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Válka na Ukrajině. Denní aktualizace. Den 127 
Připravily Sofia Oliynyk a Maryana Zaviyska  
 
Zahraniční politika. Summit NATO v Madridu skončil společným prohlášením, v němž byla zdůrazněna podpora NATO 
Ukrajině, včetně posílení balíčku podpory. „To urychlí dodávky nesmrtícího obranného vybavení, zlepší kybernetickou obranu 
a odolnost Ukrajiny a podpoří modernizaci jejího obranného sektoru při přechodu k posílení dlouhodobé interoperability.   V 
dlouhodobějším horizontu budeme Ukrajině pomáhat a podporovat úsilí na cestě její poválečné obnovy a reforem". Vedoucí 
představitelé NATO rovněž přijali novou strategickou koncepci Aliance, která za hlavní bezpečnostní hrozbu označuje Rusko. 
Dokument potvrzuje hodnoty a cíle NATO a poskytuje kolektivní hodnocení bezpečnostního prostředí. Je také vodítkem pro 
strategickou adaptaci NATO a určuje směr jeho budoucího politického a vojenského vývoje. NATO se ve středu rovněž 
dohodlo, že od roku 2023 uvede do stavu vysoké pohotovosti více než 300 000 vojáků (oproti dřívějším 40 000), což je nová 
vojenská sestava, která má lépe čelit Rusku, zemi, kterou aliance označila za největší hrozbu. Rozmístění vojáků bude 
rozděleno mezi země střední a východní Evropy. Německý kancléř Scholz uvedl, že je dobře, že spojenci z NATO budou 
Ukrajině nadále dodávat finanční prostředky, humanitární pomoc, ale také poskytnou zbraně. Zásadní je, že vedoucí 
představitelé NATO oficiálně pozvali Finsko a Švédsko ke vstupu do Aliance, což značí začátek integračního procesu. 
 
Kanada rozšiřuje svou diplomatickou přítomnost ve střední a východní Evropě a na Kavkaze. V návaznosti na summit NATO 
Kanada přemění stávající kanadské úřady v Estonsku, Litvě, na Slovensku a v Arménii na plnohodnotná velvyslanectví a posílí 
velvyslanectví v Lotyšsku. „Toto diplomatické rozšíření pomůže řídit reakci Kanady na vyvíjející se bezpečnostní hrozby, posílí 
politickou a ekonomickou spolupráci na podporu evropských spojenců a dále bude čelit dopadům ruské invaze na Ukrajinu a 
podporovat Arménii v jejím demokratickém rozvoji,“ uvádí se v prohlášení. 
 
Indonéský prezident Joko Widodo navštíví Kyjev a Irpin a později se setká s Volodymyrem Zelenským. V současné době 
Indonésie předsedá skupině G20, takže příští summit se bude konat na Bali, a to v listopadu tohoto roku. Během návštěvy 
prezident Widodo osobně pozval ukrajinského prezidenta k účasti na summitu G20. Jak uvedl Zelenskyj: „Účast Ukrajiny bude 
záviset na bezpečnostní situaci v zemi a na složení účastníků". Předběžně svou účast na listopadové akci potvrdil i ruský 
prezident. Jako výsledek návštěvy prezidenta Indonésie podepsal ministr zahraničních věcí Ukrajiny a Indonésie dohodu mezi 
kabinetem ministrů Ukrajiny a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty. 
 
 
Podle šéfa amerických zpravodajských služeb čeká Rusko na Ukrajině "těžký boj", přičemž armáda prezidenta Vladimira Putina 
je schopna dosahovat postupných úspěchů, ale žádný významný průlom se neuskuteční. Podle agentury Bloomberg buď Rusko 
dosáhne průlomu, nebo Ukrajina stabilizuje své frontové linie a bude schopna dosáhnout malých zisků na jihu země. Přesto 
Putin neztrácí možnost obsadit většinu Ukrajiny a dosáhnout "neutralizace" země tím, že jí zabrání přiblížit se ke členství v 
Severoatlantické alianci. 
 
Ukrajina a Evropská unie podepsaly dohodu o silniční nákladní dopravě. Dohoda odstraňuje nutnost ukrajinských dopravců 
získat příslušná povolení pro dvoustrannou a tranzitní dopravu do zemí EU a umožňuje vyhnout se zastavení vývozu 
ukrajinských výrobků přes kontrolní stanoviště motorových vozidel. Rozhodnutí rovněž přispěje k usnadnění vývozu obilí z 
Ukrajiny po pozemních trasách. 

