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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. 132. den 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 

Obnovení. Ukrajina předložila nový plán obnovy Ukrajiny během příštích deseti let. Předložený projekt počítá s financováním ve 
výši 750 miliard USD a realizací přibližně 850 projektů. Digitální transformace a posílení institucionálních kapacit jsou považovány 
za základ pro realizaci zbývající části projektu. Kromě toho existuje patnáct oblastí, které jsou nezbytné pro obnovu Ukrajiny. To 
zahrnuje posílení obranného sektoru, podporu evropské integrace, obnovu životního prostředí, přechod k ekologii, zlepšení 
podnikatelského prostředí, vytvoření konkurenčního přístupu ke kapitálu, budování makrofinanční stability, obnovu a modernizaci 
sociální infrastruktury, jakož i infrastruktury bydlení v regionech, rozvoj vzdělávání, zdravotní a sociální péče a sportu.  

Implementace plánu obnovy předpokládá tři fáze. První fáze, která probíhá, předpokládá opravu věcí, které jsou důležité pro 
každodenní život lidí, jako je zásobování vodou. Další fáze se týká složky „rychlého zotavení“, která bude spuštěna, jakmile boje 
skončí, včetně dočasného bydlení, nemocnic a školních projektů. Poslední fáze se zaměří na dlouhodobou transformaci země.  

Premiér Šmyhal říká, že výše škod způsobených Ruskem na ukrajinské infrastruktuře v důsledku invaze již přesahuje 100 miliard 
dolarů. Vzhledem k nákladům na rekonstrukci navrhl premiér Šmyhal použít  zmrazená ruská aktiva k pokrytí výdajů potřebných k 
zotavení. Myšlenka získala podporu britské ministryně zahraničí Liz Trussové, která uvedla, že Rusko musí nést odpovědnost za  
škody způsobené jeho "strašlivou válkou", informuje Reuters. 

Náklady na podporu. „Ukraine Support Tracker“ zveřejnil novou zprávu o pomoci, kterou západní dárci Ukrajině nabídli od 

vyhrocení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou dne 24. února 2022 až do 7. června. Údaje ukazují, že Spojené státy zůstávají 
největším dárcem pro Ukrajinu. Následují orgány EU (15,54 miliardy EUR, zejména závazky v rámci makrofinanční pomoci, Fondu 
evropského zájmu a EIB) a Spojené království (4,83 miliardy EUR). Německo je nyní největším dárcem EU (3,29 miliardy EUR), 
následuje Polsko (2,75 miliardy EUR), které poskytlo velkou vojenskou pomoc. Pokud jde o podíl HDP na podpoře Ukrajiny, zůstává 
Estonsko největším dárcem (0,97% HDP), Lotyšsko zůstává na druhém místě (0,82%) a Polsko je třetí (0,61%).  

Pokud jde o finanční prostředky na podporu uprchlíků, Polsko je jednoznačně na prvním místě mezi evropskými zeměmi a je jedinou 
zemí, v níž se nachází více než milion ukrajinských uprchlíků. Německo následuje na 2. místě se 780 000 uprchlíky, zatímco Česká 
republika (366 632), Itálie (125 907) a Španělsko (118 199) jsou na 3.,4. a 5. místě. Při zohlednění počtu obyvatel v každé přijímající 
zemi je Česká republika na vrcholu seznamu (s podílem 3,43%), Moldavsko je na druhém místě (3,29%), následuje Polsko (3,04%) 
a Estonsko (2,99%). Východoevropské země mají dohromady tendenci vyčnívat z hlediska příchozích uprchlíků. 

Města pod útokem. Ruské síly odpálily sedm raket v Dněpropetrovské oblasti. Šest raket bylo zničeno, ale jedna zasáhla 
obytnou oblast. Raketové útoky byly zaznamenány i u Mykolajeva. Dvě rakety zasáhly obec Šostka, Sumská oblast, spolu s 
pravidelným ostřelováním území hraničících s Ruskem. Pravidelné raketové ostřelování zasáhlo oblast Charkova. Minulou noc 
byla poškozena jedna ze vzdělávacích institucí. Ukrajinské síly stále udržují obranu zbývajících území Luhanské oblasti a brání 

ruským silám v dosažení správní hranice Luhanské a Doněcké oblasti.  

Okupovaná města. Ruské síly se připravují na nucenou mobilizaci mezi obyvateli poloostrova,  informuje mise prezidenta Ukrajiny 

v Autonomní republice Krym.To je mezi všemi považováno za porušení Ženevských úmluv, protože to znamená odvody a mobilizaci 
ukrajinských občanů do ozbrojených sil agresorského státu. 

