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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 105 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Potravinové zabezpečení. V současné době uvázlo na Ukrajině více než 20 milionů tun obilí, které čekají na přepravu, a 
ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že toto číslo by se mohlo do podzimu zvýšit na 75 milionů, říká Reuters. 

Mezitím ruská média informují, že první vlaky naložené obilím vyrazily z Melitopolu, Záporožská oblast, směrem na Krym. 
Podle nich 7. června opustilo melitopolskou sýpku prvních 11 vozů. Ruský ministr obrany Šojgu tvrdí, že dva z námořních 
přístavů v Azovském moři jsou připraveny zahájit přepravu obilí. Ve svých poznámkách se zabýval přístavy v Mariupolu a 
Berďansku a tvrdil, že odminování je dokončeno, a proto jsou přístavy připraveny k provozu.  

V současné době se hlavní diskuse o zajištění bezpečných dodavatelských řetězců obilí týkají otevření černomořské trasy. 
Turecko za tímto účelem úzce spolupracuje s Ruskem a Ukrajinou, aby se dohodlo na plánu, který by obnovil vývoz. Plán 
řízený Organizací spojených národů by otevřel bezpečný lodní koridor k řešení globální potravinové krize vyvolané ruskou 
invazí v únoru, která zastavila černomořský vývoz obilovin z Ukrajiny. 

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny vydalo prohlášení o odblokování ukrajinských námořních přístavů. Ukrajina 
zdůraznila, že v současné době neexistují žádné dohody o této otázce mezi Ukrajinou, Tureckem a Ruskem. Přijme nějakou 
pouze tehdy, pokud se všechny strany společně zúčastní diskuse a odmítne jakékoli dohody, které neberou v úvahu zájmy 
Ukrajiny. Konkrétní ustanovení v prohlášení přichází ve světle dnešní návštěvy ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova 
v Ankaře kvůli rozhovorům s Tureckem pravděpodobně souvisejícím s usnadněním vývozu obilí.  

Šéf zahraničních věcí EU Josep Borrell reagoval na ruský raketový útok na přístav v Mykolajivu sloužící pro vývoz obilí. 
"Raketový útok Ruské federace na obilný terminál v Mykolajivu přispívá ke globální potravinové krizi," napsal Josep Borrell. 
"Ve světle takových zpráv se dezinformace šířené Putinem s cílem odvrátit jakoukoliv vinu stávají ještě cyničtější".  

Zahraniční politika. Světová banka schválila Ukrajině 1,49 miliardy dolarů. Finanční prostředky z tohoto nejnovějšího 
projektu budou použity na výplatu mezd vládním a sociálním pracovníkům, uvádí se v prohlášení. Dříve ministr financí 
informoval, že Ukrajina potřebuje v blízké budoucnosti nejméně 5 miliard dolarů měsíčně, aby její vláda mohla nadále 
fungovat tváří v tvář únorové invazi Ruska. 

Okupovaná města. Rusko ohlašuje kontrolu nad jihovýchodní Ukrajinou, říká, že zahájilo pozemní spojení s Krymem. 
Ruský ministr obrany Sergej Šojgu oznámil otevření pozemního spojení mezi Ruskem a Krymem okupovaným Ruskem. 
Cesta povede přes Donbas okupovaný Ruskem. 

Nucené vydávání pasů na obzoru. Ruská armáda plánuje otevřít centra pro vydávání ruských pasů v dočasně okupovaných 
ukrajinských městech Berďansk, Enerhodar a dalších osadách v oblasti Záporoží. 

Rozhovory o referendu jsou ve vzduchu. V Chersonu plánují proruští kolaboranti uspořádat do podzimu referendum o 

začlenění Chersonské oblasti do Ruska. Jen připomínáme, že to zdaleka není poprvé, co bylo datum odloženo, neboť 
referendum bylo plánováno již na jaro. Vzhledem k nedostatečné podpoře veřejnosti v regionu a jasnému odporu je však 
referendum pravidelně odkládáno. Ruské úřady mezitím uvažují o referendu i v Melitopolu. Zástupce vedoucího úřadu 
ruského prezidenta Serhii Kyriienko při návštěvě Melitopolu oznámil přípravu na „referendum“, o němž okamžitě 
informovala ruská média.  

