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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 112 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Zahraniční politika. Evropská komise a Ministerstvo infrastruktury Ukrajiny se dohodly na konečném znění Zvláštní 
dohody mezi EU a Ukrajinou o liberalizaci silniční dopravy. Dohoda umožní ukrajinským dopravcům provozovat 
dvoustrannou a tranzitní dopravu bez nutnosti získat povolení. To výrazně zlepší a urychlí logistiku mezi Ukrajinou a 
EU. Toto rozhodnutí je obzvláště kritické vzhledem k blokádě ukrajinských přístavů a kompletní závislosti na stabiln í 
logistice na západních hranicích. 

Dnes se v Bruselu setká kontaktní skupina pro obranu Ukrajiny, aby určila a prozkoumala další kroky potřebné k pomoci 
Ukrajině v obraně před ruskou agresí. Náměstkyně ministra obrany Anna Maljarová mezitím uvedla, že Ukrajina 
doposud obdržela pouze 10% požadovaných zbraní. „Nezáleží na tom, jak moc se Ukrajina snaží, bez pomoci Západu 
válku nevyhrajeme. Obdrželi jsme jen 10 procent toho, o co Ukrajina požádala, toho co potřebujeme,“ řekla Maljarová v 
televizním vysílání. 

Scénáře pro Ukrajinu. Západní představitelé zvažují tři potenciální scénáře vývoje v ruské válce na Ukrajině, informuje 
CNN. Rusko by mohlo i nadále dosahovat postupných zisků ve dvou klíčových regionech, Doněcké a Luhanské oblasti, 
čímž by postupně získalo kontrolu nad těmito regiony. Bojové linie by se mohly ocitnout ve slepé uličce, která se potáhne 
měsíce či roky, což by vedlo k obrovským ztrátám na obou stranách a pomalému nástupu krize, která bude i nadále 
vyčerpávat světovou ekonomiku. Nejméně pravděpodobným scénářem je, že Rusko by mohlo předefinovat své válečné 
cíle, oznámit, že dosáhlo vítězství, a pokusit se vymyslet způsob, jak ukončit boje. Prozatím se tento scénář zdá být jen 
pouhým zbožným přáním, tvrdí zdroje. 

Ruská vládní moc má s Ukrajinou vlastní plány, které zahrnují její rozdělení do tří administrativních oblastí závislých na 
Rusku. Ruská vojenská korespondentka Saša Kocová zveřejnila obrázek mapy, která byla vystavena na Petrohradském 
ekonomickém fóru, a která znázorňuje navrhované schéma „administrativně-teritoriálního“ rozdělení Ukrajiny po válce 
v přechodném měřítku tří až pěti let, informuje Institut válečných studií. Navrhovaný plán rozděluje ukrajinské oblasti na 
ruské „teritoriální okruhy“ a poukazuje na to, že ruské orgány doufají v začlenění ukrajinského území přímo do Ruska. 
Z dlouhodobého hlediska to tedy spíše naznačuje, že Rusko nemá v úmyslu zastavit se tam, kde se právě nachází, ale 
bude usilovat o úplnou „integraci“ Ukrajiny.  

Města pod útokem. V Dněpropetrovské oblasti ve městě Apostolovo zemřeli čtyři lidé v důsledku nepřátelského 
ostřelování z raketometů BM-27 Uragan. V okrese Novomoskovsk došlo ke dvěma raketovým útokům. Infrastruktura a 
venkovské domy byly vážně poškozeny. V Doněcké oblasti pokračují bez přestání nepřátelské akce a ostřelování 
obydlených oblastí. Všechny typy zbraní jsou využity - ruční zbraně, tanky, dělostřelectvo, minomety, raketomety MLRS 
Grad a Tornado. Útoky poškodily 42 objektů infrastruktury, včetně 33 soukromých domů, jedné výškové budovy, 
železniční trati, podniku UTOS, motorového depa a dalších. V Luhanské oblasti pokračuje ruská ofenzíva zaměřená na 
Severodoněck a Lysyčansk. Ruské síly se zaměřují na všechny objekty infrastruktury, zejména na továrny a průmyslové 
závody. Situace v Chersonu zůstává kritická kvůli neustálému ostřelování a omezenému přístupu ke zdrojům. 
Protiletecké obranné systémy zničily rakety letící ve směru na Lvov a Ternopilskou oblast, několik civilistů bylo zraněno 
vlnou výbuchu a zbytky zničených raket. Ve Lvovské oblasti bylo zraněno 6 lidí, včetně jednoho dítěte.  

