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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 204-205
Vypracovaly Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha
Porušování lidských práv. Po úspěšné protiofenzívě v Charkovské oblasti začala Ukrajina znovu získávat kontrolu nad
osvobozenými územími v regionu. V osvobozeném Izjumu bylo nalezeno masové pohřebiště s asi 440 hroby, řekl Sky News
zástupce policejního náčelníka Charkovské oblasti Serhij Bolvinov. Sdělil, že těla nalezená na provizorním pohřebišti budou
exhumována a odvezena na forenzní vyšetření. Kromě toho policisté našli mučírnu, kterou ruská armáda zřídila pro místní
obyvatele. Byla zřízena v suterénu policejního oddělení a v protější budově vydavatelství. Podle Bolvinova drželi okupanti vždy
alespoň 40 lidí v zajetí a krmili je dvakrát denně jen kaší. Prostřednictvím místních kolaborantů hledali ty, kteří sloužili nebo měli
příbuzné veterány. Hledali také lidi, kteří pomáhali ukrajinské armádě.
Státní záchranná služba uvedla, že našla pět teenagerů, kteří byli týden uvězněni ve sklepě v Charkovské oblasti poté, co byli
ruskými okupanty donuceni projít „filtračními opatřeními“. Tyto děti ve věku 15-17 let byly z okresů Kupjansk, Izjum a Čuhujiv,
podle mediálního kanálu Suspilne. Starosta obce Derhači Vjačeslav Zadorenko uvedl, že v dalších osvobozených oblastech
probíhá evakuace obyvatel, kteří chtěli opustit své rodné město, ale nemohli, protože neměli auto. V Kutuzivce žili zůstávající
občané vesnice více než měsíc v suterénu mateřské školy. Více než měsíc bez vody, elektřiny a plynu přežilo 120 dospělých a
40 dětí.
V současné době již policie zahájila trestní řízení o skutečnostech válečných zločinů spáchaných ruskými vetřelci ve městech a
vesnicích Charkovské oblasti, které byly v posledních dnech osvobozeny. Celkově je rozsah zkázy například regionu Izjum
srovnatelný s několika městy jako Boroďanka v Kyjevské oblasti a z hlediska počtu obětí se rovná dvojnásobku obětí v Buči,
uvedlo ministerstvo obrany.
Ukrajinská dobrovolná zdravotnice Julija Pajevska (známá jako Taira) zajatá ruskými silami během jejich smrtícího obléhání
přístavního města Mariupol podala ve čtvrtek před americkými zákonodárci zničující svědectví, v němž popsala své zkušenosti s
mučením, smrtí a terorem, píše Guardian. Pajevska, která byla v březnu zadržena v Mariupolu a držena ruskými silami v zajetí
po dobu tří měsíců, hovořila před Helsinskou komisí, vládní agenturou, která byla založena mimo jiné na podporu dodržování
lidských práv v mezinárodním měřítku.
Okupovaná města. Represe na Krymu pokračují. V dočasně okupované Krymu byl propuštěn učitel z technické školy ve městě
Biloghirsk, protože hrál před publikem píseň o dronu Bajraktar. Protiprávní formace, která se nazývá "Bachčisarajský okresní
soud", posuzovala dvě obvinění z údajného správního deliktu proti Achtemu Hemedžiovi, který byl jako DJ na krymsko-tatarské
svatbě a pustil ukrajinskou píseň "Oj u luzi červona kalyna", stejně jako proti organizátorce svatby Elviře Abdullajevové.
V Chersonské oblasti zahájila policie nedávno 27 trestních řízení týkajících se zločinů ruské armády a jejích kompliců na území
Chersonské oblasti. Mezi nimi je nedávný případ, kdy představitelé okupačních úřadů a bezpečnostních sil Ruské federace
vyrazili vstupní dveře a obsadili prostory regionální dětské knihovny. Celý knihovní fond, nábytek, počítačové a kancelářské
vybavení se dostalo pod kontrolu okupantů. V centru regionu se ruská armáda zmocnila také administrativních prostor banky s
materiálním majetkem v hodnotě přes jeden a půl milionu hřiven. Ve městě Nová Kachovka se zástupci okupačních úřadů
zmocnili budovy, dílen a náčiní elektrárny. Byly ukradeny cennosti v hodnotě více než půl milionu hřiven.
