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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. 77. den 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Města pod útokem. Ruské jednotky počtvrté ostřelovaly most přes ústí Dněstru v Oděské oblasti. Most je jediným přímým spojením 
mezi severem a jihem regionu, jehož narušení by mohlo vést k izolaci části regionu, jakož i k maření logistiky v rámci regionu i 
mimo něj. K výbuchům došlo v různých částech okresu Šostka, Sumská oblast. V Dněpropetrovské oblasti pokračují ruské síly v 
ostřelování komunit na hranici s Chersonskou oblastí. V Chersonu bylo slyšet mnoho explozí, nejhorší situace však přetrvává v 
osadách hraničících s Mykolajivem a Dněpropetrovskem. Aktivní ostřelování tam pokračuje. V regionu jsou lesní požáry, ale ruští 
vojáci nedovolují, aby požáry někdo uhasil. Desítky vesnic a osad jsou ponechány bez elektřiny a vody. V Doněcké oblasti 
pokračuje ostřelování – ve Svitlodarsku dnes ráno zaútočily ruské síly zakázanými fosforovými bombami a ve Slovjansku zazněly 
exploze. Všechny osady Luhanské oblasti byly během dne neustále ostřelovány. Hlavní plynovod v Sjevjerodonecku byl poškozen 
– město zůstalo bez elektřiny, vody a plynu. 

Ukrajinská armáda osvobodila 4 osady v Charkovské oblasti: Čerkaski Tyšky, Ruski Tyšky, Rubižne a Bajrak. Osvobození přichází 
po úspěšné protiofenzívě ukrajinských sil v Charkovské oblasti. Prezident Zelenskyj hlásí, že ukrajinské síly vytlačují ruské jednotky 
z Charkovské oblasti zpět k ruským hranicím.  

Mariupol. Guvernér Doněcké oblasti říká, že více než 100 civilistů stále zůstává uvězněno v obležené ocelárně Azovstal v 
Mariupolu, a to i po sérii evakuačních misí. Ostřelování ocelárny Azovstal pokračuje, nad elektrárnou jde černý kouř. Azovský prapor 
zveřejnil fotografie vojáků, kteří bojují v ocelárně.  

Zahraniční politika. Ministři zahraničních věcí Dánska a Německa navštívili Ukrajinu. Nizozemský ministr zahraničí Hoekstra 
navštívil Irpiň, zatímco ministr zahraničí Baerbock navštívil Buču. Dánsko a Německo oznámily další dodávku 12 houfnic na Ukrajinu 
a podporu výcviku v jejich používání. Během tiskové konference se ministr zahraničí Baerbock také zmínil, že Ukrajině by mohl být 
udělen "status kandidátské země", ale nebude existovat "žádná zkratka" při získávání statusu členství v EU. V důsledku návštěvy 
také německé ministerstvo zahraničí oznámilo znovuotevření německého velvyslanectví na Ukrajině po jeho únorové evakuaci. 
Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba poděkoval a vyjádřil oběma ministrům zahraničí vděčnost za jejich návštěvu Kyjeva.  

Seimové z Litevské republiky jednomyslně uznali Rusko jako stát podporující a provádějící terorismus a jeho činnost na Ukrajině 
označili za genocidu. Zákonodárci vyzvali k pokračování v trestním stíhání a k vytvoření mezinárodního soudu, který by stíhal ruské 
funkcionáře odpovědné za válku na Ukrajině. 

Česká republika se oficiálně připojila k Radě OSN pro lidská práva. Česká republika byla zvolena, aby obsadila volné místo v Radě 
pro lidská práva OSN poté, co bylo v dubnu 2022 vyloučeno Rusko.  

Americká Sněmovna reprezentantů schválila 40 miliardový balíček vojenské a humanitární pomoci pro Ukrajinu. Balíček zahrnuje 
mimo jiné 6 miliard dolarů na bezpečnostní pomoc, včetně výcviku, vybavení, zbraní a podpory; 8,7 miliardy dolarů na doplnění 
zásob amerického vybavení poslaných na Ukrajinu a 3,9 miliardy dolarů na operace evropského velení. Balíček pomoci navíc počítá 
s humanitární pomocí - 5 miliard dolarů na řešení potravinové nejistoty v celosvětovém měřítku v důsledku konfliktu a téměř 9 
miliard dolarů na fond ekonomické podpory pro Ukrajinu. 

