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V Kanadě žije druhá
nejpočetnější ukrajinská
krajanská komunita na světě.
A válkou trpícím Ukrajincům
pomáhá ze všech sil. Stejně
tak čeští krajané. „Například
Thomas A. Bata se svými
přáteli pomáhá s přijímáním
běženců. Mnozí posílají
pomoc do ČR. Platí to i pro
potomky prvních českých
kovbojů,“ říká v rozhovoru
pro LN velvyslanec
v Kanadě Bořek Lizec.

IVETA KŘÍŽOVÁ

LNKanada je členem NATO, se-
verním sousedem Ruska v Ark-
tidě a silným zastáncem meziná-
rodního řádu založeného na
pravidlech. Je zřejmé, že v sou-
vislosti s pokračující ruskou in-
vazí na Ukrajině je v sázce mno-
ho strategických zájmů Kana-
dy. Jak se země k válce staví?
Kanaďané si uvědomují, že se

svět 24. února změnil a stal se bo-
hužel méně bezpečný. Stejně
jako všichni civilizovaní lidé sle-
dují se zděšením, co Rusko na
Ukrajině páchá. Otevřeně hovoří
o válečných zločinech a potřebě
jejich potrestání. Rusko vojensky
napadlo svého souseda a popřelo
tak základní princip mezinárodní
stability. Kanadská diplomacie se
zapojuje do úsilí udržet a dále roz-
šířit koalici 141 zemí, které hlaso-
valy pro odsouzení Ruska ve Val-
ném shromáždění OSN.
Ruský útok na Ukrajinu také

upozornil na to, v jak strategicky
složité situaci Kanada je. Nece-
lých 40 milionů Kanaďanů obývá
druhou největší zemi světa a úze-
mí sousedící s Ruskem jsou v pod-
statě neosídlená. Kanaďané nyní
musejí posílit svou obranyschop-
nost a budou se přitom soustředit
právě na svou severní hranici
v Arktidě. Prioritou je investovat
do kapacit NORAD, společného
velitelství protivzdušné obrany
USA a Kanady. Stávající radaro-
vé systémy v Arktidě z počátku
80. let nejsou schopny zachytit na-
příklad nadzvukové střely, který-
mi Rusko disponuje. Kanada se
také zaměří na zlepšení svých
schopností rychle vyslat do Arkti-
dy pozemní i námořní jednotky.

LN Panuje naprostá jednota ka-
nadské politické scény v podpo-
ře Ukrajiny?
Ano, panuje. Osobně jsem ji

mohl sledovat i v kanadském par-
lamentu při online vystoupení
ukrajinského prezidenta Zelenské-
ho přerušovaném potleskem ve
stoje a provoláváním „Slava Ukra-
jini!“ V reakcích předsedů všech
parlamentních stran byla jedno-
značná podpora Ukrajiny zřejmá.
Některé opoziční strany by nicmé-
ně podpořily i kroky, ke kterým
vláda zatím nepřistoupila – Kon-
zervativci leteckou ochranu hu-
manitárních koridorů, Zelení do-
konce bezletovou zónu.
Často v Kanadě zmiňuji podob-

nost situace, které od ruské anexe
Krymu čelí Ukrajina, s nejsmut-
nějšími kapitolami naší historie.
Řada z nich má i svůj kanadský
kontext. Při projevu prezidenta
Zelenského jsem myslel i na pre-
zidenta Beneše, který rovněž
k oběma komorám parlamentu

promlouval v roce 1943. Snažil
se získat podporu pro poválečné
obnovení Československa, a to
v předmnichovských hranicích.
V řadách Československé armá-
dy tehdy bojovali za naši svobo-
du i kanadští Ukrajinci původem
z Podkarpatské Rusi.

