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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. 97. den 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Města pod útokem. Ministerstvo obrany Spojeného království hlásí, že obsazení Lymanu podporuje hlavní operativní úsilí 

Ruska, kterým pravděpodobně zůstává obklíčení Severodoněcku a uzavření kapsy kolem ukrajinských sil v Luhanské 
oblasti. Celkovým vojenským cílem Ruska je převzít plnou kontrolu nad Luhanskou a Doněckou oblastí. Ruská armáda 
ostřelovala oficiálně schválené obrněné evakuační vozidlo v Luhanské oblasti. Evakuace lidí z Luhanské oblasti byla 
zastavena kvůli ostřelování obrněného vozidla, které mělo vyzvednout deset lidí. V důsledku ostřelování byl zabit 
francouzský novinář. Silné ostřelování v Doněcké oblasti poškodilo větev potrubí s amoniakem. Mrak čpavku přešel nad 
několika vesnicemi, místní úřady vyzývaly k úkrytu a ochraně. Rusové nadále ostřelují pohraniční okresy Sumské oblasti. 
Tentokrát byly dělostřelecké střely naplněny šipkovou municí, tzv. flechette. Ruské střely poškodily budovy a majetek 
obyvatel okresu Šostka. V průběhu noci ruské jednotky ostřelovaly dvě komunity. Ruské dělostřelectvo ostřelovalo 
Mykolajiv včera odpoledne, útok zasáhl dům ve kterém byly dvě děti. 

Okupovaná města. Obyvatelé vesnice Vysokopillja v Chersonské oblasti jsou nuceni přežívat bez léků a jídla, trpí mučením 

a represemi. V důsledku nepřátelského ostřelování z raketometů BM 21 je tato vesnice na hranici s Dněpropetrovskou 
oblastí bez elektřiny, plynu a pitné vody. Civilistům je vyhrožováno a znemožněno opustit region.  

Ruští propagandisté šíří falešné zprávy, že ukrajinské úřady se chystají odpojit dočasně okupované oblasti Cherson a 
Záporoží od ukrajinských mobilních operátorů a poskytovatelů internetu. Včera obyvatelé Chersonské oblasti oznámili, že 
mobilní a internetové připojení vypadlo. Místní svědci a ruské úřady hlásí, že samozvané ruské úřady pracují na zavedení 
ruských telekomunikačních poskytovatelů.  

V Mariupolu útočníci prohledali prostory Červeného kříže a jejich propaganda šířila informace o "zločinech". Poradce 
primátora města Mariupol Petro Andriuščenko informoval o tvrzeních ruských úřadů, že v prostorách bylo údajně nalezeno 
více než tisíc lékařských záznamů o dětech „se zdravými orgány“, návody pro děti o tom jak zacházet se zbraněmi, a zprávy 
o nákupu inkubátorů pro laboratoře určené ke kultivaci biologických mikroorganismů. Na základě těchto tvrzení se ruské 
úřady domnívají, že Červený kříž údajně kryl činnost Azovského praporu.  

Okupanti již pohřbili nejméně 16 000 obyvatel Mariupolu do masových hrobů nedaleko vesnic Starý Krym, Manguš a 
Vynohradne, informuje městská rada Mariupolu. Dalších 5000 obyvatel Mariupolu bylo pohřbeno městskými veřejnými 
službami v období do poloviny března. Počet mrtvých ve městě by tedy mohl být vyšší, než se očekávalo. Počet civilních 
obětí mohl dosáhnout téměř 22 000.  

Výbuch byl hlášen v obytné oblasti v dočasně obsazeném Melitopolu v oblasti Záporoží. Exploze zranila několik lidí. 
Legitimní starosta Melitopolu však říká, že s největší pravděpodobností byl výbuch důsledkem místního odboje, protože 
obyvatelé města pokračovali v protestech proti okupaci. Zranění pocházeli údajně z ruských kolaborantských kruhů.  
 
Lidská práva. První případ znásilnění vojákem šel k soudu, hlásí generální prokurátorka Ukrajiny Iryna Venediktovová. 
Michail Romanov, voják ruských ozbrojených sil, bude souzen za vraždu civilisty a sexuální útok na jeho ženu. V březnu, 
během okupace okresu Brovary (Kyjevská oblast), zastřelil pod vlivem alkoholu majitele domu, a bezprostředně po vraždě 
znásilnil spolu s dalším okupantem manželku zavražděného muže. 

Zahraniční politika. První den zasedání Evropské rady byl zakončen prohlášením o sankcích, včetně částečné sankce 
namířené na ruskou ropu. Blok se dohodl na okamžitém nahrazení více než ⅔ dovozu ropy z Ruska. EU má do konce 
letošního roku snížit dovoz ropy z Ruska o 90 %. Dohody o zákazu dovozu ropy bylo po 26 dnech jednání možné dosáhnout 
po schválení ústupků Maďarsku, včetně povolení tranzitu ropy potrubím. Největší ruská banka Sberbank má být odříznuta 
od systému SWIFT a také budou zakázány další tři ruské státní vysílací kanály. Evropská rada bere na vědomí přípravu 
stanovisek Komise k žádosti o členství v EU ze strany Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie, a k této záležitosti se vrátí 
na svém červnovém zasedání, uvádí se v prohlášení.  

Francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonnaová navštívila Kyjev, aby se setkala se svým ukrajinským protějškem 
Kulebou. Po schůzce ministr zahraničí Kuleba řekl: "Potřebujeme jasné právní potvrzení, že Ukrajina je součástí projektu 
evropské integrace, a takovým potvrzením by bylo udělení statusu kandidátské země." Pokud jde o postavení Ukrajiny jako 
kandidátské země EU, francouzská ministryně řekla: „Podporujeme zrychlený postup pro získání statusu kandidátské země 
EU pro Ukrajinu. Ukrajina požádala o přijetí; jedná se o oprávněnou žádost. Hlavy států EU se jí budou zabývat koncem 
června. V nadcházejících dnech, v polovině června, vydá Evropská komise odborné stanovisko. Ještě nevím, jaký bude 
tento závěr, ale všichni pracujeme na zajištění jednomyslnosti mezi členskými státy EU a na tom, aby tato žádost byla 
přijata na základě všech kritérií a velmi jasných podmínek, podle závěrů Evropské komise . " 

Bridget Brinková, nově jmenovaná americká velvyslankyně na Ukrajině, dorazila do Kyjeva. Jedná se o prvního oficiálně 
jmenovaného velvyslance USA od května 2019, kdy byli v úřadě jen dočasní velvyslanci. Velvyslankyně Brinková působila 
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jako velvyslankyně USA ve Slovenské republice od 15. srpna 2019 až do svého jmenování do úřadu velvyslankyně na 
Ukrajině.  

Válka za svobodu. Sofia M. uprchla z bombardovaného Kyjeva v prvním týdnu války a stala se uprchlíkem v Berlíně v 
Německu. Vyrostla v Melitopolu na jihu Ukrajiny a aktivně konzumovala produkty ruské kultury, jako je populární hudba a 
literatura. Nyní, po přežití válečného teroru, Sofia nemůže vystát nic, co souvisí s Ruskem a přestala mluvit rusky. Přečtěte 
si o důvodech v jejím příběhu. 

Čtenářský koutek.  
● Západ si musí udržet pevné nervy v otázce Ukrajiny. Názor Gideona Rachmana | Financial Times – „Válka 

na Ukrajině je v podstatě vedena na třech frontách a mezi třemi protagonisty. První frontou je samotné bitevní pole. 
Druhá fronta je ekonomická. Třetí fronta je bitva vůlí. Těmito třemi účastníky jsou Rusko, Ukrajina a západní aliance 
podporující Ukrajinu“.  

● Ukrajinské přírodní prostředí je obětí války. Škody bude nejspíše možné pocítit po celá desetiletí - Ivana 
Kottasová | CNN – Zatímco se oči světa zaměřují na lidské utrpení způsobené ruskou invazí, odborníci na životní 
prostředí na Ukrajině si vedou přesné záznamy o škodách na životním prostředí, které válka způsobila, snaží se je 
co nejdříve napravit a doufají, že se dočkají reparací. Satelitní snímky ukazují, že rozsáhlé části východní a jižní 
Ukrajiny jsou v současné době pohlceny požáry, které zažehly exploze a ještě je zhoršila skutečnost, že záchranné 
služby, pracovníci lesního hospodářství a armáda nejsou schopni se k nim dostat. Kouř z ohně znečišťuje ovzduší. 

● Lotyšský premiér: „Rusko musí prohrát“ – POLITICO 
● Rozhovor s generálním tajemníkem NATO: "Je nesmírně důležité, abychom na tu brutalitu nezapomněli" 

od Toma McTague | The Atlantic (theatlantic.com) – snaha NATO pomoci Ukrajině není jen o vojenské síle, ale 

o charakteru, naznačil lídr aliance. 
 

Statistiky. 
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 31. 

května 2022: personál – kolem 30 500, tanky – 1358, obrněná vozidla - 3302, dělostřelecké systémy – 649, 
raketomety MLRS – 207, protiletadlové válečné systémy – 93, letouny – 208, vrtulníky – 174, bezpilotní letadla – 
515, řízené střely – 120, čluny – 13, neobrněná technika a palivové nádrže – 2275, speciální vybavení – 48.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Podpořte charitativní organizaci “Kryjivka Vilnych” (Útulek svobodných), která pomáhá s humanitární 
podporou a evakuací v Donbasu. Tato nevládní organizace byla jednou z klíčových organizací, které 
poskytovaly pomoc během dočasné okupace Černihivské a Kyjevské oblasti. Zde najdete údaje o jejich 
bankovním účtu.  

● Podpořte nadaci Prytula. Nadace Serhije Prytuly provozuje nákup vybavení, zdravotnického materiálu a 
vozidel pro armádu. Další oblastí jejich činnosti je humanitární pomoc. 

● 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.  
● Náš projekt můžete podpořit dary prostřednictvím služby PayPal. Více informací zde. 

Děkujeme vám za podporu Ukrajiny! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině! 
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