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vůči hlavním zahraničně politickým partnerům – EU, NATO, Ruské federaci a 

Společenství nezávislých států. Sledovány jsou změny tohoto vymezení v kontextu 

vnitropolitického i mezinárodně politického vývoje. Zahraničně politické preference 
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Projekt diplomové práce – Petra Cibulková 

Zahraničně politická orientace Ukrajiny 

 

Rozpad sovětského bloku a následně SSSR znamenal zásadní změnu vnějších i 

vnitřních podmínek existence dosavadních svazových republik. V jejich případě tak 

nedochází jen k posunu ve vnímání sebe sama v mezinárodním kontextu, ale i k potřebě 

vyrovnat se s nově nabytou státností a národní nezávislostí. Vývoj Ukrajiny, podobně 

jako dalších postsovětských států, ukazuje na komplexnost tohoto procesu.  

V případě Ukrajiny nebylo možné postavit specifičnost ukrajinské identity, která 

by legitimizovala státní nezávislost, čistě na etnickém základě. Do hry nutně vstupovalo 

regionální rozdělení země, dané jejím historickým vývojem, které se promítalo i do 

jazykových a náboženských otázek.  

Hledání „národní“ identity je proto komplikovanější. Vzhledem k problémům 

konstruování vnitřní identity mohla role integrujícího faktoru (celospolečenského 

konsensu) připadnout zahraniční politice jako nástroji definujícího specifičnost 

Ukrajiny vůči vnějšímu prostředí. Z tohoto pohledu se jako klíčová ukazují vymezení 

Ukrajiny ve vztahu k Rusku a Evropě (západní a střední). Hlavními aktéry jsou 

především politické elity, které jsou rozhodující v procesu formování státu a zahraniční 

politiky. 

 Diplomová práce se zaměří na problematiku vymezení zahraničně politických 

priorit Ukrajiny, tj. především na roli Ruska, Společenství nezávislých států, Evropské 

unie a USA, resp. Severoatlantické aliance. Práce by měla zahrnovat období po 

vyhlášení nezávislosti Ukrajiny do současnosti tak, aby bylo možné zachytit i případné 

změny v souvislosti s tzv. oranžovou revolucí. 

 Zpracování tématu se bude opírat především o analýzu primárních pramenů, tj. 

dokumenty ukrajinské zahraniční politiky a projevy hlavních politických aktérů. 

Sledován přitom bude význam, jaký tito aktéři přikládají jednotlivým směrům 

ukrajinské zahraniční politiky. 

  



9 
 

Literatura: 

Monografie 

Bihl, W.: Russland und die Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion. Berlin, Duncker 
und Humbolt, 1996, ISBN 3-428-08881-6. 

Bukkvoll, T.: Ukraine and European Security. London, The Royal Institute of 
International Affairs, 1997, ISBN 1-85567-465-3. 

Clem, J., Popson, N. (eds.): Ukraine and its Western Neighbors. Washington, Woodrow 
Wilson International Center for Scholars, 2000. 

Hryniv, O.: Ukrajina i Rosija: partnerstvo čy protystojannja? L'viv, Instytut 
narodoznavstva NAN Ukrajiny, 1997, ISBN 966-02-0203-2. 

Kappeler, A.: Der schwierige Weg zur Nation : Beiträge zur neueren Geschichte der 
Ukraine, Wien, Böhlau, 2003, ISBN 3-205-77065-X. 

Krämer, H.: Russland und die Ukraine : die Politik Moskaus gegenüber Kiew seit dem 
Ende der Sowjetunion. Vierow bei Greifswald, SH-Verlag, 1996, ISBN 3-89498-038-9. 

Lupiy, B.: Ukraine and European security: international mechanisms as non-military 
security options for Ukraine. Frankfurt am Main, Peter Lang, 1996, ISBN 3-631-30356-
4. 

Miller, A. I. (ed.): Rossija - Ukraina : istorija vzaimootnošenij, Institut slavjanovedenija 
i balkanistiki (Rossijskaja akademija nauk), Moskva, 1997, ISBN 5-88766-015-5. 

