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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. Den 136-137 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 

Města pod útokem. Ruští útočníci vypálili střely z raketometu BM-21 Grad na výškovou budovu ve městě Časiv Jar v Doněcké 
oblasti. Dvě části budovy byly kompletně zničeny. Nejméně 15 lidí bylo zabito a jsou zde obavy, že další dvě desítky jsou po 
ostřelování uvězněny v budově. V neděli státní záchranná služba pracovala na vyprošťování lidí zpod trosek. Ostřelování Charkova 
pokračuje. V důsledku nedělního ostřelování tam bylo zraněno sedm lidí. Další ostřelování dnes ráno zasáhlo charkovskou obytnou 
budovu. V sobotu ruské síly vypálily 6 raket na Mykolajiv. Guvernér Mykolajivské oblasti hlásil exploze ve městě ráno 11. července. 
Rusko opět vypustilo 6 raket na Mykolajiv. Nejméně jedna osoba byla zraněna. 

V Oděské oblasti byl opět uvolněn průjezd lodí po osvobození Hadího ostrova. Velké množství nahromaděných lodí čeká na 
průchod kanálem Sulina přes ústí Bystre, spojující Dunaj a Černé moře, které umožňuje vplutí a vyplutí lodí přepravujících 
zemědělské produkty. 
 
Odpor. Ruské úřady se pokoušejí zvýšit bezpečnost na okupovaných územích, pravděpodobně kvůli aktivnímu ukrajinskému 
partyzánskému hnutí, informuje Institut válečných studií. Think tank uvádí, že Ruskem jmenovaný vedoucí Charkovské oblasti Vitalij 
Gančev zavedl v okupovaných sídlech Charkovské oblasti stanné právo. To pravděpodobně znamená, že ruské okupační orgány 
jsou velmi znepokojeny partyzánskou činností a obávají se ukrajinské sabotáže ruských pozemních komunikačních linií ve východní 
Charkovské oblasti. Již dříve Ruskem jmenovaný vedoucí správního obvodu Kachovka Volodymyr Leontijev nařídil ve městě režim 
kontroly vstupu, který vyžaduje, aby obyvatelé získali povolení ke vstupu do určitých budov nebo oblastí. Mezi nedávné úspěšné 
akce partyzánského hnutí patřilo zabití Ruskem jmenovaného zástupce policejního náčelníka Nové Kachovky Serhije Tomky v jeho 
autě 7. července. 

Mezitím místopředsedkyně vlády Iryna Vereščuková v televizním projevu 10. července vyzvala civilisty v dočasně okupované 
Chersonské oblasti k evakuaci, neboť ukrajinské ozbrojené síly plánují protiofenzívu na jižní Ukrajině. "Určitě by tam neměly 
zůstávat ženy a děti a neměly by se stát lidskými štíty," řekla Vereščuková. Nenaznačila však, kdy k ukrajinským protiofenzivám 
dojde. 
 
Lidská práva. Světová zdravotnická organizace v pátek naléhavě vyzvala k umožnění přístupu k nemocným a zraněným lidem, 

kteří byli zasaženi válkou na Ukrajině, včetně "stovek obětí nášlapných min", "předčasně narozených dětí, těhotných žen, starších 
lidí, z nichž mnozí zůstali pozadu". Dr. Dorit Nitzanová, vedoucí operací WHO pro ukrajinskou krizi, varovala, že okamžitou pomoc 
potřebují i lidé s chronickými nemocemi, kterým by se dalo předejít. "Jsou to lidé, kteří nebyli schopni dostat včasnou diagnózu a 
léčbu rakoviny, kteří nyní mají mnohem pokročilejší nádory a kritičtější onemocnění," řekla. „Lidé, kteří nebyli schopni užívat léky 
na vysoký tlak a nyní mají selhávající srdce nebo prodělali mrtvici. Diabetici, kteří se nemohli léčit a jejichž onemocnění je nyní 
závažné.“ 

Spoluzakladatel rádia Hromadske a bojovník za lidská práva Maksym Butkevyč byl zajat ruským vojskem nedaleko Hirského v 
Luhanské oblasti, informuje rádio Hromadske. Ruská státní zpravodajská redakce RIA Novosti zveřejnila na konci června video s 
Butkevyčem a dalšími zajatými ukrajinskými vojáky, ale jeho zajetí teď potvrdili i jeho příbuzní. 
 
Zahraniční politika. Válečné zločiny Ruské federace na Ukrajině připomněly světu genocidu v Srebrenici. Ve společném 
prohlášení to uvedli místopředseda Evropské komise Josep Borrell a komisař Olivér Várhelyi. „Neopodstatněná a nevyprovokovaná 
ruská agrese proti Ukrajině vrátila na náš kontinent brutální válku. Masové zabíjení a válečné zločiny, jichž jsme svědky na Ukrajině, 
nám vracejí živé vzpomínky na ty, kterých jsme byli svědky během války na západním Balkáně v 90. letech." 

