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Válka na Ukrajině. Denní přehled zpráv. Den 146 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 

Města pod útokem. 311 teritoriálních komunit v 9 regionech Ukrajiny je terčem ruské agrese a nachází se v zóně pravidelných 
útoků. Počet se pravidelně mění v závislosti na vývoji bitevního pole. Včera ruské síly odpálily čtyři rakety na Oděskou oblast. 
Dvě z nich zasáhly objekty vojenské infrastruktury a poslední zasáhla nefunkční most přes ústí Dněstru. Nepřítel ostřeloval okres 
Synelniky v Dněpropetrovské oblasti. Raketa zasáhla plný výtah obilí, byly také zničeny sklady s více než pěti tisíci tunami obilí. 
Další střela přeletěla přes školní dvůr. Došlo k poškození fasády a střechy místního lycea, více než 50 oken bylo rozbito. Další 
obytný dům byl zničen ostřelováním. Během dne ruské síly ostřelovaly šest obcí v Sumské oblasti, kterou zasáhlo celkem 150 
min a střel. V jedné z obcí bylo kvůli ostřelování zničeno 16 obytných domů, komerční budova a dopravní infrastruktura. Ruské 
síly v pondělí zaútočily na Mykolajiv kazetovou municí, zranily nejméně dva lidi a poškodily okna a střechy soukromých domů, 
uvedl v příspěvku na sociálních sítích starosta ukrajinského města Oleksandr Senkevič. Ruské síly použily raketomet MLRS Grad 
k palbě na město Nikopol, zaměřily se na obytné domy a říční přístav a zapříčinily vypuknutí požárů ve dvou průmyslových 
zařízeních. 
 
Zahraniční politika. Rada EU schválila pátou tranši vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 500 milionů eur. Přidělené finanční 
prostředky pomohou EU pokračovat ve společném nákupu vybavení a dodávek pro ukrajinskou armádu, včetně smrtících zbraní, 
které by podle vyjádření bloku měly být použity k obranným účelům. Evropská podpora nákupu vybavení pro ukrajinské ozbrojené 
síly dosud činí 2,5 miliardy eur. 
 
Ukrajina se stala přidruženým členem Mnohostranného programu interoperability (MIP), který realizuje technologickou spolupráci 
mezi armádami členských států NATO. Jako přidružený člen je nyní Ukrajina oprávněna společně vyvíjet a upravovat klíčové 
normy NATO pro interoperabilitu systémů řízení boje a související normy. Jedním z produktů MIP je specifikace MIP4-IES – 
protokol a datový model pro výměnu situačních informací mezi systémy řízení bojů. MIP a ukrajinští vývojáři systému situačních 
informací Delta spolupracují již od roku 2019. 
 
Ukrajinská první dáma Olena Zelenská se v pondělí setkala s ministrem zahraničí Antonym Blinkenem, když ve Washingtonu 
zahájila sérii veřejných vystoupení, informuje agentura AP. Blinken ji pochválil za její práci s civilisty postiženými traumatem a 
dalšími škodami v důsledku války. První dáma se také v pondělí setkala se Samanthou Powerovou, šéfkou americké Agentury 
pro mezinárodní rozvoj. Návštěva je organizována na pozvání americké první dámy Jill Bidenové, s níž má Zelenská na programu 
také společné zasedání.  
 
Diplomaté ze 17 zemí EU a Izraele navštívili Vinnycji, místo ostřelování, při kterém zahynulo 25 lidí Diplomaté přijeli vyjádřit 
soustrast rodinám a přátelům těch, kteří zemřeli v důsledku ruského raketového útoku na centrum města 14. července. 
 
Správa majetku. Evropská unie hledá cesty k novým evropským pravidlům, která by usnadnila nejen zmrazení, ale také zabavení 
aktiv. Za tímto účelem musí existovat spojitost s trestným činem, řekl komisař EU pro spravedlnost Didier Reynders. Německo, 
Francie, Irsko a tři další státy Evropské unie jsou zodpovědné podle šéfa spravedlnosti bloku za většinu z 13,9 miliardy eur (14 
miliard dolarů) v ruských aktivech, která byla od invaze na Ukrajinu zmrazena ve 27 státech EU. 
 
