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Válka na Ukrajině Denní přehled zpráv. 147. den 
Vypracovaly Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 

Města pod útokem. Ruské síly opět ostřelovaly centrum Kramatorska v Doněcké oblasti. Okupanti zasáhli centrální část města. 
V důsledku útoku zemřel jeden člověk a 10 lidí bylo zraněno. Ve Slovjansku byly zaznamenány čtyři exploze. Mnoho obytných 
domů bylo poškozeno a lidé zůstali uvězněni pod troskami. Oblast Sumy byla zasažen devětkrát 78 raketami během jednoho 
dne. 
 
Okupovaná města. Od včerejška jsou ukrajinští občané zbaveni práva vlastnit nemovitosti v Mariupolu na základě rozhodnutí 

okupačních úřadů, říká Petro Andriuščenko, poradce starosty Mariupolu. Zveřejněné dokumenty naznačují, že orgány tzv. 
Doněcké lidové republiky považují všechny dokumenty o vlastnictví nemovitostí, které byly zaevidovány před 19. únorem, za 
neplatné. Proto se všichni zůstávající občané musí znovu zaregistrovat u takzvaných místních orgánů, aby jim bylo poskytnuto 
určité ubytování.  
 
Obnovení. Premiér Šmyhal oznámil rozhodnutí přerozdělit 500 milionů UAH na obnovu a rekonstrukci poškozené infrastruktury 

v regionech postižených válkou. Finanční prostředky budou přiděleny v rámci společného projektu s Evropskou bankou pro 
obnovu a rozvoj. Celková částka přidělená vládou na obnovu regionů od začátku války ve skutečnosti činí 3 miliardy UAH, řekl 
Šmyhal.  
 
Podle nedávné zprávy Kyjevské ekonomické školy činí v současné době výše škod na ukrajinské ekonomice způsobených 
poškozením a zničením obytných i nebytových budov a infrastruktury (ve finančním vyjádření) nejméně 95,5 miliardy dolarů tedy 
více než 2,6 bilionu UAH. Největší podíl na tom mají obytné budovy — 38% neboli 36,6 miliardy dolarů. Téměř 121 000 obytných 
budov již bylo zničeno nebo poškozeno v důsledku nepřátelských akcí. Druhé místo, pokud jde o škody, zaujímá infrastruktura — 
31,3 miliardy dolarů. Od začátku ruské války proti Ukrajině bylo poškozeno, zničeno nebo zabaveno nejméně 388 podniků, 18 
civilních letišť, 779 zdravotnických zařízení, 1371 vzdělávacích institucí, 690 mateřských škol, 23 nákupních center, 28 ropných 
skladů, 105 200 soukromých automobilů, 563 kulturních a náboženských zařízení. 
 
Švýcarsko a Izrael pomohou obnovit Dům důstojníků ve Vinnycji, která byla 14. července těžce poškozena ruským raketovým 
útokem. Rozhodnutí navázalo na návštěvu více než 20 velvyslanců EU a Izraele ve Vinnycji tento týden.  
 
Zahraniční politika. EU a Ukrajina podepsaly memorandum o makrofinanční pomoci ve výši 1 miliardy EUR. Částka bude 

vyplacena na konci července na podporu vlády a lidu Ukrajiny, řekl Dombrovskis. Jedná se o první tranši celkové částky 
makrofinanční pomoci ve výši devíti miliard, kterou Rada Evropy přijala na konci summitu 24. června. 
 
Evropská unie ve středu změní své sankce tím, že umožní rozmrazení některých finančních prostředků špičkových ruských bank. 
Tento krok může být nutný k odstranění překážek v globálním obchodu s potravinami a hnojivy, jak ukázal návrh dokumentu, 
informuje agentura Reuters. Podle revidovaných sankcí budou moci státy EU rozmrazit dříve zablokované ekonomické zdroje, 
které vlastní přední ruští věřitelé VTB, Sovcombank, Novikombank, Otkritie FC Bank, VEB, Promsvyazbank a Bank Rossiya, 
uvedl dokument.  
 
Americký prezident Joe Biden a první dáma Jill Bidenová přivítali v úterý v Bílém domě první ukrajinskou dámu Olenu Zelenskou. 
První dámy diskutovaly o tom, jak by USA mohly poskytnout pomoc s problémy v oblasti duševního zdraví, jimž čelí ženy a děti 
prožívající ruskou válku na Ukrajině. Ve středu vystoupí Zelenská z kongresového sálu v Návštěvnickém centru Kapitolu na 
kongresu. 
 
Lidská práva. Ukrajina vrátila dalších 45 těl ukrajinských vojáků zabitých v probíhající ruské válce na Ukrajině. Výměna proběhla 
podle Ženevských konvencích.  
 
