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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. Den 111 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Města pod útokem. Tři ruské rakety zasáhly  Černihivskou oblast. Obyvatelé čtyř vesnic museli být evakuováni kvůli 
riziku požáru. V Dněpropetrovské oblasti pokračovaly ruské síly v ostřelování obcí raketomety BM-27 Uragan - v noci 
byly zasaženy dva okresy. V Luhanské oblasti ruská armáda odřízla všechny cesty pro evakuaci občanů ze 
Severodoněcku zničením posledního mostu, který jej spojoval s Ukrajinou ovládanou částí města na druhé straně řeky. 
Sergej Gaidai, guvernér Luhanské oblasti, na sociálních sítích řekl, že přibližně 70% Severodoněcku je pod ruskou 
kontrolou. Ruské síly pravidelně ostřelují chemický závod Azot, která slouží i jako úkryt pro 540-560 civilistů včetně 40 dětí. 
V Doněcké oblasti včera ruské jednotky zasáhly obytné oblasti nadzvukovými raketami typu vzduch-země třídy X-22 
Storm. Dva nálety zničily obytné domy. Charkov a okolní oblast je opět od včerejší noci cílem ruského ostřelování. 5 lidí 

bylo zraněno v okresech Čuhujiv, Izjum, a Charkov, a jeden člověk zemřel v okrese Čuhujiv. Ruská armáda v noci 
ostřelovala také Sumskou oblast a poškodila civilní infrastrukturu.  

Podívejte se na interaktivní mapu současné situace na Ukrajině. 

Okupovaná města. Doněcká oblastní státní správa hlásí, že v Mariupolu bylo podle předběžných informací zabito více než 

22 000 civilistů a více než 50 000 bylo deportováno do Ruska a na dočasně okupovaná území Doněcké oblasti. Kvůli 
neustálému ruskému ostřelování bylo zničeno téměř 90% městských domů a téměř všechny nemocnice, školky a školy 
byly buď poškozeny, nebo zničeny. Ve městě není žádný přívod plynu a vody, je poškozena elektrická síť. 

Ruská pracovní administrativa plánuje 10. září znovu otevřít divadlo v Mariupolu poté, co bylo zničeno ruskými raketami, 
které způsobily masové civilní oběti — řekl poradce starosty Petro Andrjuščenko. 

Lidská práva. Ukrajinská státní policie zahájila trestní řízení ve věci smrti více než 12 000 Ukrajinců, kteří byli nalezeni v 

masových hrobech, uvedl šéf ukrajinské státní policie Ihor Klymenko. Více než 1500 civilistů bylo zabito pouze v Kyjevské 
oblasti, zejména v Boroďance, Hostomelu, Buče a Irpini. Stále je třeba identifikovat přibližně 1200 těl, ačkoli tento proces 
je vzhledem k jejich stavu komplikovaný.  

Další hromadný hrob se sedmi těly civilistů byl objeven v Kyjevské oblasti nedaleko Vorzelu v okresu Buča. Těla byla 
nalezena v oblasti, kde byly v březnu nasazeny ruské síly. Oběti byly popraveny střelnými ranami do hlavy, některé měly 
svázané ruce. 

Brahim Saadoun, narozený v Maroku, je ukrajinský státní příslušník, který se dobrovolně vzdal. Minulý týden byl odsouzen 
k trestu smrti soudem v samozvané Doněcké lidové republice. Brahimův otec řekl, že by se s jeho synem mělo zacházet 
jako s válečným zajatcem, vzhledem k jeho národnosti. Doněcká lidová republika však tvrdí, že Brahim je žoldnéř, a proto 
musí být odsouzen k nejpřísnějšímu trestu.  

Zahraniční politika. Evropská komise v pátek předloží své stanovisko ke kandidátským zemím. Podle mediální agentury 
Politico se očekává, že stanovisko doporučí udělit Ukrajině oficiální status. Je také stále pravděpodobnější, že Moldavsko 
by mohlo dostat zelenou (s podmínkami). Rozhodnutí o Gruzii však zatím není k dispozici.  

