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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 188-189 
Vypracovaly Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha 

 
Zahraniční politika. Diskuse o zákazu vydávání víz pro Rusy pokračují. V předvečer zasedání ministrů zahraničních věcí a obrany 
zemí EU v Praze zaslaly Německo a Francie dopis, v němž navrhují nezavádět úplný zákaz vstupu pro obyvatele Ruska, ale zpomalit 
proces udělování víz. Šéfka německého ministerstva zahraničí Annalena Berbocková zároveň navrhla zemím EU pozastavit 
zjednodušený vízový režim s Ruskem kvůli ruské agresi vůči Ukrajině. Nizozemsko mezitím podporuje zákaz udělování schengenských 
víz Rusům. 
 
Evropský soud pro lidská práva bude znovu projednávat stížnosti na Ukrajinu, které byly pozastaveny v důsledku rozsáhlé ruské 
invaze. 
 
Velvyslanec Turecka na Ukrajině byl předvolán kvůli údajné přepravě ruských raketových systémů S-300 přes Bospor. Turecko je 
údajně přepravilo ze Sýrie lodí Sparta II, která spadá pod definici válečné lodi. Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny vyjádřilo 
tureckému velvyslanci znepokojení nad přepravou raketových systémů ze Sýrie do Ruska přes Bosporský průliv. 
 
Energetická bezpečnost. 30. srpna se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po příjezdu inspektorů MAAE do Kyjeva setkal s 
generálním ředitelem Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaelem Grossim. Volodymyr Zelenskyj řekl, že jsou nutná 
strategická rozhodnutí "týkající se naléhavé demilitarizace stanice, stažení veškerého vojenského personálu Ruské federace s 
výbušninami, s jakýmkoliv druhem zbraní." Mluvčí prezidenta Ruské federace Dmytro Peskov den předtím prohlásil, že Rusko 
nezvažuje demilitarizaci zóny kolem jaderné elektrárny Záporoží. MAAE zahájí svou čtyřdenní návštěvu Jaderné elektrárny Záporoží 
31. srpna. Mychailo Podolyak, poradce vedoucího úřadu prezidenta, však oznámil, že Rusko záměrně ostřeluje koridory, jimiž má mise 
MAAE dosáhnout Jaderné elektrárny Záporoží. Podle prohlášení Evropské komise věnuje EU pět milionů tablet jodidu draselného na 
ochranu Ukrajinců před možným ozářením radiací. 
 
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj vyzval během svého projevu prostřednictvím videonahrávky na konferenci „Nordic Sea Shelf“ 
v Norsku Evropu, aby využila ukrajinské zásobníky plynu. Kromě toho vyzval k nákupu ukrajinské elektřiny a investovat do "zelené 
energie" Ukrajiny. Mezitím Norsko přidělí 2 miliardy korun (přes 200 milionů eur) na nákup zemního plynu pro Ukrajinu. Tento týden 
pobaltské země diskutovaly během kodaňského summitu o energetické bezpečnosti o tom, jak opustit ruské zdroje energie. V důsledku 
toho bylo dohodnuto, že do roku 2030 se kapacita výroby větrné energie na moři zvýší sedminásobně, aby se snížila závislost na ruské 
energii. EU dosáhla svého cíle v oblasti skladování plynu dva měsíce před dosažením cíle navzdory snížení ruských dodávek, uvedla 
agentura Bloomberg. Evropská unie dosáhla průměrné úrovně kapacity pro skladování plynu ve výši 80% dva měsíce před stanoveným 
cílem. 
 
Města pod útokem. Mykolajiv. 29. srpna byl Mykolajiv silněostřelován ruskými jednotkami. Občanská zařízení a přístavní infrastruktura 
byly poškozeny nebo zničeny. V důsledku ostřelování zahynulo 5 lidí a 33 bylo zraněno. Téhož dne ruští okupanti zaútočili na předměstí 
Mykolajeva a osady v Mykolajevské oblasti. 30. srpna byl zabit další civilista a jeden byl zraněn v důsledku ostřelování ruskou armádou. 
 
Charkov. V důsledku ruského ostřelování byl 29. srpna v Charkově zraněn civilista a byly poškozeny obytné budovy. Administrativní 
budovy v centru města byly částečně zničeny. 30. srpna bylo v důsledku ostřelování centrální části Charkova zabito 5 lidí a 7 bylo 
zraněno.  
 