Ruské úřady plánují na 11. září pseudoreferendum v Chersonské a Záporožské oblasti, říká ukrajinská zpravodajská služba. U 
stolu je však několik scénářů – buď anexe dočasně okupovaných území, nebo vytvoření kvazirepublik.  

Partyzánské hnutí působí na okupovaných územích. Ukrajinské odbojové centrum oznámilo, že 3. července ukrajinští partyzáni 
vyhodili do povětří železniční most poblíž okupované Lyubymivky mezi Melitopolem a Tokmakem v Záporožské oblasti. To by 
mohlo potenciálně bránit ruským snahám o doplnění zásob z Krymu do Záporožské oblasti v přední linii. Dříve partyzáni vykolej ili 
samostatný ruský obrněný vlak vezoucí munici u Melitopolu 2. července. Ústav válečných studií to považuje za opakující se vzorec, 
který může naznačovat koordinovanou partyzánskou kampaň zaměřenou na ruské železniční tratě. 

Zahraniční politika. Švédská premiérka Magdalena Andersson navštívila Ukrajinu, včetně Kyjeva, Buči a Borodianky. Delegace 

navštívila masový hrob lidí zabitých a mučených Rusy poblíž kostela sv. Ondřeje Prvního povolaného v Buče. Ve společném 
prohlášení se Ukrajina a Švédsko dohodly na dvoustranné spolupráci v oblasti obrany, jaderné energie, energetické účinnosti a 
finanční podpory Ukrajiny. Kromě toho Švédsko vyjádřilo svou připravenost poskytnout Ukrajině finanční podporu. Premiérka 
Andersson také předala prezidentovi kopii dopisu z roku 1711, uloženou v Národním archivu Švédska. V něm král Karel XII. 
pověřuje švédského velvyslance v Konstantinopoli, aby uznal Záporožskou Sič jako nezávislý stát. Podle Magdaleny Andersson 
byl švédský král již na počátku XVIII. století ohromen kozáckou demokracií. 

Finsko a Švédsko mezitím v jednom kole ukončily jednání o vstupu do NATO. Zítra (5. července) bude podepsán oficiální dokument 
o přistoupení zemí k alianci. 

https://recovery.gov.ua/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-needs-750-bln-recovery-plan-prime-minister-says-2022-07-04/
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/article/deklaratsiya-lugano-pravitelstvo-predstavilo-plan-po-vosstanovleniyu-ukrainy-na-750-mlrd
https://www.reuters.com/world/europe/european-union-set-up-platform-ukrainian-reconstruction-2022-07-04/
https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/-ifw/Kiel_Working_Paper/2022/KWP_2218_Which_countries_help_Ukraine_and_how_/KWP_2218_Version4_V4.pdf
https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/404441455063219
https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/404441455063219
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/4/7356220/
https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/07/03/poblyzu-melitopolya-pidirvaly-zaliznychnyj-mist/
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-4
https://www.president.gov.ua/en/news/spilna-zayava-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-i-pr-76277
https://www.president.gov.ua/en/news/spilna-zayava-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-i-pr-76277
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Sankce. Sedmý balíček sankcí je u diskusního stolu. Ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba říká, že další kolo sankcí bude 

zahrnovat úplné odpojení ruských bank od SWIFTU. Rovněž jsou zapotřebí jasná opatření, která zablokují schopnost Ruska zbavit 
se svého zlata a měnových rezerv, což by znamenalo embargo na interakci s ruským zlatem. Rusko musí být také odříznuto od 
globálního námořního obchodu. „To v prvé řadě znamená, že provozovatelé lodí nebudou schopni dát své tankery k dispozici Ruské 
federaci. Jasná opatření k zablokování schopnosti Ruska disponovat svou devizovou rezervou, tedy konvenčně řečeno, embargo 
na interakci s ruským zlatem, "řekl Dmytro Kuleba. 

Bělorusko. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj označil za "nebezpečné" signály z prohlášení Alexandra Lukašenka o společné 

armádě Běloruska a Ruska a rozhodnutí Běloruska účastnit se "zvláštní operace" Ruska. Podle jeho názoru je to nebezpečné pro 
běloruský lid. "Zní to nebezpečně, ty signály, které byly, myslím, že uvidíme výsledek těchto signálů," říká Zelenskyj.  

