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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 74-75 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Města pod útokem. V Bilogorovce v Luhanské oblasti shodili ruští okupanti leteckou bombu na školu, kde se 

ukrývalo 90 lidí. Pod troskami bylo zabito asi 60 lidí, přičemž asi 30 bylo zraněno. Během ostřelování Lysyčansku 
zasáhla jedna z raket rafinérii ropy. Záchranáři nedokázali uhasit požár kvůli nebezpečí výbuchu, a kvůli neprodleně 
zahájené dělostřelecké palbě. V důsledku ostřelování obce Šypilová v Luhanské oblasti byl zničen obytný dům, pod 
troskami zůstalo podle předběžných informací 11 lidí. Luhansk Ředitel Krajské vojenské správy Serhii Haidai říká, že 

ruské jednotky se snaží odříznout Luhanskou oblast od Ukrajiny tím, že převezmou kontrolu nad silnicí Lysyčansk-
Bachmut. Také v Rubižném a Bilohorivce se odehrávají těžké boje. Vzhledem k tomu, že se odehrávají těžké bitvy, 
evakuace civilistů již není možná. Ruské vojenské síly střílely na civilisty v Doněcké oblasti. Kramatorsk, Družkivka, 
Konstantynivka a Bachmut byly pod útokem. Oděsa byla o víkendu pod palbou. V oblasti Oděsy byly odpáleny 4 

řízené střely s použitím strategických bombardérů, 252 bytů bylo poškozeno raketovým útokem. V neděli zasáhly 
obydlenou oblast Oděsy dvě střely, jedna byla sestřelena protivzdušnou obranou. Útoky na ukrajinské hranice 
pokračují. Ruské síly ostřelovaly pohraniční obce v Černigivské a Sumské oblasti. V Černihivské oblasti explodovalo 
několik min ve vzdálenosti asi 1,5 kilometru od hranic, zatímco v Černihivské oblasti zasáhly letecké údery 7 obcí. 
 
Mariupol.  Azovský pluk uspořádal online tiskovou konferenci o situaci v Azovstalu. Některé z hlavních zpráv z 

rozhovoru. Situace zůstává kritická, boje pokračují a ruské síly vstupují do perimetru ocelárny. Podle jejich odhadů 
bylo zabito téměř 2500 ruských vojáků a asi 5000 zraněno. Více než 60 tanků bylo zničeno a 30 poškozeno. V 
Mariupolu bylo zabito přibližně 25 000 lidí, většinou civilistů. Během některých dní na město spadlo i 150 bomb. Nikdo 
z ukrajinské armády nenutil ani nedržel civilisty záměrně v továrně. Lidé se báli odejít a nemohli odejít kvůli neustálému 
ostřelování a bitvám kolem. Zbývající vojáci přísahali, že budou bojovat tak dlouho, dokud budou naživu, aby odrazili 
ruské okupanty. Dostat se do zajetí není alternativa, protože ruské jednotky je zabijí, což byl případ jednoho ze zajatých 
bojovníků. Proto je jediná možnost vysvobození do třetí země. V současné době zůstávají v továrně stovky raněných 
a mrtvých vojáků.  
 
Od 8. května byly z civilistů ukrývajících se v ocelárně evakuovány všechny ženy, děti a starší lidé. Celkem bylo z 
Azovstalu evakuováno 300 civilistů. Počet civilních obětí pod troskami ocelárny však zůstává neznámý. Ne všichni 
civilisté se mohli dostat do Záporoží po filtračním táboře, který je součástí evakuace. Jedno dítě bylo odděleno od své 
matky, protože žena byla lékařka ošetřující vojáky v továrně. Žena byla držena ruskými silami v táboře, zatímco dítě 
bylo posláno do Záporoží.  
 