Předseda Senátu Francouzské republiky Gérard Larcher navštívil Ukrajinu. V rámci návštěvy odjel do Buči v Kyjevské oblasti, a 
také se setkal s prezidentem Zelenským. Zelenskyj poděkoval Paříži za podporu suverenity a územní celistvosti Ukrajiny, jakož i 
za její důležitou pomoc ukrajinské armádě a lidu během rozsáhlé ruské invaze do země. Později se předseda Larcher obrátil na 
ukrajinský parlament a oznámil parlamentní partnerství mezi Francií a Ukrajinou. Na Ministerstvu pro rozvoj komunit a regionů 
Ukrajiny diskutovali pan Larcher a ministr Černyšov o decentralizační reformě na Ukrajině a další studii zkušeností z Ile-de-France 
et Alpes-Maritimes. 

Diplomaté skupiny G-20 se nedokázali dohodnout na jednotném postoji k válce na Ukrajině. Vyhlídky na další spolupráci na fóru 
tak byly nejisté, informuje Associated Press. Agentura poznamenává, že navzdory "emocionální výzvě k jednotě a ukončení války" 
se diplomaté nedohodli na konečném komuniké a nevyfotili tradiční skupinovou fotografii, jak tomu bylo v předchozích letech. 

Sankce. Kanada má v úmyslu uvalit další sankce v souvislosti s ruskou nezákonnou a neospravedlnitelnou invazí na Ukrajinu. 

Další kolo sankcí přispěje k rozsáhlým sankcím, které Kanada již zavedla, řekla 8. července ministryně Jolyová na zasedání skupiny 
G20 na indonéském Bali. Tyto nové sankce se budou vztahovat na pozemní a potrubní dopravu a na výrobu kovů a dopravních, 
počítačových, elektronických a elektrických zařízení, jakož i strojů. Jakmile budou opatření účinná, budou mít kanadské podniky 60 
dnů na ukončení smluv s cílovými odvětvími a službami. Tento zákaz rovněž rozšíří oblast působnosti stávajících opatření a vytvoří 
další tlak na pilíř ruského hospodářství. 

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-reports-clashes-east-us-presses-diplomatic-front-2022-07-10/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/9/7357151/
https://www.uspa.gov.ua/news/09-07-2022/novyna-4
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-8
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3526206-veresuk-znovu-zaklikala-ukrainciv-evakuuvatisa-z-hersonskoi-ta-zaporizkoi-oblastej.html
https://news.un.org/en/story/2022/07/1122222
https://news.un.org/en/story/2022/07/1122222
https://hromadske.radio/news/2022/07/10/pravozakhysnyk-ta-spivzasnovnyk-hromads-koho-radio-maksym-butkevych-u-poloni-rosiian
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news/bih-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and-commissioner-oliver-varhelyi-27th-2022-07-10_en
https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-golovoyu-senatu-franciyi-ta-76397
https://twitter.com/gerard_larcher/status/1545401402616270853?s=20&t=iXnpRWlEqkV5y_YznU7cZg
https://twitter.com/gerard_larcher/status/1545430927924420608?s=20&t=iXnpRWlEqkV5y_YznU7cZg
https://apnews.com/article/nato-russia-ukraine-boris-johnson-g-20-summit-covid-a7ac635f110548f3ef00b01f02cf5c69
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/07/minister-joly-announces-canadas-intent-to-further-sanction-key-russian-economic-sectors.html
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Bělorusko. Ruští piloti zahajují intenzivní výcvik na pěti letištích v Bělorusku,  informuje monitorovací skupina „Belaruski Gayun“. 

Bělorusko zaznamenalo vyšší intenzitu leteckého výcviku na 5 letištích současně, když začal výcvik výsadkářů. Asi 20 pilotů z 
Ruska dorazilo do města Baranavičy ráno 7. července pravidelným vlakem Moskva-Brest. Monitorovací skupina uvádí, že se 
nejedná o první zprávu, že ruští vojáci začali do Běloruska přijíždět běžnými osobními vlaky. 

Potravinové zabezpečení. Výnos pšenice na Ukrajině za rok 2022 se odhaduje na 20 milionů tun, 27 procent pod pětiletým 

průměrem, informuje čtvrtletní globální zpráva o předpovědi výnosů a potravinové situaci Organizace pro výživu a zemědělství 
FAO. Odhaduje se, že asi 20 % osázené plochy nemusí být sklizeno v důsledku přímého zničení, omezeného přístupu na pole, 
nedostatku pracovních sil a nedostatku hospodářských zdrojů v důsledku probíhající války. Produkce kukuřice, která má být 
sklizena od září, se předběžně odhaduje na 24 milionů tun, což je téměř o 30 % méně než průměr, a to z důvodu výrazného snížení 
osázené plochy. Kromě toho mohou výnosy klesnout pod průměrné úrovně kvůli opožděnému nebo zcela vynechanému použití 
hnojiv. V důsledku toho se v současné době očekává, že celková domácí produkce obilovin včetně zimních a jarních plodin dosáhne 
v roce 2022 přibližně 51 milionů tun, což je značně podprůměrná úroveň. Skutečná úroveň produkce však bude určena dostupností 
paliva pro sklizeň a skladování. 

