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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 76. den 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Města pod útokem. Ruské jednotky v pondělí několikrát ostřelovaly Oděsu.Na město bylo vypáleno nejméně 7 střel. 

V důsledku ostřelování byla zničena turistická infrastruktura, včetně 5 budov. Nejméně čtyři rakety typu Onyx byly 
odpáleny v Oděské oblasti. K ostřelování Oděsy a leteckému poplachu v Kyjevě došlo hned poté, co Putin položil 
květiny na památník měst během průvodu ke Dni vítězství. Další ostřelování zasáhlo území dvou sloučených obcí v 
Sumské oblasti. V Mykolajevské oblasti ostřelování zabilo jednoho člověka. Ruské síly pravidelně střílely na obce 
v Mykolajevské oblasti a poškodily místní infrastrukturu. V Izjumu v Charkovské oblasti byla nalezena těla 44 mrtvých 
civilistů pod troskami domu, který v březnu zničili okupanti. Slovjansk v Doněcké oblasti byl aktivně ostřelován. V 
Dněpropetrovské oblasti trval letecký poplach celou noc, neboť obec Zelenodilsk, hraničící s Chersonskou oblastí, 
byla opět ostřelována. V Luhanské oblasti se boje soustředily kolem Belogorovky (mezi Popasnou a Lysyčanskem), 

zatímco pokračovalo ostřelování Severodoněcku a Lysyčansku. Ostřelování opět zasáhlo lysyčanskou ropnou rafinérii, 
jednu z největších v regionu. Požár se tak rozšířil na ploše 360 metrů čtverečních. V Doněcké oblasti jsou hlášeny 

závažné škody na civilní infrastruktuře v Maryjince. Ruské dělostřelectvo ostřelovalo večer a ráno bez přestávky 
Avdijivku, kde střely zasáhly bytové domy. V noci město Avdijivka zasáhly také dva nálety. Toreck, Zalizne a New York 
zůstávají pod neustálým ostřelováním. Podívejte se na mapu současného vývoje prostoru bojové činnosti.   

Mariupol.  Ruské síly se pokusily vyhodit do vzduchu most, po kterém měla probíhat evakuace z Azovstalu, jakmile 

evakuační konvoj vyrazil na cestu. Most byl terčem útoku proto, aby se zabránilo možné evakuaci ukrajinských 
jednotek z Azovstalu. Náměstek městské rady v Mariupolu Oleksandr Lašyn oznámil, že ruské síly zvažují použití 
chemických zbraní proti ukrajinským jednotkám, které zůstávají v Azovstalu. V Mariupolu se ruská armáda snažila 
vyhodit do povětří most, kde probíhala evakuace, řekl poradce starosty Mariupolu Petro Andrjuščenko.  

Okupovaná města. Ruské síly se pokoušely zorganizovat průvody ke Dni vítězství na dočasně okupovaných 
územích. Tyto průvody jsou jednoduchými, ale velmi účinnými prostředky kremelské propagandy, jejímž hlavním cílem 
je posílit důvěru obyvatelstva ve velikou ruskou armádu. V Melitopolu starosta tvrdí, že místní obyvatelé se k oslavám 
9. května nepřipojili. Zinscenovaný průvod byl organizován za účasti lidí přivezených z Krymu, Luhansku a vesnic z 
okolí Melitopolu. Celkově již Melitopol opustilo více než 60% populace, což je přibližně 70 000 obyvatel.  

V Chersonské oblasti okupanti nutí místní podnikatele, aby požádali o dočasné pracovní povolení, a vyhrožují 
zabavením majetku. Ruští zástupci nutí lidi ke spolupráci, zejména výrobce potravin, k nimž přicházejí se zbraněmi a 
požadují, aby pokračovali v práci. Podle nových předpisů smí podnik působit pouze s „dočasným povolením“ k práci 
vydaným „vojensko-civilní správou“.  

Na základě rozkazů nové samosprávy Chersonu ruské síly zahájily konfiskaci bytů chersonských obyvatel. 
Samozvaná místní samospráva požaduje, aby všichni vedoucí bytových družstev „poskytli seznamy bytů, jejichž 
majitelé opustili město Cherson, a prázdné byty předali dočasným migrantům, kteří přijeli ze zóny aktivních bojů“. 