Mariupol je pod hrozbou možného propuknutí cholery. Jak již bylo dříve uvedeno, hromadné hroby, zničené vodovodní a 

kanalizační sítě zvyšují riziko vypuknutí infekčních chorob s příchodem teplého počasí. Poradce starosty Mariupolu Petro 
Andruščenko říká, že ruské úřady zvažují uzavření města kvůli karanténě z důvodu možné cholery. WHO dosud nepotvrdilo 
žádné případy cholery, avšak vzhledem k nedostatku dostupné pitné vody je riziko infekčních onemocnění vysoké. 
Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny sdílelo podobné prohlášení - dosud nepotvrzeno, nicméně vzhledem k předpokladům je 
riziko vysoké, zejména proto, že na těchto územích byly i v minulosti zaznamenány některé jednotlivé případy cholery. 

Situace v Chersonské oblasti je kritická, protože je zde velký počet zraněných civilistů a zničených domů. Proto je teď 

velkým úkolem poskytnout jakoukoliv pomoc vzhledem k probíhajícím bitvám. Opuštění Chersonské oblasti je možné pouze 
přes Krym, neboť hranice s ostatními ukrajinskými oblastmi jsou pod neustálým ostřelováním. Ve čtyřech obcích, Kalynivka, 
Velyka Oleksandrivka, Vysokopillia, Novovorontsovka, se lidé většinu času skrývají ve sklepech kvůli těsné blízkosti bojišť.  

Nejméně 1137 lidí bylo zabito během okupace okresu Buča v Kyjevské oblasti v březnu, mezi nimi 461 přímo v Buči, 

hlásí Národní policie Ukrajiny.  

Lidská práva. Ruské síly zadržují 600 lidí v mučírnách v Chersonu, říká Tamila Taševa, stálá zástupkyně prezidenta 

Ukrajiny v Autonomní republice Krym. Podle ní je v okupovaném Chersonu drženo přibližně 300 lidí „ve sklepě“, zbytek je 

https://www.reuters.com/markets/commodities/russia-says-mariupol-berdyansk-ports-ready-ship-grain-2022-06-07/
https://news.ru/world/pervaya-partiya-zerna-iz-zaporozhskoj-oblasti-otpravlena-v-krym/
https://www.interfax.ru/world/845060
https://www.reuters.com/markets/commodities/turkey-says-working-agree-ukraine-grain-export-plan-2022-06-07/
https://mfa.gov.ua/en/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-rozblokuvannya-ukrayinskih-morskih-portiv
https://www.politico.eu/article/no-deal-yet-with-russia-or-turkey-to-unblock-black-sea-ukraine-says/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=8ef0a03f67-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_08_04_30&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-8ef0a03f67-189729529
https://www.politico.eu/article/no-deal-yet-with-russia-or-turkey-to-unblock-black-sea-ukraine-says/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=8ef0a03f67-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_08_04_30&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-8ef0a03f67-189729529
https://twitter.com/josepborrellf/status/1533870695586971648?s=21&t=JgJfCnFGWevtCO96QDRqGQ
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/07/-world-bank-announces-additional-1-49-billion-financing-support-for-ukraine
https://www.reuters.com/world/europe/world-bank-board-approves-149-billion-new-funds-ukraine-2022-06-07/
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-07-22/h_8194c0f229ae73c2a622202855dbd602
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/7/7351144/
https://t.me/rian_ru/166279
https://t.me/rian_ru/166380
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/06/mariupol-cholera-quarantine/
https://www.youtube.com/watch?v=iYfGfvAISg4
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/8/7351188/
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/pfbid0r5X9iMdmUuxsNoS5FJQT4VuyGsSYQfyS3XpXqMcF6Korm36nRbB23PAytcc5o2Nrl
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3501651-na-hersonsini-rosiani-utrimuut-u-kativnah-blizko-600-zarucnikiv-taseva.html
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v jiných osadách regionu. Tato vazební střediska se nacházejí v prostorách Chersonské regionální státní správy a 
Chersonského vazebního střediska, jakož i odborné školy č. 17 v Heničesku. Unesení obyvatelé Chersonu jsou rovněž 
převezeni do krymských měst Sevastopol a Simferopol, kde jsou umístěni do oddělených bloků středisek předběžného 
zadržení. Jsou tam drženi jak civilní rukojmí, včetně aktivistů a novinářů, tak váleční zajatci.  

