
KRYM – RUSKÝ ČI UKRAJINSKÝ? 

• Rozloha: 26 860 km² 

• Počet obyvatel: 1,9 – 2,3 mil.

• Většina populace Rusové

• 1243 Vpád Tatarů

• 1783 Ruské impérium

• 1921 Sovětská republika

• 1941 – 1944 Nacistická okupace

• 1954 darován Ukrajině

• 1991 Krym součástí Ukrajiny s autonomií

• Po připojení k Ruskému

impériu rusifikace 

• Ve 30. letech Stalinův 

teror

• 1944 Stalin deportoval

krymské Tatary a Řeky

do Střední Asie

• Odsunutí se mohli

vracet až v 90. letech

• Podepsáno 5.12.1994

• Zástupci Ukrajiny, Ruska, 

USA a Velké Británie

• Ukrajina se vzdala jaderných

zbraní

• Ostatní se zavázali 

respektovat ukrajinskou

nezávislost a suverenitu

• 2004 – Oranžová revoluce Juščenko x Janukovyč

• 2010 – Prezidentské volby Tymošenková x Janukovyč

• Listopad 2013 – Janukovyč odmítl podepsat dohodu s EU, začátek protestů

• Únor 2014 – Janukovyč utíká do Ruska, Tymošenková propuštěna z vězení

• Rusko zde mělo smluvně zajištěné námořní základny

• 24.2.2014 opustilo 10 000 Ruských jednotek základny, čímž spustily invazi

• 26.2.2014 Ruští vojácí obsadili parlament

• Před referendem přerušen přístup médiím

Podle zveřejněných výsledků:

• 90 % účast a drtivá převaha

volby přímé anexe

Podle interních informací Ruské

administrativy:

• 30 % účast a obě možnosti

měly podobnou podporu

• Referendum proběhlo bez 

účasti kompetentních 

pozorovatelů

• Zákaz dovozu zboží a investic

• Zákaz poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu

• Zákaz prodeje zboží a technologie pro: dopravu, telekomunikace, energetiku

• Zákaz poskytování služeb souvisejících s infrastrukturou

• Dopad ekonomických sankcí, Krym není soběstačný a Rusko ho musí dotovat

• Otevřen 19km dlouhý Kerčský most, který spojil Krym s Ruskem

• Růst penzí a platů, ale také inflace a zdražení z Ruska dováženého zboží

• Strmý pokles exportu, importu a investic, problémy s dodávkami vody a elektřiny

• Ruské banky na Krymu nefungují kvůli sankcím, úpadek turismu.

Ukrajina: 

Mezinárodní uznání

Ruská vojenská agrese

Budapešťské memorandum

Rusko:

• Výsledek referenda

• „Fašistický převrat na Ukrajině“

• Krym chtěl v 90. letech nezávislost

ZÁKLADNÍ INFORMACE

HISTORIE

ETNICKÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA KRYMU

BUDAPEŠŤSKÉ MEMORANDUM

VOJENSKÉ OBSAZENÍ KRYMU

VÝSLEDEK REFERENDA

CESTA KE KRIZI

PROTIRUSKÉ SANKCE TÝKAJÍCÍ SE KRYMU

EKONOMICKÁ SITUACE KRYMU

ARGUMENTY

• 16.3.2014 Referendum:

• a) „Chci aby se Krym připojil k Rusku“

• b) „Chci, aby o tom rozhodla loutková vláda“

PUTINOVA POPULARITA
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