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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 109-110 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Podle vrchního velitele Valerije Zalužného dosáhla délka přední linie na Ukrajině k 12. červnu 2450 kilometrů, z čehož na 
1105 kilometrech se odehrávají aktivní boje. 
 
Města pod útokem. V sobotu raketový útok na Čortkiv v Ternopilské oblasti částečně zničil vojenské zařízení a zranil 22 
lidí. V Charkovské oblasti ruské jednotky ostřelovaly dětský tábor, naštěstí bez obětí. Podle vyšetřování ruské síly v noci 
z 11. na 12. června zaútočily na ozdravný tábor v okrese Čuhujiv a poškodily tři budovy, informuje Charkovská krajská 
prokuratura. Kvůli ruskému ostřelování Charkovské oblasti došlo k požárům v okresech Čuhujiv, Izjum a Bohoduchiv. V 
důsledku těchto požárů byly poškozeny obytné budovy, hospodářská stavení, sklady a více než 8 hektarů ekosystému. 
Ruské okupační síly zaútočily dělostřelectvem na tepelnou elektrárnu Vuhledar v Doněcké oblasti, a způsobily požár. V 
důsledku útoku byla zničena administrativní budova na území elektrárny. Tepelná elektrárna Vuhledar je pod kontrolou 
ozbrojených sil Ukrajiny, ale ruské síly drží město Svitlodarsk vzdálené asi 5 km od elektrárny. Těžké boje o kontrolu nad 
elektrárnou Vuhledar pokračují. V Severodoněcku v Luhanské oblasti ukrajinské síly udržují kontrolu nad chemickým 

závodem Azot. Poslední most spojující Severodoněck se zbytkem Ukrajiny se stal cílem těžké palby ruského dělostřelectva. 
Stovky civilistů se ukrývají uprostřed tvrdých bojů, prohlásil v sobotu guvernér regionu poté, co separatista podporovaný 
Ruskem tvrdil, že v oblasti bylo uvězněno také 300 až 400 ukrajinských bojovníků. Denní zprávy informují o pravidelném 
ostřelování chemičky. Dělostřelecké a minometné ostřelování oblasti Sumy pokračuje každý den, včetně tohoto víkendu. 
V Dněpropetrovské oblasti ruské síly udeřily raketovým systémem „Hurikán“ na obytné čtvrti Zelenodolské komunity, 
přičemž zabily jednoho člověka a pět zranily. V Chersonské oblasti je situace stále obtížná, většina vesnic je bez vody, 

elektřiny a plynu. Téměř celý beryslavský okres je zasažen explozemi a ostřelováním, rabováním a šikanováním. 

Lidská práva. Organizace Amnesty International prezentovala výsledky souhrnu zpráv o Charkově. Tým hlásí 28 

nevybíravých úderů zahájených ruskými silami mezi 28. únorem a 30. dubnem, které se téměř denně zaměřují na obytné 
čtvrti, zabíjejí stovky civilistů a způsobují totální destrukci. Výzkumníci Amnesty International zdokumentovali sedm útoků 
kazetovou municí v různých čtvrtích. Ředitel lékařského oddělení Charkovské regionální vojenské správy řekl Amnesty 
International, že v Charkovské oblasti bylo mezi 24. únorem a 28. dubnem zabito 606 civilistů a 1248 zraněno. 

Probíhá identifikace těl obětí získaných výměnou. Minulý týden si Ukrajina a Rusko vyměnily téměř 220 těl obětí. Většina 
zemřelých vrácených na Ukrajinu byla z Mariupolu, jmenovitě z továrny Azovstal. Většina těchto těl je v hrozném stavu a 
je nemožné je vizuálně identifikovat. 

Minulý týden, 7. června, schválil ruský parlament pár návrhů zákonů, které ukončily jurisdikci Evropského soudu pro lidská 
práva v zemi a formálně přerušily vazby mezi Ruskem a Radou Evropy. Zákony již podepsal prezident Putin, což umožňuje 
nevykonávání rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v Ruské federaci. 