LN Rezonuje Ukrajina i v běž-
ném kanadském životě, mezi ve-
řejností?
Silná podpora je v Kanadě cítit

všeobecně. Podobně jako u nás je
tu válka na Ukrajině nejsledova-
nějším tématem vmédiích, na uli-
cích jsou k vidění ukrajinské ná-
rodní barvy a konají se sbírky.
Hlavní média mimochodem oce-
nila kreativitu tetovacího salónu
New Moon, který za stodolarový
příspěvek na pomoc Ukrajině na-
bízel speciálně vytvořené motivy
Molotovova koktejlu či tanku ta-
ženého traktorem.
Tatérka Milena Fusco takto

chtěla připomenout i osud své ma-
minky, která opustila Českoslo-
vensko v roce 1968. V Kanadě za
Studené války našlo nový domov
více než 36 tisíc Čechoslováků.
Mnozí z nich, stejně jako emigran-
ti z dalších zemí bývalého sovět-
ského bloku, vnímají ruskou inva-
zi zvláště emotivně jako velmi
smutné déjà vu. Na osud svých ro-
dičů, kteří opustili ČSR v roce
1949, nezapomněl ani Robert
Tmej, předseda kanadského Soko-
la a Masaryktownu. Léta se zasa-
zuje o vytvoření památníku obě-
tem komunismu v Ottawě, které
podporuje i Česká republika. Za
toto své úsilí byl nyní svérázným
způsobem „oceněn“. Rusko totiž
na svůj sankční seznam kanad-
ských občanů zařadilo kromě nej-
vyšších představitelů země právě
podporovatele zmíněného památ-
níku, včetně pana Tmeje. I tento
krok ilustruje, jak silně se putinov-
ské Rusko staví do role pokračo-
vatele Sovětského svazu. Ne-
distancuje se ani od hrůz, které ko-
munistické režimy spáchaly.

LNKanada byla vždy k přistěho-
valcům velice vstřícná. Jak je
tomu nyní v případě ukrajinské
migrace?
Kanada ročně přijímá více než

300 tisíc imigrantů, což je klíčové
pro fungování země. O cestu do
Kanady již požádalo více než
112 tisíc ukrajinských osob, při-
cestovalo jich zatím pouze šest ti-
síc. Odhodlání pomáhat vyjadřu-
je ukrajinská krajanská komunita.
I tady bychom našli analogii
s naší historií, když starší české
imigrační vlny pomáhaly novým
emigrantům v roce 1968. Čecho-
kanaďané rozhodně nezapomněli,
že kdysi sami potřebovali podpo-
ru a obracejí se na mě s nabídka-
mi pomoci. Například Thomas
A. Bata se svými přáteli pomáhá
s přijímáním běženců v Kanadě.
Mnozí pak posílají pomoc do ČR.
Platí to i pro potomky prvních čes-
kých kovbojů, například Josefa
Gaschnitze, vnuka největšího čes-
kého farmáře v Kanadě a také
podporovatele obnovy Českoslo-
venska za 2. světové války.

LN Jaké podmínky kanadské úřa-
dy pro vstup Ukrajinců stanovi-
ly? Je podmínkou víza odchod
z Ukrajiny po 24. únoru? V Čes-
ku jsou totiž údajně i případy
Ukrajinek, které v zemi žijí pět
let a nyní se přesouvají do Kana-
dy, protože se jim otevřela.
Kanadská vláda se nepřiklonila

ke zrušení vízové povinnosti pro

ukrajinské občany. Vytvořila pro
ně ale speciální program, v jehož
rámci mohou v Kanadě pobývat
až tři roky, pracovat, navštěvovat
školy a jsou jim také odpuštěny ví-
zové a další poplatky. Program je
určen všem, kteří hledají bezpeč-
né útočiště v Kanadě v době, kdy
pro ně není bezpečné se vrátit do
vlasti. Podmínka odchodu po
24. únoru explicitně zmíněna
není. Je však otázkou, do jaké
míry kanadské úřady zohlední pří-
padný dřívější pobyt mimo Ukra-
jinu při vízovém řízení. Vízový
proces je nicméně pro každý stát
vysoce interní záležitost, a tak by
odemě nebylo seriózní postup ka-
nadských úřadů odhadovat.

LNUkrajinská diaspora je v Ka-
nadě důležitým volebním blo-
kem. Jak je v zemi početná?
Oficiálně se v roce 2016 ve sčí-

