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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. Den 116-117 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Lidská práva. Přichází důležité rozhodnutí: prezident Zelenskyj konečně podepsal zákon o ratifikaci Istanbulské úmluvy. 
Parlament proto musí dne 20. června ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o prevenci domácího násilí. Ukrajina tento dokument 
podepsala již v roce 2011, tedy před 11 lety, ale teprve nyní se chystá jeho ratifikace. Ukrajinská aktivistická komunita již léta 
vyzývá k přijetí dokumentu s cílem zajistit ochranu žen před domácím násilím a jakoukoli formou genderově podmíněného 
násilí. Konzervativci se sice obávali toho, že by byl pojem "gender" byl zahrnut do oficiálních dokumentů, podstata dokumentu 
však převážila, když prezident konečně podpořil přijetí úmluvy.  

18. června proběhlo další kolo výměny civilistů mezi Ukrajinou a Ruskem. 5 ukrajinských civilistů bylo uneseno ruskými 
jednotkami, čtyři z nich byli zajati v oblasti Kyjeva během měsíční okupace.  

V Mariupolu se zhoršují problémy s pitnou vodou. Lidé sbírají vodu z kaluží, jen aby měli co pít.  

Rusko tvrdí, že od začátku války evakuovalo (čti: deportovalo) do Ruska více než 307 000 dětí. Vedoucí Centra pro řízení 
národní obrany Ruské federace Michail Mizincev podle agentury Interfax uvedl, že celkem 1 936 911 Ukrajinců bylo 
přesunuto do Ruska od začátku války, včetně 307 423 dětí. Rusové tvrdí, že obdrželi více než 2,7 milionu žádostí od těch, 
kteří se chtějí přestěhovat do Ruska, z více než 2000 obcí na Ukrajině. 

Zahraniční politika. Tento týden se bude napjatě očekávat rozhodnutí EU o postavení Ukrajiny v unii. Pro zemi by to 
znamenalo uznání úsilí, které její občané vynakládají, aby dokázali své evropské směřování a sdílené hodnoty.  

Zvláštní zástupce Evropské unie pro lidská práva Eamon Gilmore přijel do Kyjeva, aby projevil solidaritu s Ukrajinou. Pan 
Gilmore navštívil Buču a Irpiň a podnikne několik dalších návštěv, aby pozoroval důkazy o zvěrstvech spáchaných Ruskem 
na Ukrajině.  

Města pod útokem. V sobotu navštívil prezident Zelenskyj jižní Ukrajinu, konkrétně oblasti Mykolajiv a Oděsa. V Mykolajevě 
navštívil ukrajinské jednotky na frontě, zatímco v Oděse navštívil pozice Národní gardy. Mezitím byl Mykolajiv ostřelován: 
ruské jednotky vystřelily ve večerních hodinách pět raket na město ze směru od Chersonu. Dvě rakety zasáhly průmyslové 
zařízení, jedna obytnou budovu a další zasáhla výrobní infrastrukturu. Další raketový útok zasáhl Očakiv v Mykolajevské 
oblasti, zabil jednoho civilistu a dva zranil. V regionu Záporoží ruští útočníci obsadili závod na těžbu a zpracování železné 
rudy. Je to jediné zařízení na Ukrajině, které těží železnou rudu z hloubky jednoho kilometru. Od minulého týdne závod není 
v provozu. Pokud tam je mimo provoz čerpadlo a voda není čerpána ven, pak za týden hladina vody stoupne z 1 kilometru 
natolik, že to bude mít vážné následky, jako znečištění povrchových vod a okolí železnou rudou, řekl vedoucí místí 
samosprávy Záporožské oblasti. V Dněpropetrovské oblasti zasáhly v Novomoskovsku tři rakety ropnou rafinérii a zranily 
tři lidi. V Luhanské oblasti odmítli civilisté evakuaci z krytů chemického závodu Azot. Jak bylo uvedeno dříve, více než 500 
lidí se ukrývá v krytech závodu, včetně téměř 38 dětí. Rusko provedlo 19. června tři letecké údery kolem Lysyčansku, a boje 
nadále probíhají i v Severodoněcku, informuje hlavní představitel Luhanské oblasti Serhij Hajdaj. Hajdaj také říká, že Rusko 
ostřelovalo 12 obcí v regionu pomocí dělostřelectva. V Charkovské oblasti okupační jednotky ostřelovaly továrnu na 
zpracování plynu. Bylo poškozeno několik obytných domů. Zprávy naznačují, že Rusko se snaží přesunout frontovou linii do 
Charkova, čímž se zvyšuje intenzita útoků. Sumská oblast je neustále ostřelována minomety a dělostřelectvem. Pouze v 
neděli bylo v jedné z komunit zaznamenáno sedm případů minometného ostřelování.  