Zahraniční politika. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navštívila Kyjev před rozhodnutím Evropské 
komise o postavení Ukrajiny v EU. Během tiskové konference předsedkyně Evropské komise pochválila Ukrajinu za její 
sílu a odolnost v době vojenské ofenzívy. Předsedkyně von der Leyenová nicméně zdůraznila, že Ukrajina „musí ještě před 
rekonstrukcí země provést reformy, aby mimo jiné bojovala proti korupci, nebo modernizovat administrativu, což také 
pomůže přilákat investory. Ukrajina musí mít potřebné instituce a předložit výsledky. EU v současné době připravuje své 
stanovisko k žádosti Ukrajiny o členství, přičemž hodnocení dokončí do konce příštího týdne. 

Minulý týden se konal summit Bukurešťské devítky (B9), který byl zahájen z iniciativy polského prezidenta Dudy a 
rumunského prezidenta Iohannise po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2014. Summit sdružuje spojence NATO Bulharsko, 
Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Rumunsko a Slovensko a jeho schůzka se v současné 
době koná v Bukurešti. Účastníci summitu B9 se vyslovili pro posílení přítomnosti NATO na východním křídle Aliance. 
Přijaté prohlášení znovu zopakovalo neochvějný závazek vůči Ukrajině a pokračující podporu euroatlantickým ambicím 
Ukrajiny. Jak bylo poznamenáno, NATO v reakci na ruskou válku proti Ukrajině posílilo pozici odstrašování a obrany podél 
celého východního křídla, od Baltského až po Černé moře, vytvořilo čtyři nové bojové skupiny v Bulharsku, Maďarsku, 
Rumunsku a na Slovensku a také posílilo stávající bojové skupiny NATO v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku. 

Poslední soudní jednání v rámci řízení ohledně sestřelení letu MH17 se konalo v Nizozemsku dne 10. června. Ve 
videonahrávce Oleg Pulatov, jeden ze čtyř obžalovaných, uvedl, že se nepřiznává k sestřelení MH17 a zabití 298 lidí. 
Očekává se, že rozsudek v procesu MH17 bude vynesen do konce roku po dokončení rozboru všech získaných důkazů.  

Potravinové zabezpečení. Ukrajina zřídila dvě trasy přes Polsko a Rumunsko pro vývoz obilí a jedná s pobaltskými státy 

o přidání třetího koridoru pro vývoz potravin, řekl kyjevský náměstek ministra zahraničí Dmytro Senik. Ukrajina vedla 
rozhovory s pobaltskými státy o přidání třetího koridoru pro vývoz potravin, řekl Senik.  

Ukrajina nemůže Putinovi důvěřovat, pokud jde o jeho sliby, že umožní bezpečný průjezd obilným plavidlům, řekl v pátek 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02UpKf6VPKcsFy8ZDGGp2e6FCdJxeNLABLy1HncMUrBPkrKeYJhY38Mh2sTCrw4W5Wl
https://www.reuters.com/world/europe/rocket-attack-ukraines-chortkiv-city-injures-22-regional-governor-2022-06-12/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/13/7352155/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/12/7352113/
https://www.reuters.com/world/europe/intense-fighting-ukraines-bombed-out-sievierodonetsk-2022-06-10/
https://www.reuters.com/world/europe/intense-fighting-ukraines-bombed-out-sievierodonetsk-2022-06-10/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/13/7352165/
https://pressecloud.amnesty.de/s/p34zRES2QeCKZK9?dir=undefined&openfile=34875
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/12/7352065/
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/7/russia-exits-european-court-of-human-rights-jurisdiction
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110028?index=0&rangeSize=1
https://twitter.com/vonderleyen/status/1535918133801889799?s=20&t=eShGpFSDOiWCV-ydXqyDqQ
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3622
https://www.presidency.ro/en/media/press-releases/declaration-of-the-heads-of-state-bucharest-9-meeting-bucharest-june-10-2022?fbclid=IwAR3o0f47F6rzmmZUvBR-qmydRvL-XZWm8ML5IF-q87LlJhP0BkACpzppQtw
https://www.ukrinform.net/rubric-emergencies/3504221-last-hearing-of-mh17-trial-ends-in-netherlands.html
https://www.reuters.com/world/ukraine-grain-exports-via-poland-romania-face-bottlenecks-deputy-foreign-2022-06-12/
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na návštěvě Kyjeva německý ministr zemědělství Cem Özdemir podle mediální sítě EuroActiv. „Důvěra v Putinovy sliby, 
aniž by existovaly věrohodné a účinné vojenské záruky, by pro Ukrajinu znamenala útok kamikaze,“ řekl. V rámci své 
návštěvy také přislíbil nové finanční prostředky na podporu alternativních vývozních tras. 