Ruští okupanti drží více než 10 000 obyvatel Mariupolu ve filtračních centrech, říká starosta Mariupolu Vadim Boyčenko. Podle 
něj jde o státní úředníky a obecní pracovníky. Okupanti je zatkli a mučili. Podle Boyčenka jeden ze státních úředníků neunesl 
mučení a zemřel ve vězení.  
 
Další dva pracovníci JE Záporoží byli uneseni ruskými silami v dočasně obsazeném Enerhodaru, zástupci vedení jaderné 
elektrárny: Serhiy Pykhtin, zástupce vedoucího dekontaminačního oddělení pro provoz a nakládání s radioaktivním odpadem, a 
Olena Ryabtseva, vedoucí dekontaminačního oddělení. Momentálně není známo místo, kde se unesení nacházejí, uvádí 
výpověď.  
 
 
 
Potravinové zabezpečení. Pokračuje ostřelování pšeničných polí na východě a jihu Ukrajiny. Dva požáry vypukly během dne v 
pšeničných polích kvůli ruskému ostřelování v oblasti Charkova, hlásí městská rada Charkova. Jedno pšeničné pole má rozlohu 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/20/7359079/
http://t.me/andriyshTime%20/1883
https://www.kmu.gov.ua/en/news/promova-premier-ministra-ukrainy-denysa-shmyhalia-na-zasidanni-uriadu
https://kse.ua/russia-will-pay/
https://mediacenter.org.ua/switzerland-and-israel-agree-to-help-restore-house-of-officers-in-vinnytsia-head-of-vinnytsia-oblast-military-administration/
https://mof.gov.ua/en/news/ukraina_otrimaie_1_miliard_ievro_makrofinansovoi_dopomogi_ies-3527#:~:text=On%20July%201%2C%202022%2C%20the,European%20Union%20supported%20this%20decision.
https://www.reuters.com/markets/europe/eu-soften-sanctions-russian-banks-allow-food-trade-2022-07-19/
https://www.reuters.com/world/bidens-welcome-ukraines-first-lady-white-house-2022-07-19/
https://minre.gov.ua/news/ukrayina-povernula-tila-shche-45-poleglyh-voyiniv
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mariupol-skilki-zhiteliv-mista-perebuvayut-u-filtraciynih-taborah-novini-ukrajini-50257413.html?utm_source=telegram
https://t.me/energoatom_ua/8261
https://www.city.kharkov.ua/uk/news/vnaslidok-obstriliv-u-trokh-rayonakh-kharkivschini-stalisya-pozhezhi-51525.html
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asi 1 hektar, druhé zabírá rozlohu asi 20 hektarů. Pyrotechnici Státní pohotovostní služby odstranili také 13 nevybuchlých 
nepřátelských munic. 
 
Personální změny. Výběrová komise pro volbu šéfa Specializované protikorupční prokuratury (SAPO) konečně schválila 
výsledky soutěže. Vítězem soutěže o šéfa SAPO se podle výsledků stal detektiv Národního protikorupčního úřadu (NABU) 
Oleksandr Klymenko. Dokumenty byly předloženy ke schválení generálnímu zastupitelství (PGO). Avšak vzhledem ke střídání 
zaměstnanců v PGO a vzhledem ke jmenování úřadujícího nejvyššího státního zástupce zůstává podpis schválení tohoto 
jmenování ve vzduchu.  
 
Ukrajinský parlament podpořil odvolání vedoucího ukrajinských bezpečnostních služeb Ivana Bakanova a generální prokurátorky 
Iryny Venediktové. Oleksii Symonenko, zástupce nejvyššího státního zástupce, bude působit jako nejvyšší státní zástupce 
Ukrajiny. Povinnosti vedoucího SBU bude dočasně vykonávat první zástupce vedoucího oddělení Vasyl Malyuk. 
 
Parlament také podpořil jmenování Oksany Žolnovyčové, která byla dříve pověřena ministerstvem sociální politiky a zdravotnictví 
v úřadu prezidenta, ministryní sociálních politik Ukrajiny.  
 
Dohled nad zbraněmi. Ukrajinská Verchovná rada zřídila dočasnou zvláštní komisi pro sledování přijímání a využívání 

mezinárodní materiální a technické pomoci během stanného práva, jmenovitě vojenské pomoci. Komise je pověřena přípravou 
legislativních iniciativ týkajících se modelu parlamentní kontroly materiální a technické pomoci během stanného práva, konkrétně 
vojenské pomoci. Je rovněž odpovědná za konání parlamentních slyšení týkajících se případů porušení zásad zákonnosti, 
spravedlnosti a transparentnosti využívání takové pomoci. 
 
