální vybavení – 99.

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
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● Od spuštění projektu Sharethetruths.org uplynulo přibližně 170 dní a rádi bychom vás požádali o 5 minut
vašeho času na vyplnění dotazníku. Chceme, aby projekt dále fungoval a aby byl ještě lepší, a proto by vaše
zpětná vazba byla velmi cenná.

● Podpořte projekt SharetheThruths a staňte se jedním z dobrovolníků, kteří jej přeloží do vašeho místního
jazyka.

● 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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