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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. 144.-145. den 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 

Personální změny. Změny v personálu oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na svém večerním projevu v neděli 
večer. Na koho se zaměřil? Ivan Bakanov, vedoucí bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU), generální prokurátorka Iryna 
Venediktovová, která má na starosti stíhání ruských válečných zločinů, a více než 60 úředníků bezpečnostní služby SBU a 
státního zastupitelství pracovalo proti Ukrajině na územích okupovaných Ruskem. Zelenskyj uvedl, že proti činitelům 
donucovacích orgánů bylo od začátku války zahájeno vyšetřování 651 případů zrady a kolaborace. Vysvětlil, že vedoucí oddělení 
vnitřní bezpečnosti země a státní zástupce musí být odvoláni ze své funkce ve světle stovek případů údajné vlastizrady a 
spolupráce s Ruskem, které byly zaznamenány mezi SBU a personálem generální prokuratury po celé Ukrajině,  
 
Prezident Zelenskyj zmínil také potřebu jmenovat nového šéfa Specializované protikorupční prokuratury. "Můj postoj jako 
prezidenta Ukrajiny je takový, že soutěž, která se konala, by měla vést ke zcela logickému rozhodnutí o jmenování nového 
vedoucího. Vhodná osoba byla vybrána a finaliza 
ce tohoto rozhodnutí závisí na výběrové komisi…Bez plnohodnotného vedoucího takové instituce je její plnohodnotné fungování 
nemožné. Mimochodem, totéž platí pro Národní protikorupční úřad Ukrajiny. Funkční období předchozího vedoucího skončilo. 
Dále by mělo proběhnout výběrové řízení na nového vedoucího NABU. “ 
 
Města pod útokem. Ruská armáda v sobotu celý den ostřelovala Sumskou oblast, informuje Dmytro Žyvytskij. Bylo hlášeno 

přes 140 raketových útoků. Došlo k poškození civilních domácností, budov a elektrického vedení. Ostřelování pokračovalo v 
neděli dalšími 50 útoky během jednoho dne. V  Mykolajivě zasáhly ruské síly v neděli brzy ráno průmyslová a infrastrukturní 

zařízení, záchranáři hasili požáry. Ve městě bylo také zaznamenáno nejméně 10 hlasitých výbuchů. Ruské jednotky v noci 
několikrát zasáhly Nikopol v Dněpropetrovské oblasti protiletadlovými zbraněmi. Více než 60 střel směřovalo do obytných čtvrtí 

a městské infrastruktury. Jeden člověk byl zraněn. Šlo o 75letou ženu, která byla hospitalizována. Během uplynulého dne byly v 
důsledku raketového útoku na Charkov poškozeny dvě výškové budovy, naštěstí nedošlo k žádným ztrátám. Ráno 18. července 
ruská armáda zasáhla průmyslovou zónu Kramatorsku v Doněcké oblasti. 4 zásahy do průmyslové zóny, vypadá to jako z 
protiletadlové zbraně." 
 
Ve Vinnycji záchranáři dokončili demontáž sutin po ostřelování nepřítelem, hlásí ukrajinská státní záchranná služba. Celkem bylo 
poškozeno a zničeno 55 bytových a soukromých obytných domů, 40 osobních automobilů a dvě tramvaje. Při ostřelování bylo 
zabito 23 lidí, včetně tří dětí. O pomoc požádalo 202 lidí, 68 z nich bylo hospitalizováno, včetně čtyř dětí, 110 bylo ambulantně 
ošetřeno. 
 
V Irpini přišlo 27 % obyvatel o bydlení. Jen v Irpini kvůli válce rozpoutané vetřelci zůstalo 16 358 obyvatel bez domova. Vetřelci 
zničili 119 výškových a 1483 soukromých domů ve městě. Tímto bylo poškozeno bydlení pro 60 635 osob. V bytech již bylo 
vyměněno 4787 oken. 
 