Sankce Americký prezident Joe Biden oficiálně oznámil, že prodlužuje sankce vůči Bělorusku o další rok. Evropská unie 

od dnešního dne odpojuje největší ruskou banku Sberbank, stejně jako Rosselchozbank a Moskevskou úvěrovou banku, 
od systému SWIFT v rámci šestého balíčku sankcí proti Rusku v souvislosti s válkou na Ukrajině, informuje BBC Russia.  

Potravinové zabezpečení. Blízko okupované Nové Kachovky a Beryslavi v Chersonské oblasti nutí ruská armáda lidi, aby 
70% své sklizně prodali kupcům z Krymu, tvrdí ukrajinská zpravodajská služba. Nákupní ceny jsou v některých místech 
nižší než 10% maloobchodní hodnoty zboží. Zároveň platí zákaz vývozu sklizně z okupovaných území na území 
kontrolovaná Ukrajinou. Objevily se dokonce případy, kdy podnikatelé rozdávali lidem jahody a třešně zdarma, aby se 
vyhnuli jednání s okupanty. 

Náměstek ministra agrární politiky Taras Vysockij předpovídá, že letošní sklizeň na Ukrajině bude kolem 65 milionů tun, 
což se rovná 60% sklizně předchozího roku. Údaje jsou předběžné s ohledem na vývoj situace na Ukrajině a na vliv počasí. 
V současné době Ukrajina vyváží až 1,8 milionu tun zemědělských produktů po pozemních cestách a řekách, oproti 350 
tisícům tun v březnu. Podle odhadu Vysockého by se v červnu toto číslo mohlo vyšplhat až na 2 miliony tun. 

Energetická bezpečnost.  Ukrajinská společnost Naftogaz uzavřela dohodu se společností Symbio Infrastructure o 

dodávkách zkapalněného zemního plynu a „zeleného“ vodíku z Kanady na Ukrajinu. Projekt má začít v roce 2027. 
Energetické zdroje budou dodány do dovozního terminálu v tranzitní zemi v Evropě, na které se strany dohodnou. 

Ekonomická bezpečnost. Ukrajinská vláda pozastavila vývoz topného oleje, uhlí a vnitrostátně vytěženého zemního plynu 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/13/7352247/
http://t.me/dnipropetrovskaODA%20/1135
https://www.reuters.com/world/europe/russian-forces-cut-off-last-routes-out-eastern-ukraine-city-2022-06-13/
https://t.me/luhanskaVTSA/3435
https://t.me/mvs_ukraine/13928?fbclid=IwAR3NZgJrSMwe7Tw4NpfAd4reP4um-HqC70ErjBu5EmopjYDIvq5aqrjwIIY
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
https://dn.gov.ua/news/13-chervnya-2014-roku-zvilnennya-mariupolya-vid-rosijskoyi-okupaciyi
https://interfax.com.ua/news/general/838766.html
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-exhumes-seven-bodies-people-it-says-were-killed-by-russian-forces-2022-06-13/
https://www.reuters.com/world/europe/moroccan-sentenced-death-donetsk-has-ukrainian-nationality-not-mercenary-father-2022-06-13/
https://www.politico.eu/article/european-commission-urge-eu-candidate-status-for-ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=691da7a580-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_14_03_25&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-691da7a580-189729529
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/06/13/notice-on-the-continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-belarus/
https://t.me/bbcrussian/30076
https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0D2VCvuSMuNd6gfpv6hkvDLA8QJBz964wqFaHPcc9o1rFiRptzX5sEwNq3b4sBq2Ll
https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/13/688102/
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-1-do-666
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podle usnesení vlády z 10. června zveřejněného v pondělí. 

Nedávné průzkumy veřejného mínění. Agentura Bloomberg informuje o výsledcích barometru globálních problémů 

agentury Kantar, který zahrnoval 11 000 respondentů. Ruská invaze na Ukrajinu zůstává podle výzkumu největší obavou 
lidí v každé z 19 zkoumaných zemí, za ní těsně následují ekonomické obavy a krize vysokých životních nákladů. Zatímco 
Covid-19 již není vnímán jako naléhavý problém, 64 % lidí na celém světě uvedlo válku jako hlavní obavu, následovaný 39 
%, kteří zmínili ekonomické otázky. Úroveň obavy koreluje s blízkostí ke konfliktu: 94 % Poláků uvádí, že jsou znepokojeni 
válkou, ve srovnání s 80 % Španělů, Němců a Francouzů, informuje Kantar. 

