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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. Den 102-103 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Města pod útokem. Ráno 5. června zahájily ruské síly několik masivních raketových útoků na území Ukrajiny, včetně 
města Kyjev. Po měsíci klidu ruská raketa opět zasáhla Kyjev a zaměřila se na opravnu železničních vozů. I když byl 

zraněn jen jeden člověk, zvuk exploze byl dobře slyšet po celém levém břehu Kyjeva a kouř byl viditelný i za hranicemi 
města. Ruské úřady tvrdí, že zničily skryté skladiště tanků, ukrajinští představitelé železnic však toto prohlášení popírají. V 
sobotu ruské síly odpálily raketu, která zničila sklad obilí v přístavu Nika-Tera v Mykolajevě. Výbuchy byly v Mykolajevě 
zaznamenány i v pondělí ráno. Rusko nadále terorizuje pohraniční území Sumy. Ruské síly tuto oblast v sobotu třikrát 

ostřelovaly, včetně odpálení 6 raket během jednoho z úderů.  
 
V Luhanské oblasti pokračují bitvy. Vzhledem k protiofenzivě ukrajinských ozbrojených sil je 50% Sjevjerodonecku  opět 
pod kontrolou Ukrajiny, říká vedoucí luhanské regionální správy Serhiy Haidai. V Lysyčansku se Rusové zaměřili na 

pekárnu, která produkovala chléb pro zbývající obyvatele města. Kromě pekárny bylo poškozeno několik vládních budov a 
dvě výškové budovy. 

V Doněcké oblasti zasáhlo ruské dělostřelectvo dřevěný kostel Svatohorská lávra. Pravoslavný klášter, datovaný do 
počátku 17. století, byl během této války napaden podruhé. V okamžiku útoku se v jeho prostorách ukrývalo 300 lidí. Jen v 
Doněcké oblasti Rusové zničili během tří měsíců války 43 náboženských budov, z nichž většina patřila ukrajinské 
pravoslavné církvi moskevského patriarchátu. 

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil Lysyčansk a Soledar, města v přední linii Donbasu. Obě města se 
nacházejí v těsné blízkosti bitevního pole. Během návštěvy se setkal jak s místním vojenským velením, tak s civilisty. 
Později odjel do Záporoží, oblasti, která je jak pod útokem, tak představuje bezpečné útočiště pro mnoho vysídlených lidí.  

Okupovaná města. V Mariupolu ruské síly demolují poškozené domy, aniž by nejprve odvezly těla z trosek. V sobotu byly 

za přísné ostrahy a za účasti "státních dobrovolníků" demolovány první domy. Údaje o tělech pod troskami nelze získat 
vzhledem k tomu, že po demolici je vše odvezeno na skládku v Levobřežném okrese.  

Situace s přístupem k pitné vodě v Mariupolu zůstává kritická. Lidé musí čekat ve frontě skoro dva dny. Důvodem je nízká 
hladina vody v přírodních zdrojích. S blížící se letní vlnou veder se ještě sníží. Ruské síly mezitím poskytly humanitární 
pomoc pouze lidem v důchodovém věku. Zbytek dostává jídlo na oplátku za veřejnou práci.  

V Chersonu místní lidé strhávají ruské transparenty, sdílejí národní symboly a vyvěšují proukrajinské plakáty jako akt 

odporu proti ruské okupaci. Ruští okupanti v Chersonské oblasti si chtějí přivlastnit regionální čerpací stanice k prodeji 
paliva dováženého z okupovaného Krymu. Celkově je situace v regionu kritická, protože chybí mobilní a internetová 
komunikace, zásoby, léky a hotovost. V důsledku zaminovaného pobřeží, zejména v Lazurne, zemřeli tři místní obyvatelé 
po explozi ruské miny.  

Téměř 60% území oblasti Záporoží je dočasně obsazeno ruskými vojsky a v některých částech probíhají boje, říká 
Oleksandr Staruch. 77 osad zde bylo odříznuto od elektřiny kvůli nepřátelským aktům. Ruské síly zničily 2701 
infrastrukturních zařízení, z nichž zatím téměř 700 bylo přestavěno. 