Odboj Partyzánské hnutí a odpor pokračuje na okupovaných územích, hlásí Národní odbojové centrum. Desítky podniků přestaly 
fungovat, když lidé odmítli spolupracovat se samozvanými úřady. Proto se Rusové v Záporoží pokusili obnovit místní továrnu na  
zpracování železné rudy a přislíbili zaměstnancům 60 % jejich platu k 23. únoru. Ukrajinský personál byl nucen podepsat novou 
smlouvu v souladu s ruským právem. Žádný z pracovníků však nesouhlasil. Situace v Berďansku je podobná, protože lidé 
nepodporují ruské úřady. Úroveň vydávání pasů je nízká a příprava na pseudoreferendum není tak účinná, jak se očekávalo. 
Proto byl propuštěn vedoucí okupační správy, kolaborant Oleksandr Saulenko. 
 
Lidská práva. V dočasně okupovaném Melitopolu v oblasti Záporoží začali ruští vetřelci s přípravami na pseudo-referendum, 

informuje ZMINA. Ruská armáda uzavírá celé oblasti města, kontroluje místní obyvatele a vyhrožuje násilnou deportací lidí s 
proukrajinskými postoji. Ivan Fedorov, starosta Melitopolu, říká, že nedávno okupanti zablokovali čtvrť Novy Melitopol, kde žije 
více než 30 tisíc lidí, a šli od dveří ke dveřím s průzkumem. Ptali se, kolik v bytě žije lidí, kdo jsou jejich příbuzní, zaznamenali 
majetek, který mají v držení, a prozkoumali postoje k Rusku a Ukrajině. Pokud někdo vyjádří podporu Ukrajině, přimějí ho svléct 
se, hledají tetování, ptají se také na příbuzné veterány, atd. 
 
V oblasti Kyjeva policisté našli 1 346 těl civilistů zabitých ruskými okupanty, dalších asi 300 lidí je považováno za pohřešované, 
říká Andrij Nebytov, vedoucí hlavního ředitelství národní policie v Kyjevské oblasti. Zdůraznil, že většina byla zabita střelnými 
zbraněmi. 
 
Zahraniční politika. Evropská komise zahajuje proces přistoupení Ukrajiny k Úmluvě o společném tranzitním režimu a Úmluvě 
o zjednodušení formalit ve zbožovém styku. Úmluvy znamenají, že zboží se může mnohem snadněji pohybovat mezi EU a sedmi 
tzv. společnými tranzitními zeměmi (Norsko, Island, Švýcarsko, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko a Spojené království). 
Zjednodušená pravidla, jako jsou vzájemně uznávané finanční záruky pro celní tranzit a méně kontrol, tak pomáhají snižovat 
náklady pro podniky EU a partnerských zemí a zároveň usnadňovat a posilovat obchod. Ukrajina splňuje všechna příslušná 
kritéria pro přijetí k úmluvám, včetně právních, strukturálních a IT požadavků. Přistoupení k těmto úmluvám se dále předpokládá 

https://www.president.gov.ua/en/news/diyi-ta-bezdiyalnist-kozhnoyi-posadovoyi-osobi-v-sektori-bez-76529
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/18/7358667/
https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/pfbid0x8yse1GrUJJteNJPfH1DPYKqrQ3Mr4TMpgn3TTCfcm43L4mpY2ZX54fwfSv8w24kl
https://t.me/senkevichonline/1693
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1340
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid02jwjbh5575dyvkSUCySiQU2jukdyCnvoM2qvC4sFxGmG5cuANimnU6x4yQFxW1kiUl
https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/17/zaporizhzhia-the-workers-of-the-enterprise-refused-to-work-for-the-occupiers-and-in-berdyansk-the-main-collaborator-was-fired/
https://zmina.info/news/u-melitopoli-rosijski-okupanty-pochaly-pidgotovku-do-psevdoreferendumu/
https://zmina.info/news/u-kyyivskij-oblasti-vyyavyly-tila-vzhe-1346-czyvilnyh-ubytyh-vijskovymy-rf/
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/commission-sets-motion-process-ukraine-join-common-transit-convention-and-convention-simplification-2022-07-15_en
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v dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou a v předvstupní strategii EU pro Ukrajinu.  
 
Ministři zahraničí EU se dnes v Bruselu sešli společně s ukrajinským ministrem zahraničí Dmytro Kulebou. Na schůzi byla hlavním 
bodem agendy válka na Ukrajině a diskutovalo se také o pokračující ruské blokádě ukrajinského obilí, informuje POLITICO. 
Ministři rovněž přezkoumají „sadu nástrojů“ k řešení dezinformací, zejména v souvislosti s ruskou invazí. Budou také znovu jednat 
o využití Evropského mírového nástroje k posílání zbraní na Ukrajinu.  
 