Energetická bezpečnost. Ukrajinská bezpečnostní služba shromáždila důkazy o tom, že se ruské síly, které v období od 24. 

února do 31. března 2022 násilně zabavily zařízení Čenobylské jaderné elektrárny a kontrolovaly je, dopustily jaderného 
terorismu. Přeměnou tohoto zařízení na dočasnou vojenskou základnu Ruská federace zjevně porušila Ženevskou úmluvu, která 
výslovně zakazuje útoky na jaderná zařízení v podmínkách ozbrojeného konfliktu. Ukrajinská bezpečnostní služba 
zdokumentovala tyto důkazy: přítomnost velkého množství těžkého vojenského vybavení, zbraní a více než 1000 vojáků Ruské 
federace neustále přítomných na uzavřené zóny Černobylské jaderné elektrárny. Okupanti vybavili 5 požárními úseky na území 
skladovacího zařízení, kde jsou prováděny práce s vyhořelým materiálem reaktorů plutonium-239. Území uzavřené zóny bylo 
zaminováno více než 100 min a byly zaznamenány 3 exploze. Začátkem března okupanti poškodili komunikační věže, což 
způsobilo poruchu systému monitorování radiační situace. 9. března byl podnik téměř úplně odříznut, což prakticky ochromilo 
provoz všech řídicích a zabezpečovacích systémů. Zejména byl vypnut chladicí systém vyhořelého jaderného paliva; 
 
Ukrajina se oficiálně připojila k Mezinárodní energetické agentuře jako přidružená země podpisem společného prohlášení 
ukrajinského ministra energetiky Germana Galuščenka a výkonného ředitele IEA Fatiha Birola. Ve společném prohlášení se 
uvádí, že Ukrajina a IEA mají v úmyslu spolupracovat na rozvoji politiky a budování kapacit v široké škále oblastí souvisejících s 
energetikou, včetně analýzy trhu, rekonstrukce energetického systému, energetické bezpečnosti, účinnosti, urychlených 
energetických přechodů, vodíku a biometanu a energetických údajů a statistik. Konkrétní iniciativy mají být dohodnuty v rámci 
dvouletých společných pracovních programů. 
 
Ruští okupanti v jaderné elektrárně Záporoží zanedbávají pravidla a ohrožují jadernou bezpečnost, informuje Energoatom. 18. 
července 2022 ruští vetřelci, kteří okupovali ZNPP, násilně odebrali propustky dvěma zaměstnancům elektrárny a použili je ke 
vstupu do radiační zóny 2. bloku ZNPP. Tím byly porušeny všechny stanovené normy a postupy pro průchod a pobyt v této zóně. 
Nebyl použit ani zvláštní oděv, ani dodrženy předepsané přípravné postupy pro pobyt v zóně, píše se v prohlášení. 
 
Čtenářský koutek. (v angličtině) 

● Živá občanská společnost Ukrajiny si zaslouží klíčovou roli v poválečné transformaci - Atlantic council - Dnešní válka proti 
Rusku je skutečným národním úsilím. Miliony Ukrajinců v současnosti přispívají k boji proti Putinově invazi. To vedlo k 
rychlému rozvoji sítí dobrovolníků, které lze dále rozvíjet, aby sloužily jako součást infrastruktury občanské společnosti 
nezbytné pro transformaci země. Nic se nedá srovnávat s pouty důvěry vytvořenými lidmi zapojenými do společného boje 
o národní přežití. Cílem nyní musí být poskytnout těmto lidem potřebné dovednosti, aby mohli převzít odpovědnost za 
zajištění pokroku Ukrajiny směrem k právnímu státu a větší euroatlantické integraci. To bude vyžadovat jak odbornou 
přípravu, tak přístup ke zdrojům. 

 

Statistiky. 
● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině ráno 19. července 

2022: personál – kolem 38 750, tanky – 1700, obrněná vozidla - 3905, dělostřelecké systémy – 856, raketomety MLRS – 
250, protiletadlové válečné systémy – 113, letouny – 221, vrtulníky – 188, bezpilotní letadla – 703, řízené střely – 167, 
čluny – 15, neobrněná technika a palivové nádrže – 2775, speciální vybavení – 70.  

 

https://interfax.com.ua/news/general/846938.html
https://www.rada.gov.ua/news/razom/225764.html
https://www.rada.gov.ua/news/razom/225764.html
https://www.youtube.com/watch?v=AL0JMyzYS0s&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://www.iea.org/news/ukraine-officially-joins-iea-as-association-country
https://t.me/energoatom_ua/8254
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-vibrant-civil-society-deserves-key-role-in-post-war-transformation/
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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://rebelvol.com/donate
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

