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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 122-123 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Bělorusko. Uprostřed probíhajících vojenských cvičení prováděných Běloruskem podél hranice s Ukrajinou prezident 
Volodymyr Zelenskyj nařídil zhodnocení bojové připravenosti vojsk ve čtyřech z pěti ukrajinských oblastech hraničících s 
Běloruskem. Oleksandr Motuzyanyk, mluvčí ukrajinského ministerstva obrany, tvrdí, že Bělorusko rozmístilo sedm praporů v 
celkovém počtu přibližně 4000 vojáků podél ukrajinské hranice. Lukašenko ve svém projevu 17. června opět obvinil Západ, že 
„zatáhl Bělorusko do války“, a pohrozil, že na Kyjev vypálí rakety, pokud Ukrajina zaútočí na Bělorusko. Zpráva Institutu pro 
studium války však naznačuje, že navzdory nárůstu vojenské činnosti Běloruska je i nadále nepravděpodobné, že se země 
přímo připojí k ruské válce proti Ukrajině v plném rozsahu kvůli riziku domácích nepokojů. Prezident Putin nicméně prohlásil, že 
Bělorusko v nejbližší budoucnosti obdrží ruské raketové systémy Iskander, které budou schopny odpálit balistické a řízené 
rakety. 
 
Zelenskyj vyzval Bělorusy, aby odolali vojenským cílům Kremlu. Ve virtuálním projevu k Bělorusům 26. června prezident 
Volodymyr Zelensky řekl:"Kreml už za vás rozhodl o všem, vaše životy jsou pro něj bezcenné. Ale vy nejste otroci ani potrava 
pro děla. 

Ukrajina mezitím také zabavila aktiva v hodnotě 136 milionů dolarů patřící dvěma běloruským ropným společnostem obviněným 
z financování rozsáhlé ruské invaze. 

Lukašenko 26. června prohlásil, že rozhodnutí Litvy vyhovět sankcím EU a pozastavit tranzit některého zboží „připomíná 
vyhlášení války“.  Spor mezi Litvou a Ruskem o tranzit zboží do ruské Kaliningradské oblasti upozorňuje na koridor Suvalky - 
100 kilometrový pruh na polsko-litevské hranici, na který se Rusko může potenciálně zaměřit z běloruského území. Dne 18. 
června Litva pozastavila tranzit některého zboží do a z ruské Kaliningradské oblasti, oddělené od Ruska územím Polska a 
Litvy. Litva oznámila, že v souladu se sankcemi uvalenými EU na Rusko postupně zastaví tranzit zboží, jako jsou stavební 

materiály, uhlí, kovy a vyspělé technologie, do Kaliningradu a z něj. Tento krok se údajně dotkne 40 až 50% zboží dováženého 
a vyváženého do regionu přes Litvu. Vzhledem k tomu, že Kaliningrad se nachází mezi oběma členskými státy EU, Rusko se 
bude muset při zásobování své exklávy spoléhat na zbývající námořní trasu. Kreml rychle prohlásil litevské rozhodnutí za 
„blokádu“ a slíbil odvetná opatření na „obranu svých národních zájmů“. 

Bělorusko rozšiřuje svůj oficiální "seznam teroristů" o politické oponenty. Běloruští právníci obhajující klienty v politicky 
motivovaných případech zároveň čelí perzekuci a jsou vyloučeni z výkonu práva. 

Zahraniční politika.  Britská vláda 26. června prohlásila, že je připravena poskytnout Ukrajině záruky ve výši 525 milionů dolarů 
na úvěry Světové banky."Velká Británie bude i nadále podporovat Ukrajinu na každém kroku, protože víme, že jejich bezpečnost 
je naše bezpečnost a jejich svoboda je naše svoboda," řekl britský premiér Boris Johnson. Úvěry pokryjí náklady jako jsou mzdy 
ve veřejném sektoru a chod škol a nemocnic, uvedlo prohlášení. 