V Energodaru, Záporožské oblasti, neustále roste počet únosů. Okupační síly se zaměřují nejen na aktivisty nebo veterány, 
ale také partyzány, lidi na checkpointu. Unesení jsou drženi v podzemí celé týdny. Starosta města říká, že v současné době 
není možné najít v únosech žádnou logiku. Také se zvýšily případy rabování, většinou zaměřené na prázdné byty, jejichž 
majitelé opustili město. Ceny zboží se zdvojnásobily. Přednost mají ti, kteří mohou platit v hotovosti, protože – vzhledem k 
častým problémům s internetem – lidé mají problémy s placením bankovními kartami. Město trpí nedostatkem ukrajinských 
léků, protože ruské síly blokují humanitární pomoc, místo toho dodávají ruskou.  

Lidská práva. Výměna mrtvých těl vojenského personálu mezi Ukrajinou a Ruskem se konala 2. června. 160 těl za 160 těl 

bylo vyměněno v první linii v oblasti Záporoží.  

V oblasti Kyjeva bylo dosud exhumováno více než 1300 lidských těl. Vyšetřovatelé zatím neidentifikovali více než 200 

civilistů zabitých Rusy v Kyjevské oblasti. 

Ukrajina otevřela více než 20 případů týkajících se nuceného vysídlení ukrajinských občanů do Ruska a Běloruska. Trestní 
zákoník Ukrajiny obsahuje článek o genocidě, kde je jasně uvedeno, že nucené vysídlení dětí je faktorem, který klasifikuje 
takový zločin jako genocidu, takže to je směr, kterým se při vyšetřování ubíráme, říká generální prokurátorka Ukrajiny. 

Zahraniční politika. Buču a Irpiň navštívila oficiální delegace vládnoucí strany Korejské republiky. Lee Joon-seok se po 
tom, co viděl a slyšel na Ukrajině, setká s prezidentem Yoon Suk-yeolem, aby prodiskutoval různé možnosti pomoci, mimo 

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-strikes-kyiv-again-after-weeks-putin-warns-west-missile-supplies-2022-06-06/
https://youtu.be/2yBluvhCU3A
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/5/7350643/
https://twitter.com/agathaxgorski/status/1533060697382342657?s=20&t=ea-dpPPU4gxnPWP4oSB-Xg
http://t.me/otkachenkokyiv%20/1645
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/3611?fbclid=IwAR0X79EjegNK1nJiLfd-O_3n6sGY5ReobOeayBxlC0cYSVMwh5R0OvKK7a0
https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-president-zelenskiy-visits-front-line-troops-statement-2022-06-05/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/4/7350479/
https://t.me/ukrainenowenglish/10053
https://t.me/ukrainenowenglish/10031
https://www.president.gov.ua/en/news/glava-derzhavi-proviv-naradu-shodo-potochnoyi-situaciyi-v-za-75613
https://t.me/orlovdmytroEn/524
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/4/7350529/
https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3500462-south-korea-parliamentary-delegation-visits-bucha-irpin.html
https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3500462-south-korea-parliamentary-delegation-visits-bucha-irpin.html
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jiné poválečnou rekonstrukci. 

Rada bezpečnosti OSN se sejde na zasedání o situaci na Ukrajině, aby projednala zejména sexuální násilí související s 
probíhajícími konflikty a obchodování s lidmi v souvislosti s válkou na Ukrajině. Předseda Evropské rady Charles Michel se 
bude podílet na práci Rady bezpečnosti. 

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny reagovalo na výzvu francouzského prezidenta Macrona, „aby Rusko nebylo 
ponižováno, abychom v den, kdy se boje zastaví, mohli diplomatickými prostředky vybudovat výstupní rampu“. Ministr 
zahraničí Kuleba na Twitteru uvedl: „Výzvy k zabránění ponížení Ruska mohou pouze ponížit Francii a všechny ostatní 
země, které budou vyzývat k tomutéž. Protože je to Rusko, kdo se ponižuje. Všichni bychom se měli raději soustředit na 
to, jak Rusko vrátit na své místo. To přinese mír a zachrání životy.“ 

Energetická bezpečnost. Rusko pokračuje v jaderném terorismu. 5. června ruská řízená střela podobná raketě typu Kalibr 

letěla v kritické výšce nad Jadernou elektrárnou Jižní Ukrajina. Pravděpodobně tato raketa letěla směrem na Kyjev.  

Kabinet ministrů Ukrajiny hlásí, že okolo 723 osad a celkem asi 652 300 spotřebitelů na Ukrajině zůstávají bez elektřiny 
kvůli škodám způsobených nepřátelstvím. Zejména v Doněcké oblasti – 358 100, v Luhansku – více než 128 200, Charkov 
- asi 72 400 spotřebitelů. 164 000 spotřebitelů je ponecháno bez dodávek plynu. 

