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Válka na Ukrajině. Denní aktualizace. Den 106 
Připravily Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
 „Léta nám bylo vtloukáno do hlavy, že Ukrajina je zkorumpovaná. Je to neopodstatněné přehánění. Ukrajina není extrémně 
zkorumpovaný stát. Kdyby to byla pravda, zemi by se nepodařilo vzdorovat Rusku," říká ministr zahraničních věcí Dmytro 
Kuleba. 

Zahraniční politika. Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk vystoupil v Evropském parlamentu s výzvou k 

podpoře kandidatury Ukrajiny na členství v Evropské unii. Podle agentury AP ve svém projevu zmínil, že pokud by 
zákonodárci EU nedali Ukrajině znamení otevřených dveří, byl by to jasný signál ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, 
že "může jít zcela beztrestně dál". V návaznosti na to Evropský parlament podpořil rezoluci, podle níž by EU měla Ukrajině 
udělit status kandidáta na členství v Evropské unii. Pro příslušné usnesení Evropského parlamentu hlasovalo 438 poslanců, 
65 bylo proti a 94 se zdrželo hlasování. 

Poslanci Evropského parlamentu ve středu přivítali jednotu a další sankce zavedené Evropskou radou, ale také podali 
výzvu k většímu vyzbrojení Ukrajiny a k větší pozornosti vůči těm, kteří bojují v rámci EU, uvádí se v prohlášení. Během 
rozprav řada europoslanců rovněž varovala před přesouváním energetické závislosti z jednoho regionu světa do druhého 
s tím, že by se tak pouze opakovaly chyby z minulosti. Z oficiálního prohlášení vyplývá, že různí europoslanci také 
zdůrazňovali naléhavou potřebu lépe vyzbrojit Ukrajinu a tvrdili, že sankce jsou sice účinnou zbraní proti Rusku, ale jejich 
účinek se projeví až v dlouhodobém horizontu, nikoliv v nejbližších měsících, kdy Ukrajina nejvíce potřebuje Rusko oslabit. 

Polský prezident Andrzej Duda ve středu zahájil cestu do jižní Evropy s cílem přesvědčit ji, aby podpořila status Ukrajiny 
jako kandidátské země EU. Duda se setkal s premiérem Antóniem Costou a později odcestuje do Itálie na jednání s 
prezidentem Sergiem Mattarellou. V rámci série návštěv polský prezident rovněž odcestuje do Rumunska, kde se zúčastní 
summitu Bukurešťské devítky. 

Rusko mezitím zpochybňuje nezávislost Litvy. Ruská média zveřejnila návrh zákona, který vyzývá Státní dumu, aby zrušila 
uznání litevské nezávislosti. Příslušný návrh zákona předložil Státní dumě poslanec strany Jednotné Rusko Jevgenij 
Fjodorov. 

Potravinové zabezpečení. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se setkal se svým tureckým protějškem Mevlütem 
Cavusogluem, aby projednali otevření tras pro dodávky obilí. Rusko tradičně uvedlo, že nemá nic společného s blokováním 
námořních tras. Ukrajinský velvyslanec v Turecku, Vasyl Bondar, uvedl, že žádná dohoda o zabezpečení vývozu obilí přes 
Černé moře není možná bez účasti Kyjeva, a obvinil Rusko z předkládání nereálných návrhů, jako je například kontrola 
plavidel. Kyjev nebyl na včerejší setkání ruského a tureckého ministra zahraničí pozván. Turecko mezitím uvedlo, že plán 
OSN na zřízení námořního koridoru pro ukrajinský vývoz obilí pod dohledem Ankary byl "rozumný", ale vyžadoval další 
jednání s Moskvou a Kyjevem, aby bylo zajištěno, že lodě budou v bezpečí. 