Stíhání válečných zločinů. Komisař EU pro spravedlnost Didier Reynders zdůraznil, že EU a mezinárodní společenství jsou 

odhodlány dohnat ruské pachatele válečných zločinů na Ukrajině k odpovědnosti. Komisař EU pro spravedlnost vystoupil ve chvíli, 
kdy Spojené státy a více než 40 dalších zemí pracují na sladění důkazů s cílem napomoci stíhání a soudním procesům za zvěrstva 
spáchaná ruskými jednotkami na Ukrajině. "Je to ale také jasný vzkaz ruským úřadům - riziko těchto vyšetřování, stíhání a 
soudních procesů nad nimi bude viset po zbytek jejich života. Je to navždy." Komisař zdůraznil, že ruská válka na Ukrajině 
znamenala první případ, kdy mezinárodní společenství začalo pracovat na předvedení viníků válečných zločinů před soud ještě 
před ukončením konfliktu. 
 
Lidská práva. Ukrajina dokončila ratifikaci Istanbulské úmluvy a předložila příslušné dokumenty Radě Evropy. Dokument vstoupí 

v platnost 1. listopadu 2022. 
 
Ekonomická bezpečnost. K 15. červenci se 678 podniků přemístilo do bezpečných regionů v rámci ukrajinského národního 
programu přemísťování podniků. Celkem 1732 společností požádalo prostřednictvím platformy pro digitální zapojení o pomoc při 
přemístění. Z těch, které byly přemístěny, již 68 % (467 podniků) obnovilo svou práci. Mezi podniky, které již obnovily svou činnost 
na novém místě, patří převážně podniky velkoobchodu a maloobchodu, oprav motorových vozidel a motocyklů (38,7 %), 
zpracovatelského průmyslu (33,1 %), informačních a telekomunikačních služeb (5,9 %), a podniky odborné, vědecké a technické 
činnosti (5,3 %). Většina společností přesunula svá zařízení do Lvovské (24,6 % přemístěných podniků), Zakarpatské (16,1 %) a 
Černovické (11,4 %) oblasti. 
 
Energetická bezpečnost. Gazprom oznámil okolnosti "vyšší moci", která maří záruku pokračujících dodávek plynu do Evropy, 
píše Reuters. Dopis velkému spotřebiteli ze dne 14. července konstatoval, že Gazprom není schopen plnit své závazky v oblasti 

https://minre.gov.ua/news/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-u-rayonah-boyovyh-diy-na-tot-ta-tyh-shcho-v-otochenni-10
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/18/7358743/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/18/7358858/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-president-sacks-security-chief-cites-hundreds-treason-cases-2022-07-18/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/19/7358871/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-seeks-keep-up-support-ukraine-despite-economic-damage-2022-07-18/
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/365083992471352
https://apnews.com/article/russia-ukraine-zelenskyy-united-states-antony-blinken-congress-a55f55dc48dbc492af32214b77d5d94e
https://twitter.com/EUDelegationUA/status/1549036084259999745?s=20&t=UKbkjDv1tHbNsTtlaxINBw
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-16/russian-assets-barely-touched-across-eu-with-14-billion-seized
https://www.bloomberg.com/quote/345300Z:BB
https://www.reuters.com/world/europe/threat-prosecution-hangs-forever-over-ukraine-war-crimes-perpetrators-eu-2022-07-18/
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=848b9e47-8b94-4495-9e76-aec1eee8d371&title=RelokatsiiaBiznesu-UBezpechniRegioniPeremischenoVzhe678-Pidprimstv
https://www.reuters.com/business/energy/russias-gazprom-declares-force-majeure-gas-supplies-europe-2022-07-18/
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dodávek z důvodu "mimořádných" okolností. Oznámení Gazpromu se týká období od 14. června a od té doby jej osvobozuje od 
jakékoli náhrady škody. Společnost Uniper, největší německý dovozce ruského plynu, byla mezi odběrateli, kteří uvedli, že 
obdrželi dopis a že formálně odmítli toto tvrzení jako neopodstatněné. 
 
