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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 202-203
Vypracovaly Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha
Osvobození. Prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí informoval, že ukrajinské síly od začátku měsíce získaly zpět 6000 km
čtverečních Ruskem okupovaného území. Vyklízení území stále pokračuje na 4000 km čtverečních osvobozených regionů. Během
posledních několika dnů Ukrajina znovu obsadila více než 300 obcí v severní Charkovské oblasti, uvedla 13. září náměstkyně ministra
obrany Hanna Maliarová. Podle oficiálních informací bylo téměř 150000 obyvatel Charkovské oblasti osvobozeno od ruské okupace v
rychlé protiofenzívě. V osvobozeném Izjumu bylo zničeno 80 % městské infrastruktury, která zahrnuje soukromé a bytové domy,
podniky, státní instituce, komunální zařízení, stejně jako průmyslová zařízení. V Chersonské oblasti byly osvobozeny Vysokopilja,
Novovoznesenske, Bilohirka, Myroljubivka a Suchyj Stavok, říká ministerstvo obrany. Podle guvernéra Luhanské oblasti vstoupily
ukrajinské ozbrojené síly do Kreminné v Luhanské oblasti a převzaly nad ní kontrolu.
Válečné zločiny. Policie našla ruské "mučírny" v osvobozené Balaklii. Podle zástupce policejního náčelníka Charkovské oblasti drželi
Rusové během okupace města Balaklija v Charkovské oblasti současně v zajetí nejméně 40 osob. "Podle svědků byli mučeni různými
způsoby", sdělil zástupce policejního náčelníka. Podle policie Rusové pátrali po ukrajinských válečných veteránech a dobrovolnících,
kteří pomáhali ukrajinské armádě. Také nejméně 1000 civilistů bylo zabito v Izjumu v důsledku akcí ruské armády. Těla čtyř civilistů se
známkami mučení a střelnými ranami do hlavy byla nalezena v deokupované vesnici Zaliznyčne v Charkovské oblasti. Na územích
osvobozených od okupantů je každý den zaznamenáno až dvě stě krvavých válečných zločinů spáchaných Rusy a na více než 70 000
čtverečních kilometrů v 10 regionech Ukrajiny se mohou nacházet miny a munice.
Podle ukrajinského generálního štábu ruští vojáci rabují domy na východě a jihu Ukrajiny. Ruští vojáci ukradli z Charkovské oblasti
stovky civilních aut, naložených vyrabovaným zbožím. Armáda uvedla, že ruské jednotky nadále kradou civilní auta a rabují domy v
jižních částech Záporožské a Chersonské oblasti.
Kolaborace. Během 200 dnů války zahájila Státní policie více než 1300 trestních řízení s podezřelými z kolaborace. Celkově během
200 dnů plnohodnotné invaze ruských okupantů na ukrajinskou půdu policejní jednotky obdržely a zpracovaly téměř 4,5 milionu žádostí
od občanů, zahájily více než 31,8 tisíc trestních řízení založených na skutečnostech trestných činů spáchaných ruským vojenským
personálem a jejich spolupachateli, a zaregistrovaly více než 103 tisíc trestných činů
Krym. Ve dnech 9.-11. září se v Rusku konaly volby guvernérů, městských zastupitelstev a obecních orgánů, které měly podle plánu
proběhnout také na Krymu. Evropská Unie již vydala prohlášení, že neuzná volby na Ruskem anektovaném Krymském poloostrově.
„EU neuznává legitimitu konání těchto voleb a jejich výsledek na Krymském poloostrově. EU neuznává protiprávní anexi Krymu Ruskou
federací, která je porušením mezinárodního práva. Krym je Ukrajina," informovalo sdělení.
Města pod útokem. 14. září silné ruské ostřelování města Mykolajiv přes noc poškodilo obytné domy. Za 200 dní války v plném
rozsahu Rusko Mykolajiv neostřelovalo jen 29 dní. V Záporožské oblasti ruské síly ostřelovaly 13. září město Orichiv raketomety, zcela
zničily jeden dům. Pod jeho troskami našli záchranáři tělo 84leté ženy.
