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Válka na Ukrajině. Denní aktualizace. Den 107 
Připravily Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Zahraniční politika. Vedoucí představitelé politických skupin Evropského parlamentu vyzvali hlavy členských států EU, 
aby na summitu, který se bude konat 23. a 24. června v Bruselu, rozhodly o udělení statusu kandidátů na členství v EU 
Ukrajině, Moldavsku a Gruzii. Mezitím Olha Stefanishyna, místopředsedkyně vlády pro evropskou a euroatlantickou 
integraci, uvedla, že v bloku EU jsou tři země, aniž by uvedla jejich jména, které se staví proti udělení statusu kandidátské 
země EU Ukrajině. Podle ní však bude i pro ně obtížné hlasovat "ne" na červnovém summitu. Agentura Bloomberg uvádí, 
že konečné stanovisko Evropské komise, i kdyby bylo kladné, bude muset být schváleno členskými státy, než bude Ukrajině 
status oficiálně udělen. 

Rada EU si vyměnila názory na vhodné reakce soudů v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pokud jde o ochranu práv dětí, 
Rada mimo jiné vyzývá členské státy, aby vypracovaly politiky k prosazování práv všech dětí bez rozdílu, aby zvýšily úsilí 
o prevenci a boj proti všem formám násilí na dětech a další. Ministři spravedlnosti EU dosáhli částečné dohody ohledně 
trestných činů proti životnímu prostředí. Na seznam trestných činů proti životnímu prostředí bude doplněno 11 nových 
kategorií, což umožní rozšířit a upřesnit rozsah zakázaných jednání poškozujících životní prostředí. 

Litevský Seimas schválil rezoluci, která se zavazuje podpořit Ukrajinu k vítězství a úplnému obnovení územní celistvosti. 
Poslanci vyzývají, aby se neuvažovalo o zmírnění sankcí vůči Rusku a Bělorusku, dokud Rusko bezpodmínečně neukončí 
válku proti Ukrajině a nestáhne okupační vojska a dokud nebude obnovena územní celistvost Ukrajiny. 

Evropská komise oznámila iniciativu v rámci programu Evropské rady pro inovace (EIC) pro rok 2022, která má nabídnout 
podporu ukrajinské inovační komunitě ve výši 20 milionů EUR v grantech. Iniciativa poskytne přímou finanční podporu ve 
výši až 60 000 eur nejméně 200 ukrajinským technologickým startupům, které zůstávají a pracují na Ukrajině, a také těm, 
které byly během války nuceně přesunuty do EU. 

Potravinové zabezpečení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu na zasedání Rady ministrů OECD navrhl 

vyloučit Rusko z Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Prezident znovu zdůraznil roli Moskvy v současné 
potravinové krizi, zejména vzhledem k její úloze při blokování černomořských námořních tras pro vývoz obilí. Ve svém 
projevu na středečním galavečeru Time100 varoval, že svět stojí na pokraji "strašné potravinové krize". 

Kreml uvedl, že s Tureckem nebylo dosaženo žádné dohody o vývozu ukrajinských dodávek obilí přes Černé moře. Turecko 
usiluje o dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, která by zmírnila celosvětovou potravinovou krizi vyjednáním bezpečné 
přepravy obilí uvízlého v černomořských přístavech, ale jeho snahy narážejí na odpor. Ukrajina tvrdí, že Rusko klade 
nepřiměřené podmínky, a Kreml tvrdí, že přeprava je závislá na ukončení sankcí. 

Ukrajina a její západní spojenci se snaží neutralizovat nejnovější ruskou ofenzivu – kampaň nestoudných lží, v níž se 
Moskva prezentuje jako nevinná strana v námořní blokádě Černého moře, která vyvolává celosvětovou potravinovou krizi. 
Lavrov využil cestu do Ankary k vyslovení nepravdivého tvrzení: "Ruská federace nevytváří žádné překážky pro prů jezd 
lodí nebo plavidel... Ničemu nebráníme." - Informuje o tom server POLITICO. 

