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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 130-131 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Města pod útokem. Po dnech intenzivních bitev se ukrajinské síly stáhly z Lysyčansku v Luhanské oblasti. Rusko tak okamžitě 
vyhlásilo kontrolu nad východním Luhanskem poté, co se v těžkých bojích zmocnilo Lysyčanku, poslední bašty ukrajinského 
odporu. Město bylo posledním zbývajícím významným populačním centrem v Ukrajinou ovládané části Luhanské oblasti. 
Kontrola nad tímto regionem, klíčovým válečným cílem pro Rusko, by přišla po týdnech pomalých pokroků a umožnila by 
přesunout bojové zaměření do sousední Doněcké oblasti, kde Ukrajina stále ovládá značné území. Zaměření Ruska nyní téměř 
jistě přejde na dobytí Doněcké oblasti, jejíž velká část zůstává pod kontrolou ukrajinských sil, říká britské ministerstvo obrany. 
V Severodoněcku čečenské jednotky, běžně označované jako „kadyrovci“, zahájily palbu na severodoněckou mešitu, kde lidé 
zrovna čerpali vodu ze studny, říká Timur Beridze, imám místní islámské komunity a vedoucí islámského kulturního centra 
Bismillah, podle agentury Ukrinform. V mešitě se ukrývalo 20 civilistů ze sousedních domácností a všichni zemřeli. Ruské 
vojenské jednotky čekaly na příchod novinářů, aby přesunuly odpovědnost za útok na ukrajinskou armádu.  

V Doněcké oblasti během jednoho dne ruské síly poškodily 82 objektů infrastruktury, mimo jiné se zaměřily na obytné domy v 
Avdijivce, Bachmutu, Kramatorsku, Slovjansku. Za jeden den zemřelo v regionu 9 lidí, včetně jednoho dítěte; 25 lidí je zraněných,  
z toho jedno dítě. 

O víkendu, v sobotu ráno, ruské jednotky vypálily 12 raket na Mykolajiv. Nejsou zde hlášeny žádné ztráty ani zranění, ale je 

zaznamenáno zničení zařízení infrastruktury na území přístavu, stejně jako jednoho z průmyslových zařízení Mykolajeva. 
Charkov byl také cílem ostřelování – rakety zasáhly jedno z kritických infrastrukturních zařízení charkovské čtvrti Kyjivsky. 

Rusové zaútočili i na soukromé domácnosti v Novobavarském okresu. Náraz rozbil okna civilního domu a nedaleké školy. V 
neděli byli zabiti tři Ukrajinci a jeden byl zraněn v důsledku ruského ostřelování obou zmíněných charkovských okresů. V neděli 
večer Rusové ostřelovali minomety a dělostřelectvem území a prostory neuropsychiatrické internátní školy v Sumské oblasti. 
V jídelně ústavu vypukl požár, administrativní budova a ubytovna byly zničeny. Nejméně tři lidé byli zraněni a hospitalizováni. 

Okupovaná města. Ukrajinské ozbrojené síly osvobodily více než tisíc obcí, říká prezident Zelenskyj. Od počátku ruské invaze 
na Ukrajinu bylo možné osvobodit 1 027 měst a obcí. Nicméně, dalších 2 610 je stále pod ruskou okupací. Většina těchto obcí 
vyžaduje rekonstrukci a stovky z nich byly zcela zničeny ruskou armádou, takže musí být znovu vybudovány, dodal Zelenskyj.  

Nadále také zůstává v zajetí ruských úřadů osm vedoucích osobností místní samosprávy. Jedná se o starosty měst Cherson, 
Dniprorudne, Hola Prystaň, a vesnic Vilchivka, Velyki Kopani, Hornostajivka, Chrestivka a Novotrojicke. Tři z nich se od března 
pohřešují. Sdružení ukrajinských měst vyzvalo mezinárodní společenství, aby podpořilo snahy o propuštění místních úředníků.  

V Mariupolu ruská armáda vyžaduje, aby všichni místní učitelé podstoupili povinnou certifikaci v Rusku, říká poradce starosty 
města Mariupolu Petro Andriuščenko. Cílem takzvaného „školení“ je vysvětlit „správný“ chod historie, a to z ruského hlediska, 
jakož i vymýcení proukrajinských názorů. Zároveň existuje neoficiální zákaz pro učitele stěhovat se z města, aby nedošlo ke 
ztrátě lidských zdrojů.  