Vnitrostátní bezpečnost Kancelář prezidenta Ukrajiny představila svou vizi bezpečnostních záruk pro Ukrajinu načrtnutou v
Kyjevském bezpečnostním paktu. Pakt má za cíl definovat příležitosti odrazit ozbrojený útok nebo akt agrese. Nenahradí však
Severoatlantickou alianci, k níž se Ukrajina snaží připojit. V tomto dokumentu je uvedena skupina ručitelských států, které mohou
zahrnovat USA, Velkou Británii, Kanadu, Polsko, Itálii, Německo, Francii, Austrálii, Turecko a severské, baltské, středoevropské a
východoevropské země. Mezi klíčová doporučení patří:
● Nejsilnější bezpečnostní záruka pro Ukrajinu spočívá v její schopnosti bránit se proti agresorovi podle článku 51 Charty OSN.
K tomu potřebuje Ukrajina zdroje k udržení značných obranných sil schopných odolat ozbrojeným silám a polovojenským silám
Ruské federace.
● To vyžaduje mnoho desetiletí úsilí o trvalé investice do průmyslového základu ukrajinské obrany, dostupnosti přesunu zbraní a
zpravodajské podpory od spojenců, intenzivní výcvikové mise a společná cvičení pod vlajkou Evropské unie a NATO.
● Bezpečnostní záruky by měly být potvrzené a jasně formulované; obsahují řadu závazků přijatých skupinou ručitelů společně s
Ukrajinou. Musí být právně a politicky závazné na základě dvoustranných dohod, ale musí být spojeny do společného
dokumentu o strategickém partnerství – nazvaného Kyjevský bezpečnostní pakt.
● Balíček záruk zahrnuje preventivní opatření vojenské, finanční, infrastrukturní, technické a informační povahy, aby se zabránilo
nové agresi, jakož i opatření, která mají být přijata okamžitě v případě nového zásahu do svrchovanosti a územní celistvosti
Ukrajiny. Struktura Kyjevského bezpečnostního paktu navíc zahrnuje plnohodnotný balíček sankcí proti agresorskému státu a
může zahrnovat i další složky, jako jsou dohody o poskytnutí moderních systémů protivzdušné obrany nebo protiraketových
systémů Ukrajině, regionální dohody o bezpečnosti v Černém moři a další.
Leonid Slutskij, předseda Výboru Státní dumy pro mezinárodní záležitosti Ruské federace a předseda Liberálně demokratické strany
Ruska), označil doporučení týkající se bezpečnostních záruk za „eskalaci, nikoli řešení současné situace. Návrh je proti Rusku, proti
jadernému státu. Doufám, že všichni západní partneři Kyjeva dobře vědí, k čemu se zavazují.“
Vláda schválila návrh rozpočtu na rok 2023, 50 % výdajů na obranu a bezpečnost. Premiér Denys Šmyhal řekl, že výdaje návrhu
rozpočtu na bezpečnost a obranu jsou čtyřikrát vyšší ve srovnání s předchozím rokem, což představuje 1,136 bilionu hřiven (30,7
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miliardy dolarů). Schodek je stanoven na více než 3 miliardy dolarů měsíčně. Návrh rozpočtu ještě musí schválit ukrajinský parlament.
Zahraniční politika. Nový balíček sankcí vůči Ruské federaci by měl zahrnovat omezení cen ruského plynu. „Největší téma (nového
balíčku sankcí EU pozn.ed.) je nyní takzvaný cenový strop, tj. omezení ceny ruského plynu. To je vlastně také sankce, o které se nyní
diskutuje, postoj byl přijat na úrovni G7, takže to je teď hlavní téma. Ale je zde mnoho věcí, které je třeba zpřísnit. Nejsou tak nápadné,
nedostanou se do novinových titulků, ale je třeba zavést i tyto sankce," zdůraznil Kuleba.