Müler, D.: Die Aussen- und Sicherheitspolitik der Ukraine seit 1990/91: 
Herausforderungen, Leistungen und Perspektiven. Zürich, Forschungsstelle für 
Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse, 1998, ISBN 3-905641-56-9. 

Parakhonsky, B. [et al.]: Ukraine 2000 and beyond: geopolitical priorities and scenarios. 
Kyiv, Academpress, 1999, ISBN 966-554-023-8. 

Pavliuk, O.: The European Union and Ukraine: the need for a new vision. Prague, 
EastWest Institute, c1999, ISBN 80-238-7715-1. 

Pichovšek, V. [et al.]: Rosija, jaku my- : pozyciji polityčnych syl Rosiji stosovno 
majbutn'oho Ukrajiny j Spivdružnosti Nezaležnych Deržav ta pozyciji polityčnych syl 
Ukrajiny stosovno. Kyjiv, Ukrajins'kyj Nezaležnyj Centr Polityčnych Doslidžen', 2000.  

Ukraine, Central Europe and Slovakia : interests in and prospects for cooperation. 
Bratislava. Slovak Foreign Policy Association, 1997, ISBN 80-967745-3-0. 

 

Články, studie 

Browning, Ch.; Joenniemi, P.: The European Union’s Two Dimensions: The Eastern 
and the Northern. In: Security Dialogue, Vol. 34/4, 2003, p. 463-478. 

Cichocki, B.: The Eastern External Border of the Enlarged European Union, CES 
Studies no.14, August 2004 (http://www.osw.waw.pl/en/epub/eprace/14/01.htm) 

Emerson, M.: Deeping the Wider Europe. Centre for European Policy Studies, 2004. 
http://www.ceps.be/wp.php?article_id=296. 



10 
 

Garnett, S., Kobrinskaya, I. (eds.): Ukraine: Problems of Security. Occasional Papers, 
#12, The Carnegie Moscow Center, November 1996. 

Garnett, S., Moshes, A.: Russia and Its Neighbors. Occasional Papers, #1, The 
Caarnegie Moscow Center, June 1995. 

Haukkala, H.: A Hole in the Wall? Dimensionalism and the EU’s „New Neighbourhood 
Policy“. Working Papers 41/2003, Finnish Institute of International Relations, Helsinki 
2003. 

King, Ch.: The New Near East. In: Survival, Vol. 43/2, 2001, p. 49-67. 

Light, M.; White, S.; Löwenhardt, J.: A wider Europe: the view from Moscow and 
Kyiv. In: International Affairs, Vol. 76/1, 2000, p. 77-88. 

Moshes A.: Ukraine in tomorrow’s Europe. FIIA Report 4/2003. Finnish Institute of 
International Relations, Helsinki 2003.  

Moshes, A.; Koktysh, K.: Meždu Vostokom i Zapadom: Ukraina i Belorussia na 
jevropejskom prostranstve. Carnegie Moscow Center, Moscow, 2003. 

Poselsky, V.: The frontiers of Europe in the light of the Wider Europe’s strategy. In: 
European Political Economy Review, Vol. 2/1, 2004, p. 51-74. 

Splidsboel-Hansen, F.: GUUAM and the Future of CIS Military Cooperation. In: 
European Security, Vol. 9(4), 2000, p. 92-110. 

Uvalic, M.: Regional Cooperation and the Enlargement of the European Union: Lessons 
Learned?. In: International Political Science Review. Vol. 23/3, 2002, p. 319-333. 

Ukraine and Russia: mutual relations and the conditions that determine them. CES 
Studies no. 3, November 2001 (http://www.osw.waw.pl/en/epub/eprace/03/01.htm) 

 
 

 

 

4. 2. 2005 



11 
 

1. Úvod 
Pozornost věnovaná východní Evropě v posledních letech výrazně vzrostla. 