Ruští představitelé prohlásili, že do podzimu 2022 uspořádají referendum o připojení Chersonské oblasti k Ruské federaci, 
informuje britské ministerstvo obrany. Již posledních několik měsíců Rusko hledá způsoby, jak uspořádat zinscenované 
hlasování, aby legitimizovalo svou kontrolu nad regionem. Zároveň na okupovaných územích pokračuje rozsáhlý ozbrojený i 
poklidný odpor.  

Rekonstrukce Konference o obnově Ukrajiny odstartuje 4. července ve švýcarském Luganu. Vedoucí představitelé z desítek 
zemí a mezinárodních organizací se sejdou, aby diskutovali o plánu obnovy Ukrajiny, zatímco ruské válečné úsilí nadále zuří. 
Plán rekonstrukce Ukrajiny bude představen a projednán v Luganu tento týden. Plán na přibližně 2000 stran bude představen 
na konferenci 4.-5. července a zmapuje široký seznam infrastrukturních a bezpečnostních projektů, investic do klimatu a digitální 
ekonomiky, jakož i diverzifikace energetických zdrojů, informuje agentura Bloomberg. Dříve přispějí úřady EU velkou částkou 
celkové finanční pomoci, která by mohla přesáhnout 500 miliard eur (523 miliard dolarů). Jak však bylo uvedeno výše, pro EU 
musí být jakákoli pomoc spojena také s reformami. Postavení ukrajinské kandidatury v EU přineslo plán boje proti korupci, 
přerušení kontroly oligarchů nad ekonomikou a stanovení pravidel pro výběr soudců.  

Francouzský region Île-de-France podpoří obnovu regionů Kyjev a Černihiv, říká předsedkyně regionální rady Île-de-France 
Valérie Pécresse. Region Île-de-France rovněž vytvoří koncept a projekt obnovy Boroďanky v Kyjevské oblasti. Boroďanka se 
stane ekoměstem se „systémy využívajícími moderní energeticky úsporné technologie“. 

Zahraniční politika. Australský premiér Anthony Albanese navštívil Ukrajinu, včetně Kyjeva, Buči, Hostomelu a Irpině. 

Předseda australské vlády oznámil, že jeho země zvýší vojensko-technickou pomoc Ukrajině a poskytne dalších 14 obrněných 
transportérů a 20 obrněných vozidel Bushmaster, další vojenskou techniku, drony a jiné vojenské vybavení, o které Ukrajina 
požádala. Premiér Albanese také hovořil o připravenosti připojit se k mezinárodnímu vyšetřování ruských zločinů proti Ukrajině 
a uvalit další finanční sankce a zákazy cestování na dalších 16 ruských úředníků a oligarchů. „Zakážeme dovoz ruského zlata, 

https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-adviser-concedes-key-bastion-could-fall-eastern-ukraine-2022-07-03/
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1543821057546768385?s=20&t=QO9CYHS5b2-MSKin4S8hKQ
https://www.facebook.com/beridzetemur/posts/pfbid0254Rr8JtNNEYFE74d1RdXgddPxnZteXWFdBPdjKRZAiY7oRRvcEDv2Qm5nrUBQyiul
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/4/7356195/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/3/7356134/
https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid026CW5bPnDi8ZWCSgowCkFofzfXDY2KNur5UfnMUEnTVuJML7zD9gh3SJ5zJ9b2jyol
https://www.dw.com/uk/zelenskyi-ponad-26-tysiachi-naselenykh-punktiv-ukrainy-v-okupatsii/a-62340971
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon
https://lb.ua/society/2022/07/02/521908_mariupoli_vchiteliv_primusovo.html
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1543469527274602498?s=20&t=06xIKca84DQY-7PEzJhDRg,
https://www.urc2022.com/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-03/ukraine-to-unveil-massive-rebuilding-plan-even-as-war-bogs-down
https://www.kmu.gov.ua/en/news/denis-shmigal-parizkij-region-franciyi-dopomozhe-u-vidnovlenni-kiyivshchini-ta-chernigivshchini
https://www.president.gov.ua/en/news/glava-derzhavi-u-kiyevi-zustrivsya-z-premyer-ministrom-avstr-76233
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abychom snížili schopnost Ruska financovat tuto válku.“  

Americký prezident Joe Biden poslal americkému Kongresu dopisy o přijetí Švédska a Finska do NATO. Uvádí se to na 
internetových stránkách Bílého domu. Finsko mezitím navrhuje umístit základnu NATO na hranici s Ruskem – informuje Yle. 
Tento návrh předložil starosta finského města Lappeenranta. Vzdálenost do Ruského Vyborgu je necelých 100 km. 