Ukrajinský premiér Šmyhal informoval, že letošní osevní kampaň se kvůli probíhající válce potýkala s nebývalými problémy. 
Podle údajů ministerstva zemědělství bylo letos oseto 75 % půdy ve srovnání s loňskou osevní sezónou.   

Další problém však spočívá v tom, že obilná sila jsou před letošní sklizní naplněna zhruba z poloviny, což znamená, že 
pokud bude Rusko pokračovat v blokádě přístavů, úroda může zůstat v zemi. Rizikem je, že na území kontrolovaném 
ukrajinskou vládou nebude kvůli probíhající válce dostatek prostoru pro uskladnění nové úrody. 

Ekonomická bezpečnost. Zpráva Světové banky zhoršila odhady inflace na Ukrajině. Současný odhad očekává 20 % 
inflaci do konce roku. Předběžné dubnové hodnocení očekávalo 15 %, ale prognóza se v posledních měsících změnila. 
Mezitím se pokles HDP nezměnil – ukrajinský HDP bude v roce 2022 činit 44 %. 

Světová ekonomika by měla v letošním roce vzrůst o 3 %, což je mnohem méně než 4,5 %, které očekávala Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj při poslední prosincové aktualizaci svých prognóz. 

Napadená města. V Luhanské oblasti se ukrajinské síly ve středu stáhly na předměstí Sievierodoněcku, kde čelily 

prudkému ruskému útoku. Ukrajinské úřady již dříve oznamovaly, že by mohlo být nutné se stáhnout za účelem seskupení 
sil. Ukrajinské síly stále kontrolovaly celé menší partnerské město Lysyčansk na západním břehu řeky Siverskij Doněc, ale 
ruské síly zde ničily obytné budovy. Podle ukrajinského ministerstva obrany však mají ruské jednotky v některých částech 
Sievierodoněcku desetkrát více techniky než ukrajinské jednotky. Večer okupanti dvakrát mířili na závod Azot. Byly 
poškozeny nejméně dva sklady na různých koncích chemického závodu. Jedním z nich je sklad závodu na výrobu čpavku. 
V Doněcké oblasti probíhají boje po celé frontové linii. Během dne zemřeli 4 lidé a 11 bylo zraněno. Oblast zůstává bez 
plynu. Částečně bez vody a elektřiny. Toretsk se přidal k více než 330 obcím, ve kterých není dodávka elektřiny. Vedoucí 
správy Mykolajivské oblasti říká, že stále spatřuje určité šance, že se ruské síly pokusí zaútočit na Záporoží a Mykolajiv. 
Ale žádné seskupování velké armády připravené k útoku se v tuto chvíli nekoná. Nicméně ruské síly nadále pravidelně 
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ostřelují pohraniční oblasti Mykolajivské oblasti s Chersonskou oblastí, stejně jako samotný Mykolajiv. Během jednoho dne 
ruské síly ostřelovaly 5 osad v regionu, což přineslo značné škody a nejméně 13 zraněných civilistů. V Záporožské oblasti 
okupanti pokračují v ničení Huliaipole. V důsledku útoku okupanti poškodili pouze civilní objekty – především obytný sektor. 
V Charkovské oblasti bylo během dneška zabito pět lidí a zraněno 12 civilistů. V samotném Charkově byla poškozena řada 
obytných budov a supermarket. Ostřelování pokračovalo i v noci – byly zaznamenány požáry kavárny, obchodu a školní 
knihovny. V Sumské oblasti pokračují ruské síly v minometném ostřelování ukrajinského území. V Žytomyrské oblasti byla 
v důsledku raketového útoku zničena budova. 