tání lidu přihlásilo k ukrajinskému
původu téměř 1,4 milionu kanad-
ských občanů. Přibližně desetina
z nich hovoří ukrajinsky. Jde o dru-
hou největší ukrajinskou diasporu
po Rusku. Jak dnes Kanaďané ote-
vřeně přiznávají, startovní pozice
pro Ukrajince a další slovanské ná-
rody nebyla v anglosaském světě
vůbec jednoduchá. Ukrajinská kra-
janská komunita může být dnes
o to více právem hrdá nejen na své
zásluhy o rozvoj Kanady, ale i mi-
mořádné individuální úspěchy
svých členů, a to i ve vrcholné poli-
tice. Na přelomu 80. a 90. let byl
Ray Hnatyshyn generálním guver-
nérem Kanady, Gary Filmon pre-
miéremManitoby, Roy Romanow
premiérem Saskatchewanu a Syl-
via Fedoruková guvernérkou stej-
né provincie. Zastoupení ukrajin-
ské menšiny v kanadské politice
je impresivní i v současnosti. Nej-
vyšší funkci zastává vicepremiér-
ka Chrystia Freelandová. Ukrajin-
ské kořeny mají také například
dva členové Skupiny přátel České
republiky v Kanadském parlamen-
tu, Liberálka Julie Dzerowiczová
a Konzervativec James Bezan.

LN Od kdy se ukrajinská migra-
ce do Kanady datuje?
Na konci 19. století se pro Ka-

nadu stalo existenční prioritou
osídlení západní Kanady. Zaháji-
la reklamní kampaň, která nabíze-
la půdu zdarma a prezentovala Ka-
nadu jako „nové Eldorado“. V Ev-
ropě i Spojených státech měla síť
agentů, placených za každého zís-
kaného osadníka. Střední a vý-
chodní Evropa měla mezi nově
příchozími velmi silné postavení.
Přistěhovalci s původem z této
části světa přicházeli jak přímo
z Evropy, tak ze Spojených států
jako potomci dřívějších imigrač-
ních vln. Tímto způsobem se tvoři-
la i česko-kanadská komunita.
Ukrajinci však měli v kanadských
prériích mnohem silnější zastou-
pení. Dodnes se také k ukrajinské-
mu původu hlásí v Manitobě 14,5,
v Saskatchewanu 13,4 a v Albertě
9,3 procent obyvatel.
Výrazné postavení Ukrajinců

v západní Kanadě si uvědomoval
i nejvýznamnější Čech pionýr-
ských dob Kanady František Do-
jáček, který byl nejen veleúspěš-
ným podnikatelem, ale také klíčo-
vým podporovatelem naší samo-
statnosti v Kanadě za obou světo-
vých válek. Knihy, noviny a další
zboží dodával Čechům, Něm-
cům, Polákům, Chorvatům, Slo-
vákům a dalším národnostem.
Především se ale zaměřoval prá-
vě na silnou ukrajinskou komuni-
tu a tomu také odpovídal název
jeho firmy Ukrainian Booksellers
& Publishers Ltd.

LN Ukrajinu osidlovala také vý-
razná skupina volyňských Če-
chů. Jak se část z nich dostala
do Kanady?
Ve druhé polovině 19. století

Češi z politických i ekonomic-
kých důvodů odcházeli do USA
a také do Ruska. V Rusku však po-
stupně ztráceli slíbené svobody,
a tak se později velká část z nich
rozhodla zkusit ještě jednou štěstí
jinde, tentokrát v Novém světě.

Češi z Krymu si například založi-
li Nový Hradec v americké Sever-
ní Dakotě. Češi z Volyně pak ve
velkém počtu proudili do Kana-
dy. Jejich první vesnice s názvem
Gerald vznikla poblíž nejstarší
české osady v Kanadě, saskat-
chewanského Kolína. Jen v již-
ním Saskatchewanu volyňští Češi
pak vybudovali dalších osm ves-
nic. K Ukrajincům, se kterými
žili po desetiletí ve Volyni, měli
přirozeně blízko i po příchodu do
Kanady. Příkladem může být
vznik jejich osady v blízkosti
ukrajinské vesnice Tolstoi v Ma-
nitobě.

LN Má Česko s potomky těchto
nejstarších generací krajanů ně-
jaké kontakty?
Před příjezdem do Kanady

jsem si zdejší českou historii se
zájmem nastudoval. Řada zmíně-
ných vesnic volyňských Čechů za-
ložila za 2. světové války poboč-
ky Československého národního
sdružení a doslova bojovala za zá-
chranu Československa. Ann
Martinovská z vesnice Gerald na-
psala do Památníku českosloven-
ské Kanady v roce 1943: „Šest na-
šich chlapců je u kanadské armá-
dy v zámoří a řada z nich se na
boj připravuje v Kanadě. S hrdos-
tí mohu říci, že ačkoliv naši pra-
prarodiče opustili Čechy před
více než sto lety, všichni naši po-
tomci stále mluví česky nebo slo-
vensky. Jsme hrdí na náš česko-
slovenský původ.“ Záleží mi na
tom, abych potomky těchto kraja-
nů vyhledal a řekl jim, že jsme na
pomoc jejich prarodičů a rodičů
nezapomněli. Příliš dobových
a už vůbec aktuálních informací
k dispozici bohužel není.
Navázat s nimi kontakt, někdy