Bělorusko. Samozvaný prezident Běloruska Alexander Lukašenko obvinil Ukrajinu z odpalování raket na území Běloruska a 
nařídil své armádě, aby „zamířila“ na rozhodovací střediska oponentů Minsku. Podle jeho důkazů Bělorusko v určitém okamžiku 
sestřelilo tři rakety odpálené z Ukrajiny a tvrdí, že Západ se snaží vtáhnout jeho zemi do války. Mnoho důkazů však předložit 
nemohl. Lukašenko ve svém nedělním projevu uvedl, že už dávno rozhodl o účasti běloruské armády ve válce proti Ukrajině, 
jak informuje mediální agentura Belta. Podle něj mají Bělorusko a Rusko „ve skutečnosti jednotné seskupení sil“. 

Lidská práva. Více než 10 000 obyvatel Mariupolu žije ve „věznicích“ v takzvané Doněcké lidové republice, tvrdí městská rada 

Mariupolu. Městská rada má informace nejméně o čtyřech místech zadržení lidí unesených útočníky– dvě v Olenivce, jedno v 
Doněcké věznici a jedno v Makijivce. ‘10 lidí je zavřeno ve stísněných celách 2 x 3 metry. Obyvatelé Mariupolu stěží dostávají 
vodu nebo jídlo. Nedostanou se ven. Nemají přístup k běžné lékařské péči a jsou vystaveni různým formám mučení – od 
psychického až po fyzické. “ 

Potravinové zabezpečení.  Turecké celní orgány zadržely ruskou nákladní loď převážející obilí, které je podle Ukrajiny kradené, 
řekl v neděli velvyslanec Ukrajiny v Turecku. Minulý týden požádal ukrajinský velvyslanec Turecko, aby zadrželo nákladní loď 
Žibek Žoly plující pod ruskou vlajkou. Loď převážela ukrajinské obilí z okupovaného Berďansku v Záporožské oblasti. Loď v 
současné době stojí u vjezdu do přístavu, kde byla zadržena celními orgány Turecka, zatímco probíhá vyšetřování.  

Digitální bezpečnost. Ukrajinská pohraniční stráž našla pevný disk s údaji o ruských okupantech v Černihivské oblasti. Získaný 
disk obsahuje více než sto gigabajtů dat o protiletadlové dělostřelecké jednotce Ruské federace z moskevské oblasti: seznam 
personálu s životopisy ruských vojáků, technickou dokumentací zbraní a vojenské techniky. Nyní ukrajinští policisté mají k 
dispozici fotografie, charakteristiky a kopie pasů okupantů. 

Sport. Ukrajina vyzývá k zákazu soutěžit sportovcům Ruské federace a Běloruské republiky i pod neutrálními vlajkami. Podle 
ukrajinského ministra mládeže a sportu Vadyma Hutcajta Rusko již  zabilo více než 80 ukrajinských sportovců a trenérů a zničilo 
více než 100 zařízení sportovní infrastruktury. Již 33 zemí požaduje vyloučení Ruska z mezinárodních sportovních federací. 
"Požadujeme vyloučení zástupců Ruska a Běloruska z řídících orgánů mezinárodních federací, stejně jako pozastavení 
televizního vysílání mezinárodních sportovních událostí na území Ruska a Běloruska," řekl polský ministr sportu a cestovního 
ruchu Kamil Bortniczuk. Mezi signatáři je 25 zemí EU, USA, Kanada, Austrálie, Japonsko, Norsko a další. 

Čtenářský koutek. (v angličtině)  
● Ukrajina odhalila Rusko jako ne až tak velkou mocnost - Atlantik –,, Tato válka nám však možná ukazuje, že 

armáda je jen tak silná, jako společnost, ekonomika a politická struktura, která ji sestavila. V tomto případě se Rusko 
ani zdaleka nepřiblížilo velmoci, ale ve skutečnosti šlo o slábnoucí stát plný hlubokých chyb ". 

