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Přílohy 

Příloha č.1: Rozhovor o Rusko-Ukrajinské krizi 

Měla jsem možnost diskutovat o Ukrajinsko-Ruské krizi s paní inženýrkou Ostárkovou, 

která z Ukrajiny pochází.  

Obě jsme se shodly na tom, že jak Západ, tak i Rusko má na Ukrajině své zájmy. 

Jak je možné, že obyčejní lidí, kterým teď říkáme separatisté, mají v rukou zbraně? 

Měli je snad uložené doma na půdě?  

Je jasné, že je musí někdo zbraněmi zásobovat. Mohlo by to být Rusko, které se nachází 

nejblíže městům, kde se vedou největší boje. Geografické umístění měst jako je Luhansk a 

Doněsk jsou pro Rusko strategicky výhodné, protože zde vede nejbližší pozemní trasa na 

anexovaný Krym a jsou zde velké zásoby břidlicového plynu. 

Vyřeší se situace tím, že USA poskytne Ukrajině zbraně? 

Podle jejího názoru nic nevyřeší záměr USA poslat ukrajinské armádě zbraně, spor může 

vyřešit mírové jednání.  

Ale jak víme poslední mírové jednání bylo uzavřeno 15. února a stále se na východní Ukra-

jině bojuje.  

Jedna z mých otázek se týkala toho, co by se stalo, kdyby se Luhansk a Doněsk připo-

jily k Rusku a vznikly by tak nové hranice.  

Pokud by se tak stalo, Rusko by se s tím nespokojilo a chtělo by získat další území. 

Hovořily jsme i o anexi Krymu. Paní Ostárková nesouhlasí s názorem, že Krym byl Ruský, 

protože původně patřil Tatarům.  

A teď najednou slyšíme, že Rusko si vzalo zpět své krymské území, které darovalo Ukraji-

ně v roce 1954, protože Krym byl blízký Ukrajině jak ekonomicky, společensky tak kultur-

ně. 

To mě přivedlo na otázku: Jak daleko v historii musíme jít, abychom našli hranice 

států?  
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Například v historii měla Česká republika moře, takže to znamená, že si teď vezmeme část 

Chorvatska?  

Za zajímavou myšlenku pokládám i to, že obyčejní lidé v Rusku nebudou příliš nadšeni, že 

Krym je součástí Ruska. Z jejich peněz se Krym bude zvelebovat. Pokud se Luhansk a Do-

něsk připojí k Rusku tak například oprava infrastruktury, která je poničená bojem se bude 

také platit z kapes daňových poplatníků. 

 