To se nyní stává charakteristickým znakem mezinárodních zpráv Moskvy. Podle ruské verze je za blokádu odpovědná 
Ukrajina, protože zaminovala přístav Oděsa, a že (také nepravda) západní sankce zastavují přísun obilí. Skutečnost, že 
celá krize je způsobena ruskou invazí a námořní blokádou, je pohodlně ignorována. "Ve skutečnosti se nevyjednává, ale 
nastavuje se jejich protizápadní narativ," řekl náměstek ukrajinského ministra hospodářství Taras Kachka.  

Napadená města. Luhanská oblast. Boje o Severodoněck pokračují. Ruské síly zničily velký sportovní komplex Ledový 

palác. Gubernátor oblasti jej označuje za chloubu města, kde se mohlo účastnit akcí téměř 5 000 lidí. Další zásah byl 
zaznamenán u závodu na výrobu čpavku "Azot". V Doněcké oblasti bylo během jednoho dne poškozeno 17 objektů, včetně 
4 soukromých a 2 bytových domů, farem, průmyslového podniku, železniční tratě a areálu železniční stanice "Fenolna" a 
dalších. Pravidelné ostřelování zaznamenali v Charkovské a Mykolajivské oblasti. Ruské síly shazují granáty z bezpilotních 
letounů na pohraniční obce Sumské oblasti. V Dněpropetrovské oblasti ruské síly ostřelovaly tři obce sousedící s 
Chersonskou oblastí. Další raketový útok byl zaznamenán v Dněperské oblasti. 

Okupovaná města. Mariupol. Ruské úřady zvažují "odminování" území zajatými Ukrajinci. Okupanti uvažují o vypuštění 
zajatých civilistů do minových polí, uvádí Bezpečnostní služba Ukrajiny a nazývá to "odminováním přirozenou cestou". 
Současně s odminováním probíhá demolice poškozených budov. Útočníci demolují poškozené domy a odmítají hledat pod 
sutinami těla mrtvých. Poradce starosty Mariupolu Petro Andriuščenko uvedl, že mezi tím vším je případ Levoberežného 
okresu. Útočníci začali zbylým důchodcům v Mariupolu poskytovat důchody v ruských rublech. Důchod přepočtený na 
hřivny činí 2 600 UAH (88 USD). 

Mariupol je ohrožen velkou epidemií cholery. Ojedinělé případy cholery jsou hlášeny od května. Ukrajina prodělala velkou 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220608IPR32523/ep-groups-leaders-statement-in-view-of-23-24-june-european-council
https://www.dw.com/uk/stefanishyna-u-yes-ye-try-osnovni-krainy-yaki-poky-ne-khochut-davaty-status-kandydata/a-62079494
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-09/ukraine-likely-to-win-initial-eu-backing-for-path-to-membership
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2022/06/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/09/council-adopts-conclusions-on-the-rights-of-the-child/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9374-2022-INIT/x/pdf
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=281521
https://www.kmu.gov.ua/en/news/yes-dodatkovo-pidtrimaye-ukrayinski-innovacijni-tehnologichni-kompaniyi-ta-startapi
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-wants-to-kick-russia-out-of-fao/
https://www.theguardian.com/world/video/2022/jun/09/millions-starve-zelenskiy-warns-global-impact-russia-blockade-black-sea-video
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jun/09/russia-ukraine-war-latest-zelenskiy-says-sievierodonetsk-seeing-most-difficult-fighting-so-far-in-war-live?page=with:block-62a1c8a68f08146afdcd67bd#block-62a1c8a68f08146afdcd67bd
https://www.politico.eu/article/ukraine-calls-bullshit-on-russia-black-sea-food-crisis-pledge/w
http://t.me/luhanskaVTSA%20/3309
https://t.me/Zhyvytskyy/2505
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/590682685652855/
https://t.me/andriyshTime/1356
https://t.me/andriyshTime/1359
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epidemii cholery v roce 1995 a od té doby se setkává s menšími epidemiemi, zejména v okolí pobřeží Azovského moře - 
kam patří i Mariupol. Zdravotnické služby v Mariupolu jsou již pravděpodobně blízko kolapsu: rozsáhlá epidemie cholery v 
Mariupolu tento stav ještě zhorší. 