V nedělním večerním projevu prezident Zelenskyj předpověděl, že Rusko bude tento týden stupňovat své útoky, zatímco lídři 
Evropské unie zvažují, zda podpořit snahu Ukrajiny o vstup do bloku, a Rusko zesiluje své tažení k získání kontroly nad 
východní Ukrajinou. 

Okupovaná města. V Záporožské oblasti se okupanti snaží zastrašit představitel místní samosprávy a potlačit jakékoli hnutí 
odporu zavedením trestu smrti. Ukrajinští partyzáni stále udržují odboj. Také okupanti mezi sebou nadále bojují o moc a 
peníze. 

Potravinové zabezpečení. Ruské síly ukradly 15 000 tun slunečnice a 10 000 tun obilí ze sýpky v Luhanské oblasti, řekl šéf 
regionální vojenské správy Serhij Hajdaj. Ruské okupační úřady podle něj nabízejí zemědělcům 8 000 rublů (cca. 133 EUR) 
za tunu obilí pro budoucí sezónu výsevu a Ukrajina zaplatila dvakrát tolik – 8600 UAH (přibližně 276 EUR). 

Ministři zahraničních věcí zemí Evropské unie budou dnes na zasedání v Lucemburku diskutovat o způsobech, jak vyprostit 
miliony tun obilí uvízlých na Ukrajině kvůli ruské blokádě černomořských přístavů. 

Sezóna výsevu je u konce, avšak vyvstává nová výzva, hlásí agentura Bloomberg. Rozsáhlá ruská invaze na Ukrajinu si na 
ukrajinském zemědělském sektoru vybrala obrovskou daň. Zatímco přístavy zůstávají uzavřené, sklizeň se rozbíhá a sila 
jsou stále plná loňské úrody. Zemědělci hledají alternativy, jak skladovat rostoucí zásoby, zatímco se již obávají, kolik budou 

https://t.me/andriyshTime/1491
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/19/7353366/
https://twitter.com/EUDelegationUA/status/1538447360862343168?s=20&t=Yq8nY3lEWCuKM83SjTQn7g
https://twitter.com/EamonGilmore/status/1538545294006276100?s=20&t=LtDGLX7Jrn2m7ta_dcSqyA
https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-president-visits-southern-city-mykolaiv-2022-06-18/
https://www.unian.ua/war/novini-zaporizhzhya-rosiyani-zahopili-zaporizkiy-zalizorudniy-kombinat-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11871843.html
https://www.reuters.com/world/europe/russian-missiles-destroy-fuel-depot-east-ukraine-town-injure-11-official-2022-06-18/
https://www.reuters.com/world/europe/missiles-hit-gasworks-eastern-ukraine-regional-governor-2022-06-18/
https://www.reuters.com/world/europe/missiles-hit-gasworks-eastern-ukraine-regional-governor-2022-06-18/
https://t.me/Zhyvytskyy/2702
https://www.reuters.com/world/middle-east/ukraine-president-expects-russia-attacks-intensify-with-eu-summit-this-week-2022-06-20/
https://t.me/zoda_gov_ua/9322
https://t.me/zoda_gov_ua/9322
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3510317-iz-zernoshovis-lugansini-rosiani-vivezli-desatki-tisac-tonn-sonasnika-ta-zerna-gajdaj.html
https://www.reuters.com/world/europe/eu-seeks-release-ukrainian-grain-stuck-due-russias-sea-blockade-2022-06-19/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-19/wartime-harvest-starts-in-ukraine-but-silos-are-already-stuffed
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schopni zasadit pro sezónu 2023.  

Sankce Andrij Jermak, vedoucí kanceláře prezidenta, říká, že akční plán McFaul-Ermak Group pro sankce již byl proveden 
na 48%. Spojené státy zavedly nová finanční omezení, Švýcarsko se připojilo k šestému balíčku sankcí EU a Spojené 
království uvalilo sankce na patriarchu Kirilla. Stále však nedošlo k žádnému pokroku ohledně sankcí v odvětví energetiky a 
dopravy, říká Jermak, vzhledem k tomu, že Rusko očividně vydírá země EU škrty v dodávkách plynu. Ukrajina také čeká, až 
bude Rusko uznáno za sponzora terorismu. 

Deník Die Welt uvádí, že objem zmrazených aktiv ruských oligarchů se podle mluvčího Evropské komise pro spravedlnost a 
právní stát Christiana Wiganda téměř zdvojnásobil ze 6,7 miliardy eur v dubnu na dnešních něco málo přes 12,5 miliardy 
eur. 

Litevské úřady uvedly, že zákaz tranzitu zboží, které podléhá sankcím EU, přes jejich území do ruské exklávy Kaliningrad 
má vstoupit v platnost v sobotu. 

Microsoft zakázal Rusům stahovat Windows 10 a Windows 11 ze svých webových stránek. Portál ukazuje zprávu „Vyskytl 
se problém s vaším požadavkem“. Uživatelé také nemohou stáhnout nástroje instalačního asistenta pro operační systémy. 