NATO poskytne Ukrajině moderní zbraňové systémy. Oznámil to tiskový tajemník Pentagonu John Kirby. Poznamenal, že budou 
dodávány také sovětské zbraně proto, že nevyžadují další výcvik ukrajinské armády. „Chceme se ujistit, že je zde nalezena 
správná rovnováha a že dostanou systémy, na které jsou zvyklí, stejně jako systémy, které potřebují, jejichž použití zbytečně  
nesnižuje jejich bojovou připravenost na zemi,“ řekl John Kirby. 

Vedoucí představitelé zemí G7 se podle znění návrhu prohlášení ze summitu v Bavorsku, o němž informovala agentura 
Bloomberg, zavazují poskytnout Ukrajině neomezenou podporu na její obranu proti ruské invazi. Čtyři země, USA, Velká 
Británie, Japonsko a Kanada, ze skupiny sedmi bohatých národů také přikročily k zákazu dovozu ruského zlata, aby zpřísnily 
sankční tlak na Moskvu a odřízly její prostředky k financování invaze na Ukrajinu. Zavedení cenového stropu na ruskou ropu je 
také na pořadu dne. To by mohlo zmáčknout Moskvu, která těží z prudce rostoucích cen energií, a odříznout jí prostředky k 
financování invaze na Ukrajinu. 

Sankce. Prezident Biden a několik jeho protějšků z G7 v neděli oznámili zákaz nového dovozu ruského zlata. Zlato je klíčovým 
aktivem pro ruskou centrální banku, která se kvůli západním sankcím potýká s omezením přístupu k některým svým aktivům 
drženým v zahraničí. 

Japonsko v návaznosti na rozhovory G7 oznámilo další sankce, které zahrnují zákaz dovozu ruského zlata a poskytování 
účetních, svěřeneckých a některých dalších služeb Rusku. Premiér Kishida také uvedl, že Japonsko rozšíří opatření na zmrazení  
svých aktiv tak, aby pokryla dalších 70 ruských jednotlivců a organizací, a zavede zákaz vývozu do 90 vojenských organizací. 

"Summit G7 by měl reagovat na ruské údery na Kyjev," řekl Andriy Yermak, vedoucí úřadu prezidenta. Sankce by měly být 
agresivnější. Uvalení embarga na vývoz zlata je dobré, ale v novém balíčku sankcí EU je třeba uvalit embargo na plyn.“  

Rusko poprvé od roku 1918 vyhlásilo platební neschopnost na svůj svrchovaný dluh v cizí měně. Vyplývá to z řady západních 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/16/7352953/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/21/7353786/
https://news.zerkalo.io/economics/16296.html?tg
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-14
https://www.bbc.com/news/world-europe-61938111
https://www.dw.com/en/ukraine-zelenskyy-urges-belarus-not-to-get-dragged-into-war-live-updates/a-62271288
https://kyivindependent.com/hot-topic/belarus-weekly-ukraine-is-stepping-up-its-combat-readiness-in-4-regions-bordering-belarus
https://www.radiosvoboda.org/a/news-lytva-rosiiski-tovary-kalininhrad/31903396.html
https://www.reuters.com/world/europe/lithuania-says-sanctions-goods-kaliningrad-take-effect-saturday-2022-06-18/
https://news.zerkalo.io/world/16413.html
https://www.gov.uk/government/news/pm-to-say-to-g7-leaders-we-must-keep-up-our-resolve-on-ukraine
https://www.gov.uk/government/news/pm-to-say-to-g7-leaders-we-must-keep-up-our-resolve-on-ukraine
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-26/g-7-latest-russian-oil-cap-gold-import-ban-in-focus-at-summit
https://www.reuters.com/world/g7-summit-kicks-off-under-shadow-ukraine-war-stagflation-risk-2022-06-25/
https://www.reuters.com/world/g7-summit-kicks-off-under-shadow-ukraine-war-stagflation-risk-2022-06-25/
https://www.aljazeera.com/economy/2022/6/26/g7-discuss-oil-price-cap-on-russia-over-ukraine-invasion
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/26/biden-g7-summit-ban-russian-gold/
https://www.reuters.com/world/biden-g7-leaders-agree-import-ban-russian-gold-source-2022-06-25/?fbclid=IwAR1eiviFcauRJhU1uCeCQj8sb71HSHmMQ0MwDhHK0k9Oa-Ads92ZYNLAiGQ
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220627_08/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-sanctions-should-include-russian-gas-embargo-says-ukraine-official-2022-06-26/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-sanctions-should-include-russian-gas-embargo-says-ukraine-official-2022-06-26/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-26/russia-defaults-on-foreign-debt-for-first-time-since-1918
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sankcí, které uzavřely platební trasy k zámořským věřitelům.  