Energetická bezpečnost.  Bylo  obnoveno spojení mezi Jadernou elektrárnou Záporoží a Mezinárodní agenturou pro 

atomovou energii. Energoatomu a Vodafone se v pátek 10. června podařilo obnovit komunikaci mezi servery elektrárny pro 
kontrolu jaderných materiálů a MAAE. Jaderná elektrárna Záporoží v Energodaru zůstává pod ruskou okupací. Spojení 
bylo ztraceno 30. května 2022, kdy ruští okupanti vypnuli služby poskytovatele sítě Vodafone ve městě. Veškerá data za 
toto období byla nicméně uložena na zabezpečených serverech elektrárny a ihned po obnovení spojení byla převedena do 
MAAE.  

Environmentální bezpečnost Flóra a fauna Azova a Černého moře je v nebezpečí. Úroveň obsahu chemických látek, 

horko a vojenská činnost ve městě a v blízkosti pobřeží ohrožují bezpečnost vody a živých organismů. Ryby a delfíni 
hromadně umírají v Azovském moři. Poradce starosty Mariupolu Petro Andryuščenko říká, že takový stav by se dal 
očekávat v červenci, vzhledem k úrovni horka, ale pro začátek června je netypický. Mrtvá zvířata byla nalezena na pobřeží 
Ukrajiny, Ruska, Rumunska, Bulharska a Turecka. Ekolog Ivan Rusijev uvádí, že potenciální příčinou zvýšené úmrtnosti 
zvířat může být přítomnost ruské flotily v Černém moři: "Delfíni umírají kvůli válce. Dezorientovaní se chytají do rybářských 
sítí poblíž Bulharska a Turecka a umírají. Ruské ponorky používají sonary, které ovlivňují navigační systém těchto zvířat “.  

Kultura. Pokračují bezohledné útoky na kulturní dědictví. V důsledku ostřelování, raketových a bombových útoků Rusů na 
Ukrajině bylo zničeno nebo poškozeno 119 kulturních památek. Mezi nimi je 21 památek národního významu, 91 památek 
místního významu a 7 nově objevených památek kulturního dědictví. Rusové zničili 42 památníků na počest historických 
postav a událostí od 19. století po dnešní dobu – bylo poškozeno 30 budov, muzejní komplexy a rezervace, 75 budov 
kulturních domů, divadel a knihoven a mnoho dalších objektů cenných historických budov. 

Deník Guardian informuje, že podle mezinárodního týmu akademiků a odborníků na digitální technologie, kteří sledují 
krádeže, ruská armáda cíleně vyváží cennosti z Ukrajiny, zejména skytské zlato. Rusko vyslalo na dočasně okupované 
území Ukrajiny tým odborníků s cílem vyvézt co nejvíce historických artefaktů. Krádeže se silně zaměřují na vzácné skytské 
zlato, vysoce ceněné starověké filigránové kousky, často zobrazující zvířata. Vyráběly je kmeny z oblasti střední Asie a 
východní Evropy, kdysi známé jako Skýtie. 

Média. Ústav hromadných sdělovacích prostředků zaznamenal v květnu 49 zločinů proti svobodě projevu na Ukrajině. 45 
z nich spáchalo Rusko proti sdělovacím prostředkům a novinářům na ukrajinském území. Mezi nejčastější zločiny patří 
vraždy, ublížení na zdraví a únosy novinářů, ostřelování filmových štábů a televizních věží, výhrůžky, kybernetické útoky 
na ukrajinské mediální stránky, znemožnění ukrajinského vysílání, zastavení práce médií kvůli ruskému ostřelování, 
neschopnost pracovat a tisknout noviny kvůli ničení infrastruktury a další. Zároveň Ústav zaznamenal čtyři případy 
porušování svobody projevu, za které je odpovědná ukrajinská strana. 

