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Anotace Současné napětí na Ukrajině je nahlíženo z perspektivy  dějin a odlišného 

historického vývoje jednotlivých ukrajinských regionů.  



K východu nebo západu 

• S napětím sledujeme události v současné 

Ukrajině. Po odtržení Krymu a připojení k 

Ruské federaci usilují o podobný krok i 

separatisté na východě země, tedy v části 

s velkým procentem obyvatelstva ruské 

národnosti. 
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Od současnosti do minulosti… 

• Současná Ukrajinská republika vyhlásila 

nezávislost roku 1991 po rozpadu Sovětského 

svazu. 

• Hrozící občanská válka má kořeny v odlišném 

historickém vývoji jednotlivých regionů: 

– západní část je spíše „proevropská“ (a usiluje 

o vstup o EU),  

– východ a v menší míře i jih je kulturně a 

politicky orientován na Rusko (a usiluje o 

připojení). 



Kyjevská Rus 

• První stát na Ukrajině 

vznikl v 9. století –

Kyjevská Rus 

(zahrnoval i ruská 

území a Bělorusko) 

• = 1. stát východních 

Slovanů 

• kníže Vladimír I. zde 

přijal koncem 

10.století křesťanství 
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Zlatá horda 

• Od 13.století  od východu přicházeli 

Mongolové (Tataři) a roku 1240  zpustošili 

centrum slovanského státu, Kyjev  

• Na obsazených územích budovali vlastní 

stát – Zlatou hordu 

 

 

 

•   

 



Mezi východem a západem 

• V době úpadku Zlaté hordy: 

• západní  část Ukrajiny (po řeku Dněpr) se 

stává součástí Litevského velkoknížectví 

(šířeno katolictví), 

• v jižní vzniká Krymský chanát, 

mongolský nástupnický stát, 

• východní spadá pod vliv Moskevské Rusi 

(šířeno pravoslaví, ruská kultura, jazyk). 



Vývoj západní Ukrajiny 

• Pod vlivem Litvy 

• Po podpisu polsko–litevské unie přechází 

pod moc polské šlechtické republiky, tzv. 

Rzeczpospolity (trvá od podpisu Lublinské unie 

1569 do třetího dělení Polska 1795) 
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Dělení Polska 

- konec polské nadvlády 
• Na konci 18.století využili slabosti polské 

šlechtické republiky její mocní sousedé a 

během tzv. trojího dělení si polský stát 

„rozebrali“ 

• Území pravobřežní Ukrajiny (na západ 

od Dněpru) bylo roku 1795 připojeno k 

Rusku 
• (Halič a Bukovinu získala habsburská monarchie, zbylé 

území Polska zabralo Prusko) 

 



Ruská nadvláda 

• Ruská carevna Kateřina II. Veliká tak 

ovládla téměř celé území dnešní 

Ukrajiny, a to včetně Krymu 

• roku 1783 totiž dosáhla vytouženého cíle -  

porazila Krymský chanát a získala přístup 

k Černému moři 

• V celé zemi začalo být důsledně 

podporováno pravoslaví, šířena ruská 

kultura a jazyk 

 



Pád ruského impéria   

• Pádu Romanovců Ukrajina využila: 

• k vyhlášení Ukrajinské lidové republiky s 

centrem v Kyjevě (1918 -1920), 

• ale také: 

• k vyhlášení Bolševické Ukrajinské republiky s 

centrem v Charkově (vznik 1917). 

• = ilustruje orientaci velké části 

obyvatelstva na Rusko a ukazuje důsledek 

migrace v předchozích staletích 



SSSR 

• 1922 Ukrajina jako  

Sovětská ukrajinská 

republika začleněna 

do právě vzniklého 

Sovětského svazu   
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Význam Ukrajiny pro SSSR 

• = obilnice Ruska 

• Centrum těžkého průmyslu – za ním sem 

přichází ruské obyvatelstvo – jedná se o 

jednu z mnoha přesídlovacích akcí 



??? 

• 1. Názvy států, jimž patřilo území Ukrajiny, 

zapište ve správném pořadí: 

– Litevské velkoknížectví 

– Zlatá horda 

– Sovětský svaz 

– Kyjevská Rus 

– Rzeczpospolita 



??? 

• 2. Do textu doplňte chybějící pojmy   

 První stát východních Slovanů…. 

 Kočovné kmeny, které smetly slovanský stát… 

 Poloostrov v Černém moři… 

 Centrum ruských knížectví, později hlavní město… 

 Hlavní soupeř  Ruska na západní hranici… 

 Název polské šlechtické republiky… 

 Jméno řeky, která sloužila jako západní hranice ruského vlivu… 

 Zkrátka celého názvu Sovětského svazu… 

     Hlavní plodina, kterou Ukrajina zásobovala Rus … 

 Jméno carevny, která připojila pravobřežní Ukrajinu… 

 Převažující náboženství ve východní části Ukrajiny… 

 



Zdroje fotografií, není-li uvedeno jinak, dostupné 

pod licencí Creative commons, cit. 20.4.2014 
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