Okupovaná města. Ve Vasylivce v Záporožské oblasti ministerstvo obrany hlásí, že ruské síly zvyšují svou přítomnost a 

vojenskou připravenost nasazením dalších 30 tanků. Již od května je v dočasně okupované Vasylivce více ruských vojáků 
než civilistů. Přibližně dvě třetiny regionu jsou v současné době pod ruskou kontrolou. Vzhledem k této skutečnosti plánují 
samozvané ruské úřady uspořádat v Záporoží ještě letos referendum o připojení k Rusku. Vladimir Rogov, samozvaný 
představitel vojensko-civilní správy Záporožské oblasti, tvrdí, že "o budoucnosti Záporožské oblasti rozhodnou lidé". Podle 
jeho názoru je referendum naplánováno na letošní rok. 

Rusko rozmístilo u Chersonu raketové systémy Iskander-M, informuje ukrajinské ministerstvo obrany. Umístění raket na 
Krymu udržuje hrozbu dalších útoků na civilní infrastrukturu na Ukrajině. 

Lidská práva. V dočasně okupovaném Energodaru ruské síly pokračují v zadržování civilistů. Minulý týden zadržely 20 

místních obyvatel, mezi nimiž je 11 pracovníků Záporožské jaderné elektrárny. 

Další kolo výměny mrtvých vojáků proběhlo mezi Ukrajinou a Ruskem na frontové linii v Záporožské oblasti. Výměna 
proběhla podle vzorce 50 ku 50. Mezi 50 těly ukrajinských vojáků je 37 obránců Azovstalu ve zničeném Mariupolu. 

Stíhání válečných zločinů. Generální prokurátorka Iryna Venediktová oznámila, že Ukrajina podala k soudu dalších osm 

žalob na válečné zločiny vedle tří rozsudků, které již byly dříve nad ruskými vojáky vyneseny. Ukrajinské orgány již zahájily 
více než 16 000 vyšetřování možných válečných zločinů spáchaných během ruské invaze. 

Škody. Ukrajinci podali 195 000 žádostí o rekonstrukci svého poškozeného majetku prostřednictvím státního portálu Diia. 
To znamená, že o domov přišlo nejméně 540 000 lidí, uvedl na brífinku v Media Center Ukraine Mstyslav Banik, vedoucí 
oddělení rozvoje elektronických služeb ministerstva digitální transformace. K 25. květnu dosáhla celková výše přímých škod 
ukrajinské ekonomiky způsobených poškozením a zničením obytných a nebytových budov a infrastruktury 105,5 miliardy 
dolarů (přes 3,1 bilionu hřiven), uvádí Kyjevská ekonomická škola. 

Sankce. V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu Kanada zavedla nové sankce podle nařízení o zvláštních hospodářských 

opatřeních (Rusko). Nová opatření počítají se zákazem vývozu 28 služeb důležitých pro provoz ropného, plynárenského a 
chemického průmyslu, včetně technických, manažerských, účetních a reklamních služeb. Zákaz vývozu služeb v oblasti 
ropy, plynu a chemického průmyslu je zaměřen na odvětví, které tvoří přibližně 50 % příjmů ruského federálního rozpočtu. 

Příprava nových sankcí ze strany EU probíhá postupně . Evropská unie pracuje na možném zákazu poskytování 
cloudových služeb Rusku v rámci nových sankcí proti Kremlu za invazi na Ukrajině, uvedl pro agenturu Reuters jeden z 
představitelů EU. Dříve měly být cloudové služby součástí šestého sankčního balíčku. Dokonce i v prohlášení, které Rada 
EU vydala 3. června, se hovořilo o zákazu poskytování cloudových služeb, ale později bylo toto prohlášení změněno a tato 
zmínka byla vypuštěna. 

Podle agentury Bloomberg skupina londýnských firem, které se specializují na vyhledávání majetku, identifikovala stovky 
vysoce postavených Rusů s majetkem v zahraničí, kteří by mohli být zařazeni na mezinárodní sankční seznamy ve snaze 
pomoci Ukrajině v boji proti režimu Vladimira Putina. Seznam již obsahuje téměř stovku jmen. 