Oblast Sumy. 29. srpna bylo napadeno 6 okresů oblasti. Celkem ruští okupanti vypálili 82 kusů munice: miny a náboje. 
 
Dněpropetrovská oblast. 29. srpna ruští nájezdníci ostřelovali 3 okresy oblasti. Jeden člověk byla zabit a druhý zraněn. Soukromé 
domy, kostel, podnik a elektrické vedení byly poškozeny a zničeny. V Nikopolu zůstalo 2600 rodin bez elektřiny. Druhý den se 
ostřelování opakovalo. Jeden člověk byl zraněn, jeden dům byl zničen a deset bylo poškozeno. V Nikopolu došlo k poškození 
autobusového nádraží, obchodů, dětské knihovny a elektrického vedení.  
 
Slovjansk. 30. srpna ruská armáda střílela na základnu evakuační jednotky ukrajinského Červeného kříže. Budova byla zničena, tři 
auta byla poškozena. 
 
Okupovaná města. Mariupol. Kvůli nedostatku potravin zorganizovali lidé vzpouru na distribučním místě humanitární pomoci.  
Ruští okupanti oznámili otevření 16 škol: čtyři z nich mají holé zdi a jedna nemá střechu.  
 
Záporožská oblast. V dočasně okupované čtvrti Pology v Záporoží byly spuštěny propagandistické noviny, které budou distribuovány 
zdarma. V důsledku nočního ostřelování Enerhodaru bylo zraněno 10 lidí. Nejméně 20 aut bylo zničeno nebo poškozeno. V Enerhodaru 
také ruští okupanti unesli několik učitelů z jejich domovů a odvezli na neznámé místo. V Berdyansku ruští vetřelci nezvládli pasportizaci 
obyvatelstva. V dočasně okupovaném městě dostalo ruské pasy za dva měsíce méně než 1% obyvatel. 
 
Krym. V Simferopolu zadržely okupační bezpečnostní síly pět teenagerů, kteří v parku křičeli ukrajinská hesla a zpívali ukrajinské 
písně. Byli obviněni z „diskreditace“ ruské armády. 

https://suspilne.media/276326-nimeccina-ta-francia-hocut-upovilniti-proces-vidaci-rosijskih-viz-zamist-ih-povnoi-zaboroni-politico/
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zaborona-viz-dlya-rosiyan-glava-mzs-nimechchini-zaproponuvala-krajinam-yes-kompromis-ostanni-novini-50266655.html
https://suspilne.media/276620-niderlandi-pidtrimuut-zaboronu-na-vidacu-sengenskih-viz-rosianam/
https://suspilne.media/276197-espl-vidnovit-rozglad-skarg-proti-ukraini-prizupinenij-cerez-povnomasstabne-vtorgnenna-rf/
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/rosiya-vivezla-s-300-iz-siriji-mzs-ukrajini-viklikalo-posla-turechchini-ostanni-novini-50266458.html
https://zmina.info/news/mzs-ukrayiny-vruchylo-turechchyni-notu-cherez-sudno-shho-moglo-perevezty-cherez-bosfor-rosijski-s-300/
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-08-30-22/h_30e79347b13cdb8d6c10fe892b48a99f
https://suspilne.media/276181-kreml-rosia-ne-zbiraetsa-demilitarizuvati-zonu-navkolo-zaes/
https://www.wsj.com/articles/u-n-inspectors-head-to-ukraine-nuclear-plant-as-safety-fears-grow-11661764952?mod=hp_lead_pos7
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1564550051430629378
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_5243
https://suspilne.media/276173-ukrainski-gazovi-rodovisa-mozut-vidigravati-dla-evropi-stabilizuucu-rol-zelenskij/
https://suspilne.media/276173-ukrainski-gazovi-rodovisa-mozut-vidigravati-dla-evropi-stabilizuucu-rol-zelenskij/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-to-use-nok-2-billion-to-help-procure-natural-gas-for-ukraine/id2925591/
https://www.reuters.com/business/energy/group-eu-countries-agree-boost-offshore-wind-power-capacity-2022-08-30/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-29/europe-nears-gas-storage-target-early-despite-russian-supply-cut#xj4y7vzkg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-29/europe-nears-gas-storage-target-early-despite-russian-supply-cut
https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/pfbid0wNtFMd3JdR44Jr2UEBkfZr4zsQqibXwnD5ojZtQ7yC3SHqoQpTjWoV5HkJb389eJl
https://t.me/mykolaivskaoblrada/3669
http://t.me/senkevichonline%20/2271
http://t.me/synegubov%20/4004
http://t.me/ihor_terekhov%20/451
http://t.me/Zhyvytskyy%20/4257
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1715
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1718
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0UDdyDaPBfdC7gSpP9wVvzSrRVW4PgYf69xCrA7UXBUtpH8tkygD62uPFsQJPFqj3l&id=100002572406499
https://t.me/andriyshTime/2594
http://t.me/andriyshTime%20/2587
https://zmina.info/news/rosiyany-rozpochaly-vypusk-chergovoyi-propagandystskoyi-gazety-na-okupovanij-terytoriyi/
http://t.me/orlovdmytroEn%20/906
http://t.me/orlovdmytroEn%20/914
https://zmina.info/news/za-dva-misyaczi-u-berdyansku-rozdaly-menshe-tysyachi-pasportiv-rf/
https://zmina.info/news/u-simferopoli-okupanty-zvynuvatyly-pidlitkiv-u-dyskredytacziyi-armiyi-rf-za-vykonannya-ukrayinskyh-pisen-okupaczijna-policziya/
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Cherson. K 29. srpnu ukrajinské ozbrojené síly osvobodily čtyři vesnice jižním směrem nedaleko Chersonu od ruských okupantů. 
Policie v Chersonu však již zaznamenala 15 válečných zločinů ruské armády proti civilnímu obyvatelstvu. 
 
