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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 199-201
Vypracovaly Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha
Osvobození. Během jednoho týdne osvobodily ozbrojené síly Ukrajiny více než 3000 kilometrů čtverečních. To je víc, než Rusko od
začátku dubna obsadilo. Přibližně 40 osad bylo již osvobozeno v Charkovské oblasti, včetně Izjumu, Balaklije, Kupjansku. Ruské
ministerstvo obrany již v sobotu připustilo, že jeho síly po postupu ukrajinských vojsk ustoupily z klíčových měst na severovýchodní
Ukrajině.
Města pod útokem. Dněpropetrovská oblast. V noci na 9. září ruská armáda zaútočila na Nikopolský okres v Záporožské oblasti.
Došlo k poškození soukromých domů a hospodářských budov. Další den, 10. září, zahájili ruští okupanti dva raketové útoky na okres
Dnipro. Výsledkem bylo raketové zasažení zařízení průmyslové infrastruktury. Byly zde podpáleny výrobní budovy, sklady a zařízení.
Okupanti také podnikli několik raketových útoků na oblast Synelnykivsk, kde došlo k poškození místní farmy. V noci na 11. září stříleli ruští
okupanti na okresy Dnipro a Nikopol. V důsledku útoku na obytnou čtvrť došlo ke zranění jedné osoby a poškození obchodů,
administrativních budov, tržiště, skladů a soukromých domů. V Nikopolu byli zraněni 3 lidé a bylo poškozeno 35 výškových a soukromých
budov, několik vzdělávacích institucí, lékárna, objekt průmyslové infrastruktury, automobily, plynová čerpadla a elektrické vedení.
Mykolajivská oblast. 9. a 10. září ruští nájezdníci ostřelovali 3 okresy v regionu. Následkem toho došlo k poškození soukromých domů,
hospodářských budov, silnic, zraněním 5 osob a usmrcení jedné osoby. V noci na 11. září byl Mykolajiv pod silným ostřelováním. V
důsledku zasažení dvora pětipodlažní budovy byl jeden vchod prakticky zničen požárem a explozí, byl vážně poškozen soukromý dům a
9 lidí bylo zraněno. Charkovská oblast. 9. září ruští útočníci ostřelovali Charkov. Následkem toho došlo k požáru a zničení třípatrové
administrativní budovy a jedna osoba byla zraněna. V noci ruská armáda provedla intenzivní útoky na Charkovskou oblast. Jedna raketa
dopadla na zem v blízkosti soukromých domů, okna byla poškozena a jeden člověk byl zraněn. Okres Čuhujiv byl také vystaven ostřelování
ruskou armádou. Jeden člověk byl zabit a byly poškozeny soukromé domy, vzdělávací a sportovní centrum a komerční budovy. Během
dne ruští útočníci pokračovali v ostřelování centrální části Charkova. 14 lidí bylo zraněno, 3 z nich jsou děti. Byly zasaženy obytné budovy,
objekty vzdělávací infrastruktury a došlo k požárům. V noci na 10. září ruská armáda ostřelovala Charkovský okres, kde byl zabit jeden
člověk a zničen soukromý dům. Během dne ruští útočníci ostřelovali Charkov. V důsledku útoku byl zabit 1 člověk a 2 lidé byli zraněni. 11.
září, Charkov a celá oblast byly pod těžkým útokem. Ruští útočníci poškodili elektrárnu, proto bylo několik regionů bez elektřiny a zásob
vody.
Okupovaná města. Chersonská oblast. Dne 10. září byl ředitel školy v Kachovce podruhé unesen z domova ozbrojenou armádou Ruské
federace. Ruští okupanti zatkli Ukrajince Kostyantyna Tereščenka pro podezření z účasti v praporu pojmenovaném po Nomanovi
Chelebidžikhanovi, který Ruská federace dříve uznala za teroristickou organizaci. Luhanská oblast. Rusové a kolaboranti prchají z
Luhanské oblasti, dokonce i z těch měst, která byla v roce 2014 okupována, a směřují do Ruska. Charkovská oblast. Proruští „úředníci“
v Charkově zabavili místním školám literaturu v ukrajinském jazyce. Mariupol. V podniku ve městě byli 4 lidé z Mariupolu vyhozeni do
vzduchu nášlapnými minami. K incidentu došlo při čištění zničené továrny. Ruští vetřelci agitují na dočasně okupovaných územích
Ukrajiny, včetně tzv. „LLR/DLR“, aby kvůli „eskalaci situace“ odjeli do Ruské federace.