Ruská pohraniční stráž neumožňuje osobám, které od roku 2014 obdržely ruské pasy na okupovaných územích, překročit
hranice, říká Mychajlo Podoljak, poradce vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. „Osud držitelů
cestovních pasů RU je být vyděděnci nejen ve světě, ale i v jejich milovaném Rusku. Rodná zem tě opustí, synu. Vždycky.“
Města pod útokem. 15. září se ruské síly zaměřily na nedávno osvobozená území v oblasti, včetně okolí Izjumu a Kupjansku,
poškodily obytné domy a zranily 12 civilistů, včetně dvou dětí ve věku 12 a 13 let. Ruské síly zasáhly charkovskou čtvrť
Slobidskyj 15. září a zapálily automobil poblíž obytné budovy. Počty obětí jsou v tuto chvíli neznámé. Ruské síly používaly 15.
září různé zbraně k útoku na ukrajinské obce v celé oblasti. Nebyly hlášeny žádné ztráty, ale město Seredyna-Buda ztratilo
přístup k síti poté, co byla zasažena elektrická stanice.
Kryvyj Rih v Dněpropetrovské oblasti se potýká s následky povodně, která vypukla po ruských raketových útocích dne 14. září.
Výbuch řízených střel poškodil velkou přehradu, ze které se vyřinul silný proud vody. Státní záchranná služba oznámila 15. září,
že řeka Inhulec zaplavila více než 100 domů a zemědělských usedlostí. Také 15. září, další řízená střela zasáhla blíže neurčené
průmyslové pracoviště v Kryvém Rihu, oznámil vedoucí městské vojenské správy Oleksandr Vilkul. Podle něj nebyly hlášeny
žádné oběti.
Zahraniční politika. Ursula von der Leyenová ve středu během výročního projevu o stavu Evropské unie zdůraznila, že je
nezbytná další trvalá podpora Ukrajiny a zároveň pomoc při udržování odporu proti Rusku a boji za demokratické hodnoty. Ve
svém projevu se zabývala možností umožnit Ukrajincům přístup do oblasti volného mobilního roamingu v EU a přislíbila, že
1

10:00, 13-14.09.2022.

Ukrajině pomůže zvýšit její vývoz na masivní trh EU po vzoru obchodu s obilím.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek uskutečnila svou třetí návštěvu Ukrajiny od začátku rozsáhlé
invaze. Setkání se dotklo otázek finanční a energetické podpory. Volodymyr Zelenskyj a Ursula von der Leyenová diskutovali o
pokračování vyvíjení tlaku na Rusko, zejména přijetím 8. sankčního balíčku. Kromě toho EU poprvé ve své historii společně
financovala vojenskou pomoc na podporu Ukrajiny v letošním roce prostřednictvím Evropského mírového nástroje, zdůrazňuje
agentura Reuters. "Von der Leyenová řekla, že další podpora z programu přijde pravděpodobně i v budoucnu, a popsala
nedávnou bleskovou protiofenzivu Ukrajiny na jejím severovýchodě a jihu jako "povzbuzující, a to nejen na Ukrajině, ale po celé
Evropě. "
Americký prezident Joe Biden oznámil nový zbrojní balíček v hodnotě 600 milionů dolarů na pomoc ukrajinskému boji proti
Rusku, uvádí zpráva Bílého domu zaslaná ministerstvu zahraničí ve čtvrtek. Zpráva Bílého domu také zmínila, že peníze budou
použity na vojenské vzdělávání a výcvik. Washington poslal kyjevské vládě od začátku ruské invaze asi 15,1 miliardy dolarů na
bezpečnostní výpomoc.
Zločiny proti životnímu prostředí. Znečištění ovzduší se kvůli ruské agresi zvýšilo 25krát, říká ministr životního prostředí.
Útoky na infrastrukturní zařízení, zejména na ropné sklady, byly hlavními původci látkek znečišťujících ovzduší. Kromě toho dnes
200 000 kilometrů čtverečních naší země vyžaduje odminování. Zaminovaná území nadále ničí živou přírodu. Zvířata, která
zůstala v lese nebo se tam vrátila po deokupaci když se přestalo střílet, nepoznají, co je mina. Když šlápnou na minu, dojde k
výbuchu a dalšímu lesnímu požáru.