Rozšíření Evropské unie o bývalé socialistické státy s sebou přineslo nejen posun hranic 

tohoto integračního seskupení, ale i přesun těžiště spolupráce rozšířené EU dále na 

východ. To bylo ostatně vyjádřeno i přijetím Evropské politiky sousedství jako nové 

koncepce, doplňující dosavadní nástroje Společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

EU. Podobně i dvojí rozšíření Severoatlantické aliance ponechalo před vstupní branou 

již jen několik zájemců, mimo jiné z řad postsovětských států.  

Na druhé straně ekonomické ozdravění Ruska po finanční krizi z roku 1998 a 

relativně vysoký a stabilní ekonomický růst, který až do nedávna zaznamenávalo, 

přispívaly k politické emancipaci Ruska. Ta se mimo jiné projevovala snahou o 

obnovení, resp. posílení dominantní pozice v postsovětském prostoru, který Rusko 

považuje za svou přirozenou sféru vlivu. V duchu multipolárního vidění mezinárodních 

vztahů přitom aktivity Evropské unie a dalších západních politických, bezpečnostních a 

ekonomických struktur v prostoru bývalého Sovětského svazu interpretuje 

přinejmenším jako problematické, často jako hrozbu. 

Vnitropolitické změny, které v poslední době proběhly v několika státech 

bývalého Sovětského svazu v podobě „barevných revolucí“, proto znovu otevřely 

diskusi o jejich dalším vývoji a zahraničně politickém směřování, formovaných do 

značné míry právě v kontextu jejich vztahu k Rusku na straně jedné a západním 

strukturám na straně druhé. 

Ukrajinská „oranžová revoluce“, která proběhla na sklonku roku 2004, byla 

považována za zásadní vnitropolitickou změnu, s níž byly spojovány naděje nejen na 

urychlení politické a ekonomické transformace Ukrajiny, ale i na definitivní příklon 

k prozápadní zahraničně politické orientaci.  

Přestože Ukrajina již od druhé poloviny 90. let deklarovala plnou integraci do 

západních politicko-ekonomických a později i bezpečnostních struktur jako jednu ze 

svých zahraničně politických priorit, praktická politika vyvolávala pochybnosti o 

schopnosti i ochotě tehdejší ukrajinské politické reprezentace realizovat kroky, které by 

vedly k naplnění těchto deklarací.  

Vnitropolitické změny z konce roku 2004 znamenaly nástup pro-reformě a 

výrazně prozápadně orientované politické reprezentace v čele s nově zvoleným 



12 
 

prezidentem Viktorem Juščenkem. Silná pozice jeho politického oponenta Viktora 

Janukovyče spolu s ústavními změnami, které s platností od roku 2006 oslabovaly 

pravomoci prezidenta ve prospěch parlamentu a vlády, ovšem dávaly tušit, že další 

vývoj Ukrajiny bude ve znamení složitého hledání vnitropolitického konsensu. To se 

projevilo po parlamentních volbách v roce 2006, po kterých následovala zdlouhavá 

jednání o sestavení vládní koalice. „Oranžovým táborem“, považovaným za garanta 

zachování změn dosažených v roce 2004, zmítaly vnitřní spory a na křeslo premiéra tak 

nakonec usedl Viktor Janukovyč. 

Nicméně i poté měla být kontinuita zahraničně politické linie zajištěna jednak 

tím, že podle ústavy je rozhodování o koncepci a realizaci zahraniční a bezpečnostní 

politiky země v kompetenci prezidenta, a jednak dohodou o základních prioritách 

vnitřní a zahraniční politiky mezi „Naší Ukrajinou“ a členy tzv. Antikrizové koalice – 

Stranou regionů, socialisty a komunisty – v podobě tzv. Deklarace národní jednoty. 

Následující měsíce ale ukázaly, že ani tato dohoda k vyjasnění pozic 

jednotlivých aktérů ukrajinské politiky nevedla. Kompetenční spory mezi prezidentem a 

premiérem, jejichž podstatou jsou ústavní změny z roku 2004, resp. nedořešenost či 

odlišný výklad některých ustanovení, určovaly následný vnitropolitický vývoj. 