Dne 25. června Řecko pozastavilo žádosti o víza pro Rusy na dobu neurčitou, uvedla Asociace provozovatelů zájezdů v Rusku. 
Rozhodnutí přišlo měsíce poté, co Řecko oznámilo, že Rusové již nebudou mít nárok žádat o povolení k pobytu na základě 
investic v Řecku, vlastnit je nebo je obnovovat.  

Litva nebude souhlasit s ústupky ohledně tranzitu ruského zboží přes sousední Kaliningrad. "Litva si musí udržet kontrolu nad 
zbožím přepravovaným přes své území a v reakci na hrozby Kremlu nelze hovořit o žádných „koridorech “ani o ústupcích 
Rusku," řekl litevský prezident Gitanas Nausėda. Litva plánuje vetovat rozhodnutí Evropské komise umožnit neomezený tranzit 
ruského zboží přes EU. 

Města pod útokem. 26. června byly zaznamenány tři exploze v kyjevské centrální čtvrti Ševčenkovskij, které se zaměřily 
na dvě výškové budovy. Ruské útočné rakety zničily nejen obytné budovy, ale zasáhly i školku. Ze školky nejsou hlášeny žádné 
oběti. Podle státní záchranné služby zabil útok na obytnou budovu jednoho člověka a nejméně šest bylo hospitalizováno. Dne 
26. června bylo v oblasti Sumy nahlášeno 24 výbuchů. Šéf Sumské regionální správy uvedl, že ruské síly vystřelily 26. června 

ráno minomety na obce Shalyhinska a Yunakivska. Podle předběžných údajů k žádným obětem nedošlo. Ruský raketový útok 
zabil nejméně tři osoby a čtyři zranil v Sarny, v Rivnenské oblasti. Podle guvernéra Rivnenské oblasti Vitalye Kovala rakety 

zasáhly dvě opravny aut. Úřady nadále procházejí troskami a počet obětí může narůstat, dodal guvernér. Ruské jednotky v 
neděli zasáhly také oblasti Černihivskou a Čerkaskou. Došlo ke 2 zásahům na zařízení v Desna, Černihivské oblasti, a 2 
zásahům v Čerkaské oblasti. V důsledku ostřelování obytné čtvrti v Oděse bylo zničeno a zapáleno několik obytných domů na 
ploše přibližně 500 metrů čtverečních. Šest lidí bylo zraněno, včetně jednoho dítěte. 

Okupovaná města. Ruská armáda údajně unáší rodiny ukrajinských vojáků v okupovaných oblastech Mykolajeva, Chersonské 
oblasti. Ukrajinské operační velitelství „Jih“ 25. června informovalo , že Rusko shromažďuje informace o členech ukrajinské 
služby prostřednictvím zadržených dat nebo kolaborantů a využívá je k únosům rodin ukrajinských vojáků, včetně jejich dětí. V 
Záporožské oblasti ruská armáda unáší lidi v Enerhodaru za peníze. Ruští kolaboranti požadují 50 000 UAH za propuštění 

zajatých místních lidí. Starosta Dmytro Orlov říká , že stovky obyvatel města jsou nyní v zajetí. Velkou část z nich tvoří 
kvalifikovaní zaměstnanci jaderné elektrárny Záporoží. Někteří jsou zadržovány z „politických“ důvodů, někteří pro peníze. Vězni 
jsou vystaveni elektrošokům, bití a věznění po celé týdny, někdy i měsíce. 