Okupovaná města. Na dočasně okupovaných územích nutí ruské úřady lidi 9. května slavit Den vítězství. V 

Energodaru v oblasti Záporoží ruské síly cíleně odebírají civilistům doklady a tvrdí, že je po průvodu vrátí. V 
Chersonské oblasti jsou hlavy obecní samosprávy nuceny pod hrozbou smrti podporovat a organizovat oslavy Dne 
vítězství. Totéž se týká podnikatelů, kteří byli výhrůžkami donuceni postkytnout finanční prostředky na oslavy. Ve 
všech významných městech okupanti vyvěsili billboardy a světelnou výzdobu se sovětskými symboly a vyzvali 
obyvatele, aby se připojili k průvodu "Nesmrtelného pluku". V samotném Chersonu útočníci připravili pódium a 
fotografie ze sovětských časů na náměstí Svobody. Existují informace, že Rusové dovážejí lidi ze Simferopolu a 
takzvané Doněcké lidové republiky pro posílení účasti. V Melitopolu plánují ruští okupanti 9. května ve městě 
provokace. Podle starosty města Ivana Fedorova ruské síly plánují střílet na lidi, rozptýlit protestující během oslavy 
Dne vítězství, a pak z toho obvinit ukrajinskou armádu.  
 
Požáry zasáhly 130 hektarů lesů v Chersonské oblasti. Ruské síly však neumožňují požáry hasit .  
 
Zahraniční politika. Schůzka G7 se konala v neděli 8. května a byla věnována další podpoře Ukrajiny. Prezident 

Zelenskyj se obrátil na skupinu s prohlášením, v němž zdůraznil hlavní cíl Ukrajiny zajistit úplné stažení ruských 
vojenských sil a vybavení z celého území Ukrajiny a zajistit její schopnost bránit se v budoucnu. Výsledkem zasedání 
bylo oznámení těchto rozhodnutí: 1) skupina G7 postupně odstraní závislost na ruské energii, včetně postupného 
ukončení nebo zákazu dovozu ruské ropy; 2) přijme opatření k zákazu nebo jinému zabránění poskytování klíčových 
služeb, na nichž je Rusko závislé, a to uvalením sankcí na všechna odvětví; 3) skupina bude i nadále přijímat opatření 
proti ruským bankám napojeným na globální ekonomiku a systémově kritickým pro ruský finanční systém; 4) zabrání 
soukromým společnostem v získávání příjmů na podporu ruského režimu; 5) společné úsilí se zaměří na finanční elity 
a rodinné příslušníky, kteří podporují prezidenta Putina. 
 
Premiér Kanady Justin Trudeau v neděli navštívil Kyjev a Irpiň. Během neohlášené návštěvy premiér odhalil plány na 
další vojenskou pomoc, včetně dronových kamer, satelitních snímků, ručních palných zbraní, munice a další podpory, 
jako například financování odminovacích operací. Rovněž bude zavedeno více sankcí a ustanovení k udržení 
celosvětové potravinové bezpečnosti.  
 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/08/ukraine-luhansk-school-bomb-russia/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
http://t.me/luhanskaVTSA%20/2444
https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-high-precision-missiles-hit-airfields-odesa-region-2022-05-07/
https://youtu.be/GmRWPOoESGQ
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-08/mariupol-steel-plant-s-dead-men-defenders-call-for-rescue-plan
https://nyti.ms/3kNhRtQ
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/8/7344950/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/8/7344950/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/8/7344950/
https://hromadske.ua/posts/okupanti-obmanom-zbirayut-lyudej-na-9-travnya-u-zaporizkij-oblasti-vidbirayut-dokumenti-i-obicyayut-viddati-u-cej-den
https://hromadske.ua/posts/okupanti-obmanom-zbirayut-lyudej-na-9-travnya-u-zaporizkij-oblasti-vidbirayut-dokumenti-i-obicyayut-viddati-u-cej-den
https://hromadske.ua/posts/na-hersonshini-goryat-lisi-ale-rosijski-okupanti-zaboronyayut-yih-gasiti
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/08/g7-leaders-statement-2/
https://www.reuters.com/world/europe/canadian-pm-justin-trudeau-visits-irpin-town-ukraine-says-mayor-2022-05-08/
https://www.reuters.com/world/europe/canadas-trudeau-announces-new-weapons-ukraine-visit-kyiv-2022-05-08/
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Předseda německého Spolkového sněmu Baerbel Bass přijel do Kyjeva, aby se zúčastnil akcí ke dni památky konce 
2. světové války a setkal se s prezidentem Zelenským. Schůzka se zaměřila na zajištění další vojenské pomoci, kterou 
má Německo poskytnout Ukrajině.  
 
Komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatović během čtyřdenní návštěvy Kyjeva a navštívila také předměstí 
ukrajinského hlavního města zničená ruskými jednotkami. 
 
První dáma USA Jill Bidenová přijela na neohlášenou návštěvu do Užhorodu, kde navštívila centrum pro evakuované 
a setkala se s manželkou ukrajinského prezidenta Olenou Zelenskou. Dříve se dr. Bidenová setkala s ukrajinskými 
uprchlíky v Rumunsku během své víkendové návštěvy. 
 
V Kyjevě byla znovu otevřena velvyslanectví Kanady a USA. Americká chargé d'affaires na Ukrajině Christina 
Quinnová se vrátila na kyjevské velvyslanectví, stejně jako kanadská velvyslankyně Larysa Galadza. 
 
Zahraniční pomoc. Skupina G7 již poskytla 24 miliard USD na rok 2022 pomocí jak finančních, tak i materiálních 
prostředků. Kromě práce na dlouhodobých plánech skupina rovněž zvýší kolektivní krátkodobou finanční podporu, aby 
pomohla Ukrajině zacelit mezery ve rozpočtu a poskytnout občanům základní služby.  
 
Spojené státy také oznámily nový balíček finanční podpory pro Ukrajinu, který posílí krátkodobou finanční pomoc s 
cílem uspokojit potřeby a zajistit nepřetržité poskytování základních služeb pro občany. Ve spolupráci s ukrajinskými 
orgány a mezinárodními finančními institucemi budeme podporovat brzkou obnovu a rekonstrukci Ukrajiny. Americké 
ministerstvo zahraničí poskytne Ukrajině další vojenskou pomoc ve výši 150 milionů dolarů.  
 
Spojené království také poskytne Ukrajině vojenskou podporu ve výši 1,3 miliardy liber. Nový příslib téměř 
zdvojnásobuje dřívější závazky Británie vůči Ukrajině a vláda uvedla, že jde o nejvyšší míru výdajů na konflikt od válek 
v Iráku a Afghánistánu, ačkoliv neuvedla podrobnosti tohoto výpočtu. 
 
Kanadský premiér rovněž oznámil svůj záměr dočasně zrušit na dobu jednoho roku obchodní cla na ukrajinský dovoz. 
Kromě toho Kanada navrhuje poskytnout 1 miliardu dolarů v půjčkách prostřednictvím účtu pro Ukrajinu spravovaného 
MMF, a 500 milionů dolarů v dodatečné vojenské pomoci. 
 
Sankce Spojené státy oznámily nový balíček sankcí vůči Rusku. Balíček zahrnuje odříznutí prokremelských médií 

(Channel One, Russia-1 a NTV) od amerických inzerentů a výrobních technologií, zákaz Ruska využívat služby, jako 
je podnikové poradenství a účetnictví, zavedení nových kontrol vývozu do ruského průmyslového odvětví, a konečně 
2600 vízových omezení pro ruské a běloruské úředníky, jakož i první sankce proti vedoucím pracovníkům 
Gazprombank. 
 
Spojené království také zavedlo další kolo sankcí proti Rusku v celkové výši 1,7 miliardy liber hodnoty zboží. Balíček 
zvýší dovozní cla na platinu a palladium o 35% a zavede zákaz vývozu zaměřený na klíčové materiály, jako jsou 
chemické látky, plasty, pryž a stroje.  
 
Kanada ukládá sankce za poskytování nepřímé nebo přímé podpory ruské armádě 21 dalším osobám ruské 
národnosti, včetně oligarchů a blízkých spolupracovníků ruského režimu, jakož i 19 osobám v ruském obranném 
sektoru a pěti subjektům. 
 