Rozhodování o zahraničně politických krocích bylo přitom jednou z oblastí, kam se tyto 

spory promítaly. 

Situaci neuklidnily ani předčasné parlamentní volby na podzim roku 2007. 

Výsledky potvrdily silnou pozici Strany regionů v čele s Viktorem Janukovyčem a 

přerozdělení sil v rámci „oranžového tábora“ – klesající podporu straně Naše Ukrajina a 

naopak sílící pozici Bloku Julie Tymošenko. Přestože jmenování Julie Tymošenko 

premiérkou nové vlády se zdálo vytvářet příznivé podmínky pro realizaci cílů 

nastolených „oranžovou revolucí“, základní problém ohrožující vnitřní stabilitu země, 

tj. soupeření o moc, je i nadále přítomný. 

Zahraničně politická témata hrají v těchto sporech spíše zástupnou roli, takže je 

to spíše vnitropolitická nestabilita Ukrajiny, která vyvolává pochybnosti o stabilitě 

zahraničně politické orientace země. Zdůrazňováno je v tomto kontextu regionální 

rozdělení země, charakterizované kromě jiného i rozdíly v preferencích obyvatelstva 

ohledně intenzity spolupráce s Ruskem a Západem, které se logicky odráží i ve volební 

geografii. 
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Tato práce se pokusí otázku eventuálního radikálního přeorientování zahraniční 

politiky Ukrajiny v případě vnitropolitických změn tématisovat. Práce se zaměří na 

zachycení míry (dis)kontinuity zahraničně politické orientace nezávislé Ukrajiny, resp. 

vymezení vůči základním vnějším aktérům – Evropské unii, resp. západním politickým, 

bezpečnostním a ekonomickým strukturám a Rusku, resp. post-sovětskému prostoru. 

Tyto otázky přitom budou sledovány na dvou rovinách – prezidentské a občanské. Práce 

si neklade za cíl podat podrobný přehled o vývoji zahraniční politiky nezávislé 

Ukrajiny. Jednotlivé události budou analyzovány jen v souvislosti s definováním 

ukrajinské zahraničně politické orientace. 

 

1.1 Teoretická východiska 

Rozpad Sovětského bloku a následně Sovětského svazu znamenal zásadní 

změnu vnějších i vnitřních podmínek existence dosavadních svazových republik SSSR. 

V případě těchto nově nezávislých států dochází nejen ke změně mezinárodního 

kontextu jejich dalšího vývoje, ale vzniká zároveň potřeba vyrovnat se s nově nabytou 

státností a národní nezávislostí.  

Vývoj postsovětských států po roce 1991 přitom ukazuje na složitost a 

komplexnost procesu formování národní identity, kterou často nebylo možné postavit na 

etnickém základě, případně takové pokusy zvyšovaly nebezpečí vnitropolitického 

konfliktu, a vzhledem k historickému vývoji regionu byl často problematický i odkaz na 

teritoriální kontinuitu nově nezávislých států. 

Ukrajina je přitom jedním ze států, který se musel vyrovnat s oběma výše 

zmíněnými faktory. Vnitřní situace neposkytovala dostatečnou základnu pro společné 

(celospolečenské) pojetí národní identity, která by jasně odkazovala na „the images of 

individuality and distinctiveness (‚selfhood‘) held and projected by an actor and formed 

(and modified over time) through relations with significant ‚others‘.“1 

Vymezení vlastní pozice vůči „my“ a vnějším „oni“ je přitom obvykle odrazem 

národní identity, resp. jedním z jejích projevů. V takové situaci potom může vzrůst 

význam formování zahraniční politiky na nejvyšší úrovni, resp. stabilita základní 

zahraničně politické orientace státu a definování jeho role ve vztahu k vnějšímu 

                                                 
1 Katzenstein, P. (ed.): The Culture of National Security. Norms and Identity in World Politics. New 
York: Columbia University Press, 1996, s. 59. 
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prostředí, které přičleňují zahraničně politickým prioritám významy relevantní 

z hlediska mezinárodní situace a které zároveň odrážejí rozdíly v preferencích uvnitř 

země. 

