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Válka na Ukrajině. Denní aktualizace. Den 113 
Připravily Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Zahraniční politika. Ve středu se v Bruselu konalo třetí zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny. Zástupci více 
než 50 zemí se zavázali poskytnout více vojenských kapacit do rukou ukrajinských sil bojujících proti ruským útočníkům, 
uvedl ministr obrany Lloyd J. Austin III. Zasedání bylo svoláno v době, ve které " Ukrajina čelí rozhodujícímu okamžiku 
na bojišti" v již téměř čtyřměsíční válce s Ruskem, a proto je zapotřebí větší podpory. Výsledkem jednání bylo oznámení 
amerického prezidenta Joea Bidena o tom, že Ukrajině bude poskytnut nový balíček vojenské pomoci v hodnotě 1 
miliardy dolarů, který zahrnuje dělostřelectvo, systémy pobřežní obrany, dělostřeleckou munici a MLRS. Spojené státy 
rovněž poskytnou Ukrajině humanitární pomoc ve výši 225 milionů dolarů. Německo slíbilo poskytnout Ukrajině tři MLRS 
Mars, Slovensko vrtulníky Mi-17 a Kanada, Polsko a Nizozemsko dělostřelectvo. Tentokrát se k jednání připojily také 
Gruzie a Moldavsko.  

Jens Stoltenberg oznámil, že "spojenci NATO se dohodnou na připravení komplexního balíčku na pomoc Ukrajině. 
Balíčkem pomůžou Ukrajině v dlouhodobějším horizontu přejít z vybavení ze sovětské éry na moderní vybavení NATO 
a zlepšit interoperabilitu s NATO". 

Předsedové vlád Albánie a Černé Hory navštívili Ukrajinu, aby se setkali s prezidentem Zelenským. Premiéři dvou 
západobalkánských států přijeli ve středu do Kyjeva, aby vyjádřili solidaritu s Ukrajinou v její snaze stát se členem 
Evropské unie. Před setkáním se Zelenským navštívili Dritan Abazovič z Černé Hory a Edi Rama z Albánie kyjevská 
předměstí Borodyanka a Irpin, aby se podívali na zkázu, kterou způsobili ruští vojáci. 

Spojené státy podpoří sjednocení Ukrajiny, Velké Británie, Polska a pobaltských států do jednoho svazku, pokud to 
posílí obranný potenciál. "Washington má zájem na posílení schopností Aliance, a to zejména na východním křídle, 
takže Spojené státy jsou nakloněny iniciativám, které pomohou budovat kapacity," uvedla Julianne Smithová, stálá 
představitelka USA při NATO. 

Do Kyjeva míří německý kancléř Olaf Scholz, francouzský prezident Emmanuel Macron a italský premiér Mario Draghi. 
Očekává se, že se tito tři představitelé setkají s prezidentem Zelenským ještě předtím, než Evropská komise oznámí 
svá doporučení týkající se statusu Ukrajiny v EU. Očekává se, že prezident vyzve své hosty, aby mu poslali více zbraní, 
které by pomohly jeho tvrdě zkoušené armádě čelit ruským útočníkům. 

Do Kyjeva dnes přijel také rumunský prezident Klaus Iohannis.  

Česká republika představila priority svého předsednictví v Radě EU. Prioritou bude snížení závislosti na ruských 
fosilních palivech, získání prostředků na poválečnou obnovu Ukrajiny a posílení narušených dodavatelských řetězců. 

Prezident Zelenesky přijal pozvání partnerů k účasti na summitu G7 (26.-28. června) a na summitu NATO, který se bude konat 29.-

30. června v Madridu. 

Napadená města. Ukrajina nepřistoupila na ruské ultimátum vzdát se Sievierodoněcku v Luhanské oblasti, zatímco ve 

městě zuří boje. Rozhodnutí bylo přijato spolu s oznámením Spojených států o dodání dalších zbraních do Kyjeva. Dříve 
Rusko nabízelo civilistům odchod humanitárním koridorem, ale pouze na území kontrolované Ruskem, nikoliv na 
Ukrajinu. V současné době se v chemickém závodě Azot stále ukrývá asi 500 lidí. Mezitím Valerij Zálužný, vrchní velitel 
ukrajinských ozbrojených sil, uvedl, že Rusko soustředilo své hlavní úderné síly na sever Luhanské oblasti s hlavním 
cílem dobýt Sievierodoněck. Podle něj se Rusové snažili útočit současně v devíti směrech. 