Nedávné průzkumy veřejného mínění. Sociologická společnost Rating zveřejnila výsledky celostátního průzkumu o 
postojích lidí k sovětské minulosti, roli a účasti Ukrajinců ve druhé světové válce, národně osvobozeneckém hnutí, 
vnímání historických postav, postoji k zákazu sovětských symbolů a demontáži památek. Otázky národnosti, jazyka a 
postoje k různým etnickým skupinám byly zkoumány samostatně. Ke konci dubna 2022 zaznamenala Ukrajina nejnižší 
míru nostalgie za rozpadem SSSR v historii výzkumů (11%). Drtivá většina Ukrajinců – 87% - odpověděla "Nelituji 
rozpadu Sovětského svazu". A co víc, všechno "sovětské" je dnes často vnímáno jako ruské, a proto – nepřátelské. 
Hlavním důvodem je používání sovětských symbolů a spekulace o "společné" historické minulosti ruskou propagandou 
ve válce proti Ukrajině. 
 
Dochází také k významným změnám v používání ruského a ukrajinského jazyka. Společnost Rating hlásí trvalý pokles 
rusky hovořícího segmentu Ukrajinců: v roce 2012 bylo zhruba 40% rusky hovořících respondentů, na konci roku 2021 
– 26%, na začátku války v plném rozsahu – 18%, na konci dubna 2022 – 15%. V roce 2022 se rusky mluvící většinou 
identifikují jako „dvojjazyční“ (od 15 do 33%). Počet těch, kteří doma neustále používají pouze ukrajinštinu, se mírně 
zvýšil ze 44% na 51%. 80% respondentů považuje ukrajinštinu za svůj rodný jazyk 
 
Mezi klíčovými posuny je přehodnocení postoje ke Dni vítězství 9. května. Před rokem 2022 byl tento den vnímán 

https://www.president.gov.ua/en/news/glava-derzhavi-zustrivsya-z-prezidentom-bundestagu-nimechchi-74897
https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/visit-to-ukraine-commissioner-mijatovic-calls-for-continuous-support-and-justice-for-victims-of-the-war
https://www.state.gov/150-million-in-additional-u-s-military-assistance-for-ukraine/
https://www.reuters.com/world/europe/uk-provide-13-billion-pounds-further-military-support-ukraine-2022-05-07/
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/05/08/prime-minister-visits-kyiv-ukraine
https://www.theguardian.com/us-news/2022/may/08/us-unveils-new-sanctions-on-russia
https://www.gov.uk/government/news/uk-punishes-putin-with-new-round-of-sanctions-on-17-billion-of-goods
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/05/08/prime-minister-visits-kyiv-ukraine
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/desyatyy_obschenacionalnyy_opros_ideologicheskie_markery_voyny_27_aprelya_2022.html
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drtivou většinou (80%) dospělé populace jako osobně významný, v roce 2022 se pro velkou část respondentů stal 
památkou minulosti (36%), nebo obyčejným dnem (23%) . Kromě toho se „vítězná“ symbolika dne změnila na 
„památku“: 80% respondentů označuje svátek jako Den památky a pouze 15%  jako Den vítězství 
  
Potravinové zabezpečení. Rusové vyvážejí olej ze závodu na výrobu slunečnicového oleje Polohy, – uvedla 
komisařka pro lidská práva Ljudmyla Denisovová. 
 
Justin Trudeau oznámil poskytnutí 25 milionů dolarů Světovému potravinovému programu v rámci úsilí o zajištění 
potravin. Kanada také pomůže Ukrajině vyvinout řešení, jak vyvážet uskladněné obilí, pro udržení celosvětové 
potravinová bezpečnost.  
 
Kultura V Hluchivu v Sumské oblasti ruské rakety zničily židovský hřbitov, kde byly pohřbeny oběti pogromu z roku 

1918.  
 