Lidé na dočasně okupovaných územích pokračují v odporu. Obyvatelé na okupovaných územích se nadále staví proti 
přechodu regionu do rubáňové zóny. V důsledku toho jsou Rusové nuceni používat na jihu Ukrajiny hřivny. Většina 
pracovníků chersonského železničního ředitelství odmítla spolupracovat s ruskými úřady. Podobný případ byl zaznamenán 
v Melitopolu v Záporožské oblasti, kde železničáři spolupráci bojkotovali. V důsledku toho se Rusové snaží na dočasně 
okupovaná území přivést pracovníky z Ruska. Zároveň drobní podnikatelé bojkotují okupanty v Chersonu. Podnikatelé 
hromadně odmítají pracovat podle ruských zákonů. Okupační správy proto zvou do města podnikatele z okupovaného 
Krymu. Ti se však bojí naplno rozvíjet kvůli protiofenzívě ukrajinské armády v Chersonské oblasti, takže jejich práce není 
stabilní, uvádí Centrum národního odporu. 

Michael Carpenter, velvyslanec USA při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), označil Ruskem 
okupovaný Cherson za "kremelskou laboratoř hrůzy". Moskva se snažila získat místní politické představitele a aktivisty za 
použití nátlaku a taktiky vydírání, která někdy zahrnovala nezákonné věznění, hrozby únosů příbuzných a podplácení. 
Občané byli mezitím odříznuti od přístupu k internetu, což jim bránilo v přístupu ke spolehlivým informacím a službám 
ukrajinské vlády. "Cherson je pro Ukrajinu ekonomicky důležitý region. Kontrola nad Chersonem pomáhá Rusku bránit 
Ukrajině ve vývozu obilí a přímo prohlubuje celosvětovou krizi v oblasti potravinové bezpečnosti. Znamená to, že nejenže 
pravděpodobně zemře více lidí na Ukrajině, ale že více lidí bude hladovět a umírat na hlad po celém světě. V sázce je toho 
mnoho. 

Lidská práva. V dočasně okupovaném Berdiansku v Záporožské oblasti okupanti uzavřeli činnost Církve svědků 

Jehovových. Stalo se tak proto, že činnost této organizace je v Ruské federaci zakázána. Tato skutečnost opět zdůrazňuje, 
jak se Ukrajina a Ruská federace liší. Ukrajina je de facto i de iure sekulární zemí s respektem ke všem konfesím a 
náboženským přesvědčením, zatímco v Rusku kvete totalita a netolerance. 

Soud samozvané DLR vynesl první rozsudek nad třemi zahraničními vojáky, kteří společně s ukrajinskou armádou bránili 
Mariupol. Dva občané Spojeného království Aiden Aslin a Shaun Pinner a Maročan Brahim Saadoune, které teroristé 
nazývají "žoldáky", byli odsouzeni k trestu smrti. Generální prokurátorka Ukrajiny Iryna Venediktová zdůraznila, že v 
souladu se Ženevskými konvencemi se na tři zadržené vztahuje bojová imunita a jako váleční zajatci nemohou být stíháni 
za přímou účast v bojových akcích. Cílem jejich zadržení by mělo být pouze zabránit jejich účasti na dalších vojenských 
akcích. Ukrajina proto již zahájila předběžné vyšetřování této záležitosti, aby zajistila, že osoby zapojené do této nezákonné 
akce ponesou za své činy odpovědnost. Generální tajemnice Rady Evropy Marija Pejčinovićová Burićová ve svém 
prohlášení odsoudila rozsudky smrti, které byly dnes vyneseny v okupovaném ukrajinském městě Doněck. Liz Trussová, 
ministryně obrany Spojeného království, rozsudek odsoudila a označila jej za "falešný rozsudek, který nemá absolutně 
žádnou legitimitu". 