Zahraniční politika. Dne 9. září navštívili Kyjev lotyšský prezident Egils Levits a polský premiér Mateusz Morawiecki a setkali se s
prezidentem Volodymyrem Zelenským. Strany jednaly o spolupráci v oblasti energetiky a infrastruktury. Polský premiér během své
návštěvy oznámil plány na otevření dalších hraničních přechodů pro prázdná nákladní vozidla, zejména pro ty, kteří přepravují humanitární
pomoc na polsko-ukrajinské hranici. 10. září uskutečnila německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková neohlášenou návštěvu
Kyjeva. Annalena Baerbock přislíbila Ukrajině další vojenskou pomoc. 11. září vedli telefonické rozhovory ruský prezident Vladimir Putin
a francouzský prezident Emmanuel Macron. Hlavy států jednaly o situaci na Ukrajině a zaměřily se na otázku obnovení bezpečnosti
jaderné elektrárny Záporoží.
Ve dnech 9. – 10. září 2022 se v Kyjevě konalo 17. výroční zasedání evropské strategie z Jalty (YES) – „Ukrajina: obrana veškeré naší
svobody“. Konference se zúčastnilo více než 400 předních politiků, diplomatů, podnikatelů, občanských aktivistů a odborníků z více než
20 zemí. Prezident Volodymyr Zelenskyj pronesl projev, ve kterém prohlásil, že Ukrajina může tuto válku vyhrát a vyhraje ji. Varoval, že
Evropu a svět čeká těžká zima, neboť Rusko se zaměřuje na rušení celosvětových dodávek energie a potravin. Prezident vyzval země
světa, aby i nadále vytrvaly ve svém závazku k vítězství Ukrajiny, tváří v tvář rostoucím ruským hrozbám. Americký poradce pro národní
bezpečnost Jake Sullivan prohlásil, že pouze Ukrajina má určit, jak a kdy osvobodí území zabraná Moskvou v letech 2014-2015, zatímco
Spojené státy a jejich spojenci Kyjevu při dosahování těchto cílů pomáhají.
Spojené státy americké předložily návrh na reformu Rady bezpečnosti OSN vzhledem k opatřením Ruska, zejména pokud jde o využívání
práva veta jeho členy.
Evropská komise předložila pokyny k přísnějšímu vyřizování víz pro ruské občany. Tento dokument obsahuje pravidla pro žádosti o víza
a stávající víza. Pokyny rovněž předpokládají delší a důkladnější postup pro podávání žádostí. Vláda Černé Hory navrhla zrušit bezvízový
režim pro Rusy. Zdůrazňují, že vzhledem k tomu, že je země na cestě do Evropské unie, měla by ve všem stát na straně EU.
Zločiny v oblasti životního prostředí. 11000 hektarů jedinečného lesa v oblasti Mykolajiv v rezervaci Kinburnska Kosa vyhořelo v
důsledku ostřelování ruskými jednotkami v Mykolajivské oblasti.
1

10:00, 10-12.09.2022.

Energetická bezpečnost. 11. září došlo k odpojení šestého bloku jaderné elektrárny Záporoží, kterou zabavili ruští okupanti, od elektrické
sítě. V důsledku toho elektrárna zcela zastavila svou práci. Téhož dne MAAE informovala, že bylo obnoveno záložní elektrické vedení do
ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží, které elektrárně poskytuje externí elektřinu potřebnou pro chlazení reaktoru a další bezpečnostní
funkce.
Ukrajina souhlasila s odblokováním vývozu uhlí do Polska a také zvýší množství elektřiny dodávané do země. Skupina G7, EU a USA
zavedly zákaz námořní přepravy ropy a námořní přepravy ropných produktů.
