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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. 104. den 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Potravinové zabezpečení. Dnes je #WorldFoodSafetyDay. Jak však vidíme, ruská válka na Ukrajině by mohla nejen 
podkopat bezpečnost potravinářských výrobků, ale také zabránit milionům lidí, aby měli jakékoli potraviny. K odblokování 
ukrajinských přístavů jsou proto zapotřebí bezpečnostní záruky, aby byly zajištěny dodávky obilí. Prezident Zelenskyj řekl, 
že Turecko se může stát prostředníkem procesu zajištění vývozu obilí. Také další země, spojenci, které podporují Ukrajinu, 
se mohou připojit k úsilí o usnadnění odblokování. Podmořské miny jsou však jedním z kritických aspektů pro bezpečné 
dodávky. Aby Ukrajina zajistila otevření přístavů, potřebuje záruky bezpečnosti přístavů před dalšími ruskými útoky. Proto 
je třeba do této oblasti dodat zbraně, aby se zabránilo situaci, kdy budou přístavy nestřeženy.  

Americký ministr zahraničí řekl, že Rusko krade ukrajinské obilí na vývoz, aby ho prodalo pro vlastní zisk. Prohlášení 
přichází ve světle předchozích varování, že Rusko se pokusí prodat kradená zrna do zemí, kde je ho obzvlášť potřeba.  

Zahraniční politika. Rada bezpečnosti OSN se v pondělí sešla, aby mezi jiným diskutovala o současné situaci na Ukrajině 

se zaměřením na sexuální násilí, ale otázky potravinové bezpečnosti v důsledku ruské invaze nešlo nezmíni t. 

Předseda Evropské rady Charles Michel ve svém projevu v Radě bezpečnosti OSN obvinil Rusko, že využívá dodávky 
potravin jako „neviditelnou raketu proti rozvojovým zemím“, a obvinil Kreml z rýsující se globální potravinové krize. Ruský 
velvyslanec se cítil pod obviněními nesvůj a urychleně opustil zasedací místnost Rady bezpečnosti.  

Pramila Pattenová, zvláštní zástupkyně generálního tajemníka pro sexuální násilí v ozbrojených konfliktech, uvedla, že 
vzrůstá počet obvinění ze sexuálního násilí ze strany ruských jednotek na Ukrajině. Od 3. června obdržel tým vysokého 
komisaře OSN pro lidská práva pro sledování lidských práv zprávy o 124 údajných sexuálních aktech souvisejících s 
konfliktem na celé Ukrajině. Národní horké linky dostávají četné telefonáty od znásilnění gangy až po takový nátlak, kdy 
jsou často blízcí partneři nuceni sledovat sexuální násilí páchané na partnerovi nebo dítěti. 

Státní tajemnice pro kulturu Německa Claudia Rothová navštívila Oděsu. Rothová chce podpořit město, aby se ucházelo 
o status světového dědictví UNESCO, vzhledem k jeho kulturnímu a historickému dědictví. Tato zástupkyně zelených je 
prvním členem federální vlády, který navštívil Oděsu po začátku ruské války na Ukrajině. 

Nově jmenovaná velvyslankyně USA na Ukrajině Bridget Brinková se sešla s vnitrostátními donucovacími orgány. Ve světle 
posílení našeho partnerství s ministerstvem vnitra, americká ambasáda oznámila podporu ukrajinského vymáhání práva 
ve výši 50 miliony dolarů pro záchranná zařízení. 

Města pod útokem. Hraniční komunity jsou pod neustálým útokem v regionu Sumy. Jen ve večerních hodinách ruské síly 

ostřelovaly pohraniční území čtyřicetkrát. Během dne probíhala pravidelná minometná ostřelování. V oblasti Mykolajeva v 
noci zahájili ruští vojáci palbu na město Baštanka, při níž zahynuli dva lidé a jeden další byl zraněn. V Dněpropetrovské 
oblasti ruské síly ostřelovaly směr Kryvyj Rih s BM-27 Uragan. V Luhanské oblasti ruská armáda ostřelovala trh, těžební 
školu a školu v Lysyčansku a zranila dva lidi. V Zolote 13 budov a v Hirske 11 budov bylo poškozeno v důsledku ruského 
ostřelování. Pouliční boje mezi ukrajinskými a ruskými vojáky zuřily v bitvě v Severodoněcku. Situace ve městě se denně 
mění a je považována za kritickou. Po několika víkendových ziscích bude možná nutné ukrajinskou armádu stáhnout, aby 
se přeskupila. Tajemník Národní bezpečnostní a obranné rady Oleksii Danilov říká, že v Severodoněcku a Lysyčansku „má 
nepřítel výhodu v dělostřelectvu“ a ukrajinská armáda nemůže reagovat stejným způsobem kvůli nedostatku zbraní. V 
Doněcké oblasti probíhaly ostřelování a boje přes celou frontovou linii. Bylo poškozeno 26 budov (17 soukromých domů a 
5 výškových budov, průmyslové a sociální zázemí). Tři lidé za jeden den zemřeli, včetně jednoho dítěte, a šest bylo zraněno, 
včetně dvou dětí. 
 