Belgie přestane od 1. července vydávat turistická víza ruským občanům. Belgická vízová centra v Ruské federaci budou přijímat 
pouze žádosti o studentská, pracovní a rodinná víza. 

Švýcarská federální rada začala 29. června uplatňovat šestý balíček sankcí EU. Sankce zahrnují embargo na ropu a některé 
ropné produkty z Ruska a také zákaz účetního, PR a obchodního poradenství ruské vládě nebo právnickým osobám a subjektům 
usazeným v Rusku. V důsledku toho Švýcarsko nyní zavedlo většinu nových opatření EU vůči Rusku. To se netýká zákazů EU 
týkajících se zadávání veřejných zakázek ruským státním příslušníkům a organizacím nebo subjektům usazeným v Rusku. 
 
Sýrie uznala "nezávislost" ruských formací LLR a DLR. Syrské ministerstvo zahraničí uvedlo, že diplomatické vztahy s DLR 
budou brzy navázány. Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že se s touto informací již seznámilo a v nejbližší době bude 
na prohlášení Sýrie reagovat. 
 
Napadená města. Ruská armáda zničila Sievierodoněckou tepelnou elektrárnu. Tepelná elektrárna v Sievierodoněcku je 
téměř zcela zničena v důsledku aktivního ostřelování v Luhanské oblasti. Ruské jednotky se zaměřily na zemědělský podnik a 
zničily sklad se 40 tunami obilí v Zelenodolsku v Dněpropetrovské oblasti. 
 
Okupovaná města. Ruští okupanti a kolaboranti převzali kontrolu nad společností JSC "Chersonoblenergo", která je 
zodpovědná za dodávky a distribuci elektřiny v regionu. Dne 27. června 2022 se zástupci takzvané "Chersonské vojensko-civilní 
správy" s podporou FSB a za účasti vedoucího služby vzduchové a kabelové elektrické sítě společnosti JSC 
"Chersonoblenergo" zmocnili některých objektů patřících společnosti JSC "Chersonoblenergo". V Energodaru v Záporožské 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm?fbclid=IwAR1ErvMISNR_1P_bcXxyvhl6Sz-MK7q2TC_9jFs-fJbNHiTptZd1SohLs5k
https://www.nato.int/strategic-concept/
https://www.reuters.com/world/europe/nato-vastly-expands-troops-high-readiness-long-term-russian-threat-2022-06-29/
https://www.reuters.com/world/europe/nato-allies-send-weapons-kyiv-long-necessary-germanys-scholz-2022-06-29/
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/06/minister-joly-announces-expansion-of-canadas-diplomatic-presence-in-central-and-eastern-europe-and-caucasus.html
https://www.president.gov.ua/en/news/glava-derzhavi-proviv-peregovori-z-prezidentom-indoneziyi-ya-76133
https://www.kmu.gov.ua/en/news/dmitro-kuleba-ta-retno-marsudi-pidpisali-ugodu-pro-bezviz-mizh-ukrayinoyu-ta-indoneziyeyu
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-29/top-us-spy-sees-grinding-struggle-ahead-for-russia-in-ukraine
https://www.kmu.gov.ua/en/news/oleksandr-kubrakov-transportnij-bezviz-z-yes-pochinaye-diyati
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3518419-belgia-bilse-ne-vidavatime-rosianam-turisticni-vizi.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-89549.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/syria-recognizes-independence-sovereignty-donetsk-luhansk-state-news-agency-2022-06-29/
https://ukranews.com/en/news/865817-invaders-destroyed-sievierodonetsk-tpp
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/30/7355506/
https://ksoe.com.ua/company/news/shanovn-meshkants-hersonsjko-oblast/


 

 

 
 

10:00 am, 30.06.2022. 

 

2 

oblasti chtějí ruské úřady odpojit ukrajinské mobilní operátory a poskytovatele internetu, a také zastavit činnost ukrajinského 
bankovního systému, říká starosta Energodaru. 

 
Lidská práva. Ukrajina vrátila ze zajetí 144 válečných zajatců, z toho 95 obránců Azovstalu. Podle Ústřední zpravodajské služby 

je většina propuštěných zraněných, těžce raněných, trpí střelnými a střepinovými zraněními, úrazy po výbuchu, popáleninami, 
zlomeninami kostí a amputovanými končetinami. Ukrajinské úřady to označují za největší výměnu zajatců od začátku 

plnohodnotné ruské invaze v únoru. Celkově bylo do zajetí vzato asi 2 500 vojáků z Azovstalu. 