Legendární Bono z kapely U2 navštívil Ukrajinu a překvapil koncertem v kyjevském metru. Členové kapely Bono a 
Edge také navštívili Buču a Irpiň, aby se dozvěděli o důsledcích ruské invaze pro Kyjevskou oblast. Během návštěvy 
Irpini Bono diskutoval o charitativní kampani pro obnovu kyjevských předměstí.  
 
Čtenářský koutek. (v angličtině)  

● U příležitosti "Dne vítězství" bychom vám rádi připomněli článek "Ruský mýtus o Velkém vítězství a Ukrajině" 
od Ilji Levčenka. V posledních měsících se Kreml pokoušel získat alespoň nějaká vítězství, která by mohla být 
prezentována během dnešního průvodu v Moskvě. Ilja Levchenko rozvádí kořeny Putinovy touhy "kolonizovat" 
Ukrajinu, veřejnou podporu, a to, jak se historie ruské diktatury znovu opakuje.  

● „Jsem plný nenávisti“: bitva o Charkov vyvolává vzpomínky na druhou světovou válku | The Guardian – 
Obyvatelé ukrajinského domova důchodců vzpomínají, jak pomáhali ruské armádě v boji s nacistickým 
Německem v Charkově. 

● Den vítězství je pro Evropu varováním v oblasti lidských práv – POLITICO 
● Ruské úřady přejmenovaly Luhansk na Vorošilovgrad. Před deseti lety napsal významný ukrajinský 

spisovatel knihu "Vorošilovgrad", ve které vysvětlil místní život a pravidla. Přečtěte si diskusi kde se dozvíte 
více o “patronovi”, Klimentu Vorošilovovi, který inspiroval staronové jméno Luhansku.  

 
Statistiky. 

● V Kyjevě bylo od začátku války ostřelováním poškozeno více než 200 obytných budov, 46 škol, 30 mateřských 
škol a více než 70 zařízení městské infrastruktury.  

● Horká linka Ministerstva vnitra obdržela od Rusů 32 000 žádostí o pomoc při hledání jejich vojáků.  
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 

9. května 2022: personál – kolem 25650, tanky – 1145, APV - 2764, dělostřelecké systémy – 513, raketomety 
MLRS – 185, protiletadlové systémy – 87, letouny – 199, vrtulníky – 158, neobrněná technika a palivové 
nádrže – 1970, čluny – 12, bezpilotní letadla – 377, speciální vybavení – 41, řízené střely – 94. Sledujte také 
interaktivní počítadlo ruských ztrát.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Podpořte charitativní organizaci “Kryjivka Vilnych” (Útulek svobodných), která pomáhá s humanitární 
podporou a evakuací v Donbasu. Tato nevládní organizace byla jednou z klíčových organizací, které 
poskytovaly pomoc během dočasné okupace Černihivské a Kyjevské oblasti. Zde najdete údaje o 
jejich bankovním účtu.  

● Podpořte nadaci Prytula. Nadace Serhije Prytuly provozuje nákup vybavení, zdravotnického 
materiálu a vozidel pro armádu. Další oblastí jejich činnosti je humanitární pomoc. 

● Sdílejte aktuální informace o situaci na Ukrajině, a to buď na sociálních sítích, v místních médiích, 
nebo šířením těchto stručných novinek.  

● Přihlaste se k odběru našich denních aktualizací na Twitteru a na našich webových stránkách.  
● Náš projekt můžete podpořit dary prostřednictvím služby PayPal. Více informací zde. 

Děkujeme vám za podporu Ukrajiny! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině! 

https://www.reuters.com/world/americas/canada-help-ukraine-find-options-export-grain-ease-supply-worries-trudeau-2022-05-09/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/05/8/7344914/
https://www.euronews.com/2022/05/08/bono-of-u2-gives-a-show-in-the-metro-of-kyiv
https://sharethetruths.org/2022/04/05/the-russian-myth-of-the-great-victory-and-ukraine/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/08/ukraine-kharkiv-battle-evokes-memories-second-world-war?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1652028553
https://www.politico.eu/article/victory-day-russia-human-rights-warning-europe/
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