Okupovaná města. Ruským silám bylo umožněno střílet civilisty na kontrolních stanovištích v dočasně okupované 
Chersonské oblasti, jak potvrdily zachycené telefonní hovory ukrajinských bezpečnostních služeb, 

Lékaři v Chersonu hromadně odmítají spolupracovat s ruskými okupanty, říká nevládní organizace KrymSOS. V současné 
době existují informace, že lékaři si berou dovolenou nebo žádají o propuštění, aby se vyhnuli tlaku ruské armády. Objevily 
se také informace, že ruské síly plánují přeměnit místní nemocnice na vojenské, aby pomohly zraněným ruským vojákům.  

Lidská práva. Těla vojáků z ocelárny Azovstal byla zaznamenána mezi těly vyměněnými během výměny 2. června mezi 

Ukrajinou a Ruskem. Do ukrajinského hlavního města Kyjeva, kde probíhají testy DNA, byly přesunuty desítky mrtvých 
odvezených z Ruskem okupovaných ruin z bombardované továrny, aby identifikovali ostatky, informuje tisková agentura 
Associated Press na základě potvrzení vojenského vůdce a mluvčího Azovského pluku.  

Zdravotní bezpečnost. Okupované oblasti na Ukrajině čelí riziku propuknutí infekčních chorob. Hlavní sanitární lékař 

Ukrajiny Igor Kuzin říká, že hlavními důvody jsou problémy s pitnou vodou v důsledku zničení a narušení infrastruktury, 

https://suspilne.media/247243-tureccina-moze-stati-poserednikom-u-deblokadi-portiv-dla-vivezenna-zerna-zelenskij/
https://suspilne.media/247243-tureccina-moze-stati-poserednikom-u-deblokadi-portiv-dla-vivezenna-zerna-zelenskij/
https://suspilne.media/247243-tureccina-moze-stati-poserednikom-u-deblokadi-portiv-dla-vivezenna-zerna-zelenskij/
https://www.reuters.com/markets/commodities/blinken-says-reports-russia-is-pilfering-ukrainian-grain-profit-are-credible-2022-06-06/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/06/address-by-president-charles-michel-at-the-un-security-council-on-peace-and-security-in-ukraine/
https://twitter.com/eucopresident/status/1533861548137099266?s=20&t=xTgi_iZoTvci2Z-iTHX6kQ
https://www.washingtonpost.com/world/eu-blames-russia-for-food-crisis-russian-un-envoy-walks-out/2022/06/06/00092786-e5d4-11ec-a422-11bbb91db30b_story.html
https://www.un.org/sg/en/content/profiles/pramila-patten
https://news.un.org/en/story/2022/06/1119832
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/claudia-roth-odessa-ukraine-krieg-100.html
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/7/7350958/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/7/7350958/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/7/7350958/
https://www.reuters.com/world/europe/fighting-rages-fierce-battle-ukraines-east-2022-06-06/
https://www.ft.com/content/cf4ebab0-419b-4533-aa3f-589120e2b8cc
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/953469238654210/
https://krymsos.com/krymsos-likari-v-hersoni-masovo-vidmovlyayutsya-spivpraczyuvaty-z-okupantamy/
https://apnews.com/article/russia-ukraine-putin-kyiv-travel-government-and-politics-fd34c02c14247c39589bd93cd85ff818?fbclid=IwAR0H4MjVueZVAaPbLX66CTWTuT0rU8NYbiJ587-Zm5RWsPpThBz7E--Wh7Y
https://www.youtube.com/watch?v=iYfGfvAISg4&ab_channel=UkrinformTV
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proto se kvalita pitné vody zhoršila. Také očkování bylo pozastaveno z důvodu nedostatku potřebných léků nebo podmínek 
pro očkování. Na Ukrajině hrozí propuknutí infekčních chorob na okupovaných územích v důsledku nepřátelských akcí a 
ostřelování okupanty. V neposlední řadě jsou dalšími faktory masové hroby a ruské údery na kritickou infrastrukturu, 
nemocnice a chemická zařízení.  