V současné době opouští dočasně okupovaná území každý pátý obyvatel Chersonské oblasti, a to navzdory 
nedostatku oficiálních zelených koridorů. Vedoucí regionální vojenské správy Genadij Laguta hlásí, že území opustilo 
45% z celkového počtu obyvatel.  

Zahraniční politika. EU. Ukrajina předložila vyplněnou druhou část dotazníku pro získání statusu kandidáta na 

členství v EU. Předseda Evropské rady Charles Michel podnikl v pondělí překvapivou cestu do Oděsy, byl však nucen 
ukrýt se před raketovým útokem. Evropská unie zvažuje společné zadlužení na financování dlouhodobé rekonstrukce 
Ukrajiny, která může nakonec stát stovky miliard eur, píše agentura Bloomberg. Ukrajinští představitelé uvedli, že k 
zaplnění rozpočtové mezery způsobené ruskou invazí potřebují 5 až 7 miliard dolarů měsíčně. V případě schválení 
návrhu by balíček mohl být podobný tomu, který Evropská komise přijala před dvěma lety v reakci na pandemii viru 
covid-19. 

Dne 9. května se ve Štrasburku konal závěrečný ceremoniál konference EU o budoucnosti Evropy. Konference v 
pondělí představila návrhy pro lepší Evropu francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi a předsedkyni 
Evropské komise Ursule von der Leyenové. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rozsáhlejším reformám 
s cílem renovovat EU. Ve svém projevu podpořil snahy diskutovat o změnách smluv, jimiž se řídí celý blok. Macron 
řekl, že zatímco Ukrajina "je již členem rodiny Evropské unie," podle současných protokolů by trvalo "roky, ne-li 
desetiletí", než by byla Kyjevská žádost o členství dokončena. Třináct členských států EU se však postavilo proti 
"neuvážené a předčasné" revizi smluv EU.  

USA. Prezident Spojených států Joe Biden podepsal zákon o půjčce a pronájmu nazvaný Obrana demokracie na 
Ukrajině 2022. Toto opatření má USA usnadnit posílání zbraní a dodávek na Ukrajinu. Zákon o půjčce a pronájmu byl 
poprvé zaveden během druhé světové války a umožnil Spojeným státům poskytovat zbraně a další materiál 

https://www.reuters.com/world/europe/missiles-pound-ukraines-odesa-after-russia-marks-ww2-victory-2022-05-10/
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-9
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-9
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3479160-invaders-continue-to-storm-azovstal-trying-to-blow-up-evacuation-bridge.html
https://t.me/denisovaombudsman/5872
https://t.me/denisovaombudsman/5863
https://www.unian.ua/society/herson-novini-z-okupovanogo-mista-vijihali-blizko-45-zhiteliv-a-z-oblasti-kozhen-p-yatiy-golova-ova-novini-ukrajini-11819772.html
https://www.president.gov.ua/en/news/otrimannya-ukrayinoyu-statusu-kandidata-na-chlenstvo-v-yes-m-74933
https://www.president.gov.ua/en/news/otrimannya-ukrayinoyu-statusu-kandidata-na-chlenstvo-v-yes-m-74933
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-09/eu-weighs-joint-debt-to-fund-ukraine-s-long-term-reconstruction
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-23/ukraine-needs-nations-to-follow-up-on-aid-to-fill-5-billion-gap
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2862
https://twitter.com/DKinEU/status/1523638011950661634?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523638011950661634%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fen%2Feu-leaders-tell-ukraine-future-of-europe-is-also-your-future%2Fa-61730465
https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-05-09/biden-signs-act-to-speed-weapons-delivery-to-ukraine-video
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Spojencům. Ministerstvo obchodu USA pozastavilo 25% clo na dovoz oceli na dobu jednoho roku.  

Rada Evropy. Generální tajemnice Rady Evropy Maria Peichynovych-Burych navštívila Ukrajinu, 9. května navštívila 

mimo jiné Boroďanku a Irpiň.  