 
Evropský soud pro lidská práva přijal stížnost Ukrajiny na Rusko. Dne 23. června 2022 obdržel Evropský soud pro lidská 
práva vyplněný formulář stížnosti v této věci a nyní předseda soudu přidělil věc čtvrté sekci a oznámil podání stížnosti 
žalovanému státu. Kyjev obviňuje Moskvu z vojenské agrese, útoků na civilní obyvatelstvo a dalšího porušování lidských práv. 
Celkem nyní Evropský soud pro lidská práva projednává pět ukrajinských stížností proti Ruské federaci a 8 500 individuálních 
žalob souvisejících s válkou, včetně událostí na Krymu, východní Ukrajině a v Azovském moři. 
 

Energetická bezpečnost. MAAE opět ztratila dálkové spojení se svými monitorovacími systémy instalovanými v Záporožské 

jaderné elektrárně, kterou obléhají ruské síly. Ruští útočníci v elektrárně mezitím plánují vypustit chladicí bazény a zároveň 
hledají fiktivní zbraně patřící pracovníkům, které by mohly vyvolat jaderné nebezpečí, informuje Energoatom. Útočníci, kteří se 
nacházejí v ZNPP, hledají důvody k tomu, aby mohli obvinit pracovníky ukrajinské jaderné elektrárny z toho, že na území 
elektrárny skladují zbraně. 
 

Kultura. Ministři kultury Polska, České republiky, Slovenska, Estonska, Litvy, Moldavska, Rumunska a Maďarska se na pozvání 

ministra kultury a informační politiky Ukrajiny Oleksandra Tkačenka sešli ve Lvově a Lotyšsko se k setkání připojilo online. 
Ministři jednali o spolupráci mezi zeměmi v oblasti kulturní politiky, včetně další rekonstrukce a ochrany, a podepsali společné 
prohlášení. Společnými cíli zemí-signatářů deklarace jsou: ochrana a zachování kulturního dědictví Ukrajiny jako součásti 
kulturního dědictví lidstva; ochrana kulturní a mediální oblasti před propagandou a neokoloniálními narativy; vytvoření 
společného postoje na mezinárodní scéně zaměřeného na působení proti ruské agrese vůči Ukrajině. 

 
Dne 22. června 2022 zveřejnil ruský oficiální zpravodajský server "Rossijskaja gazeta" rozhovor s Michailem Piotrovským, 
ředitelem Ermitáže v Petrohradě. V řadě pobuřujících výroků se projevil jako otevřený zastánce neoprávněné ruské války proti 
Ukrajině, která si vyžádala desetitisíce obětí. Piotrovskij používá záměrně militaristický lexikon a s kulturou zachází jako se 
zbraní. Ukrajinský institut vydal prohlášení, ve kterém vyzývá všechny partnerské instituce, aby okamžitě pozastavily jakoukoli 
spolupráci s kulturními subjekty přímo či nepřímo spojenými s ruským státem. 
 

Sport. Ruská vojska již na Ukrajině zničila a poškodila 100 sportovních zařízení. Výše škod dosáhla přibližně 130-140 milionů 

dolarů, jak oznámil ministr mládeže a sportu Ukrajiny Vadym Gutzayt. Jedná se o 16 sportovních zařízení, která byla zcela nebo 
částečně zničena. 84 zařízení utrpělo škody různého stupně. Nejvíce zařízení (44) bylo zničeno v Donbasu, který přišly 
"osvobodit" ruské okupační síly. Před vypuknutím války ukrajinská vláda rozjížděla státní program, který předpokládal mimo jiné 
rekonstrukci a výstavbu nových sportovních zařízení po celé Ukrajině. 

Nedávné průzkumy veřejného mínění. Ukrajinci mají vysokou důvěru v armádu (97 %) a prezidenta (84 %), ukazují údaje z 
nedávného průzkumu, který provedla NORC na Chicagské univerzitě za finanční podpory deníku Wall Street Journal. Za hlavní 
bezpečnostní hrozby považují respondenti následující problémy - ruskou invazi na Ukrajinu (97 %), korupci mezi vysokými 
ukrajinskými úředníky a bohatými (85 %) a špatný stav ekonomiky (78 %). 66 % respondentů se domnívá, že se Ukrajině podaří 
vyhnat Rusko z ukrajinského území, které Rusko obsadilo po 24. únoru, zatímco 53 % se domnívá, že se Ukrajině velmi 
pravděpodobně podaří vyhnat Rusko z celého ukrajinského území, které Rusko okupuje, včetně celého Donbasu a Krymu. 

