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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 181-182 

Vypracovaly Sofia Olijnyk, Maryana Zavijska, Anna Dovha 

 
Dnes si Ukrajina připomíná Den nezávislosti. Zároveň je to šest měsíců, co se Ukrajina postavila proti ruské invazi. 6 
měsíců odolnosti, bolesti a hrdosti. Při této příležitosti jsme připravili nový informační přehled – 6 měsíců ukrajinského 
odporu: Rusko-ukrajinská válka v číslech. 
 
Krym. Téměř 60 států a mezinárodních organizací se připojilo k druhému summitu Krymské platformy, který se konal 23. srpna. 
Letos se k summitu připojili zástupci dalších dvou kontinentů – Afriky a Jižní Ameriky. Předseda vlády Denys Šmyhal představil 
strategii pookupační obnovy Krymu, která je nedílnou součástí obecné strategie poválečné obnovy Ukrajiny. Generální tajemník 
NATO Jens Stoltengberg prohlásil, že NATO bude stát při Ukrajině tak dlouho, jak bude třeba, nicméně "Zima se blíží a bude 
to těžké. A to, co teď vidíme, je drtivá opotřebovací válka. Tohle je bitva vůle a logistická bitva. " Francouzský prezident Emmanuel 

Macron přislíbil, že podpora EU Ukrajině proti ruské invazi bude pokračovat "dlouhodobě". Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan řekl: 

"Návrat Krymu na Ukrajinu, jehož je neoddělitelnou součástí, je v zásadě požadavkem mezinárodního práva". Také prezident Zelenskyj ve 

svém večerním projevu zdůraznil, že Krym bude navrácen Ukrajině: „Krym získáme zpět – je to naše území. Uděláme to jakýmkoli způsobem, 

o kterém rozhodneme. Rozhodneme o tom sami, bez konzultace s jakoukoli jinou zemí na světě."  

 
Města pod útokem. V noci 22. srpna ruští okupanti vypálili rakety na Charkov. Došlo k poškození infrastrukturního zařízení a 
dvou budov. Téhož dne ruští útočníci ostřelovali tři okresy Dněpropetrovské oblasti. V důsledku ostřelování byli zraněni 4 lidé. 
Poškozeny byly obytné budovy, obchody, trhy, škola a školka. Také bylo poškozeno elektrické vedení. Až 2000 lidí zůstalo bez 
elektřiny. 
 
V noci na 23. srpna byly napadeny dva okresy Dněpropetrovské oblasti. Jeden člověk byl zabit, tři lidé byli zraněni. V jednom 
z měst došlo k poškození plynového a vodovodního potrubí, v jiném k poškození elektrického vedení. V důsledku ostřelování 
byly poškozeny soukromé domy. Večer ruští vetřelci stříleli na Dnipro. V důsledku toho byly poškozeny soukromé domy. 
Současně ruští okupanti ostřelovali Záporoží. Okupanti zasáhli infrastrukturní zařízení v jedné z městských částí. Celý den 23. 

srpna ruské jednotky aktivně ostřelovaly Charkov. Byly zaznamenány tři útoky na tři městské části. Třípatrová budova byla 

zasažena a 100 záchranářů se snažilo uhasit vzniklý požár.  
 
Od půlnoci 24. srpna začaly ruské síly „blahopřát“ Záporožské a Dněpropetrovské oblasti raketami. O půlnoci zahájil nepřítel 
útoky na Záporoží. V důsledku nočního útoku byla poškozena civilní infrastruktura města. Podle dostupných informací nejméně 
v šesti obytných domech byla vybitá okna a zničeny okenní rámy. Brzy ráno byl také poškozen objekt infrastruktury. V 
Dněpropetrovské oblasti byla noc „nepřetržitým protileteckým poplachem“, jak uvedl vedoucí regionu. Rusové ostřelovali region 
raketomety BM21 a BM24, silně se zaměřili na tři okresy.  
 