Potravinové zabezpečení. Rusové nadále kradou ukrajinské obilí na dočasně okupovaných územích a nazývají to 

„znárodněním“. V oblasti Záporoží okupanti vytvořili „státní obilnou společnost“ zahrnující 20 sil. Ve skutečnosti bylo toto obilí 
ukradeno, protože jeho skuteční majitelé nesouhlasili se spoluprací, hlásí Národní odbojové centrum. Dříve místní samozvané 
orgány vyzývaly místní zemědělce, aby buď prodávali obilí za pevnou cenu za tunu, několikrát nižší než tržní cena, nebo se 
zemědělského podniku vzdali.  
 
Personální změny. Změny v lidských zdrojích pokračují. Ukrajinský parlament odvolal Marynu Lazebnou z funkce ministryně 

sociální politiky. Lazebna byla ve vedení ministerstva od roku 2020 téměř dva roky. Byla oznámena nová kandidátka na tuto pozici 
-  Oksana Žolnovyčová, která měla v minulosti na starosti sociální politiku a zdravotní péči v úřadu Kanceláře prezidenta. 
Hlasování by se mělo uskutečnit brzy, řekl premiér Šmyhal.  
 
Prezident Zelenskyj rovněž předložil ukrajinskému parlamentu návrh na odvolání náčelníka bezpečnostních služeb Bakanova a 
generální prokurátorky Venediktovové. Velvyslanec EU na Ukrajině se ke změnám vyjádřil na Twitteru: „Zatímco nejvyšší státní 
zástupkyně Ukrajiny byla suspendována @ ZelenskyyUa, nejdůležitější je - vedle následných ústavních procesů - udržení dobré 
práce a spolupráce s mezinárodními partnery při vyšetřování a stíhání ruských válečných zločinů“. 
 
Čtenářský koutek. (v angličtině) 

● Okamžité financování obnovy je klíčem k ukrajinské bezpečnosti | Chatham House – International Affairs Think Tank 

● Postavit Ukrajinu novou a lepší: Rekonstrukce je příležitostí pro demokratickou obnovu (foreignaffairs.com) 

● Ekonomie války: Bolest pro Evropu nyní, později pro Rusko | AP News 

● Rusko posílá učitele na Ukrajinu, aby kontrolovali, co se tam studenti učí - The Washington Post 

 

Statistiky. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 18. července 
2022: personál – kolem 38 550, tanky – 1691, obrněná vozidla - 3892, dělostřelecké systémy – 851, raketomety MLRS – 
248, protiletadlové válečné systémy – 113, letouny – 220, vrtulníky – 188, bezpilotní letadla – 693, řízené střely – 167, 
čluny – 15, neobrněná technika a palivové nádrže – 2767, 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://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/07/18/the-russians-seize-the-elevators-in-the-occupied-territories-due-to-the-refusal-of-the-locals-in-cooperation/
https://t.me/Denys_Smyhal/3123
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40057
https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1549073321018671105?s=20&t=UKbkjDv1tHbNsTtlaxINBw
https://www.chathamhouse.org/2022/07/immediate-recovery-funding-key-ukraines-security?fbclid=IwAR2Jcgz9gweFhBDHToOhQHSFLOrBSIU_l7w3TrXG9QkPI5Ap1Gu7OxIDFHM&fs=e&s=cl
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-07-17/build-ukraine-back-better
https://apnews.com/article/inflation-russia-ukraine-covid-health-923304026448bda234d6890592f55463
https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/18/russia-teachers-ukraine-rewrite-history/
https://rebelvol.com/donate
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