Nedávné průzkumy veřejného mínění. Účast Ukrajinců v dobrovolnické a charitativní činnosti během války se znásobila 
a nejvíce jsou zapojeni mladí lidé. Celkem 57% dotázaných ve zkoumaných regionech centra a západu Ukrajiny aktivně 
pomáhalo armádě, teritoriální obraně a dočasně vysídleným osobám – informuje Nadace demokratické iniciativy. Při dotazu 
na převládající emoce po celou dobu války cítí většina respondentů úzkost (40,5%).  

Čtenářský koutek.  
● Ukrajina: Řidiči riskují vše, aby přivezli pomoc a pomohli civilistům uprchnout | Associated Press 

(apnews.com) – „Na okraji konfliktní zóny na Ukrajině, která vede podél východu a jihu země, dobrovolní řidiči 
riskují vše, aby dodali humanitární pomoc Ukrajincům za frontové linie a dostali lidi ven. […] Podle ukrajinských 
aktivistů bylo více než dva tucty řidičů zajato a více než dva měsíce zadržováno ruskými separatisty na východě 
Doněcké oblasti." 

● Jak 3D tisková komunita po celém světě pomáhá Ukrajině. Tváří v tvář nedostatku na bojišti, ukrajinští 
vojáci dostávají zásoby, které potřebují, od majitelů 3D tiskáren | Washington Post (washingtonpost.com) 

● Rusko se snaží militarizovat školáky a cenzurovat učebnice uprostřed války. Šéfové bezpečnosti Kremlu 
dělají radikální změny v tom, jak se učí dějiny | Washington Post (washingtonpost.com) 

 
Statistiky. 

● Během 109 dní ruské války bylo na Ukrajině vystřeleno 2606 řízených střel různých typů, říká ministerstvo obrany.  
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 13. 

června 2022: personál – kolem 32 300, tanky – 1432, obrněná vozidla - 3492, dělostřelecké systémy – 718, 
raketomety MLRS – 226, protiletadlové válečné systémy – 97, letouny – 213, vrtulníky – 178, bezpilotní letadla – 
585, řízené střely – 125, čluny – 13, neobrněná technika a palivové nádrže – 2460, speciální vybavení – 54.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/trusting-putin-on-grain-corridors-would-be-kamikaze-says-german-minister/
https://t.me/energoatom_ua/7062
https://t.me/energoatom_ua/7062
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-viyna-rosiya-ukrayina-vbyvaye-more/31883252.html
https://rubryka.com/en/2022/06/08/dolphins-dying-black-sea/
https://t.me/otkachenkokyiv/1668?fbclid=IwAR18A9FXu3N75NXFAG7QgVCKN9zeAnDJBJZvDJxh-V1qBdsygyk_EjnQEx8
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/12/specialist-gang-targeting-ukrainian-treasures-for-removal-to-russia
https://imi.org.ua/monitorings/barometr-svobody-slova-za-traven-2022-roku-i46020
https://dif.org.ua/article/samopochuttya-ukraintsiv-pid-chas-viyni-emotsii-ochikuvannya-osobistiy-dosvid-opituvannya-u-zakhidnikh-ta-tsentralnikh-regionakh_
https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-1e1c6ce61ffaf69d8d4895219634a678
https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-1e1c6ce61ffaf69d8d4895219634a678
https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-1e1c6ce61ffaf69d8d4895219634a678
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/12/3d-printers-ukraine-war-supplies/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/12/3d-printers-ukraine-war-supplies/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/12/3d-printers-ukraine-war-supplies/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/11/russia-schools-textbooks-war-propaganda/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/11/russia-schools-textbooks-war-propaganda/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/11/russia-schools-textbooks-war-propaganda/
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● Podpůrný lékařský prapor „Hospitallers“. Dobrovolnická organizace zdravotníků působící od roku 2014. 
Tým poskytuje lékařskou pomoc na místech bojů.  

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

https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2CDnnwhRQgj0Mp5zDtkRMSSK_YzYJxqzqKiypcEGght_3eXAei-KxtIkQ
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