Vyšetřovací výbor Ruska uvedl, že otevřel více než 1 100 případů "zločinů proti míru" spáchaných ukrajinskou vládou. V 
návaznosti na předváděcí proces s výše uvedenými zahraničními vojáky je v prohlášení uvedeno zdůvodnění možného 
dalšího hromadného předváděcího procesu se stovkami příslušníků ukrajinské armády. Vyšetřovatelé uvádějí, že vyslechli 
více než 75 000 osob označovaných za oběti. 

Válečné zločiny. Evropská komise zahájila v rámci svého nástroje zahraniční politiky nový projekt na podporu 

vyšetřovacích kapacit Mezinárodního trestního soudu (ICC), na který vyčlenila 7,25 milionu eur. To pomůže Mezinárodnímu 
trestnímu soudu rozšířit jeho vyšetřovací kapacity, aby mohl reagovat na probíhající vyšetřování válečných zločinů 
spáchaných Ruskem na Ukrajině. Komisař pro spravedlnost Didier Reynders uvedl: "Jedna věc je jasná: k zajištění toho, 
aby osoby odpovědné za zvěrstva spáchaná na Ukrajině byly postaveny před soud, je nutná globální reakce. Úzce 
spolupracujeme s Mezinárodním trestním soudem, abychom zajistili, že pachatelé válečných zločinů budou potrestáni." 

Ekonomická bezpečnost. Ruská válka na Ukrajině vyvolala krizi životních nákladů, která postihla lidi na celém světě, tvrdí 
OECD. Předpokládá se, že růst světového HDP v letošním roce prudce zpomalí na přibližně 3 % a v roce 2023 zůstane na 
podobné úrovni. Rostoucí inflace, která je z velké části způsobena prudkým nárůstem cen energií a potravin, způsobuje 
strádání lidí s nízkými příjmy a zvyšuje vážná rizika v oblasti potravinové bezpečnosti v nejchudších ekonomikách světa. 

Sankce. Ukrajinský prezident podepsal dekret o sankcích proti ruskému prezidentovi Putinovi a jeho tiskovému tajemníkovi 
Peskovovi. Celkem je na seznamu více než 260 Rusů a 236 podniků. Předpokládaná opatření zahrnují mimo jiné blokování 
majetku, omezení obchodních operací ve smyslu zákazu exportně-importních transakcí, zamezení odlivu kapitálu mimo 
Ukrajinu, zákaz nabývání pozemků a další. 

Kybernetická bezpečnost. Od začátku války na Ukrajině se společnost Starlink zavázala poskytnout Ukrajině přístup k 
satelitnímu internetu a aktivovala službu Starlink na Ukrajině. Včera společnost Starlink Ukraine obdržela licenci 