Energetická bezpečnost. Ministr energetiky Ukrajiny Herman Haluščenko zdůraznil, že v centru poválečného ukrajinského 
zotavení bude zelená transformace. Mezi cíle patří vybudování 7,1 GW nových kapacit obnovitelných zdrojů energie, přechod na 
tržní modely stimulace zelené energie. Rozvoj vodíkové energie může významně přispět k zelené transformaci, říká ministr, neboť 
Ukrajina považuje za výchozí ukazatel vývoz 10 GW vodíku z Ukrajiny do EU, který nám naznačila Evropská komise. Rusko mezitím 
zničilo, poškodilo nebo obsadilo 90% větrných elektráren na Ukrajině, říká ministr.  

Švýcarsko bude investovat do implementace státních a soukromých projektů v oblasti klimatu zaměřených na „zelené“ oživení. To 
bude zahrnovat projekty v oblasti elektřiny, vytápění, průmyslu, dopravy, stavebnictví, zemědělství a nakládání s odpady.  

Média Nezávislá rada pro sdělovací prostředky vyzvala ukrajinské orgány, aby otevřeně diskutovaly, dokončily a přijaly nové právní 

předpisy týkající se sdělovacích prostředků v souladu s požadavky EU. Výzva je reakcí na doporučení Evropské komise, konkrétně 
"řešit vliv nezadatelných zájmů přijetím mediálního zákona, který uvede ukrajinské právní předpisy do souladu se směrnicí EU o 
audiovizuálních mediálních službách a zmocní nezávislý mediální regulátor". Veřejné a mediální organizace vyžadují, aby 
Parlament zahájil transparentní a participativní proces projednávání potřebných právních předpisů.  

Čtenářský koutek. (v angličtině)  
● Dekolonizace a disentanglement v ukrajinském umění | post (moma.org) 
● Úkol Evropy: Přijměte rozmanitost a spolupracujte proti Rusku | POLITICO 
● Jak ruské sdělovací prostředky šířily falešná tvrzení o ukrajinských nacistech | The New York Times – "Datový 

soubor téměř osmi milionů článků o Ukrajině shromážděných od roku 2014 z více než 8 000 ruských webových stránek 
ukazuje, že odkazy na nacismus byly osm let relativně ploché a pak se zvýšily na bezprecedentní úroveň 24. února, v den, 
kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Od té doby zůstávají vysoko. " 

● "Putinova ideologie je homofobie": Ukrajinská komunita LGBTQ+ bojuje za svobodu v první linii | CBS News – 

"Milewski řekl CBS News, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sjednotil zemi proti ruské válce, a že ukrajinská 
komunita LGBTQ+ doufá jak v zákon o zločinech z nenávisti, tak v zákon o občanském svazku stejného pohlaví, který je 
nyní na stole." 

 
Statistiky. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 5. července 
2022: personál – kolem 36 350, tanky – 1594, obrněná vozidla - 3772, dělostřelecké systémy – 806, raketomety MLRS – 
247, protiletadlové válečné systémy – 105, letouny – 217, vrtulníky – 187, bezpilotní letadla – 660, řízené střely – 144, 
čluny – 145, neobrněná technika a palivové nádrže – 2634, speciální vybavení – 65.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Podpořte lékařský prapor „Hospitallers“. Dobrovolnická organizace zdravotníků působí od roku 2014. 
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://lb.ua/pravo/2022/07/04/522009_dmitro_kuleba_yakshcho_vsi_znali_shcho.html
https://www.kmu.gov.ua/news/4-lypnia-sytuatsiia-v-enerhetytsi
https://t.me/Denys_Smyhal/2974
https://imi.org.ua/en/news/media-workers-call-on-the-government-to-adopt-the-media-legislation-in-accordance-with-eu-demands-i46491
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/opinion-ukraines-application-membership-european-union_en
https://post.moma.org/decolonization-and-disentanglement-in-ukrainian-art/?fbclid=IwAR1JE8bw30iYBotoBk9PxNRXtpP3hQR7u5Mule7wxBg0Y-rif0ReOM83L5g&fs=e&s=cl
https://www.politico.eu/article/europes-task-now-embrace-diversity-and-work-together-against-russia/
https://www.nytimes.com/interactive/2022/07/02/world/europe/ukraine-nazis-russia-media.html?
https://www.cbsnews.com/news/ukraines-lgbtq-community-fights-for-freedom-russia-vladimir-putin/
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2Plt0hiTQB2HB3tCe3WPwj4D99H1dBbxQNrv-Yh8kVxExLTmgYWij_av0
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