V Chersonské oblasti roste partyzánské hnutí, které brání ruské moci, říká zpráva. Zpráva uvádí, že opoziční hnutí se vyskytuje 

jak v Chersonu, tak i v malých městech v celém regionu. Lze pozorovat letákovou kampaň napříč městem, která varuje ruské 
síly a kolaboranty před jejich osudem, když do města vstoupí ukrajinská armáda, ale místní aktivisté přibližují odplatu. Také 
exploze aut jsou na vzestupu. Často jsou hlášeny případy, kdy na ruských kolaborantských autech vybuchly bomby. Některá 
zjištění naznačují, že počátkem června místní média informovala, že místní zemědělci z Chersonské oblasti zahájili palbu na 
ruské okupanty, kteří chtěli ukrást jejich vozidla. Zemědělci řekli Telegrafu, že jim okupanti vyhrožují vězením, pokud odmítnou 
zasadit novou sklizeň. 

Skrytá mobilizace. Ředitelství zpravodajské služby ministerstva obrany v Rusku mezitím uvádí, že Rusko provádí skrytou 
mobilizaci, aby doplnilo své řady na východě Ukrajiny, a proto nemá smysl čekat, až Rusko vyčerpá své zdroje. Dodal, že 
Ukrajina může dosáhnout vítězství proti Rusku jedině vojenskou silou. 

Stíhání válečných zločinů. Ministerstvo spravedlnosti podalo novou žalobu proti Rusku u Evropského soudu pro lidská práva 

(ESLP), uvádí se v prohlášení ministerstva. V žalobě Ukrajina obviňuje ruské orgány z porušení Evropské úmluvy o lidských 
právech v souvislosti s nezákonnou invazí na svrchované území Ukrajiny. Dokument, který byl dnes Ukrajině předložen, se 
zabývá zjevným porušováním lidských práv Ruskem v raných fázích války a popisuje události od začátku ruské invaze 24. února 
2022 do skutečného stažení jeho pozemních sil z Kyjeva a dalších severních měst 7. dubna 2022. V rámci tohoto soudního 
sporu požaduje Ukrajina, kromě úplného stažení ruských jednotek, přiznání peněžního odškodnění poškozeným stranám.  

Potravinové zabezpečení. Ukrajina zvyšuje objem vývozu obilí přes své západní hranice o 50% měsíčně, aby vyřešila globální 

krizi v zásobování potravinami, která vznikla v důsledku zablokování ukrajinských námořních přístavů Ruskem. Ministerstvo 
infrastruktury Ukrajiny uvádí, že dennodenně pracuje na přeskupení logistiky pozemní dopravy, zejména na západních hranicích 
Ukrajiny s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Moldavskem, protože ukrajinské námořní přístavy zůstávají 
zablokované. Rusko přitom podle Tarase Vysotského, prvního náměstka ukrajinského ministra agrární politiky a výživy, odvezlo 
z okupovaných území Ukrajiny 400 000 tun obilí. 

Energetická bezpečnost. Ukrajinská státní jaderná společnost Energoatom obvinila Rusko ze spáchání „dalšího aktu 
jaderného terorismu“, když v brzkých ranních hodinách 26. června prohlásila, že nad jadernou elektrárnou na Jižní Ukrajině 
proletěla ruská raketa kriticky nízko. „Jakékoli poškození stávajícího energetického bloku povede k vážným následkům a může 
ohrozit svět strašlivou jadernou katastrofou,“ uvedla společnost. Dodala, že raketa pravděpodobně letěla směrem na Kyjev, kde 
téhož rána ruský útok zasáhl obytnou budovu a zabil nejméně jednu osobu. 