i po více než půl století, je až de-
tektivní práce. Když mi pak ale
devadesátiletá dáma narozená
v Kanadě česky řekne, že má ná-
vštěva v jejich městečku v dopro-
vodu kanadského poslance byla
nejkrásnějším dnem v jejím živo-

tě, je to i odpověď na otázku, zda
to má smysl. I tyto komunity se
mě nyní ptají, jak nejlépe mohou
pomoci.

LN Jak početná je v zemi ruská
diaspora? Zaznamenal jste
z její strany výrazné protiputi-
novské protesty?
Ruská diaspora v Kanadě ofi-

ciálně zahrnuje 600 tisíc Kanaďa-
nů. Řada z nich vystupuje vmédi-
ích. Hovoří o povinnosti odsou-
dit ruské zločiny na Ukrajině,
a to zvláště v situaci, kdy je větši-
na jejich národa pod vlivem pro-
pagandy a ani se o nich nedozví.
Snaží se dokázat, že neplatí rov-
nítko mezi ruským národem a pu-
tinovským režimem. Jsou si vědo-
mi, že jim za podobná vystoupe-
ní v Rusku hrozí přísné tresty
a že se tedy do Ruska možná už
nikdy nebudou moci vrátit a se-
tkat se tam se svými příbuznými
a přáteli.

LN Byť má Kanada k Evropě
„lidsky“ blízko, v jejím zahra-
ničněpolitickém zorném poli je
i Čína. Jak je v Kanadě čtena
role Číny v současném konflik-
tu? Rostou obavy, že Čína situa-
ce ekonomicky i vlivově využi-
je?
Obecně se pozornost Kanady,

stejně jako Spojených států, v po-
sledních letech prioritně upírala
právě na Čínu. To do značné míry
současná situace koriguje. Kana-
da se v nedávné minulosti dostala
pod velký čínský tlak poté, co na
základě amerického zatykače za-
držela finanční ředitelku společ-
nosti HuaweiMengWan-čou. Ce-
lou kanadskou společnost silně za-
sáhlo především téměř tříleté od-
vetné věznění dvou kanadských
občanů ve velmi tvrdých podmín-
kách.
Kanada tedy nemá o Číně žád-

né iluze. Snaží se vůči ní uplatňo-
vat politiku tzv. čtyř „c“: „coe-
xist“ (koexistovat), „compete“
(soupeřit), „cooperate“ (spolupra-
covat) a „challenge“ (konfronto-
vat). Pozorně sleduje vývoj situa-
ce v Hongkongu, kde žije přibliž-
ně 300 tisíc jejích občanů. Kanad-
ský parlament také jako první na
světě označil čínské zločiny pá-
chané na ujgurské menšině za ge-
nocidu. Kanada obavy z mož-
ných kroků Číny v nynější situaci
neskrývá. Klade důraz na maxi-
mální mezinárodní úsilí Čínu pře-
svědčit, aby nestála na straně Rus-
ka a také se nepokusila součas-
nou situaci využít, a to třeba i vo-
jensky.

Slavnost početné ukrajinské diaspory v Torontu. Dole kanadské letouny při cvičení. FOTO VIDIA.UA A NORAD
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■ Vystudovaný ekonom
a absolvent vídeňské
Diplomatické akademie působí
na ministerstvu zahraničí už více
než dvacet let. Transatlantickými
vztahy se zabývá od svých
univerzitních let.

■ Na postu velvyslance v Kanadě
působí od podzimu 2019.
V severoamerickém regionu
není nováčkem. Před kanadskou
ambasadorskou misí šéfoval
v letech 2014 až 2019 generálnímu
konzulátu v Chicagu, byl rovněž
mluvčím a koordinátorem Valného
shromáždění při Stálé misi při OSN
v New Yorku.

■ Je ženatý a má jednoho syna.

Kanada posílí obranu v Arktidě


