Eskalace Napětí mezi Ukrajinou a Ruskem
Napětí mezi Ukrajinou a Ruskem znovu vyeskalovalo. Ukrajinské námořnictvo
oznámilo, že ruské speciální jednotky v neděli zabavily v Černém moři tři jeho
lodě, přičemž při incidentu utrpěli zranění tři členové ukrajinské posádky, uvedla
agentura Reuters. Rusové zadržení plavidel potvrdili a přiznali, že použili zbraně.
EK
V neděli Krečským průlivem proplouvaly tři ukrajinské lodě, které cestovaly
z Oděsy do ukrajinského přístavu Mariupol. Kousek od města Kerč ruské lodě
zahájily střelbu, při které zranily tři Ukrajince, a lodě poté se 24 námořníky zajaly.
Ukrajina následně označila tento čin za „akt agrese“. Podle Moskvy vstoupily
lodě do jejich vod nelegálně poté, co FSB dočasně průliv uzavřela. Dle Kyjeva se
tak jedná o porušení mezinárodního práva, jelikož Černé moře je otevřené
k obchodu. Dohoda z roku 2003 navíc zaručuje, že Kerčský průliv a Azovské moře
jsou domácí vody Ruska i Ukrajiny. Ukrajina dále tvrdí, že Rusko o plánu proplutí
lodí informovala, Rusko to však popírá. INCDENTU
Podle náčelníka ukrajinského generálního štábu Viktora Muženka střílela ruská
pobřežní stráž za účelem zabití. Ruská bezpečností služba FSB oznámila, že
pobřežní služba se snažila ukrajinské lodě dohonit a začala střílet, aby je donutila
zastavit. Ještě před střetnutím dala ruská strana rozkaz ke vzlétnutí helikoptér a
stíhaček a zablokovala most nad Kerčským průlivem tanky.
Obě země se tak poprvé dostaly do situace, kdy proti sobě stály v otevřeném
konfliktu. Ukrajina zatím bojovala pouze s proruskými separatisty a ruskými
dobrovolníky při válce na východu země, která vznikla v roce 2014 po Ukrajinské
krizi.
V reakci na nedělní konflikt odsoudilo několik zemí ruskou střelbu jako agresi.
Kromě mimořádného zasedání ukrajinského parlamentu, kde poslanci
rozhodnou o přijetí výjimečného stavu, který podepsal prezident Porošenko a
následně ho schválila ukrajinská bezpečnostní rada, svolala mimořádné jednání
i Rada bezpečnosti OSN. Ta Ruskou verzi incidentu odmítla.
Kerčský průliv spojuje cestu mezi Azovským a Černým mořem, evropskými a
světovými trhy. Je také důležitým regionálním místem pro globální obchod
s potravinami, obilím, ropou, nerosty a dřevem. Rusko přes průliv vybudovalo
most, který je jediným přímým spojením mezi ruskou pevninou a anektovaným
Krymem. Ukrajina si v červenci stěžovala, dva měsíce po otevření mostu, že
Rusko stavbu využívá k omezení námořní činnosti.
Lodě pluly z přístavu Odeša do Mariupolu. Skončily ale v Kerčském průlivu.
PROČ RUSKO-UKRAJINSKÉ VZTAHY VYESKALOVALY
V posledních několika měsících začalo Rusko prohledávat všechny lodě, které míří do
nebo z ukrajinských přístavů. Prohledávání lodí začalo krátce poté, co Ukrajina v březnu
zadržela rybářskou loď z Krymu. Podle Ruské federace je toto opatření nezbytné pro
jejich ochranu, kdy vyzdvihují obavy o Kerčský most, kterému jsou potenciální hrozbou
ukrajinští radikálové.

Prezidenti obou zemí navíc ztrácejí popularitu. Putinova obliba se ocitla na nejnižší
úrovni od anexe Krymu, po nezdařené důchodové reformě. Porošenka na druhou stranu
čekají v březnu 2019 prezidentské volby, kde se proti němu postaví stále více oblíbenější
expremiérka Julija Tymošenková. Opoziční politici Porošenka obviňují, že prosazením
výjimečného stavu odloží začátek prezidentské kampaně.
Incident také přišel pouhý týden před summitem G20 v Buenos Aires, kde se má setkat
ruský prezident Vladimir Putin s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který se
k dosavadní situaci zatím nevyjádřil.