Energetická bezpečnost. Společnost Energoatom uvádí, že ruští vojáci násilně získali přístup do omezených oblastí v jaderné 
elektrárně Záporoží, aby zde mohl proruský bloger nahrát „rozhovory“. Hlavním cílem zinscenovaného rozhovoru bylo vytvořit 
propagandistický příspěvek o tom, jak továrna Záporoží funguje bezpečně pod hlavněmi zbraní okupantů. 

Kanada vrátí do Německa opravenou turbínu, která je potřebná pro plynovod Nord Stream 1, a mohla by pomoci zajistit pokračující 
tok energie, dokud Evropa nebude schopná ukončit svou závislost na ruském plynu, informuje agentura Reuters. Ukrajinští 
představitelé mezitím vyjádřili "hluboké zklamání" nad rozhodnutím Kanady vrátit do Německa turbínu pro Nord Stream 1. 
Ukrajinská ministerstva zahraničních věcí a energetiky kritizovala návrat turbíny jako "ohýbání sankčního režimu podle rozmarů 
Ruska". 

Kultura Ruské síly spáchaly od začátku války 417 zločinů proti kulturnímu dědictví Ukrajiny. Většina se odehrála v Charkovské 
oblasti. V regionu bylo zaznamenáno 99 epizod, z toho 82 v samotném městě a jeho okolí. V Doněcké oblasti bylo zdokumentováno 
95 zločinů, z toho 64 ve městě Mariupol. V oblasti Kyjeva bylo zaznamenáno 79 epizod. 
 
Čtenářský koutek. (v angličtině)  

● Ruská dlouhá historie zinscenovaných procesů na Ukrajině | POLITICO – Od začátku invaze proběhlo 15 výměn 

vězňů, z nichž největší přišla 29. června a zahrnovala 144 bojovníků na každé straně, včetně 95 z Azovstalu. Obě strany 
však obviňovaly druhou stranu z vytváření "výměnného fondu" — v podstatě z braní vězňů výhradně za účelem jejich 
výměny za jiné vězně.  

● Ukrajinští muslimové se modlí za vítězství, konec okupace | Associated Press – Přečtěte si příběh o ukrajinských 

muslimech a poslední fungující mešitě na Ukrajinou kontrolovaném území v Donbasu  – mešitě Kostiantynivka. V regionu 
je celkem asi 30 mešit, ale většina je nyní v rukách Rusů. „Muslimové tvoří téměř jedno procento populace na Ukrajině, 
která je jinak převážně pravoslavná. Velká muslimská populace žije na Krymu — domově krymských Tatarů, ilegálně 
anektovaném Ruskem v roce 2014. Počet muslimů tam dosahuje 12 %. Na východní Ukrajině je také rozsáhlá muslimská 
komunita, která je výsledkem vln ekonomické migrace, neboť region se industrializoval a mnoho muslimů emigrovalo do 
oblasti Donbasu za prací v dolech a továrnách." 

● Ukrajinský kněz slouží mši, pak míří do války | Washington Post 
 
Statistiky. 

● Více než 400 ukrajinských zdravotnických zařízení jsou na územích dočasně obsazených Rusy. Mezitím zde ruské síly již 
zničily 87 zdravotnických zařízení, z toho 84 v Doněcké oblasti, a nadále ničí zdravotnickou infrastrukturu v této oblasti. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 11. července 
2022: personál – kolem 37 400, tanky – 1645, obrněná vozidla - 3828, dělostřelecké systémy – 838, raketomety MLRS – 
247, protiletadlové válečné systémy – 109, letouny – 217, vrtulníky – 187, bezpilotní letadla – 676, řízené střely – 155, 
čluny – 15, neobrněná technika a palivové nádrže – 2696, speciální vybavení – 66.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Podpořte lékařský prapor „Hospitallers“. Dobrovolnická organizace zdravotníků působí od roku 2014. 
● 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://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/8/7357125/
https://reliefweb.int/report/world/crop-prospects-and-food-situation-quarterly-global-report-no2-july-2022
https://t.me/energoatom_ua/8013
https://www.reuters.com/business/energy/canada-will-return-repaired-turbines-nord-stream-1-expand-sanctions-russia-2022-07-09/
https://www.kmu.gov.ua/en/news/zaiava-mzs-ukrainy-u-zviazku-iz-rishenniam-kanady-povernuty-do-nimechchyny-vidremontovani-turbiny-pivnichnoho-potoku-1
https://mkip.gov.ua/news/7374.html
https://www.politico.eu/article/russia-long-history-of-show-trials-in-ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=8f2cfbbc90-EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_11_02_50&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-8f2cfbbc90-189729529
https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-religion-donetsk-9557925c0a074c7829aaaca889f0b876
https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-religion-donetsk-9557925c0a074c7829aaaca889f0b876
https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-religion-donetsk-9557925c0a074c7829aaaca889f0b876
https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/10/ukraine-priest-mass-war/
https://moz.gov.ua/article/news/ponad-400-ukrainskih-medzakladiv-roztashovani-na-timchasovo-okupovanih-teritorijah
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2Plt0hiTQB2HB3tCe3WPwj4D99H1dBbxQNrv-Yh8kVxExLTmgYWij_av0
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