Bělorusko. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu bylo z Běloruska vypuštěno nejméně 689 raket. Monitorovací skupina "Belaruski 

gajun" ve své zprávě píše, že v uplynulém týdnu přiletělo do Běloruska nejméně 15 ruských vojenských přepravních letadel. 
Většina útoků proběhla v únoru až březnu. Koncem června se střelba opět zintenzivni la. 
 
Čtenářský koutek. (v angličtině) 

● Vzpoura jako zločinný podnik: Kriminalita a konflikt na Donbasu 2014-2022 | Globální iniciativa proti 
nadnárodnímu organizovanému zločinu – Od té doby, kdy se poprvé oddělili od Ukrajiny v roce 2014, vzkvétalo v 

Ruskem podporované Doněcké a Luhanské "lidové republice" (DNR a LNR), stejně jako na Ruskem okupovaném Krymu 
hnízdo zločinu, korupce a vzpoury. „Od doby, kdy Rusko v roce 2014 poprvé podpořilo, usnadnilo, vyzbrojilo a financovalo 
vzestup povstaleckých pseudostátů jihovýchodního Donbasu, vládne všudypřítomné spojení mezi zločinem, válkou a 
povstáním,“ uvedla zpráva. "Byl to status quo, který nejen podporoval kriminalizaci, ale byl na ní založen," řekl. 
„Průmyslové pašování všeho od uhlí až po narkotika pomohlo udržet mezinárodně neuznané pseudostáty Donbasu; 
gangsteři se stali milicionáři; a sítě na praní špinavých peněz mezitím obcházely sankce.“ 

● Ukrajina říká, že velké technologické společnosti nezvládly boj s ruskou propagandou | Washington Post – 
Zatímco válka zuří dál, nová zpráva zjistila, že YouTube a Twitter ignorují požadavky na odstranění nenávistných 
příspěvků a dezinformací zaměřených na Ukrajince. Vědci tvrdí, že smyšlené příběhy podporované Kremlem se opět šíří 
po celé Evropě a hrozí, že budou podrývat podporu Ukrajiny v zemích, které Ukrajina považuje za kritické pro svou 
obranu. Vzhledem k tomu, že se ruské úsilí přesouvá od megafonů státních sdělovacích prostředků k jednotlivým 
influencerům a „armádám trolů“ koordinovaným prostřednictvím aplikace Telegram, ukrajinské úřady a jejich neziskoví 
partneři sledují a označují příspěvky, které používají hanlivé nebo dehumanizující výrazy pro Ukrajince jako způsob 
ospravedlnění války. 

Statistiky. 
● 3000 řízených střel bylo odpáleno Ruskem na Ukrajinu, řekl prezident Zelenskyj. Je nemožné spočítat množství 

dělostřeleckých a jiných projektilů, které byly použity proti naší zemi a našemu lidu. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 18. července 
2022: personál – kolem 38 450, tanky – 1687, obrněná vozidla - 3886, dělostřelecké systémy – 849, raketomety MLRS – 
248, protiletadlové válečné systémy – 113, letouny – 220, vrtulníky – 188, bezpilotní letadla – 690, řízené střely – 166, 
čluny – 15, neobrněná technika a palivové nádrže – 2753, speciální vybavení – 70.  

 
Každá akce se počítá, žádný příspěvek není příliš malý! 

● Podpořte organizaci „Rebel Volunteers“ se sídlem v Mykolajivu, která spolupracuje s traumatologickým 
oddělením a pohotovostí nemocnice, dětské nemocnice a některými dalšími zdravotnickými zařízeními v 
Mykolajivu. Dobrovolnická skupina také podporuje zoologickou zahradu v Mykolajivu a spolupracuje s aktivisty 
za práva zvířat. 

● 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://politico.us8.list-manage.com/track/click?u=e26c1a1c392386a968d02fdbc&id=80efb19281&e=012f4082d0
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/europe-swelters-foreign-ministers-meet-skopje-says-yes/
https://globalinitiative.net/analysis/donbas-conflict-crime/
https://globalinitiative.net/analysis/donbas-conflict-crime/
https://globalinitiative.net/analysis/donbas-conflict-crime/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/07/14/ukraine-takedown-requests-russia-propaganda/
https://rebelvol.com/donate
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