Lidská práva. V oblasti Záporoží se uskutečnilo další kolo výměny těl obětí. Ukrajině se vrátila těla 64 obránců Azovstalu 
k jejich identifikaci a pohřbu. 

Ekonomická bezpečnost. Rozpočtové příjmy Ukrajiny pokrývají necelou polovinu výdajů v období od začátku ruské 
invazi, informuje agentura Reuters s odvoláním na ministra financí Danyla Hetmanceva. Vzhledem k daným podmínkám 
bude Kyjev muset prudce snížit rozpočtové výdaje, pokud nedorazí další vnější finanční pomoc, řekl šéf parlamentního 
finančního výboru. Dříve ministerstvo financí informovalo, že Ukrajina potřebuje 5 miliard USD měsíčně, aby pokryla 
výdajové potřeby. Ministr říká, že vláda v květnu vybrala 101 miliard hřiven (3,42 miliardy dolarů) na daních, ale musela 
utratit 250 miliard hřiven na financování armády a na podporu lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy nebo jejichž 
domovy byly zničeny. 

Když už mluvíme o sankcích, ukrajinský náměstek ministra hospodářství Taras Kačka říká, že západní sankce 
nepoškozují ruskou ekonomiku tak, jak jsme očekávali – „Rusko se zdá být vůči sankcím odolnější, než jsme na začátku 
odhadovali“. 

Potravinové zabezpečení. Ruská válka na Ukrajině bude mít dlouhodobý dopad na ukrajinské zemědělství. Pokračující 
invaze vytvoří globální nedostatek pšenice po dobu nejméně tří sezón, kdy bude značná část ukrajinské úrody vyřazena 
z trhu, což vytlačí ceny na rekordní úroveň, říká ministr zemědělství Mykola Solskyj v rozhovoru pro Reuters. Země EU 
mezitím zváží poskytnutí dočasných sil pro skladování nově sklizených obilných plodin. Americký prezident Joe Biden 
také řekl, že podél hranice s Ukrajinou, včetně Polska, budou vybudována dočasná sila, která pomohou exportovat více 

https://www.kmu.gov.ua/en/news/mininfrastrukturi-ukrayina-ta-yes-pogodili-tekst-ugodi-pro-liberalizaciyu-avtoperevezen
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3062372/austin-to-host-ukraine-contact-group-meeting-in-brussels/
https://news.liga.net/ua/politics/news/ukraina-poluchila-ot-zapada-tolko-10-orujiya-o-kotorom-prosila-malyar
https://edition.cnn.com/2022/06/14/politics/ukraine-war-pivotal-moment-intelligence-officials-loses-in-the-east-russia/index.html
https://www.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-09-22/h_d30854c3f2dd9a39f6808cadbf2e7a23
https://t.me/sashakots/33677
https://t.me/sashakots/33677
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/14/7352414/
https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-povernula-tila-shche-64-poleglih-zahisnikiv-azovstali
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-faces-budget-cut-without-5-bln-monthly-external-aid-parliamentarian-2022-06-14/
https://www.politico.eu/article/ukraine-says-russia-more-resilient-to-sanctions-than-expected/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=3186b1f713-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_15_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-3186b1f713-189729529
https://www.reuters.com/world/europe/russias-war-may-deprive-world-three-ukrainian-wheat-harvests-minister-2022-06-14/
https://www.reuters.com/markets/europe/ukraine-eyes-eu-help-with-temporary-silos-store-new-grain-harvest-2022-06-14/
https://www.reuters.com/world/biden-touts-temporary-grain-silos-ukraine-border-help-exports-2022-06-14/
https://www.reuters.com/world/biden-touts-temporary-grain-silos-ukraine-border-help-exports-2022-06-14/
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obilí a řešit rostoucí globální potravinovou krizi. 