Okupovaná města. Záporožská oblast Ruští vetřelci oznámili otevření filtračního tábora ve Vasylivce. Prostřednictvím této 
obce obyvatelé Chersonské oblasti odcházejí na území ovládané Ukrajinou. Smyslem tohoto procesu jsou důkladnější kontroly 
Ukrajinců a vytvoření ještě delších front. Okupační orgány v oblasti Záporoží mezitím tajně vyhlásily „nezávislost oblasti“ na 
Ukrajině. Občany Ukrajiny, kteří vstoupí do obsazené oblasti, nazývají „dočasnými žadateli o azyl“. Ukrajinci na dočasně 
okupovaných územích Záporožské oblasti dostávají SMS s falešnými informacemi o připojení oblasti k Ruské federaci a s 
odkazem na ruský propagandistický kanál v aplikaci Telegram. Na dočasně okupovaných územích Záporožské oblasti vyhrožuje 
ruská armáda deportací obyvatel, kteří s okupací nesouhlasí. 
 

Lidská práva. Vedoucí představitel tzv. „Doněcké lidové republiky“ Denys Pušilin oznámil, že v Mariupolu se blíží konec příprav 
na tribunál nad 23 ukrajinskými vojáky z Azovského pluku. Pokud jde o přípravu na proces, Ukrajina požádala OSN a 
Mezinárodní výbor Červeného kříže, aby plánovaný proces s obránci Azovstalu zaregistrovaly jako porušení Ženevské úmluvy 
ze strany Ruské federace. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva vyjádřil v úterý znepokojení nad plány Ruskem 
podporovaných orgánů soudit ukrajinské válečné zajatce v Mariupolu, a to případně pouze během několika dnů, přičemž uvedl, 
že takový proces by se mohl sám o sobě rovnat válečnému zločinu. Ukrajina současně předložila Evropskému soudu pro lidská 
práva naléhavou žádost s požadavkem na zajištění ochrany ukrajinských obránců Azovstalu, kteří byli zajati Ruskem. Výzva 
požaduje, aby se nad vojáky nekonaly žádné soudy ani tribunály a aby byl ukrajinské straně umožněn přístup do míst jejich 
zadržení. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj předtím zdůraznil, že pokud bude Ruská federace pořádat soud v Mariupolu, 
jednání mezi Ukrajinou a Ruskem se stanou nemožnými. 
 
Více než tisíc ukrajinských dětí, které Rusové nelegálně deportovali z dočasně okupovaného Mariupolu, bylo dáno k "adopci" v 
Krasnodarské oblasti Ruské federace. Rusko přitom nabízí bonus za adopci dětí z Mariupolu.  
 
Od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu bylo zabito 5587 civilistů a 7890 bylo zraněno. Většina zaznamenaných civilních obětí 
byla podle OSN způsobena použitím výbušných zbraní se širokými plošnými účinky, včetně ostřelování těžkým dělostřelectvem, 
mnohonásobnými raketovými odpalovacími systémy, raketami a nálety. 