Ekonomická bezpečnost. Ukrajina obdržela první platby okamžité pomoci od Evropské investiční banky ve výši 500 milionů eur
k uspokojení naléhavých potřeb. Přidělené finanční prostředky pomohou ukrajinské vládě pokrýt prioritní krátkodobé finanční
potřeby, zajistit naléhavou opravu poškozených silnic, mostů a železniční infrastruktury. Fondy budou rovněž sloužit jako
podpora strategických státních podniků „Ukratodor“ a „Ukrzaliznycja“. Oprava železničních spojů, silnic a mostů pomůže Ukrajině
pokračovat v přepravě osob, nákladu a obilí, jak uvádí prohlášení. Vzhledem k tomu, že Ukrajina je jedním z největších vývozců
obilí na světě, tato důležitá opatření pomohou obnovit hospodářství země a zlepšit její spojení s EU.
Skupina věřitelů Ukrajiny, včetně Spojených států, uzavřela memorandum o porozumění s cílem realizovat žádost Ukrajiny o
koordinované pozastavení dluhové služby do konce roku 2023, informuje prohlášení. Pozastavení dluhové služby ze strany
oficiálních věřitelů zmírní tlaky na likviditu na Ukrajině a umožní její vládě navýšit sociální, zdravotní a ekonomické výdaje tváří v
tvář neoprávněné a nevyprovokované ruské agresivní válce.
Evropský parlament schválil makrofinanční půjčku ve výši 5 miliard eur, která má Ukrajině pomoci pokrýt její akutní finanční
potřeby způsobené ruskou invazí. Jedná se o druhý a největší podíl podpůrného balíčku EU ve výši 9 miliard eur. Půjčka
poskytne další významnou úlevu a pomůže pokrýt část současných finančních nedostatků. Úvěr EU také přispěje „k udržitelnosti
veřejného dluhu Ukrajiny a její schopnosti v konečném důsledku splatit své finanční závazky“.
Energetická bezpečnost. Propojení Záporožské jaderné elektrárny se třetím záložním elektrickým vedením bylo obnoveno, říká
MAAE. Ukrajinští inženýři učinili další pokrok v opravě životně důležité energetické infrastruktury v blízkosti jaderné elektrárny,
čímž obnovili přístup k záložnímu elektrickému vedení. To znamená, že všechna tři záložní elektrická vedení do Záporožské
jaderné elektrárny, největší jaderné elektrárny v Evropě, byla v posledních dnech obnovena. Rada guvernérů MAAE ve čtvrtek
přijala rezoluci požadující, aby Rusko ukončilo okupaci Záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině. Usnesení je již druhou
rezolucí ohledně ruské invaze na Ukrajinu, kterou schválila rada Mezinárodní agentury pro atomovou energii
Ruská invaze zasáhla 90 % kapacity větrné energie Ukrajiny a 30 % její kapacity solární energie, což představuje přibližně
čtvrtinu celkové kapacity větrné energie a pětinu kapacity solární energie v regionu, říká nedávná zpráva Evropské hospodářské
komise Organizace spojených národů. To ovlivnilo téměř čtvrtinu celkové kapacity regionu v oblasti větrné energie a pětinu její
solární kapacity, protože Ukrajina je lídrem v oblasti obnovitelných zařízení a investic v posledních letech. Agentura Bloomberg
zdůrazňuje, že mezi 17 zeměmi v regionu Ukrajina učinila největší nedávné pokroky v solární a větrné energii, jimiž navýšila
kapacitu o 8,3 gigawattů (GW) v letech 2017-2021. Úseky zasažené ruskou invazí představují čtvrtinu celkové větrné kapacity
bloku a pětinu jeho solární energie.
Připojení k elektrické síti v Charkovské oblasti bylo plně obnoveno po intenzivním víkendovém ostřelování. Prezident Zelenskyj a
regionální správní orgány se však sešli, aby prodiskutovali, jak zajistit energetickou bezpečnost během zimní sezóny, aby se
zabránilo dalším možným narušením.
Ukrajina, Moldavsko a Rumunsko souhlasí se zvýšením přeshraničního obchodu s elektřinou. Ministři zahraničí každé země,
spolu se svými ministry energetiky, se sešli 15. září v Oděse, aby projednali energetickou bezpečnost a dohodli se na řadě
projektů na rozšíření dodávek elektřiny na Ukrajinu z Moldavska a Rumunska.