Situace v Doněcké oblasti zůstává nezměněna - napětí a ostřelování panuje po celé frontové linii. Ruská raketa zasáhla 
vůz s humanitární pomocí ze Světové ústřední kuchyně, která měla nakrmit obyvatele Mariupolu v centrech 
"YaMariupol". V Sumské oblasti zasáhly ruské rakety v noci obec Sadivska, kde zabily čtyři lidi a nejméně šest jich 
zranily. Během dne ruské síly ostřelovaly pohraniční území minomety a dělostřelectvem. Již ráno ruské síly zahájily 
raketový úder na obec Krasnopilska. V Mykolajivské oblasti se ruské síly zaměřily na obytnou čtvrť Mykolajiv z MLRS, 
předběžných systémů Hurricane, zaměřených na čtyřpatrový obytný dům. Obce na druhé straně hranice jsou pod 
palbou. 

Odolnost. Proukrajinské hnutí na okupovaných územích podkopává plány Rusů na hladkou realizaci jejich okupačních 
plánů. Centrum ukrajinského odporu oznámilo, že neznámí ukrajinští partyzáni se 9. a 11. června zaměřili na 
zaměstnance ruského ministerstva pro mimořádné situace v Mariupolu. Také ruské okupační úřady nemohou otevřít 
školy v okupovaném Berďansku kvůli odporu ukrajinských učitelů, kteří odmítají vyučovat podle ruských osnov. Tyto 
proukrajinské akce budou pravděpodobně i nadále narušovat ruské snahy o upevnění plné administrativní kontroly nad 
okupovanými oblastmi a ruských anekčních plánů, uvádí Institut válečných studií. 

https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3064765/more-than-50-nations-pledge-to-help-build-ukraines-defense/
https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1537188563950784513?s=20&t=x_GbL_z3-qKlq_ilTsytGg
https://www.politico.com/news/2022/06/15/biden-announces-1-billion-weapons-humanitarian-aid-to-ukraine-00039881
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_196620.htm
https://www.president.gov.ua/en/news/albaniya-chornogoriya-ta-pivnichna-makedoniya-pidtrimuyut-ku-75829
https://www.state.gov/online-press-briefing-with-ambassador-julianne-smith-u-s-permanent-representative-to-nato-2/
https://twitter.com/sentdefender/status/1537297354650537986?s=20&t=hX4evQZvsq3HgCwEOxjf7A
https://www.euronews.com/my-europe/2022/06/15/ukraine-energy-and-supply-chains-the-czech-republic-unveils-priorities-for-eu-council-pres
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1537151247060389888?s=20&t=O1dvR-REFeMOXYe1V6Tawg
https://www.reuters.com/world/europe/russia-tells-ukraine-lay-down-arms-sievierodonetsk-battle-2022-06-14/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-russian-forces-trying-attack-simultaneously-nine-directions-2022-06-15/
https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/332657752363050
https://twitter.com/chefjoseandres/status/1537078229286240257?s=20&t=fbvlOFufUUqLjZy2ZyO93A
https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/06/15/v-mariupoli-partyzany-spalyly-tehniku-rosiyan/
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-15
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Lidská práva. Krize v oblasti potravinové bezpečnosti vyvolaná válkou na Ukrajině bude nutit další lidi k útěku z domovů 
v chudších zemích, což povede k dalšímu zvýšení rekordní úrovně celosvětového vysídlení, informuje agentura Reuters 
s odkazem na zprávu UNHCR. Ruská invaze na Ukrajině, která způsobila nejrychlejší a jednu z největších krizí 
nuceného vysídlování od druhé světové války. Společně s dalšími mimořádnými událostmi v Africe, Afgánistánu a 
dalších zemích již nyní posunuly toto číslo přes dramatický milník 100 milionů vysídlených osob, uvádí zpráva. 

Rodiny obránců Azovstalu vyzývají Červený kříž a mezinárodní média k návštěvě věznice v Olenivce. Rusové zde drží 
více než 2 500 vojenských zajatců. 

Stíhání válečných zločinů. Hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu Karim Khan v úterý navštívil Charkov, kde 

pokračuje vyšetřování a stíhání ruských válečných zločinů ze strany Ukrajiny. Jedná se o třetí návštěvu prokurátora 
Mezinárodního trestního soudu na Ukrajině. Generální prokurátorka Iryna Venediktová a žalobce ICC si prohlédli místa 
ruských válečných zločinů v Charkově a jednali o společných krocích ve strategii stíhání a spravedlnosti. Po zveřejnění 
zprávy Amnesty International o ruských útocích v Charkově navštívila prokurátorka nejvíce postižený charkovský okres 
Pivnična Saltivka a také Ševčenkovský okres, kde bylo 26. května zabito devět lidí a 17 jich tam bylo zraněno. 