https://sharethetruths.org/2022/08/24/6-months-of-ukraines-resistance-russia-ukraine-war-in-numbers/
https://sharethetruths.org/2022/08/24/6-months-of-ukraines-resistance-russia-ukraine-war-in-numbers/
https://www.facebook.com/tamila.tasheva/posts/pfbid02GpNDPKSrEqqPR36dUSyY5sHPFU3pLXa5qsWDtLZsbWG9weKwY3Z2ZQ5ZXawqk8SEl
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_198272.htm
https://youtu.be/RTVdRQrS9DU
https://www.aa.com.tr/en/russia-ukraine-war/return-of-crimea-to-ukraine-a-requirement-of-international-law-turkish-president/2667680
https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-ukraine-will-take-back-crimea-when-it-chooses-2022-08-23/
https://t.me/ihor_terekhov/434
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1625
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1635
https://t.me/borys_filatovv/643
https://t.me/starukhofficial/3597
https://t.me/ihor_terekhov/436
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/24/7364549/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/24/7364551/
http://t.me/khersonskaODA%20/873
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/okupanti-v-zaporizkiy-oblasti-nazivayut-ukrajinciv-bizhencyami-novini-ukrajini-50264948.html?utm_source=telegram
https://www.facebook.com/photo/?fbid=171678685381205&set=a.117239117491829
https://www.facebook.com/irina.romaliyskaya/posts/pfbid0NqQHRoCX4dXeLPNuQumN9jJcpj9XPQhHyn7bwuMKhtTQAMz46AePPz6vJJ9QKGRjl
https://www.interfax.ru/world/857657
https://zmina.info/news/ukrayina-prosyt-oon-ta-chervonyj-hrest-fiksuvaty-sudylyshhe-v-mariupoli-lubinecz/
https://www.reuters.com/world/europe/planned-trials-ukrainian-prisoners-mariupol-concerning-un-rights-office-2022-08-23/
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ukrajina-podala-nizku-terminovih-vimog-do-yespl-shchob-zahistiti-oboronciv-mariupolya-50265135.html
https://t.me/V_Zelenskiy_official/2963
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/rf-zayavila-pro-usinovlennya-ditey-deportovanih-iz-mariupolya-mzs-ukrajini-vidreaguvalo-50265092.html
https://twitter.com/OlenaHalushka/status/1562135573443362817?s=20&t=gaYpjENTcpqX4pAUDYzPOw
https://www.ohchr.org/en/news/2022/08/ukraine-civilian-casualty-update-22-august-2022
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Energetická bezpečnost. Ruští okupanti ostřelovali jámu na odpad tepelné elektrárny Záporoží, aby zvedli mraky 
radioaktivního prachu. Monitorování radiace, které se provádí v blízkosti jaderné elektrárny, naznačuje zvýšení úrovně radiace.  
 
V úterý se na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN konala schůze o situaci v Jaderné elektrárně Záporoží. Spojené 
státy a jejich spojenci obvinili Rusko z toho, že riskuje katastrofu a šíří lži o tom, kdo je zodpovědný za nebezpečí v Záporoží. 
Rusko tradičně obviňovalo z podobných provinění Ukrajinu. Všechny strany se shodly na tom, že odborníci z Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii by měli místo navštívit, aby zajistili jeho bezpečnost. Rusko i Ukrajina se však navzájem obviňují 
ze zdržování inspekce. 
 
Ukrajina ukončila dohodu s Ruskem o opatřeních k zajištění paralelního fungování energetických systémů obou zemí. 
 
Sankce. Kanada zavede sankce proti dalším 62 lidem a jednomu podniku ruského obranného sektoru. Země tak rozšíří sankce 
proti 1750 osobám a společnostem v Ruské federaci a Bělorusku. 
 
Nedávné průzkumy veřejného mínění. Ruské centrum pro výzkum veřejného mínění provedlo průzkum mezi Rusy o vlivu 
Západu na národní kulturu. Více než polovina ruského obyvatelstva (59 %) nevidí výhody západní civilizace, demokracie a 
kultury: 33 % se domnívá, že Rusům nevyhovují, a 26 % je označuje za destruktivní. Zároveň se snížil podíl těch, kdo věří, že 
ze západní civilizace, demokracie a kultury lze převzít mnoho užitečného, z 55 % v roce 2000 na 30 % v roce 2022. Mladí lidé 
však patří mezi ty, kdo zůstávají věrní Západu; mezi 18-34letými převládají postoje, že Západ může přinést hodně dobrého (55-
50 %). 
 
Čtenářský koutek. (v angličtině) 

● Den nezávislosti Ukrajiny byl vždy důležitý. Nyní je to otázka života a smrti. Napsala Natalie Gumenyuková | 
The Guardian – Ukrajina slaví 31. výročí nezávislosti. Oslava probíhá pod neustálou hrozbou ruského útoku – a čelí 
zlomu v průběhu války. 