Od 24. února bylo doloženo 311 případů násilného zmizení Ukrajinců na nově okupovaných územích. Oběti jsou aktivními členy 
místních komunit, včetně zástupců místních samospráv, novinářů, dobrovolníků, pedagogů, náboženských a kulturních osobností, 
aktivistů, kteří nesouhlasili s okupací, nebo členů jejich rodin. 
 
Lidská práva. Od počátku rozsáhlé invaze ruští okupanti každý den útočí na lékařskou infrastrukturu. 927 zdravotnických zařízení již 
bylo zasaženo. Z nich bylo poškozeno 800 objektů zdravotnické infrastruktury a dalších 127 objektů bylo zcela zničeno a nelze je 
obnovit. 
 
29. srpna ruští nájezdníci vystřelili na evakuační konvoj automobilů v šedé zóně v oblasti Záporoží. 
 
Na webových stránkách projektu „RussianWarCriminals“ byly shromážděny informace o 148 631 členech ruského vojenského 
personálu související s válečnými zločiny na Ukrajině. 
 
Bezpečnost životního prostředí. K 30. srpnu dosáhla výše škod způsobených ruskou invazí do přírody Ukrajiny 395 miliard UAH.  

 
Církev. Ukrajinská vláda schválila návrhy na uvalení osobních sankcí na hlavu ruské pravoslavné církve patriarchu Kirilla a dalších 
sedm jejích zástupců. Mezitím Vatikán v úterý poprvé řekl, že Rusko bylo agresorem ve válce na Ukrajině, čímž silně odsoudil invazi 
Moskvy po dřívějších komentářích papeže Františka, které podnítily kritiku z Kyjeva, píše New York Times. 
 
Dědictví. UNESCO podpořilo žádost Ukrajiny o zařazení Oděsy na seznam světového dědictví. Oděsa je považována za zapsanou 
na seznamu světového dědictví v nebezpečí, stejně jako místa světového dědictví Kyjev a Lvov, které jsou také ohroženy, píše Reuters. 
 
Digitální bezpečnost. Ukrajinská IT armáda vyřadila během dvou týdnů více než 450 ruských online zdrojů. Ukrajinská IT armáda 
navíc pozastavila práci ruských domácích analogů bankovních služeb, jejichž prostřednictvím mohli Rusové stále vydávat mezinárodní 
virtuální karty a převádět peníze. Ruská stránka pro hledání práce SuperJob, která začala působit v okupovaných oblastech Ukrajiny, 
byla také zakázána. Neznámí hackeři se nabourali do živého vysílání „Rádia Krym“ a zapnuli národní hymnu Ukrajiny. 
 
Potravinové zabezpečení. Poprvé od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu dorazila do Afriky loď s ukrajinským obilím. 
 
Jazyk. Od začátku rozsáhlé invaze více než 80% ukrajinských občanů začalo používat nebo požaduje komunikaci v ukrajinském 
jazyce. 
 