V Kyjevě bylo  znovu otevřeno 36 diplomatických institucí. 

Bělorusko. Bělorusko přesunulo „jednotky zvláštních operací“ na hranici s Ukrajinou jako druhou součást inspekce svých 
vojenských si, a to týden poté, co Bělorusko zahájilo inspekci svých sil v blízkosti ukrajinské, polské a litevské hranice. „Pro zajištění 
bezpečnosti Běloruské republiky v jižním směru jsou jednotky speciálních jednotek rozmístěny ve třech taktických směrech,“ uvedlo 
běloruské ministerstvo obrany v prohlášení. Podle představitelů Běloruska vytvořily ukrajinské ozbrojené síly údajně skupiny v 
jižním operačním směru s celkovým počtem 20 000 osob. Také USA a jejich spojenci představují pro zemi hrozbu, stejně jako 
zesílení jejich přítomnosti na běloruských hranicích. Bělorusko je proto nuceno reagovat, aby se ochránilo.  

Ekonomická bezpečnost. Evropská banka pro obnovu a rozvoj ve své poslední zprávě  předpovídá větší ekonomické zpomalení 
na Ukrajině v důsledku rozsáhlé ruské invaze. Podle prognózy bude ukrajinská ekonomika v roce 2022 čelit zápornému růstu o 
20%. Odhaduje se, že 30-50% podniků bude nuceno ukončit svou činnost. Dopad války nebude omezen pouze na Ukrajinu, ale 
bude mít dopad i na celý region.  

Sankce. WHO pozastaví veškeré aktivity v Rusku a zváží také uzavření své kanceláře v Moskvě. WHO podpořilo usnesení 
připravené Ukrajinou a členy Regionálního výboru pro Evropu. Organizace přestane pořádat všechny akce (konference, semináře, 
setkání) v Ruské federaci pod záštitou WHO. Zváží rovněž přesun Evropského úřadu pro prevenci a kontrolu nepřenosných nemocí 
organizace mimo Ruskou federaci. 

Zdravotní bezpečnost. Světová zdravotnická organizace hlásí, že od počátku ruské rozsáhlé invaze na Ukrajinu zemřelo nejméně 
3000 lidí s chronickými nemocemi. "40% ukrajinských rodin má alespoň jednoho člena, který potřebuje stálou léčbu, kterou již 
nemohou najít, což podle odhadů vedlo k nejméně 3000 předčasným úmrtím, kterým se dalo předejít," řekl Hans Kluge, regionální 
ředitel pro Evropu. Zprávy aktivistů, kteří zůstali na okupovaných územích, například v Chersonské oblasti, přitom naznačují kritický 
nedostatek lékařských zásob. V Mariupolu by do konce roku mohlo na nemoci a nesnesitelné podmínky zemřít více než 10 000 lidí 