● Šest měsíců, dvacet tři lekcí: Co se svět naučil z ruské války na Ukrajině | Atlantická rada – Válka na Ukrajině už 
změnila velkou část toho, co si svět myslel, že ví nejen o vojenských operacích a strategii, ale také o diplomacii, 
zpravodajství, národní bezpečnosti, energetické bezpečnosti, ekonomickém státnictví a mnohem více. Šest měsíců od 
začátku ruské války na Ukrajině požádala Atlantická rada odborníky napříč naší rozsáhlou sítí, aby se podělili o největší 
ponaučení, které si z krize vzali.  

● Na Ukrajině je držena jaderná elektrárna jako rukojmí | The New York Times – Pět měsíců poté, co ruské síly 
převzaly elektrárnu Záporoží, vše, co stojí mezi světem a jadernou katastrofou, jsou oddaní ukrajinští pracovníci, kteří 
pracují pod hlavněmi zbraní. 

Statistiky. 
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 24. srpna 

2022: personál – kolem 45 700, tanky – 1924, obrněná vozidla - 4243, dělostřelecké systémy – 1036, raketomety MLRS 
– 266, protiletadlové válečné systémy – 147, letouny – 234, vrtulníky – 199, bezpilotní letadla – 819, řízené střely – 196, 
čluny – 15, neobrněná technika a palivové nádrže – 3160, speciální vybavení – 99. 

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 
● 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! 

https://gur.gov.ua/content/okupanty-obstriliuiut-zolovidvaly-zaporizkoi-tes-shchob-pidniaty-khmary-radioaktyvnoho-pylu.html
https://www.nytimes.com/2022/08/23/world/europe/ukraine-zaporizhzhia-nuclear-power-plant.html
https://t.me/tmelnychuk/823
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/kanada-vvede-novi-sankciji-proti-rosiji-tryudo-ostanni-novini-50265082.html
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/vlijanie-zapada-i-rossiiskaja-kultura
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/aug/24/ukraine-independence-day-kyiv-russia-war?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1661317686
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/aug/24/ukraine-independence-day-kyiv-russia-war?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1661317686
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/six-months-twenty-three-lessons-what-the-world-has-learned-from-russias-war-in-ukraine/
https://www.nytimes.com/2022/08/23/world/europe/ukraine-zaporizhzhia-nuclear-power-plant.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DFDmwZiPsSGYyMvErQf617apwu3C6SRdlMda0mXPtoz_1fLUxsQkyuv5CAlZ0fZj0yto-pG3sy1pTRG7Ak9DugJk-IFNBC_pzt9RSXLGr3RvSflC1weVp4qJFjIQn933AXkabCQfpy0oJ1wa8gDsxlEDYAMyOO7KbiDx57K8zGOk-HknQ-W-9TXD7XndGW-uhAJF0UUQSaOSs5tWUs69pcO8cVNbL_KnMie8n-hLYRCw94PdvjRs1xF8WPyeIc4fOaogeMycG22_w9CK5V2brEuW28P10tI6iEaEx0xq4hQ0HRxVZgO-1lBA&smid=tel-nytimes
https://www.nytimes.com/2022/08/23/world/europe/ukraine-zaporizhzhia-nuclear-power-plant.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DFDmwZiPsSGYyMvErQf617apwu3C6SRdlMda0mXPtoz_1fLUxsQkyuv5CAlZ0fZj0yto-pG3sy1pTRG7Ak9DugJk-IFNBC_pzt9RSXLGr3RvSflC1weVp4qJFjIQn933AXkabCQfpy0oJ1wa8gDsxlEDYAMyOO7KbiDx57K8zGOk-HknQ-W-9TXD7XndGW-uhAJF0UUQSaOSs5tWUs69pcO8cVNbL_KnMie8n-hLYRCw94PdvjRs1xF8WPyeIc4fOaogeMycG22_w9CK5V2brEuW28P10tI6iEaEx0xq4hQ0HRxVZgO-1lBA&smid=tel-nytimes
https://forms.gle/Bo5MBXnnaK943aB7A
https://sharethetruths.org/2022/08/15/%e2%9a%a1%ef%b8%8fsharethetruths-is-looking-for-volunteer-translators/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