Rusko předalo Kyjevu těla 210 ukrajinských bojovníků. Většina zabitých bojovníků byli ti, kteří zemřeli při obraně města 
Mariupol před ruskými silami v ocelárně Azovstal.  

Města pod útokem. V Záporožské oblasti nepřítel pokračoval v ostřelování osad. Žena, muž a nezletilý chlapec byli 
zraněni šrapnelem. Rusové unesli tři muže. Zprávy z oblasti naznačují, že bitvy a ostřelování pokračují. V Charkově se 

příležitostné ostřelování odehrálo bez ztrát na životech. Hořely garážová družstva, supermarket a nebytové prostory. 
Nicméně při ostřelování okresů Charkov a Čuhujiv bylo zraněno 11 lidí a 4 byli zabiti. V Luhanské oblasti pokračují těžké 

městské bitvy o Severodoněck. Celkově bylo v regionu během jednoho dne zničeno 25 domů, dva lidé byli zabiti a dva 
zraněni. V Doněcké oblasti pokračují bitvy podél frontové linie. Ruské jednotky ostřelují - ručními zbraněmi, tanky, 

dělostřelectvem, minomety, rakety, MLRS ‘Grad’ - Avdiivku, Kurachove, městečko Ocheretyno, vesnici Lastočkine a vesnici 
New York. Bylo poškozeno 35 objektů (24 soukromých domů, 3 výškové budovy, mateřská škola, škola, administrativní 
budovy a průmyslové budovy) a 5 civilistů bylo zraněno. Region zůstává odříznutý od plynu, částečně bez dodávek vody a 
elektřiny. Bylo zaznamenáno i ostřelování některých území mykolajivské oblasti.  

Bělorusko. Běloruské ozbrojené síly se začaly účastnit výcviku bojové připravenosti, konkrétně "přechodu z období míru 
do období války", říká běloruské ministerstvo obrany. Ukrajinské orgány uvádějí, že jsou připraveny, ale riziko útoku zůstává 
nízké. Napětí na hranicích však stále přetrvává, neboť část výcviku probíhá 20 km od hranice Ukrajina-Bělorusko. Generální 
štáb ozbrojených sil Ukrajiny již dříve uvedl, že Bělorusko zvažuje téměř zdvojnásobení velikosti své armády tím, že ji zvýší 
na 80 000.  

Energetická bezpečnost. Ukrajinský Energoatom odsoudil žádost o návštěvu MAAE v Jaderné elektrárně Záporoží. 

MAAE uvádí, že návštěvu elektrárny plánuje již měsíce, zejména proto, že přerušení online přenosu dat o stavu jaderných 
materiálů představuje kritickou otázku. Ukrajinská strana říká, že návštěva bude možná, jakmile Ukrajina získá kontrolu 
nad závodem a momentálně je pozvání k návštěvě závodu nemožné.  Taková návštěva pouze legitimizuje přítomnost 
ruských zástupců. Středisko MAAE pro mimořádné události (IEC) začalo mezitím dne 6. června přijímat měření radiace z 
Uzavřené zóny Černobylské jaderné elektrárny poté, co byl přerušen přenos dat z důvodu ruské okupace závodu.  

Prezident a premiér Ukrajiny oznámili přípravy na topnou sezónu s ohledem na současné podmínky války. Prezident 
Zelenskyj se ve svém večerním projevu zmínil o vytvoření ústředí pro přípravu na topnou sezónu. Ukrajina nebude vyvážet 
zemní plyn a uhlí do zahraničí, neboť bude sloužit především k vnitřním potřebám. Zelenskyj to označil za "skutečně nejtěžší 
zimu ze všech let nezávislosti", a proto by příprava měla začít s předstihem. Premiér Šmyhal uvedl, že opravy již začaly 
tam, kde je to možné, aby se zajistily přerušené dodávky během topné sezóny.  