Kultura. Ukrajinský spisovatel a aktivista Serhij Žadan se stal finalistou literární ceny EBRD. Vyznamenání se týká jeho 
proslulého díla "Internat" ("Sirotčinec"). Je to příběh učitelky, která cestuje přes válkou zmítaný ukrajinský Donbas, aby 
vyzvedla svého synovce z internátní školy. Pár pak cestuje zpět domů společně. Za touto jednoduchou dějovou linií se 
skrývá mimořádný, výbušný, něžný, rozzlobený a poetický román Serhije Žadana o zemi sužované konfliktem, jeho 
absurditami, banalitami a hrůzami, a o momentech lidského spojení, k nimž dochází ve válce. 

Dekolonizace. „Pokud bych byl požádán, abych pojmenoval dominantní rys kolonialismu, řekl bych, že je to sjednocení,“ 
píše Ilja Levčenko, historik umění. „Říše je skládačkou, jejíž každý kousek má své odlišné kulturní, politické a administrativní 
rysy a smýšlení. Koloniální represivní mechanismus podporuje iluzi homogenního prostoru, kde je vše společné: jazyk, 
kulturní normy, tradice. Každá vlastnost, kdysi vnucená určité skupině lidí, musí být touto skupinou považována za něco 
prvotního a povědomého.“ Ve svém nedávném článku „Přátelští nepřátelé: Umění jako měkká síla ruského/sovětského 
kolonialismu" analyzuje sovětský přístup k vymazání kulturní identity Zakarpatského (Transkarpatského) regionu .  

Čtenářský koutek (v angličtině).  

● V Chersonu, život pod ruskou okupací a ukrajinská protiofenziva | Washington Post 
● Názor | Ruské rakety spalují dějiny ukrajinské rokle Babyn Jar| The New York Times (nytimes.com) 
● Ukrajina: Je čas, aby se Západ rozhodl | POLITICO 
● Ukrajinci bojují za nezávislost více než století | The Washington Post — Tvrdohlavá realita, která zmařila fikce 

Vladimira Putina.  

Statistiky. 
 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 14. 
června 2022: personál – kolem 32 500, tanky – 1434, obrněná vozidla - 3503, dělostřelecké systémy – 721, 
raketomety MLRS – 229, protiletadlové válečné systémy – 97, letouny – 213, vrtulníky – 179, bezpilotní letadla – 
588, řízené střely – 125, čluny – 13, neobrněná technika a palivové nádrže – 2473, speciální vybavení – 54.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Internetové stránky věnované humanitární pomoci (help.gov.ua) 
● Podpořte kyjevskou pekárnu „Dobrý chléb od dobrých lidí“, která zaměstnává lidi s mentálním postižením 

a poskytuje chléb lidem v nouzi.  
● 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.ebrd.com/ebrd-literature-prize-2022-finalists.html
https://www.amazon.com/Orphanage-Novel-Margellos-Republic-Letters/dp/0300243014
https://sharethetruths.org/2022/06/14/friendly-foes-art-as-a-soft-power-of-russian-soviet-colonialism-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7%f0%9f%87%ba%f0%9f%87%a6/
https://sharethetruths.org/2022/06/14/friendly-foes-art-as-a-soft-power-of-russian-soviet-colonialism-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7%f0%9f%87%ba%f0%9f%87%a6/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/12/ukraine-kherson-counteroffensive-russian-occupation/
https://www.nytimes.com/interactive/2022/06/13/opinion/ukraine-russia-babyn-yar.html
https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelensky-us-uk-eu-ukraine-russia-vladimir-putin-war-time-for-the-west-to-make-up-its-mind/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=691da7a580-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_14_03_25&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-691da7a580-189729529
https://www.washingtonpost.com/outlook/2022/06/13/ukrainians-have-fought-independence-more-than-century/
https://help.gov.ua/en/
https://eng.goodbread.com.ua/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