Japonsko. Po schůzce G7 Japonsko souhlasilo s embargem na ruskou ropu. Japonský premiér oznámil, že toto 

rozhodnutí vstoupí v platnost postupně a poskytne přechodné období k minimalizaci dopadu na ekonomiku.  

OSN Rada OSN pro lidská práva uspořádá ve čtvrtek zvláštní zasedání o Ukrajině. Setkání se zaměří na zhodnocení 
tamní situace, včetně zpráv o hromadných obětech v Mariupolu. Zasedání je svoláno v kontextu proseb ze strany 
Ukrajiny „Současná situace vyžaduje naléhavou pozornost rady vzhledem k nedávným zprávám o válečných zločinech 
a rozsáhlých násilnostech ve městě Buča a dalších osvobozených oblastech země, a k pokračujícím zprávám o 
masových obětech ve městě Mariupol,“ uvedla podle agentury Reuters ukrajinská velvyslankyně při OSN Jevhenija 
Filipenková.  

Média. V roce 2022 udělil výbor pro Pulitzerovu cenu zvláštní vyznamenání ukrajinským novinářům, kteří s odvahou 

a vytrvalostí informují o válce na Ukrajině rozpoutané Ruskem. „Navzdory bombardování, únosům, okupaci a dokonce 
i úmrtím ve svých řadách vytrvali ve snaze poskytnout přesný obraz o hrozné realitě, čímž vzdali čest Ukrajině a 
novinářům po celém světě,“ uvedla administrátorka Pullitzerových cen Marjorie Millerová. 

Čtenářský koutek. (v angličtině)  

● „Pobedobesie“ (vítězné šílenství) ve své nejčistší podobě. Jak Den vítězství v Rusku vychovává mladé vrahy 
a násilníky | war.ukraine.ua  

● Zatímco zuří válka, Ukrajina uvažuje o letech zotavení – POLITICO 
● Jak přemýšlet o přestavbě Ukrajiny - Bloomberg 

 
Statistiky. 

  
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 

10. května 2022: personál – kolem 26600, tanky – 1170, APV - 2808,  dělostřelecké systémy – 519, raketomety 
MLRS – 185, protiletadlové systémy – 87, letouny – 199, vrtulníky – 158, neobrněná technika a palivové 
nádrže – 1970, čluny – 12, bezpilotní letadla – 380, speciální vybavení – 41, řízené střely – 94. Sledujte také 
interaktivní počítadlo ruských ztrát.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Podpořte Vostok SOS. Nevládní organizace, která pomáhá najít přístřeší pro vnitřně vysídlené osoby, 
evakuuje lidi z oblasti konfliktu, shromažďuje a distribuuje humanitární pomoc vnitřně vysídleným 
osobám v Kyjevě, dodává humanitární pomoc osadám v přední linii a poskytuje psychologickou 
první 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.commerce.gov/news/press-releases/2022/05/raimondo-announces-temporary-suspension-232-tariffs-ukraine-steel
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/05/raimondo-announces-temporary-suspension-232-tariffs-ukraine-steel
https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/secretary-general-in-ukraine
https://www.aljazeera.com/economy/2022/5/10/japan-to-decide-russia-oil-embargo-timing-based-on-economy
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-calls-un-rights-session-cites-mariupol-mass-casualties-2022-05-09/
https://twitter.com/PulitzerPrizes/status/1523745915621715968?s=20&t=n2obvIYbVSIgYrAUerOPsg
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/9/pulitzer-prize-board-honours-courage-of-ukrainian-journalists#:~:text=%E2%80%9CThe%20Pulitzer%20Prize%20board%20is,said%20prize%20administrator%20Marjorie%20Miller.
https://war.ukraine.ua/history-and-politics/pobedobesie-victory-frenzy-in-its-purest-form-how-victory-day-in-russia-raises-young-murderers-and-rapists/
https://war.ukraine.ua/history-and-politics/pobedobesie-victory-frenzy-in-its-purest-form-how-victory-day-in-russia-raises-young-murderers-and-rapists/
https://www.politico.eu/article/ukraine-war-year-recovery/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=e22854263c-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_10_03_34&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-e22854263c-189729529
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-03/how-to-think-about-rebuilding-ukraine
https://minusrus.com/en
https://vostok-sos.org/en/about/mission/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