Agentura Bloomberg s odkazem na údaje Kyjevské vysoké školy ekonomické uvádí, že Ukrajina utrpěla v důsledku 
ruské invaze škody ve výši 4,3 miliardy dolarů na  zemědělské půdě, strojích a hospodářských zvířatech. Od začátku 
války uhynulo kvůli válce kolem 5,7 milionu kusů drůbeže, zatímco obilí v hodnotě 613 milionů dolarů bylo ukradeno z 
okupovaných oblastí Ukrajiny a odesláno do Ruska.  

Energetická bezpečnost. Rusko vydělalo 93 miliard eur v prvních 100 dnech války proti Ukrajině prodejem svých 

fosilních paliv zemím po celém světě. Import do EU z toho činí 61%, což představuje přibližně 57 miliard eur, jak uvádí 
nově publikovaná zpráva Centra pro výzkum energie a čistého vzduchu (CREA). Objemy dovozu v květnu mírně 
poklesly, přibližně o 15% ve srovnání s dobou před invazí, neboť mnoho zemí a firem se ruským dodávkám vyhýbalo. 
Polsko a Spojené státy udělaly největší díru v příjmech Ruska. Litva, Finsko a Estonsko dosáhly výrazného snížení o 
více než 50%. 

K 14. červnu zůstává na Ukrajině přibližně 742 obcí a celkem asi 618 000 spotřebitelů bez elektřiny kvůli škodám 
způsobeným boji. Zejména se to týká Doněcké oblasti, kde je bez elektřiny více než 357 tisíc, v Luhansku a okolí více 
než 128,2 tisíc a v Charkově asi 48,5 tisíc spotřebitelů. 181 tisíc odběratelů je stále bez dodávek plynu. 

Čtenářský koutek. (v angličtině)  

● Silná podpora Ukrajiny ve Velké Británii skrývá méně slavnou minulost | Chatham House – International Affairs 
Think Tank 

● Ruské příjmy z fosilních paliv činí asi 100 miliard dolarů za 100 dní války, říká zpráva - The Washington Post 
 
Statistiky. 

 
● Od začátku ruské války na Ukrajině státní záchranné služby odhalily a zneškodnily 134 895 výbušných zařízení 

a 601,7 kg výbušnin, včetně 1 988 leteckých bomb. 
● Od 4: 00 hodin 24. února 2022, kdy začal ozbrojený útok Ruské federace na Ukrajinu, do 24:00 hodin 13. června 

2022 (místního času) zaznamenal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) 9 931 civilních 
obětí v zemi: 4 432 mrtvých a 5 499 zraněných. Skutečné číslo je podstatně vyšší, naznačuje OHCHR. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 15. 
června 2022: personál – kolem 32 750, tanky – 1440, obrněná vozidla - 3528, dělostřelecké systémy – 722, 
raketomety MLRS – 230, protiletadlové válečné systémy – 97, letouny – 213, vrtulníky – 179, bezpilotní letadla 
– 591, řízené střely – 129, čluny – 13, neobrněná technika a palivové nádrže – 2485, speciální vybavení – 55.  
 

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.bloomberg.com/news/articles/2022-06-14/ukraine-s-farm-industry-has-lost-4-3-billion-from-war-damage
https://energyandcleanair.org/publication/russian-fossil-exports-first-100-days
https://www.kmu.gov.ua/news/robota-energosistemi-ukrayini-na-14-chervnya-2022-roku
https://www.chathamhouse.org/2022/05/uks-strong-ukraine-support-hides-less-glorious-past?utm_source=twitter.com&utm_medium=organic-social&utm_campaign=ukraine&utm_content=UK-response
https://www.chathamhouse.org/2022/05/uks-strong-ukraine-support-hides-less-glorious-past?utm_source=twitter.com&utm_medium=organic-social&utm_campaign=ukraine&utm_content=UK-response
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/14/russia-fossil-fuel-revenue-ukraine-war/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-civilian-casualties-2400-13-june-2022-enru
https://help.gov.ua/en/
https://eng.goodbread.com.ua/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