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny odhaduje, že nejméně 60% Ukrajinců již potřebuje psychologickou podporu. 
Psychologické důsledky války (posttraumatická stresová porucha) podle ministerstva zdravotnictví ovlivní psychický stav 
Ukrajinců nejméně na sedm až deset let. Země bude také pravděpodobně čelit nárůstu počtu duševních poruch, zejména 
u dětí, případů zneužívání alkoholu a návykových látek, rodinným problémům, rozvodům a ekonomickým ztrátám v 
důsledku rostoucího počtu občanů, kteří nebudou schopni řádně pracovat. 

Sankce. Mezinárodní skupina Jermak-McFaul představila mapu pro jednotlivé sankce. Dokument nastiňuje cíle 

jednotlivých sankcí, zásady jejich uplatňování, kategorie a konkrétní názvy sankcí. Dokument také navrhuje strategii, jak 
zvýšit tlak sankcí. Počet potenciálních kandidátů na sankce je nejméně 12 000 jednotlivců a 3 000 právnických osob. 
Okamžitá priorita je dána stovce nejbohatších lidí na ruském seznamu Forbes. Klíčové aplikované mechanismy by měly 
počítat se zmrazením aktiv, zákazem vstupu do zemí sankční koalice a ukončením pravomocí v západních společnostech. 

Média Od začátku ruské rozsáhlé invaze na Ukrajinu bylo zabito 32 novinářů, říká  ministr kultury a informační politiky 
Oleksandr Tkačenko 

Lotyšsko zakázalo vysílání 80 ruských televizních kanálů. Toto rozhodnutí nabývá moci 9. června a zůstane v platnosti, 
dokud Rusko neukončí válku na Ukrajině a nevrátí Krym. Jediná výjimka se týká opozičního televizního kanálu Dozhd, 
který obdržel licenci k vysílání v zemi a přemístil svou činnost do Lotyšska. 

Jazyk Ukrajina uvažuje o vydání statusu anglickému jazyku jako jazyku obchodní komunikace. Podle premiéra Šmyhala 

bude poskytnutí takového statusu angličtině na Ukrajině podporovat rozvoj podnikání, přitahovat investice a urychlovat 
evropskou integraci Ukrajiny. Mezitím, Education First English Proficiency Index uvádí, že Ukrajina má "střední" úroveň 
ovládání angličtiny, drží pozice 40 z 112 v globálním žebříčku, a 30 z 35 v Evropě.  

Čtenářský koutek.  
● Bojová pole v hlavě: společenská odolnost a kognitivní obrana – poznámky z projevu Natalie Popovyč, 

spolupředsedkyně UCSN, o ukrajinských zkušenostech s budováním společenské odolnosti přednesených na 
panelové diskusi v rámci NATO Riga Strategic Communications Dialogues. 

● Je čas ukázat Putinovi slepou uličku na Ukrajině, ne off-rampu Frederick Kempe | Atlantic Council 
(atlanticcouncil.org) 

 
Statistiky. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 7. 
června 2022: personál – kolem 31 360, tanky – 1390, obrněná vozidla - 3416, dělostřelecké systémy – 694, 
raketomety MLRS – 207, protiletadlové válečné systémy – 96, letouny – 212, vrtulníky – 177, bezpilotní letadla – 
553, řízené střely – 125, čluny – 13, neobrněná technika a palivové nádrže – 2405, 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! 

http://t.me/FirstLadyOfUkraine%20/607
https://www.president.gov.ua/en/news/mizhnarodna-grupa-yermaka-makfola-prezentuvala-dorozhnyu-kar-75633
https://imi.org.ua/infographics/spysok-zagyblyh-zhurnalistiv-i45958
https://kyivindependent.com/uncategorized/latvia-bans-all-russian-tv-channels-until-end-of-war-in-ukraine/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-may-give-english-status-business-language-prime-minister-2022-06-06/
https://www.ef.com/wwen/epi/regions/europe/ukraine/
https://www.prca.org.uk/Battlefields-in-mind-societal-resilience-cognitive-defence?fbclid=IwAR3Lyp7IlP_WmWpeiF0oUfiNei77JGcsylAK_iJh0EDTIcPA_3LWCnrx3tk&fs=e&s=cl
https://www.atlanticcouncil.org/content-series/inflection-points/its-time-to-show-putin-a-dead-end-in-ukraine-not-an-off-ramp/
https://www.atlanticcouncil.org/content-series/inflection-points/its-time-to-show-putin-a-dead-end-in-ukraine-not-an-off-ramp/
https://www.atlanticcouncil.org/content-series/inflection-points/its-time-to-show-putin-a-dead-end-in-ukraine-not-an-off-ramp/
https://www.atlanticcouncil.org/content-series/inflection-points/its-time-to-show-putin-a-dead-end-in-ukraine-not-an-off-ramp/
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/