● Němci byli zapojeni do války, především na špatné straně - napsal Timothy Snyder | Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (faz.net) – "Vladimir Putin nastolil téma Hitlera jako ospravedlnění pro svou válku destrukce: Ukrajinci nemají 

žádné historické vědomí, žádnou vlastní národnost, žádnou elitu. Stejně jako Hitler, a v tomto ohledu stejně jako Stalin, 
se snaží používat ukrajinské potraviny jako zbraň. Čtenář Habermase však nebyl požádán, aby tyto podobnosti zvážil, 
ani aby se ptal, zda by jako Němci mohli nést odpovědnost vůči Ukrajině: zemi, kde Němci ne až tak dávno zabili miliony 
lidí. [...]  Žádný rozumný vnitrostátní diskurz se nemůže konat v rámci výlučně vnitrostátního uzavřeného prostoru. 
Zejména každá země s koloniální historií se musí věnovat hlasům lidí, kteří byli kolonizováni. Jako bývalá koloniální 
mocnost na Ukrajině a jako hospodářský partner současné koloniální mocnosti na Ukrajině byli Němci dvojnásob povinni 
naslouchat Ukrajincům, ideálně před válkou, a nejpozději ve dnech a týdnech po vypuknutí války. K tomu jednoduše 
nedošlo. “ 

● Serhij Plochy: Putinův imperialistický příběh je „rozdrcen“ | Financial Times (ft.com) 
● Ukrajinské ženy slouží v rekordních číslech jako zdravotnice a kulometčice - The Washington Post 

Statistiky. 

● Od 24. února ukrajinské státní záchranné služby zlikvidovaly 152 328 výbušných předmětů, včetně 1 997 leteckých 
bomb. Podle zprávy bylo zkontrolováno území o rozloze 63 361 hektarů. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 4. července 
2022: personál – kolem 36 200, tanky – 1589, obrněná vozidla - 3754, dělostřelecké systémy – 804, raketomety MLRS 
– 246, protiletadlové válečné systémy – 105, letouny – 217, vrtulníky – 187, bezpilotní letadla – 658, řízené střely – 144, 
čluny – 145, neobrněná technika a palivové nádrže – 2629, speciální vybavení – 65.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Podpořte lékařský prapor „Hospitallers“. Dobrovolnická organizace zdravotníků působí od roku 2014. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/02/letter-to-certain-congressional-committees-on-the-republic-of-finlands-accession-to-the-north-atlantic-treaty-organization/
https://edition.cnn.com/2022/07/03/world/belarus-alexander-lukashenko-ukraine-missiles-russia-war-intl-hnk/index.html
https://www.reuters.com/world/europe/lukashenko-says-belarus-intercepted-attempted-missile-strikes-by-ukraine-belta-2022-07-02/
https://t.me/mariupolrada/10079
https://www.reuters.com/world/ukraines-ambassador-turkey-says-russian-ship-carrying-ukrainian-grain-detained-2022-07-03/
https://www.facebook.com/watch/?v=516230783519634
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/1/7355766/
https://www.gov.pl/web/sport/ministrowie-do-spraw-sportu-krajow-europejskich-i-pozaeuropejskich-przyjeli-wspolne-stanowisko-w-sprawie-rosji-i-bialorusi
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/07/rethinking-russia-ukraine-international-political-power-military-strength/661452/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-germans-have-been-involved-in-the-war-an-answer-to-juergen-habermas-18131718.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-germans-have-been-involved-in-the-war-an-answer-to-juergen-habermas-18131718.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://www.ft.com/content/05bdabc8-e027-4600-a20e-aaad1d6c2f2d
https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/03/ukraine-military-women-record-numbers-medics/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrayina-viyna-rozminuvannia/31926987.html
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2Plt0hiTQB2HB3tCe3WPwj4D99H1dBbxQNrv-Yh8kVxExLTmgYWij_av0
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Tým poskytuje lékařskou pomoc na místech bojů. Nedávno bylo zničeno jejich evakuační auto, a tak tým sbírá 
finanční prostředky na nové mobilní nemocniční vozidlo. 

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

https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