Nedávné průzkumy veřejného mínění. Mezinárodní obraz Spojených států, NATO a Ruska se změnil. Nedávná studie 

https://www.republicworld.com/world-news/europe/greece-suspends-acceptance-of-visa-applications-from-russian-citizens-amid-war-in-ukraine-articleshow.html
https://www.facebook.com/100044640540080/posts/pfbid0u2E5Umdvg4Vudiad6jRbaq9Bv2pvEGxKRqzw2czLhQW6FcNF723TLxgWdNP8cmcPl/
https://www.reuters.com/world/europe/several-explosions-kyivs-central-district-mayor-2022-06-26/
https://t.me/otkachenkokyiv/1722
https://t.me/Zhyvytskyy/2808
https://t.me/vitalykoval8/6677
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/26/7354779/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/27/7354844/
https://www.facebook.com/okPivden/videos/1010045106320712/
https://t.me/orlovdmytroEn/611
https://euromaidanpress.com/2022/06/25/growing-partisan-movement-of-kherson-oblast-now-bombs-collaborators/
https://twitter.com/EuromaidanPress/status/1539566441560670209
https://www.reuters.com/world/europe/russia-is-conducting-covert-mobilisation-campaign-ukraine-spy-chief-2022-06-25/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=409640421202056&set=a.295412159291550
https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3515145-ukraine-increases-grain-exports-by-50-every-month-amid-sea-blockade.html#:~:text=Ukraine%20increases%20grain%20exports%20by%2050%25%20every%20month%20amid%20sea%20blockade,-25.06.2022%2022&text=To%20address%20the%20global%20food,by%2050%20percent%20every%20month.
https://censor.net/en/news/3350335/russia_has_already_exported_400000_tons_of_ukrainian_grain_ministry_of_agrarian_policy
https://t.me/energoatom_ua/7516
https://www.pewresearch.org/global/2022/06/22/ratings-for-russia-drop-to-record-lows/?utm_content=buffer2cb2b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign
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Pewova výzkumného centra naznačuje, že názory na Rusko se propadají a názory na Spojené státy a NATO zůstávají pozitivní, 
ba dokonce se zlepšují. V Polsku byly posuny dramatické. Názory na USA, Evropskou unii a NATO dosáhly historických maxim 
— každé se vznáší kolem 90 procent — od doby, kdy byla otázka poprvé položena v roce 2007. A názory na Rusko klesly z 
jedné třetiny Poláků sdílejících příznivý názor v roce 2019 na ubohá dvě procenta v roce 2022. Celkově bylo Rusko od roku 
2020 svědkem prudkého poklesu své příznivosti. Všech 18 zkoumaných zemí zaznamenalo historicky nízké podíly na 
pozitivních názorech národa — a to i přesto, že Rusko už bylo viděno v relativně nepříznivém světle. Medián 85 procent napříč 
národy viděl letos Rusko nepříznivě. V USA klesly pozitivní názory na Rusko z 15 procent v roce 2020 na 7 procent v letošním 
roce. 

Kultura V Mariupolu ruské síly spálily všechny knihy z knihovny chrámu Petra Mohyly. Byly tam uchovávány jedinečné kopie 
ukrajinsko-jazyčných publikací a nyní jsou navždy ztraceny. 

26. června oslavila Ukrajina Den krymsko-tatarské vlajky. Navzdory ostřelování Kyjeva byla na stožáru poblíž ukrajinského 
ministerstva zahraničí slavnostně vztyčena modrá vlajka s damğou. Při této příležitosti byla na Ukrajině zahájena krymsko-
tatarská "iniciativa 26.června". Jejím cílem je "porazit nepřítele a vrátit ukrajinské a krymsko-tatarské vlajky na Krym". 