Komise zřízená Radou OSN pro lidská práva (UNHRC) se sídlem v Ženevě má vyšetřit údajné porušování lidských práv 
a mezinárodního humanitárního práva během ruské invaze zahájené 24. února. Komise však uvádí, že se jí zatím 
nepodařilo navázat s Ruskem ohledně této záležitosti žádný kontakt. 

Bezpečnost životního prostředí. Ukrajina shromažďuje důkazy o ekocidiích, kterých se ruské síly na Ukrajině dopustily 
od začátku invaze. V rámci speciální pracovní síly, kterou koordinuje státní orgán Ekologická inspekce Ukrajiny, 
shromažďuje asi 100 lidí důkazy o škodách způsobených Ruskem na životním prostředí. Ruslan Strelec, ministr ochrany 
životního prostředí a přírodních zdrojů Ukrajiny, v rozhovoru uvedl, že Ukrajina spolupracuje s právními kancelářemi na 
vytvoření případu a vyzývá občany, aby předkládali a dokumentovali ekokriminalitu. K 1. červnu Ukrajina evidovala 257 
trestných činů proti životnímu prostředí spáchaných Ruskem. 

Potravinové zabezpečení. Útočníci v Melitopolu zcela vykradli dva hlavní podniky - "Melitopol Cherry" a Státní 
výzkumný ústav, který se zabývá pěstováním třešní, - uvedl starosta města Melitopol Fedorov. Melitopol v Záporožské 
oblasti je na Ukrajině i v zahraničí známý jako region, kde se v průmyslovém měřítku pěstovaly nejlepší odrůdy třešní. 
Melitopolské třešně se staly značkou. 

Takzvaný šéf krymské okupační správy Serhij Aksjonov prohlásil, že Rusové přes Sevastopol vyvážejí obilí ukradené 
na okupovaných územích Ukrajiny. Naznačil, že obilí z "osvobozených" území putuje tranzitem do Republiky Krym a 
poté jde na prodej do Sevastopolu. 

Watchlist. Ukrajina. Vrácení vlastní historie. Rozsáhlý a nejmodernější historický výzkum Akima Galimova vypovídá o 

dějinách Ukrajiny a četných pokusech Ruska manipulovat s historickými fakty. Co bylo cílem Kremlu? Proč kradl 
artefakty a historické hrdiny? Jak byly celé epochy vymazány ze školních učebnic? Tento film může vysvětlit základní 
příčiny ruské agrese proti Ukrajině, které jsou ve skutečnosti skryté v temnotě staletí. 

Koutek na čtení.  

● Rusko se zmocňuje ukrajinského internetu | WIRED — Na okupované Ukrajině je internet směrován do 
Ruska a podléhá jeho silné cenzuře a sledovací mašinérii. 

Statistiky. 
 

● K13. červnu se od 28. února 2022 vrátilo zpět na Ukrajinu 2 479 398 osob, uvádí UNHCR. 
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině 

dopoledne, 16. června 2022: personál - asi 32 950, tanky - 1449, APV - 3545, dělostřelecké systémy - 729, 
MLRS - 233, systémy protiletadlového boje - 97, letadla - 213, vrtulníky - 179, bezpilotní letouny operačně-
taktické úrovně - 591, řízené střely - 129, lodě a lehké motorové čluny - 13, neobrěná vozidla a cisterny s palivem 
- 2494, speciální vybavení - 55.  

Každá pomoc se počítá, žádná není bezvýznamná! 
● Webová stránka 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 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. 

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

https://www.reuters.com/world/food-crisis-will-drive-record-displacement-levels-higher-un-refugee-chief-2022-06-16/
https://www.unhcr.org/news/press/2022/6/62a9d2b04/unhcr-global-displacement-hits-record-capping-decade-long-rising-trend.html
https://imi.org.ua/en/news/relatives-of-the-imprisoned-azovstal-defenders-ask-foreign-media-to-report-on-their-loved-ones-i46217
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3507345-icc-prosecutor-visits-kharkiv-region-where-760-civilians-died-in-russian-strikes.html
https://www.reuters.com/world/europe/un-experts-probing-possible-war-crimes-ukraine-say-no-contact-yet-with-russia-2022-06-15/
https://www.politico.eu/article/how-ukraine-want-make-russia-pay-for-war-environmental-damage/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=4173b81059-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_16_04_13&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-4173b81059-189729529
https://mepr.gov.ua/en/news/39252.html
https://mepr.gov.ua/en/news/39252.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/15/7352689/
https://youtu.be/0kyMEaAsbd8
https://www.wired.com/story/ukraine-russia-internet-takeover/
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://help.gov.ua/en/
https://eng.goodbread.com.ua/¨
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/about/