Kultura. Ukrajinský parlament v neděli hlasoval o dvou zákonech, které ukládají přísná omezení týkající se ruských knih a 
hudby na Ukrajině. Jeden zákon zakáže ruským občanům tisk knih, pokud se nezřeknou svého ruského pasu a nepřijmou 
ukrajinské občanství. Zákaz se bude vztahovat pouze na ty, kteří přijali ruské občanství po rozpadu sovětské nadvlády v 
roce 1991. Zakáže také komerční dovoz knih tištěných v Rusku, Bělorusku a na okupovaném ukrajinském území a zároveň 
bude vyžadovat zvláštní povolení pro dovoz knih v ruštině z jakékoli jiné země. Jiný  zákon zakáže přehrávání hudby, jejíž 
autoři mají od roku 1991 ruské občanství, v médiích a veřejné dopravě, a zároveň zvýší kvóty pro ukrajinský mluvený a 
hudební obsah v televizním a rozhlasovém vysílání. 

Čtenářský koutek. (v angličtině)  
● Co odhalují stovky fotografií zbraní o ruské brutální válečné strategii | The New York Times (nytimes.com) – 

Analýza vizuálních důkazů z Ukrajiny v New York Times ukázala, že Rusko hojně používá kazetové zbraně zakázané 
některými mezinárodními smlouvami. Ze zbraní identifikovaných deníkem bylo více než 210 typů podle 
mezinárodních smluv zakázáno. Až na hrstku z nich se jednalo o kazetovou munici, včetně jejich submunice, která 
může představovat vážné riziko pro civilisty po celá desetiletí po skončení války.  

● Boris Johnson: Nikdy nebudeme v bezpečí, když se otočíme zády ke statečné Ukrajině |  The Times  
● „Nemohl jsem být součástí tohoto zločinu“: Rusové bojující za Ukrajinu | The Guardian – Igor Volobujev se 

připojil k legii Rusů, kteří doufali, že porazí svou vlast a možná svrhnou Putina.  
● Přepis rozhovoru AP s prezidentem Joe Bidenem | AP News  
● Návštěva ztraceného Ruska Vladimira Putina | The Atlantic – Národní mýty bývalého sovětského státu, stejně 

jako síly nacionalismu, ekonomie, kultury a náboženství – to vše způsobuje vzdalování od Moskvy. Může Rusko 
skutečně konkurovat? 

 
Statistiky. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 18. 
června 2022: personál – kolem 33 800, tanky – 1477, obrněná vozidla - 3588, dělostřelecké systémy – 749, 
raketomety MLRS – 238, protiletadlové válečné systémy – 98, letouny – 216, vrtulníky – 181, bezpilotní letadla – 
601, řízené střely – 130, čluny – 14, neobrněná technika a palivové nádrže – 2527, speciální vybavení – 55.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Podpořte PLAST Berlin (organizace skautů) v jejich úsilí o získání finančních prostředků na nákup a balení 
lékařských batohů a lékárniček dodávaných na Ukrajinu.  

● 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.dw.com/ru/vojna-ukraina-rossija-20-ijunja-1/a-62185293
https://www.reuters.com/world/europe/lithuania-says-sanctions-goods-kaliningrad-take-effect-saturday-2022-06-18/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-restrict-russian-books-music-latest-cultural-break-moscow-2022-06-19/
https://www.rada.gov.ua/news/razom/224123.html
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39702
https://www.nytimes.com/interactive/2022/06/19/world/europe/ukraine-munitions-war-crimes.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxfs9gGPzNiGeVTdcwqNPW9LavB-TIvMyIMQ0xTCXA9JcKrg3SbtvzfVWPkpgDgy1pJqYmZMDOGAqoJj2VXk32p_WG7Ak9DugJk-IFNBC_pzt9RSXLGr3RvyDlCFhdFwj-dQyaw6oiSANwvySDu4i3tRh2awnBoRwF2tQeCmPv6S-WBgoPd_QOwrOqVVjA5EvUjnWlNOY7LoEeRwDSg6VCSMivhtvrY9UK9gVP63gLhE_eMqYgboZCWdgL4fBFIRmDsGP1O0s6eiR3ETKnMmmxPw2F7FWuqfHugu5M1UvS7CWNDbhT269e8eHRlgyyusgX1YXZE0&smid=tel-nytimes
https://www.thetimes.co.uk/article/boris-johnson-we-will-never-be-secure-if-we-turn-our-backs-on-valiant-ukraine-9sd5z2bxq
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/14/russians-fighting-for-ukraine
https://apnews.com/article/biden-ap-interview-transcript-fefb405f8383c6fdb4674eef9706fd65
https://www.theatlantic.com/international/archive/2022/06/putin-russian-history-nationalism-kyrgyzstan/661214/
https://linktr.ee/plast_berlin_helps?s=09
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