Čtenářský koutek. (v angličtině)  

● Od Puškina k Putinovi: Ruská literatura je plná imperiální ideologie (foreignpolicy.com) – Volodymyr Jermolenko, 
filozof a šéfredaktor UkraineWorld argumentuje imperialistickou povahou a odlidšťujícím nacionalismem ruské klasické 
literatury: "Jakmile ji začnete hledat, najdete ruskou literaturu plnou imperialistického diskurzu, romantizovaného 
dobývání a krutosti a zamlčování důsledků. […] Současně s tím, jak si evropský orientalismus vytvářel obraz africké a 
asijské společnosti, která nemá žádnou historii, která by stála za povšimnutí, si ruská literatura vytvářela obraz Kavkazu 
a Ukrajiny jako společností, jejichž násilnické dějiny si zaslouží být zapomenuty." 

● Musíme ignorovat poraženecké hlasy, které navrhují zaprodat Ukrajinu (telegraph.co.uk) – článek Liz Trussové, 
britské ministryně obrany, a Dmytro Kuleby, ukrajinského ministra zahraničních věcí:"Ukrajinský lid si nemůže dovolit 
luxus, cítit se unavený. Ani zbytek svobodného světa. Důkazy o ohavných válečných zločinech se stále stupňují, od 
bombardování nevinných ukrajinských civilistů až po znásilňování, mučení a únosy." 

● Nebezpečí pesimismu | Zahraniční věci – "Pesimismusje také významným faktorem přispívajícím k válce na Ukrajině. 
Navzdory všem jeho řečem o navrácení ruské velikosti má ruský prezident Vladimir Putin pesimistický světonázor, což 
vysvětluje jeho rozhodnutí napadnout Ukrajinu. Ruské intervence na Krymu a východní Ukrajině v roce 2014 selhaly. 
Místo aby se Ukrajina vrátila k ruskému stádu, reagovala posílením svých vojenských schopností a přiblížením se k 
NATO a Evropské unii. Když se ukrajinský posun směrem na západ zrychlil, Putin měl pocit, že musí jednat rychle - a 
vojenskou silou - předtím, než Kyjev zcela unikne sféře ruského vlivu". 

● Smysl Ukrajiny | KULTURA ENTER – "Ukrajinci chápou něco zásadního, co si ještě donedávna Západ nepřál 
pochopit – že samotná existence nezávislé, demokratické a evropské Ukrajiny je pro Putinistické Rusko nepřijatelná, 
jelikož považuje Ukrajinu za nepostradatelnou součást, za ústřední prvek své (dosud neúplné) imperiální identity". 

 
Statistiky. 

● Podle nejvyššího státního zastupitelství bylo v důsledku ruské války na Ukrajině zabito 339 dětí, přičemž nejméně 613 
dětí bylo zraněno.  

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 27. června 
2022: personál – kolem 35 000, tanky – 1552, obrněná vozidla - 3687, dělostřelecké systémy – 771, raketomety MLRS 
– 243, protiletadlové válečné systémy – 101, letouny – 217, vrtulníky – 184, bezpilotní letadla – 636, řízené střely – 139, 
čluny – 14, neobrněná technika a palivové nádrže – 2575, speciální vybavení – 60.  
 

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.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/26/7354689/
https://twitter.com/EmineDzheppar/status/1540992928516030465?s=20&t=mNOWKK-1tGCTfH0TF3q4lg
https://www.pravda.com.ua/columns/2022/06/26/7354803/
https://foreignpolicy.com/2022/06/25/russia-ukraine-war-literature-classics-imperialism-ideology-nationalism-putin-pushkin-tolstoy-dostoevsky-caucasus/?fbclid=IwAR3xip8h_uClbcPypEQuHEMsKo9HtxX4IrVX4b45of772xqXLy4yRIEpezw
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/06/25/must-ignore-defeatist-voices-who-propose-sell-ukraine/
https://reader.foreignaffairs.com/2022/06/21/the-perils-of-pessimism/content.html
https://kulturaenter.pl/article/making-sense-of-ukraine/?fbclid=IwAR21kstW9prSsvAwKH5P7ZzjZNeocz4k3ihkc2Dz5_16V7i2YqazrHqUfR4&fs=e&s=cl
https://t.me/pgo_gov_ua/4604
https://linktr.ee/plast_berlin_helps?s=09
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