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Potravinové zabezpečení. Rusko od únorové invaze zničilo, poškodilo nebo převzalo kontrolu nad 14 % ukrajinské kapacity pro
skladování plodin, čímž ohrozilo globální dodávky potravin a ohrožuje také budoucí sklizně, uvedla ve čtvrtek agentura
Bloomberg s odvoláním na zprávu podporovanou vládou USA. Vědci zkoumali satelitní snímky 344 skladovacích zařízení – z
téměř 1400 celostátních – a dospěli k závěru, že ukrajinská kapacita skladování obilí klesla na 49,8 milionu metrických tun, což
je pokles oproti předválečné kapacitě 58 milionů metrických tun. Vzhledem k úloze Ukrajiny jako klíčového dodavatele potravin
pro globální trh i humanitární agentury by tato ztráta mohla mít podle výzkumníků rozsáhlé a ničivé důsledky. Uvedli, že budoucí
sklizeň by se mohla zmenšit, protože farmáři by mohli omezit výsadbu kvůli strachu, že nebudou mít prostor pro uskladnění obilí.
Sankce. Ministerstvo financí USA oznámilo sankce proti dvěma subjektům a 22 osobám zapojeným do ruské agrese proti
Ukrajině. Patří mezi ně čečenský bojovník Ramzan Kadyrov a jeho rodina, stejně jako Maria Lvovová-Bělovová, ruská
prezidentská komisařka pro práva dětí. Lvovová-Bělovová "vedla ruské úsilí o deportaci tisíců ukrajinských dětí do Ruska,"
uvedlo ministerstvo financí. Na seznamu jsou rovněž Task Force Rusič, ruská neonacistická polovojenská skupina, která se
účastnila boje na Ukrajině po boku ruské armády, a také Ruskem dosazení soudci na Krymu.
Vnitřní bezpečnost Podle ukrajinské bezpečnostní služby ukrajinský soud zamítl odvolání proruské Opoziční platformy –
politické strany Pro život dne 15. září, a tak „konečně zakázal její činnost“ na Ukrajině. Stranu vedl Viktor Medvedčuk, blízký
spojenec ruského diktátora Vladimira Putina, který byl obviněn z velezrady.
Duševní zdraví. Na Ukrajině byla poprvé od začátku války provedena studie duševního zdraví obyvatelstva. Většina
respondentů (více než 90 %) měla projevy alespoň jednoho z příznaků posttraumatické stresové poruchy a 57 % občanů je
ohroženo rozvojem posttraumatické stresové poruchy.
Kultura Evropská komise zveřejnila zvláštní výzvu v rámci programu Tvůrčí Evropa pro ukrajinské umělce v hodnotě 5 milionů
eur. Projekt podporuje umělce mimo jejich zemi, kulturní organizace na Ukrajině a přípravu na poválečné oživení ukrajinského
kulturního a tvůrčího sektoru ve střednědobém horizontu.
Nedávné průzkumy veřejného mínění. Téměř 90 % Ukrajiny není připraveno k žádným územním ústupkům. Ve všech
regionech Ukrajiny je drtivá většina obyvatelstva proti jakýmkoli územním ústupkům. Dokonce i mezi obyvateli východu, který v
současné době prochází intenzivními boji, je 85 % proti ústupkům (připraveni k ústupkům - pouze 10 %) a mezi obyvateli jihu je
83 % proti ústupkům (připraveni - pouze 10 %). Stojí za zmínku, že v období od května do července na východě počet lidí, kteří
byli proti jakýmkoli ústupkům, vzrostl z 68 % na 77 %, a v září se tento ukazatel zvýšil na 85 %. Nyní už vlastně není žádný
rozdíl mezi názory obyvatel různých regionů.
Čtenářský koutek. (v angličtině)
● Ukrajinské Symposium – Ruské zločiny proti dětem | Lieber Institute West Point
● Ukrajinci se radují, když ruští okupanti prchají, ale musíme si dávat pozor na léčku - napsala Natalia
Gumenjuková | The Guardian
Statistiky.
● Od začátku rozsáhlé invaze Rusko odpálilo na Ukrajinu více než 3800 raket.
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 16. září
2022: personál – kolem 54050, tanky – 2199, obrněná vozidla - 4690, dělostřelecké systémy – 1302, raketomety MLRS
– 312, protiletadlové válečné systémy – 168, letouny – 246, vrtulníky – 216, bezpilotní letadla – 908, řízené střely – 233,
čluny – 15, neobrněná technika a palivové nádrže – 3550, speciální vybavení – 121.
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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