Čtenářský koutek. (v angličtině) 

● Názor: Jsem ukrajinský voják a přijal jsem svou smrt | The New York Times – ‘Chceme věřit, že my a naši milovaní, 
moderní lidé 21. století, už nemusíme zemřít na středověké barbarské mučení, epidemie nebo jako zajatci v koncentračních 
táborech. To je součástí toho, za co bojujeme: právo nejen na důstojný život, ale také na důstojnou smrt. Přejme si my, lidé 
Ukrajiny, dobrou smrt — například v našich vlastních postelích, až přijde čas. A ne, když ruské rakety zasáhnou naše domy 
za úsvitu. 

● Uvnitř okupované Ukrajiny: Fotografův účet z první ruky | The Washington Post – Fotoreportáž z Kremlu organizovaná 
tiskem do Doněcké oblasti. 

Statistiky. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 31. srpna 2022: 
personál – kolem 47 900, tanky – 1974, obrněná vozidla - 4312, dělostřelecké systémy – 1091, raketomety MLRS – 285, 
protiletadlové válečné systémy – 152, letouny – 234, vrtulníky – 204, bezpilotní letadla – 849, řízené střely – 196, čluny – 15, 
neobrněná technika a palivové nádrže – 3236, speciální vybavení – 103. 

Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 
● Od spuštění projektu Sharethetruths.org uplynulo přibližně 180 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://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrainskie-voyska-osvobodili-chetyre-sela-na-yuzhnom-napravlenii-cnn-50266461.html
https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid0scFER7hbsWNogvCZeqaxAQF4aD7sg4Qfj5N4DvzTCP4B6vjpSFtTC7KFTfdNveQNl
https://zmina.ua/event/rosiya-vykorystovuye-nasylnyczki-znyknennya-yak-metod-vedennya-vijny-pravozahysnyky/?fbclid=IwAR292_WveBBMT9wlN0R757l4Q5QwrptiduN_THu1Buc23-b6NFmiI6hkREY
https://moz.gov.ua/article/news/za-piv-roku-vorog-poshkodiv-800-obektiv-medzakladiv-ta-sche-ponad-sotnju-zrujnuvav-vschent-%E2%80%93-bogdan-boruhovskij?fbclid=IwAR2O6pB2tEvxLiQ4oezI9B_cdgsQXmbpdRgkMzXxGrpNBH1k0ikgHpVL6HA
https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/496
https://rwc.shtab.net/map
https://zmina.info/news/do-bazy-reyestru-voyennyh-zlochyncziv-vnesly-dani-majzhe-150-tysyach-rosijskyh-vijskovyh/
https://suspilne.media/276663-suma-zbitkiv-algoritmi-dla-obrahuvanna-skodi-ta-ekozagroza-mindovkilla-rozpovilo-pro-vpliv-vijni-na-prirodu-ukraini/
https://mkip.gov.ua/news/7617.html
https://www.nytimes.com/2022/08/30/world/europe/vatican-pope-russia-invasion.html?unlocked_article_code=2iQbOWaWtW07ModgwfgiU7q97zDPAJNu4QOluzhVaHtgUTNdpTr-zoqU2oMIUiJ5epiWGze6XbTw1OoHL80x3-_a6IT0Q-5uQwY7O5YZgE1gOyRDN_7RRff-C1VKBXvvsy5dQVxEBGWQC5_aZZka1FBMnXDEHKoi-KwXAwqs6EJhYfNEFSXSiJmdE3qsuugU67_IpOiaDDoD9LveWCR0flLEMiy-KDLEsbHecJZB_MaT5TcPthQ_Y_V2JVddmFaT9s205ZmeOeGfDBtLgYZUJzKiq74FLOr_zYnFq2oXsiy-z3_mAS24HFCvDfDKdhStZxIOlL03dqRkcMcuw7UxLskJfRFZUgeDdV1RKg&smid=tel-nytimes
https://www.reuters.com/world/unesco-supports-ukraine-bid-put-odesa-world-heritage-list-2022-08-30/
http://t.me/mintsyfra%20/3367
https://crimea.suspilne.media/ua/news/8919
https://suspilne.media/276421-vperse-z-lutogo-sudno-z-ukrainskim-zernom-pribulo-do-afriki-oon/
https://www.nytimes.com/2022/08/30/opinion/ukraine-soldier-war.html
https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2022/ukraine-occupied-life-photos/
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/