Bezpečnost životního prostředí. 1. června Rusové zaútočili na Očakiv několika raketomety Grad. V důsledku ostřelování 
došlo k významnému poškození přístavního vlečného člunu a cizí civilní nákladní lodi. Oheň byl uhašen. Útok byl proveden 
z území Kinburn Spit, jedinečné chráněné oblasti. Od 1. června bylo požárem postiženo téměř 300 hektarů chráněné půdy.  

Média Ruská média vymazávají seznamy ruských vojáků zabitých v ruské válce proti Ukrajině poté, co soud rozhodl, že 

tyto informace představují "státní tajemství" — informuje Charkovská skupina pro ochranu lidských práv. Ukrajina odhaduje, 
že v ruské totální válce proti Ukrajině bylo zabito přes 31 tisíc Rusů. Toto číslo však nezahrnuje obrovské množství Ukrajinců 
z okupovaných Donbasů, kteří byli násilně mobilizováni a posláni do boje proti ostatním Ukrajincům. Tito muži jsou 
všeobecně považováni za "potravu pro děla" a jsou posíláni na obzvláště horká místa bez řádného výcviku. 

Čtenářský koutek.  
● Ukrajinské vinařství v oblasti ostřelované Ruskem vyhrává zlato na Decanter Wine Awards | Guardian – 

Malé vinařství z Ukrajiny nacházející se v regionu Mykolajiv je neustále pod útokem ruské armády. Je stále pod ukrajinskou 

kontrolou, ale ruské síly se zaměřily na tuto oblast, která je domovem strategické námořní základny. 
● Ukrajinští partyzáni útočí na ruské vojáky za svými vlastními hranicemi | Economist – Ve městech 

okupovaných Ruskem, jako je Melitopol, pokračuje skrytý odpor. 
 
Statistiky. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 8. 
června 2022: personál – kolem 31 500, tanky – 1393, obrněná vozidla - 3429, dělostřelecké systémy – 703, 
raketomety MLRS – 213, protiletadlové válečné systémy – 96, letouny – 212, vrtulníky – 178, bezpilotní letadla – 
556, řízené střely – 125, čluny – 13, neobrněná technika a palivové nádrže – 2406, speciální vybavení – 53.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

https://www.reuters.com/world/europe/bodies-some-ukrainian-fighters-mariupol-handed-over-kyiv-families-2022-06-07/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/8/7351176/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/8/7351188/
https://t.me/modmilby/15054
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/334457685533983
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/334457685533983
https://www.politico.eu/article/ukraine-nuclear-regulator-visit-russia-power-plant/
https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1533822200683417602?s=20&t=5RFbcruv-Td2_10KPQb_2A
https://t.me/energoatom_ua/6939
https://t.me/energoatom_ua/6939
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-80-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-80-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.president.gov.ua/en/news/mayemo-gotuvatisya-do-nastupnogo-opalyuvalnogo-sezonu-yakij-75689
https://www.kmu.gov.ua/en/news/denis-shmigal-uryad-stvoriv-shtab-yakij-zajmatimetsya-pidgotovkoyu-do-opalyuvalnogo-sezonu
https://www.niknews.mk.ua/2022/06/07/na-kinburnskoj-kose-vrag-szheg-300-gektarov-zapovednyh-territorij/
https://khpg.org/en/1608810683
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/07/ukraine-winery-area-shelled-russia-wins-gold-decanter-wine-awards?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR1pSMmuOIJrkIJEzj4RRTqrF_Kre8z2LCYiQipMPMmQMR9lyKKhtKnjGAw
https://www.economist.com/europe/2022/06/05/ukraines-partisans-are-hitting-russian-soldiers-behind-their-own-lines
https://www.economist.com/europe/2022/06/05/ukraines-partisans-are-hitting-russian-soldiers-behind-their-own-lines
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● 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.facebook.com/KryivkaVilnykh
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh/posts/3189833007913482
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