https://www.reuters.com/world/europe/missiles-pound-ukraines-odesa-after-russia-marks-ww2-victory-2022-05-10/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/zelenskiy-says-ukraine-forces-pushing-back-russia-troops-in-kharkiv
https://t.me/polkazov/4472
https://t.me/polkazov/4472
https://t.me/polkazov/4472
https://twitter.com/WBHoekstra/status/1523960336671551493?s=20&t=MJ67MX8sbwlmzj9ARRqt2Q
https://twitter.com/ABaerbock/status/1523975468365623296?s=20&t=fufVdqy2lO2WfrP4R-PwHQ
https://www.reuters.com/world/europe/german-foreign-minister-visits-ukraine-first-stop-bucha-2022-05-10/
https://www.rferl.org/a/lithuania-resolution-russia-genocide/31842970.html
https://www.reuters.com/world/europe/czech-republic-elected-replace-russia-un-rights-council-2022-05-10/
https://www.reuters.com/world/europe/czech-republic-elected-replace-russia-un-rights-council-2022-05-10/
https://www.voanews.com/a/us-house-passes-40-billion-bill-to-bolster-ukraine-against-russian-invasion/6566509.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3480169-u-kievi-vze-vidnovili-robotu-36-inozemnih-predstavnictv-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3480169-u-kievi-vze-vidnovili-robotu-36-inozemnih-predstavnictv-prezident.html
http://t.me/modmilby%20/14150
https://www.ebrd.com/news/2022/war-in-ukraine-and-inflation-slow-growth-in-ebrd-regions.html
https://www.ebrd.com/rep-0522.pdf
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-who-vote/world-health-organization-members-pass-resolution-against-russia-idUSKCN2MW14E
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/least-3000-have-died-ukraine-want-disease-treatment-who-2022-05-10/
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2022/opening-remarks-at-the-special-session-of-the-who-regional-committee-for-europe
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kvůli nedostatku zdravotnického materiálu a služeb, říká starosta města.  

Zabezpečení potravin. Rusko nadále Ukrajině odebírá obilí. Bylo nahlášeno, že ukradené obilí bylo odvezeno do Sýrie. Dříve se 
ruské úřady snažily doručit ho Egyptu, ale ukrajinské ministerstvo zahraničí dohodu zablokovalo. Také se uvádí, že kromě obilí 
ruská armáda krade zásoby řepy, brambor a zelí. Části Afriky už údajně začínají pociťovat dopad narušených potravinových řetězců 
způsobených ruskou invazí na Ukrajinu.  

Energetická bezpečnost. Ukrajina je nucena částečně zastavit dodávky ruského plynu přes své území. Ukrajina nebude schopna 
přijmout plyn v Sochranivce, jednom ze dvou přeshraničních míst, které zpracovávají ruské proudy, od 7 hodin místního času ve 
středu poté, co okupační síly přerušily provoz na kompresorové stanici, hlásí Bloomberg. Očekává se proto, že ukrajinský dodavatel 
přesměruje dodávky plynu přes distribuční místa nacházející se v oblastech kontrolovaných Ukrajinou.  

Prezident Zelenskyj ve svém denním projevu informoval, že zvláštní skupina mezinárodních odborníků, jíž předsedají Michael 
McFaul a Andriy Yermak, navrhla plán pro energetické sankce. Jedná se o podrobný dokument, který popisuje, co je třeba udělat, 
aby bylo pro Rusko skutečně obtížné tuto válku financovat, ale zároveň, aby globální ekonomika neutrpěla ztráty v důsledku 
omezení ruských energetických zdrojů. 

Kultura. Ukrajinská kapela Kalush Orchestra postupuje do finále Eurovize 2022. Rusko a Bělorusko se soutěže neúčastní a nemají 
možnost hlasovat. 

Dekolonizace. S ohledem na ruskou válku na Ukrajině Finsko a Švédsko přehodnotily svou bezpečnostní politiku. Obě země 
vyjádřily ochotu uvažovat o vstupu do NATO po letech neutrality. V případě Finska, které přímo hraničí s Ruskem, vyvolávají 
současné události na Ukrajině vzpomínky na zimní válku mezi SSSR a Finskem. Tehdy Finsko požádalo Ligu národů a mezinárodní 
partnery o podporu. Objevily se však obavy o jednomyslnost rozhodnutí. To, co pozorujeme na Ukrajině, má mnoho společného s 
tím, jak SSSR v roce 1939 zaútočil na Finsko a jak Rusko v roce 2022 zaútočilo na Ukrajinu. Více se dočtete v nedávném článku 
"Válka za mír" od Oleksandry Kotliar, historičky amerických dějin, Illiji Levchenko, historika umění. 