Podpora Ukrajiny. USA se staly zdaleka nejvyšším zastáncem Ukrajiny s jejími nejnovějšími sliby pomoci, včetně finanční, 
humanitární a vojenské podpory. Pokud však jde o podíl HDP, patří k lídrům Estonsko, Lotyšsko a Polsko. Podle údajů 
shromážděných v rámci ukrajinského nástroje pro sledování podpory rostou v poslední době mírněji závazky evropské 
podpory vůči zemi napadené Ruskem. 

Digitální frontová linie. Kybernetické útoky pokračují v obou zemích. Webové stránky ruského ministerstva výstavby, 
bydlení a veřejných služeb byly hacknuty a internetové vyhledávání stránek vedlo k nápisu "Sláva Ukrajině" v ukrajinštině. 
Nicméně, ukrajinské webové stránky, OLL.TV, který streamovaly vysílání fotbalového zápasu Ukrajina-Wales on-line byl 
dočasně hacknutý stejně tak. 

Čtenářský koutek.  
● A Farmer Holds On, a Fraying Lifeline for a Besieged Corner of Ukraine | The New York Times (nytimes.com) – 

Příběh Oleksandra Chaplika, 55 let, chovatele mléčných výrobků a dobytka, poblíž Severodoněcku, který v době 

války provozuje své podnikání, aby poskytl jídlo a práci místním obyvatelům.  

● Ukrajina: Proč chce Rusko zajmout Sjevjerodoneck? | Washington Post – Některé z nejdivočejších bitev 

pokračují v oblasti nedaleko Sjevjerodonecku. Sjevjerodoneck je jedním z posledních měst stojících v cestě 

Rusku k ovládnutí regionu, stejně jako je administrativním centrem Ukrajinou kontrolovaných území Luhanské 

oblasti.  

 

Statistiky. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 4. 
června 2022: personál – kolem 31 250, tanky – 1386, obrněná vozidla - 3400, dělostřelecké systémy – 690, 
raketomety MLRS – 207, protiletadlové válečné systémy – 96, letouny – 211, vrtulníky – 176, bezpilotní letadla – 
551, řízené střely – 125, čluny – 13, neobrněná technika a palivové nádrže – 2395, speciální vybavení – 53.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Podpořte Kryjivku Vilnych (Útulek svobodných) – charitativní organizaci, která pomáhá s humanitární 
podporou v Kyjevě, Černihivské oblasti, a v současné době se zaměřuje na podporu východní Ukrajiny. 
Tady jsou jejich bankovní údaje.  

● 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! 

https://www.nytimes.com/2022/06/04/world/europe/ukraine-macron-russia-izium.html
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1533073469570789377?s=20&t=syy7jyg_InJepD9AXootBQ
https://youtu.be/_rj97oafKsY
https://www.kmu.gov.ua/en/news/robota-energosistemi-ukrayini-na-5-chervnya-2022-roku
https://www.ifw-kiel.de/publications/media-information/2022/ukraine-support-tracker-us-support-for-ukraine-dwarfs-aid-from-other-governments/
https://www.ifw-kiel.de/publications/media-information/2022/ukraine-support-tracker-us-support-for-ukraine-dwarfs-aid-from-other-governments/
https://www.reuters.com/world/europe/russian-ministry-website-appears-hacked-ria-reports-users-data-protected-2022-06-06/
https://www.nytimes.com/2022/06/04/world/europe/ukraine-farmer-sievierodonetsk.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DLDm4eiPsSGYyMvErQf617apwu3C6SRdlMdbEmXvl_1KpEPkFzSgSypZeDnpkZOCZzqZ62Wil--aPxao0C0G2gaHileqA4zaejvhmCPX_hUfTUgnYrIRIz9JI2aV3-2iAXz6mRQvpwjtMp3qpwA559FTkQdWLd6amTfhZ9PtSAaR7f7QgkCaoOCXyIw4nqu_9Xex5SCFnGUHp7_W86jdtcM98cN6_8RAUyLIu82f5CTzw1c_r6QsE5VIPWlL51sLDSqBHqyMG-w_U-Fa08r6qWWCdzzRAqFVUDe18T5gl9&smid=tel-nytimes
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/04/ukraine-russia-severodonetsk-donbas/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh/posts/3189833007913482
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