https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/06/09/na-pivdni-cherez-bojkot-rubliv-okupanty-zmusheni-korystuvatys-gryvnyamy/
https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/06/09/slidom-za-melitopolem-u-hersoni-zaliznychnyky-vidmovylysya-praczyuvaty-na-rosiyan/
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/9/fighting-rages-in-ukraines-eastern-city-severodonetsk-liveblog
https://osce.usmission.gov/the-russian-federations-ongoing-aggression-against-ukraine-13/
https://www.reuters.com/world/europe/separatist-donbas-region-issues-death-penalty-captured-british-moroccan-fighters-2022-06-09/
https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/406545768149764
https://www.coe.int/en/web/portal/-/statement-by-council-of-europe-secretary-general-marija-pejcinovic-buric
https://twitter.com/trussliz/status/1534913977083469831?s=20&t=T7dWJjLtJEDfJoc9o4p4DA
https://www.nytimes.com/2022/06/09/world/europe/russia-trials-ukrainian-soldiers.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DLDm4TiPsSGYyMvErQf617apwpwi-ARdYELKUuTfhpi_JcJUVsTQihpN6fn5AJIigvssSzQmYyldrrbIwPzAXLPCO_Ofstg_q2pQ6HOzy9RqTehiIgLFkyvZZhfVy13SBck7PPRbIkxtQqjfgmD519TT9RNzKY_KW9U2UIM92DZxzY7QEyUvgIGm2A2I7BtM9TNVlaGlnET3hg4Gkj6dM6ON0fPab3LhVIa9OpyPxKSTQudNH1csV3E4vElLxqsqrPrwiOwKe1wfY0HKZWv9DUoxvtDtzx0qFsNBnxLztelvM&smid=tel-nytimes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3543
https://www.oecd.org/economic-outlook/june-2022/economic-outlook?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ecooutlookjun2022&utm_content=en&utm_term=eco#gdp-growth
https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813
https://t.me/mintsyfra/3145
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provozovatele. Ministr digitální transformace Ukrajiny Mychajlo Fedorov oznámil, že na Ukrajině brzy začne aktivně působit 
zastoupení společnosti SpaceX. Mezitím hacknutá ruská rozhlasová stanice vysílala ukrajinskou hymnu a písně odboje. 
Zpravodajství ruské rozhlasové stanice bylo ve středu přerušeno ukrajinskými písněmi, což je nejnovější příklad toho, jak 
se ruská média zřejmě stala terčem útoků protiválečných hackerů, píše Washington Post. 

Nedávné průzkumy veřejného mínění. Pokud bude válka pokračovat stejným způsobem jako dosud, plánuje budoucnost 
svých dětí a vnuků na Ukrajině pouze 42,9 % Ukrajinců, vyplývá z průzkumu veřejného mínění, který provedl Kyjevský 
mezinárodní sociologický institut na žádost Centra sociálně-ekonomických výzkumů CASE Ukrajina. Ženy mají o něco 
vyšší požadavky na bezpečnost než muži. V případě příměří souhlasí s plánováním budoucnosti dětí nebo vnoučat na 
Ukrajině 57,1 % mužů oproti 52,7 % žen. V případě pokračování války plánuje budoucnost dětí a vnoučat na Ukrajině 34,8 
% obyvatel východu, 38,8 % obyvatel jihu, 44,6 % obyvatel středních a severních oblastí a 48,5 % obyvatel západní 
Ukrajiny. 

Kolonialismus. Ruský prezident Vladimir Putin vzdal hold Petru Velikému u příležitosti 350. výročí carova narození a 

vyzdvihl paralelu mezi jejich historickými výpravami za znovuzískání ruských zemí. "Petr Veliký vedl 21 let velkou severní 
válku. Mohlo by se zdát, že když válčil se Švédskem, že jim něco vzal. On jim nic nevzal, on vrátil [to, co patřilo Rusku],' 
řekl Putin ve čtvrtek po návštěvě výstavy věnované carovi. Putin se opakovaně snažil ospravedlnit ruské akce na Ukrajině, 
kde jeho síly zdevastovaly města, zabily tisíce lidí a miliony vyhnaly na útěk, prosazováním pohledu na historii, že Ukrajina 
nemá žádnou skutečnou národní identitu ani tradici státnosti. 
 
Watchlist. Mučící tábor na Rajské ulici. V roce 2017 žil a pracoval ukrajinský novinář Stanislav Asejev ze separatistické 
oblasti Doněck na východě Ukrajiny. Kriticky se vyjadřoval k samozvané republice a kvůli ochraně své identity používal 
pseudonymy. Jednoho dne byl však odhalen, což vedlo k jeho uvěznění a mučení v nechvalně proslulé věznici Izoljacja. 
 
Koutek na čtení.  