Koutek na čtení.  

● Návštěva Ukrajiny | Virgin 
● ‘Ukrajina mě nikdy neopustila’: řekl v rozhovoru Dmytro Kyyan | apofenie —  Dmytro Kyjan je ukrajinsko-americký 

spisovatel, redaktor a překladatel z Charkova. Od devadesátých let do začátku století byl šéfredaktorem časopisu Foto 
& Video, který se pod jeho vedením stal přední fotografickou publikací nejen v Rusku, ale v celé východní Evropě. Po 
kriminálním převzetí časopisu Kijan opustil Moskvu a usadil se v New Yorku, kde dále působil jako překladatel a učitel. 
Svými překlady a rozhovory pomohl představit anglickým čtenářům řadu ukrajinských spisovatelů. Přečtěte si rozhovor 
o tom, jak vyrůstal jako Ukrajinec v Sovětském svazu, jak ruská invaze na Ukrajinu změnila vztahy mezi lidmi z obou 
zemí, na co je hrdý u mladé ukrajinské generace a další informace. 

https://t.me/orlovdmytroEn/626
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-wins-release-144-soldiers-biggest-prisoner-swap-war-2022-06-29/
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#%7B%22itemid%22:%5B%22003-7372751-10076076%22%5D%7D
https://twitter.com/iaeaorg/status/1542179975826227207?s=20&t=ZCW3evjnu3_S126bbs3bGQ
https://t.me/energoatom_ua/7636
https://www.kmu.gov.ua/en/news/9-yevropejskih-krayin-dopomagatimut-vidnovlyuvati-kulturu-ukrayini
https://ui.org.ua/en/news-en/statement-on-the-interview-of-mikhail-piotrovsky-2/?fbclid=IwAR0cbDXi2sgX0d3YTT4u_7dW-d7uITRemV6NTv0VQS2VwKo48dUvqdZLFBY&fs=e&s=cl
https://www.kmu.gov.ua/news/vadim-gutcajt-rosiyani-zrujnuvali-ta-poshkodili-vzhe-100-sportivnih-obyektiv
https://s.wsj.net/public/resources/documents/WSJ_NORC_Ukraine_Poll_June_2022.pdf
https://www.virgin.com/branson-family/richard-branson-blog/visiting-ukraine?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_author=richard
https://www.apofenie.com/interviews/2022/6/20/dmytro-kyyan
https://www.apofenie.com/interviews/2022/6/20/dmytro-kyyan
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Statistiky. 

● Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny oznámil celkové odhadované ztráty ruské armády k 10. hodině dopoledne, 30. 
června 2022: personál - cca 35 600, tanky - 1573, APV - 3726, dělostřelecké systémy - 790, MLRS - 246, systémy 
protiletadlového boje - 104 letadla - 217, vrtulníky - 185, bezpilotní letouny operačně-taktické úrovně - 641, řízené střely 
- 143, lodě a lehké motorové čluny - 14, neobrněná vozidla a cisterny s palivem - 2602, speciální vybavení - 61. 
 

Každá pomoc se počítá, žádná není moc malá! 
Podpořte zdravotnický batalion "Hospitallers" - dobrovolnickou organizaci zdravotníků působící od roku 2014. 
Tým poskytuje zdravotnickou pomoc v místech potřeby. Nedávno bylo zničeno jejich evakuační auto, proto tým 
shání finanční prostředky na nové mobilní nemocniční auto. 

● Share this up-to-date information about the situation in Ukraine, either on social media, with local media or by  
● Sdílejte tento zdroj aktuálních informací o situaci na Ukrajině, buď na sociálních sítích, nebo s místními 
● médii nebo rozšíření této stručné aktuální zprávy. 
● Začněte nás sledovat na Twitteru a naší webové stránce pro denní aktuality. 

Děkujeme, že podporujete Ukrajinu! Slava Ukraini! Sláva Ukrajině! 

 

https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2Plt0hiTQB2HB3tCe3WPwj4D99H1dBbxQNrv-Yh8kVxExLTmgYWij_av0
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/about/