Pojetí formování zahraničně politické orientace Ukrajiny použité v této práci 

vychází z konstruktivistického přístupu ke zkoumání mezinárodních vztahů. 

Konstruktivismus je založen na přesvědčení, že sociální realita není objektivně daná, ale 

je výsledkem sociální interakce mezi aktéry. Chování aktéra je proto podle 

konstruktivistů určováno nejen materiálními faktory, ale i faktory normativními.2  

Normativní faktory ovlivňují aktéra při jeho zvažování možného chování, tj. do 

jeho rozhodování vstupuje otázka souladu případné akce s normami, které jsou součástí 

identity aktéra.3 Zároveň jsou důležité i pro odůvodnění chování aktéra, tj. odkazem na 

normy aktér ospravedlňuje konkrétní akci.4 Mezi aktérem a strukturou (prostředím) 

přitom existuje vzájemně konstitutivní vztah, tj. identita aktéra se utváří či reprodukuje 

v interakci s prostředím a stejně tak prostředí je utvářeno a reprodukováno chováním 

aktéra.5 Projevy těchto vzájemných vazeb lze sledovat v zahraniční politice státu. 

Zahraničně politická orientace Ukrajiny je tak v tomto pojetí formována vztahy 

Ukrajiny s jinými aktéry a rovněž v interakci s vnímáním těchto otázek ukrajinskou 

veřejností. Existence kontinuity v zahraničně politickém vymezení státu bez ohledu na 

vnitropolitické změny je přitom důležitým předpokladem pro to, aby oficiálně 

prosazovaná zahraniční politika státu mohla fungovat jako faktor utváření konsensuální 

národní identity. Bližší pohled na rovinu občanských preferencí by potom mohl 

naznačit, zda státem vymezené zahraničně politické priority skutečně představují 

celospolečenský rámec, resp. které z jeho aspektů jsou celospolečensky akceptovatelné 

a jaký zde existuje prostor pro využití (re)formulace zahraničně politických priorit jako 

nástroje ve vnitřní politice. 

 

                                                 
2 Burchill, S. et al.: Theories of International Relations, 3rd Edition. Basingstoke and New York: 
Palgrave Macmillan, 2005, 196. 
3 Risse, T.: Konstruktivismus, Rationalismus und Theorien Internationaler Beziehungen – warum 
empirisch nichts so heiβ gegessen wird, wie es theoretisch gekocht wurde. In: Hellmann, G., Wolf, K., 
Zürn, M. (Hrsg.): Forschungsstand und Perspektiven der Internationalen Beziehungen in Deutschland. 
Baden-Baden, 2003, s. 10. 
4 Jackson, R., Sørensen, G.: Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Oxford: 
Oxford University Press, 2007, s. 163. 
5 Hopf, T.: The Promise of Constructivism in International Relations Theory. In: International Security, 
Vol. 23, No. 1, 1998, s. 176. 
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1.4 Metodologie 

Základní metodou zpracování první části, tj. zahraničně politické orientace 

definované prezidentem Ukrajiny, je interpretativní diskursivní analýza primárních 

textů. „Diskurzivní analýza zkoumá, jakým způsobem lidé skrze text či soubor textů 

konstruují smysl a význam objektů a aktivit sociálního světa“.6 Předmětem analýzy tedy 

nebudou jen fakta obsažená v primárních pramenech, ale i jejich rozbor z hlediska 

používaného jazyka, pojmů a kontextu s cílem sledovat případné změny ve výpovědích 

a struktuře argumentace. Využití tohoto přístupu by mělo umožnit odhalení nejen 

případných změn ve stanovení priorit zahraniční politiky státu, ale i významu, který jim 

je přičítán v kontextu formování národní identity Ukrajiny.  