Kybernetická bezpečnost. Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) varuje, že státy musí zůstat ve střehu 

před kybernetickými incidenty a možným šířením rizik plynoucích z ruské agrese. V současné době již agentura ENISA 
monitorovala přibližně 300 kybernetických událostí souvisejících s probíhající válkou na Ukrajině. Kromě útoku na 
společnost Viasat však dosud nebyly zaznamenány žádné incidenty s větším dopadem, uvádí agentura. Nicméně 100 z 
těchto událostí byly tzv. spillover incidenty, což znamená, že zasáhly i další země. 

Čtení o dekolonizaci. V ulicích měst SSSR se objevily "stalinky" (50. léta), "chruščovky" (60. léta) a "brežněvky" (70. a 80. 

léta). Pojmenované podle tehdejších sovětských vůdců: neosobní standardní domy, standardní budovy, standardní obytné 
čtvrti, centra měst, náměstí, města a městečka, v nichž měli žít standardní sovětští lidé, kteří by SSSR považovali za svou 
vlast, nahrazující ruské impérium. Ruské koloniální ambice se neomezovaly pouze na kulturu či historii, ale svůj dotek vtělily 
i do oblasti bydlení a urbanismu. Více se dočtete v článku "Imperiální sovětský narativ v architektuře a urbanismu a politika 
kolonizace" od Svitlany Šlipčenko, doktorky filozofie, vedoucí vědecké pracovnice Filozofického ústavu H. Skovorody 
Národní akademie věd na Ukrajině, ředitelky Centra urbanistických studií. 
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Válečné příběhy. O měsíc dříve byla Olha Lohozynská, autorka kopie na západní Ukrajině, znepokojena možností 
bombardování Dněpru, kde žije její matka a imobilní 95letá babička. Nyní se její největší obavy naplnily. O tom, jak na to a 
na válku reagovali Olhini ruští příbuzní, si přečtěte příběh. 
 

Koutek na čtení.  
● Fotografie: Přes 100 dní války na Ukrajině – The Atlantic (theatlantic.com) 
● Názory | Válka na Ukrajině stále přináší překvapení. To největší z nich je možná pro Putina. – The New York 

Times (nytimes.com) 
● Kecy o Černém moři: Kyjev bojuje proti lžím Ruska o potravinové krizi – POLITICO 
● Putinův nový válečný zločin: blokuje vývoz ukrajinského obilí a hladoví tak chudé lidé ve světě. 

(inquirer.com) 

 
Statistiky. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině dopoledne, 
9. června 2022: personál - asi 31 700 osob, tanky - 1398, APV - 3438, dělostřelecké systémy - 711, MLRS - 213, 
systémy protiletadlového boje - 96, letadla - 212, vrtulníky - 178, bezpilotní letouny operačně-taktické úrovně - 562, 
řízené střely - 125, loděa lehké motorové čluny - 13, neobrněná vozidla a cisterny s palivem - 2421, speciální 
vybavení – 53. 

 
Každá pomoc se počítá, žádná není moc malá! 

● Podpořte "Kryivka Vilnykh" (Útulek svobodných) - charitativní organizaci, která pomáhá s humanitární 
podporou v Kyjevské a Černihivské oblasti a v současné době se zaměřuje i na podporu východní Ukrajiny. 
Zde jsou údaje o jejich bankovním účtu.   

● Sdílejte tento zdroj aktuálních informací o situaci na Ukrajině, buď na sociálních sítích, nebo s místními 
● médii nebo rozšíření této stručné aktuální zprávy. 
● Začněte nás sledovat na Twitteru a naší webové stránce pro denní aktuality. 
● Můžete náš projekt podpořit peněžním darem prostřednictvím PayPal. Více informací zde. 

Děkujeme, že pomáháte Ukrajině! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině! 

 

https://www.instagram.com/p/Ca13LHhMrkd/
https://www.theatlantic.com/photo/2022/06/photos-more-than-100-days-of-war-in-ukraine/661217/
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