Ekonomická bezpečnost. HDP Ukrajiny se ve druhém čtvrtletí roku snížil o 37,2%. Evropská unie poskytne Ukrajině v říjnu 2022 tranši
ve výši 3 miliard eur. To je poslední část slíbené pomoci ve výši 8 miliard eur. EU rovněž schválila přidělení 5 miliard EUR makrofinanční
pomoci Ukrajině.
Lidská práva. Monitorovací mise OSN oznámila, že k 9. září bylo potvrzeno 14059 civilní obětí v důsledku rozsáhlé invaze na Ukrajinu.
Z toto bylo zabito 5767 civilistů. Mise konstatovala, že skutečná čísla budou pravděpodobně mnohem vyšší. Šéf mise OSN pro lidská
práva na Ukrajině 9. září prohlásil, že Rusko nepovoluje přístup ukrajinským válečným zajatcům, a dodal, že OSN má důkazy o tom, že
někteří byli vystaveni mučení a špatnému zacházení, které by se mohlo rovnat válečným zločinům, uvedla agentura Reuters.
Média. Ukrajinská bezpečnostní služba zadržovala ruské agenty, kteří pracovali na spuštění prokremelského mediálního centra „Tavria“
na jihu Ukrajiny. Jeho hlavním úkolem bylo šířit ruskou propagandu na území regionu prostřednictvím telegramových kanálů, online
televizních aplikací a rozhlasového vysílání.
Kultura Poškozené kulturní instituce budou na zimu zakonzervovány, aby byly chráněny před dalším ničením. Většina těchto objektů
potřebuje opravit okna a střechy. Podle předběžných odhadů je nutné zavřít 80 tisíc m2 oken. Stále není možné je všechny vyměnit, takže
budou použity OSB desky.
Digitální bezpečnost. V Kyjevě byla zablokována bot farma využívaná zástupci ruských PR společností proti Ukrajině. Kapacita
zemědělského podniku byla více než 3000 účtů, které byly využity v zájmu „černého PR“ a vedení informační války proti Ukrajině.
Ocenění. Fotograf a obránce Mariupolu, Dmytro Kozatskyi (Orest), který je v současné době v zajetí v Doněcké lidové republice, získal
první cenu v kategorii "tisk/válka" prestižní pařížské fotografické soutěže – Prix de la Photographie.
Nedávné průzkumy veřejného mínění. Nedávné průzkumy veřejného mínění v Německu ukazují, že veřejná podpora Ukrajiny zůstává
ve srovnání s předchozími měsíci relativně nezměněna. 70% Němců chce Ukrajinu nadále podporovat navzdory vysokým cenám energií.
Podpora Ukrajiny je nejvyšší mezi příznivci Zelených (97%) a nejnižší u krajní pravice (30%). Přibližně 21% již Ukrajinu nepodporuje a
vyzývá ke snížení cen energií. Mezitím, 40% dotazovaných volá po silnější západní vojenské podpoře pro Ukrajinu, 30 procent jsou pro
nezměněné vojenské angažmá a 24 procent chtějí snížení vojenské pomoci.
Čtenářský koutek. (v angličtině)
● Je čas připravit se na ukrajinské vítězství, Ann Applebaum | Atlantik – ‘...Přestože se boje stále mohou mnohonásobně
měnit, události posledních několika dnů by měly Ukrajinské spojence přinutit k zastavení a zamyšlení. Vznikla nová realita:
Ukrajinci by mohli tuto válku vyhrát. Jsme na Západě opravdu připraveni na ukrajinské vítězství? Víme, jaké další změny by to
mohlo přinést? “
● Ukrajinské vítězství by osvobodilo východní Evropu: Přímé vítězství Kyjeva je nyní možné | Foreighn Policy –„Ještě tam
nejsme, ale kdysi fantazijní vyhlídka ukrajinského vítězství vypadá stále realističtěji. Takový výsledek by mohl být něco jako návrat
roku 1989.“
Statistiky.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 12. září 2022:
personál – kolem 52 950, tanky – 2168, obrněná vozidla - 4640, dělostřelecké systémy – 1269, raketomety MLRS – 311,
protiletadlové válečné systémy – 162, letouny – 243, vrtulníky – 213, bezpilotní letadla – 903, řízené střely – 216, čluny – 15,
neobrněná technika a palivové nádrže – 3462, speciální vybavení – 117.
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý!
● 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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