V případě druhé části, tj. zkoumání vývoje preferencí obyvatelstva v oblasti 

zahraniční politiky Ukrajiny, bude použito analýzy primárních dat z průzkumů 

veřejného mínění. Vzhledem k tomu, že základním předpokladem srovnatelnosti dat 

z jednotlivých šetření je stálost pokládaných otázek a možných alternativ odpovědí, 

nelze v tomto případě sledovat změny ve formulacích. Vývoj preferencí a změny ve 

významu jednotlivých faktorů uváděných v odpovědích respondentů nicméně umožňují 

posoudit význam sociálního kontextu pro formování pozice veřejnosti v těchto 

otázkách. 

 

1.2 Struktura práce 

Práce je rozdělena do dvou základních bloků, z nichž první zachycuje vymezení 

zahraničně politické orientace v poselstvích prezidentů Ukrajiny a jejich souvislosti 

s mezinárodně politickým vývojem a druhý zahraničně politické preference 

obyvatelstva. 

Práce analyzuje období po vyhlášení nezávislosti Ukrajiny, konkrétně léta 1991-

2007. Členění na jednotlivé podkapitoly v první části odpovídá jednotlivým funkčním 

obdobím ukrajinských prezidentů Leonida Kravčuka (1991-1994), Leonida Kučmy 

(1994-1999 a 1999-2004) a Viktora Juščenka (2005-2007). Umožňuje tak nejen 

sledovat případné změny ve vymezení zahraničně politické orientace Ukrajiny mezi 

                                                 
6 Beneš, V.: Diskurzivní analýza. In: Drulák, P. a kol.: Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie 
v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008, s. 93. 



16 
 

jmenovanými státníky, ale i zachytit posuny v interpretacích zahraničně politických 

priorit v rámci jednotlivých funkčních období. 

V období 1991-1994 je pozornost věnována dokumentům, které vytvořily 

základní rámec zahraničně politické orientace Ukrajiny po vyhlášení nezávislosti. Léta 

1994-1999 zachycují nástup L. Kučmy na post prezidenta a rozdíly ve vymezení pozice 

a zahraničně politických cílů Ukrajiny oproti jeho předchůdci. Toto období zároveň 

zahrnuje významný předěl v roce 1997, kdy došlo k podpisu základních smluv 

s Ruskem a Rumunskem a vytvoření specifického vztahu se Severoatlantickou aliancí, 

tj. událostem které představovaly změnu z hlediska charakteru vnějšího prostředí 

existence nezávislé Ukrajiny. 

V případě zahraničně politické orientace Ukrajiny a stanovení jejích priorit ve 

druhém funkčním období L. Kučmy (1999-2004) jsou sledovány souvislosti 

s rozšířením Severoatlantické aliance a přípravou a realizací vstupu zemí střední a 

východní Evropy do Evropské unie. Relevantní jsou rovněž vnitropolitické problémy, 

resp. rostoucí opozice proti Kučmovu režimu. 

Poslední sledované období (2005-2007) ukazuje vývoj spojený s „oranžovou 

revolucí“ a nástupem nové prezidentské administrativy. Analýza se soustředí nejen na 

srovnání interpretací zahraničně politického vymezení u obou prezidentů, ale i na 

projevy dlouhotrvající vnitropolitické nestability charakterizující Juščenkovu éru.   

Druhá část práce ukazuje vývoj zahraničně politických preferencí obyvatelstva, 

přičemž jednotlivé podkapitoly se detailněji věnují základním směrům zahraniční 

politiky Ukrajiny, tj. Rusku, Společenství nezávislých států (SNS), Evropské unii a 

USA, resp. Severoatlantické alianci. Časový horizont v tomto případě pokrývá období 

2000, resp. 2002 - 2007, tj. období, kdy již byly formulovány všechny základní 

zahraničně politické priority, které práce sleduje. 