● Ukrajinští partyzáni útočí na ruské vojáky za vlastní linií | The Economist. Ukrajinský podzemní odboj na 

okupovaných územích získává své jméno tím, že ruským okupantům ukazuje, že nejsou vítáni. Četné případy byly 
zaznamenány na území Melitopolu, neoficiálního hlavního města ukrajinského odboje, v Chersonské oblasti, 
Iziumu a dalších. Lidé čelí ohrožení života, ale nenechají si ujít příležitost jednat ani za okupace.  

● UkrajinaX: Jak vesmírné satelity Elona Muska změnily válku na zemi - POLITICO 
● Od hrobu po frontu - Ukrajinci vyprávějí o chmurné vytrvalosti - The New York Times (nytimes.com) 

 
Statistiky. 

● Podle aktualizovaných údajů OSN je v Evropě evidováno 4,8 milionu ukrajinských uprchlíků. Celkem 3,2 milionu 
Ukrajinců v Evropě se přihlásilo do programu dočasné ochrany. Podle OSN žije nejvíce ukrajinských uprchlíků v 
sousedním Polsku: více než 1,15 milionu osob, na druhém místě je Rumunsko. Třetí největší hostitelskou zemí je 
Německo se 780 000 uprchlíky, následuje Česká republika, Itálie a Španělsko. 

● Státní statistické služby se HDP Ukrajiny v prvním čtvrtletí roku 2022 snížil o 19,3 % (po sezónním přizpůsobení) 
ve srovnání s předchozím čtvrtletím a o 15,1 % - ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2021. 

● 310 obcí se nachází v oblastech vojenských (bojových) operací nebo jsou dočasně okupovány, obklíčeny 
(blokovány). 

● Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině dopoledne 
10. června 2022: personál - asi 31900, tanky - 1409, APV - 3450, dělostřelecké systémy - 712, MLRS - 222, systémy 
protiletadlového boje - 97, letadla - 212, vrtulníky - 178, bezpilotní letouny operačně-taktické úrovně - 572, řízené 
střely - 125, lodě a lehké motorové čluny - 13, neobrněnávozidla a cisterny - 2438, speciální technika - 54. 
 

Každá pomoc se počítá, žádná není moc malá! 
● Podpořte "Kryivka Vilnykh" (Útulek svobodných) - charitativní organizaci, která pomáhá s humanitární 

podporou v Kyjevské a Černihivské oblasti a v současné době se zaměřuje i na podporu východní Ukrajiny. 
Zde jsou údaje o jejich bankovním účtu.   

● Sdílejte tento zdroj aktuálních informací o situaci na Ukrajině, buď na sociálních sítích, nebo s místními 
● médii nebo rozšíření této stručné aktuální zprávy. 
● Začněte nás sledovat na Twitteru a naší webové stránce pro denní aktuality. 
● Můžete náš projekt podpořit peněžním darem prostřednictvím PayPal. Více informací zde 

Děkujeme, že pomáháte Ukrajině! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině! 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/09/russia-radio-station-hacked-ukraine-anthem-kommersant/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://cost.ua/lyshe-polovyna-ukrayintsiv-planuye-majbutnye-svoyih-ditej-v-ukrayini-u-vypadku-zberezhennya-vijskovoyi-zagrozy/
https://www.reuters.com/world/europe/hailing-peter-great-putin-draws-parallel-with-mission-return-russian-lands-2022-06-09/
https://www.arte.tv/en/videos/108825-000-A/the-torture-camp-on-paradise-street/?fbclid=IwAR3xSYsqMzYCQ8N6DkY1xhYwU9m92wsG827FQsNlguDPRCnA1J45Cczwtng
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https://www.politico.com/news/2022/06/09/elon-musk-spacex-starlink-ukraine-00038039
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https://www.unhcr.org/news/press/2022/6/62a0c6d34/unhcr-updates-ukraine-refugee-data-reflecting-recent-movements.htm
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