Hlavní komisařka Evropské unie Ursula von der Leyenová oznámila, že později ve středu navštíví Kyjev, aby vyjádřila podporu EU
Ukrajině v boji proti ruské invazi. Ve svém projevu o stavu Evropské unie von der Leyenová oblečená v barvách Ukrajiny uvedla, že
tento blok Ukrajině pomůže tím, že otevře svůj bezpřekážkový jednotný trh více ukrajinským výrobkům, a řekla, že "o tom všem bude
diskutovat s prezidentem (Volodymyrem) Zelenským".
Ekonomická bezpečnost. Vláda očekává, že HDP Ukrajiny vzroste v roce 2023 o 4,6 %. Premiér Denys Šmyhal však prohlásil, že
ukrajinská ekonomika bude příští rok do značné míry záviset na průběhu ruské války a HDP země by v roce 2023 mohl klesnout až o
0,4% nebo vzrůst až o 10%. Mezinárodní měnový fond vyčlenil na podporu Ukrajiny dalších 1,4 miliardy dolarů. Prezident Volodymyr
Zelenskyj 13. září řekl, že vedl telefonický rozhovor s Kristalinou Georgievovou, generální ředitelkou MMF, a projednal "budoucí
spolupráci na zvýšení finanční stability Ukrajiny".
Obnovení. Kancelář prezidenta představila projekt Ukrajinského fondu obnovy. Podle kancléře se Ukrajina nespoléhá výhradně na
mezinárodní finanční pomoc. Cílem je zajistit financování i z legální konfiskace zabaveného ruského majetku na území Ukrajiny.
Kancléř Jermak uvedl, že 75 % dozorčí rady fondu budou tvořit zástupci dárců a 100 % jeho vedení budou jmenovat dárci. Zprávy
fondu budou veřejně přístupné, zejména bude nutné zveřejnit úplné informace o stavu realizace projektu a o dynamice čerpání
finančních prostředků. Předpokládá se, že fond obdrží finanční pomoc od vlád, agentur a mezinárodních organizací ve formě cílených
grantů na základě dohody. Podle prezidentského úřadu je na Ukrajině v současné době více než 86 000 objektů zničených nebo
poškozených v důsledku nepřátelských akcí, nepočítaje okupovaná a nedávno osvobozená území. Z toho 38 000 je třeba obnovit co
nejdříve.
Zdravotní zabezpečení Světová zdravotnická organizace očekává, že vzestup pandemie COVID-19 na Ukrajině dosáhne vrcholu v
říjnu, což možná přivede nemocnice blízko k jejich kapacitního stropu, řekl v pondělí generální ředitel WHO Tedros Adhanom
Ghebreyesus. WHO má 500 potvrzených případů útoků na zdravotnická zařízení, což má za následek přibližně 100 úmrtí v důsledku
ruské invaze. S další vlnou onemocnění COVID-19, ale také šířením obrny, bude tedy ukrajinská zdravotní péče čelit značné zátěži.
„Jsme také hluboce znepokojeni možností mezinárodního rozšíření obrny kvůli mezerám v pokrytí imunizací a masovému pohybu
obyvatel spojenému s válkou,“ řekl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Kultura Ruské síly poškodily 252 kulturních institucí v Doněcké oblasti. Ruská armáda také podle Doněcké regionální státní
správy zcela zničila 64 kulturních institucí. Poškozená a zničená zařízení zahrnují 115 klubů, 108 knihoven, 56 náboženských budov, 22
uměleckých škol, 13 muzeí, jednu uměleckou školu a jedno divadlo.
Čtenářský koutek. (v angličtině)
● V osvobozeném ukrajinském městě místní pláčou úlevou, podávají hrůzná svědectví| Reuters
Statistiky.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 14. září 2022:
personál – kolem 53650, tanky – 2180, obrněná vozidla - 4665, dělostřelecké systémy – 1290, raketomety MLRS – 311,
protiletadlové válečné systémy – 167, letouny – 246, vrtulníky – 215, bezpilotní letadla – 908, řízené střely – 233, čluny – 15,
neobrněná technika a palivové nádrže – 3501, speciální vybavení – 120.
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!

2