Čtenářský koutek. (v angličtině)  
● Okupace. Ztráty Ukrajiny během druhé světové války způsobené nacisty a komunisty — Тексти .org.ua (texty.org.ua) 
● „Jaké osvobození?“: Přeživší z Mariupolu zachráněni z posledního civilního bunkru popisují hrůzy obléhání | Ukrajina | 

The Guardian 
● "Našli ženu, která vypadala jako moje dcera, ale bez hlavy" | Бабель (babel.ua) — Jak dobrovolníci, státní zástupci a 

policie společně s kriminalisty z Francie identifikují Ukrajince zabité Rusy — reportáž z márnice v Buče. 
 
Statistiky. 

● Podle Economist Intelligence Unit patří 70% globálního HDP zemím, které podporují pozici Západu, 61% světového HDP 
a 16% jeho obyvatel patří zemím, které aktivně odsuzují Rusko.  

● 400 náboženských budov bylo zničeno kvůli ruskému ostřelování.  
● Od začátku ruské války proti Ukrajině bylo v celé zemi zabito 3381 civilistů a dalších 3680 bylo zraněno, říká OSN. Skutečná 

daň je podstatně vyšší. 
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 11. května 

2022: personál – kolem 26350, tanky – 1187, APV - 2856, dělostřelecké systémy – 528, raketomety MLRS – 185, 
protiletadlové systémy – 87, letouny – 199, vrtulníky – 158, neobrněná technika a palivové nádrže – 1997, čluny – 12, 
bezpilotní letadla – 310, 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.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-10/card/russia-flagged-ships-transport-stolen-grain-to-syria-ukraine-says-XldruHiMyqmJMUYskuRU
https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-05-10/card/russia-flagged-ships-transport-stolen-grain-to-syria-ukraine-says-XldruHiMyqmJMUYskuRU
https://www.reuters.com/world/africa/ukraine-war-fuels-food-crisis-distant-africa-2022-05-10/
https://iplatforma.tsoua.com/sap(bD1lbiZjPTEwMA==)/bc/bsp/sap/zsite_integr/nomtrans_en.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-10/europe-gas-extends-losses-as-steady-supply-counters-russia-risks
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-10/europe-gas-extends-losses-as-steady-supply-counters-russia-risks
https://www.reuters.com/business/energy/ukraine-gas-system-operator-declares-force-majeure-sokhranivka-entry-point-2022-05-10/
https://t.me/verkhovnaradaofukraine/3604
https://youtu.be/jfm8hVNZt8g
https://sharethetruths.org/2022/05/11/war-for-the-sake-of-peace/
https://texty.org.ua/projects/103854/occupation_eng/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/09/what-liberation-mariupol-survivors-rescued-from-last-bunker-describe-horrors-of-siege?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1kHL3oqKcmEuH9ZltUa4KtxSTYxt9ZCpXrnnhoORavW86B-XpqD1GLMOA#Echobox=1652135570
https://www.theguardian.com/world/2022/may/09/what-liberation-mariupol-survivors-rescued-from-last-bunker-describe-horrors-of-siege?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1kHL3oqKcmEuH9ZltUa4KtxSTYxt9ZCpXrnnhoORavW86B-XpqD1GLMOA#Echobox=1652135570
https://babel.ua/en/texts/78474-they-found-a-woman-who-looked-like-my-daughter-but-without-a-head-how-volunteers-prosecutors-and-police-together-with-criminologists-from-france-identify-ukrainians-killed-by-russians-report-from-the-?utm_source=group&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR3FidTnCG4a7tyrkYSjzKHWDnw0BrGGBoQuPuF3Sx_FRVFOfPsl2qwJobM
https://www.eiu.com/n/russia-can-count-on-support-from-many-developing-countries/
https://twitter.com/ua_parliament/status/1524097456165859328?s=20&t=hFVKhNRlSy9K2r8PORYSYg
https://twitter.com/ua_parliament/status/1524097456165859328?s=20&t=hFVKhNRlSy9K2r8PORYSYg
https://www.theguardian.com/world/2022/may/10/ukraine-civilian-deaths-higher-official-toll-un-warns
https://minusrus.com/en
https://vostok-sos.org/en/about/mission/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