    

1.3 Prameny a literatura 

K problematice ukrajinské zahraniční politiky existuje poměrně bohatá, 

především zahraniční literatura, přičemž zájem o toto téma se výrazně zvýšil po roce 

2004 v souvislosti s vnitropolitickými změnami v Ukrajině. Zahraniční (a bezpečnostní) 

politika Ukrajiny je představována jak z hlediska faktografie jejího vývoje 

(Alexandrova: 1992; Litera a kol.: 1997; Wolczuk R.: 2003), tak z teoretického 



17 
 

hlediska. Z teoretičtěji zaměřených publikací je z hlediska tématu následující práce 

relevantní zejména literatura ukazující na selhávání tradičních teorií mezinárodních 

vztahů při vysvětlování rozhodování o zahraničně politické orientaci Ukrajiny a 

aplikující konstruktivistické přístupy, v tomto případě se zaměřením na problematiku 

národní/státní identity. Tyto přístupy přitom pracují především s otázkou vymezování 

státu, a tím i jeho zahraniční politiky (zejména nově nezávislých států), vůči vnějšímu 

„other“ (Prizel: 1998; Moroney et al.: 2002). Vzhledem k tomu, že konstruktivistické 

přístupy hrají ve východní Evropě marginální roli, jedná se především o anglicky 

psanou literaturu. Běžným standardem je ovšem využívání primárních ukrajinských 

pramenů.  

Tuto literaturu potom doplňují práce, které v souvislosti s problematikou 

formování národní identity zabývají vnitřními faktory vývoje Ukrajiny, který je do 

určité míry formován existencí konfliktních linií uvnitř společnosti, přičemž se zaměřují 

i na jejich vliv na zahraniční politiku země (Kuzio: 1998; Wanner: 1998; Shulman: 

1999, Kuzio, D’Anieri: 2002). Diskuse přitom probíhá o vztahu mezi veřejným 

míněním a rozhodováním elit o zahraničně politické orientaci Ukrajiny (Chudowsky, 

Kuzio: 2003; Nikulin, Selyutina: 2007; Makhorkina: 2005, Shulman: 2005). 

Literatura týkající se bilaterálních vztahů Ukrajiny se zahraničně politickými 

partnery, je spíše jednostranně orientovaná, tj. převažují studie zaměřené na analýzu 

aktivit/politiky těchto partnerů. Druhou skupinu, potom tvoří práce, které se sice 

zabývají ukrajinskou stranou, ale především z faktografického hlediska. V posledních 

letech se nicméně objevují i práce zabývající se problematikou vzájemného vnímání 

obou partnerů (Puglisi: 2003; Wolczuk, K.: 2004; Bukkvoll: 2004; Flemming: 2006; 

Svyetlov: 2007). 

 

Uvedené práce bezesporu představují kvalitní pohled na ukrajinskou zahraniční 

politiku, nicméně zahraničně politickou orientací a vymezením priorit se zabývají jen 

v jejich dílčích aspektech či časových úsecích. Tato práce se proto pokusí doplnit 

existující literaturu o komplexnější obraz formulování zahraničně politické orientace 

Ukrajiny na úrovni státu, a to s využitím primárních pramenů, konkrétně poselství 

prezidenta Nejvyšší radě Ukrajiny.       
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Role prezidenta při určování základní linie zahraniční a bezpečnostní politiky 

státu je dána Ústavou z roku 1996. Přestože ústavní změny platné od roku 2006 přinesly 

oslabení pozice prezidenta ve prospěch parlamentu a vlády, klíčová role prezidentské 

administrativy při formulování základních zahraničně politických priorit země zůstala 

zachována.7 Ústava z roku 1996 rovněž definovala povinnost prezidenta předložit 

parlamentu zmiňovanou hodnotící zprávu o stavu vnitřní a zahraniční politiky země za 

uplynulý rok.8 

Poselství prezidenta republiky je v tomto ohledu možné považovat za strategický 

dokument (nejen zahraniční, ale vnitřní politiky), i když nemají charakter právního 

dokumentu (tj. nejsou předmětem schvalování). Jsou ovšem oficiálními dokumenty 

hlavy státu, přičemž je dána i zákonná povinnost seznámit s poselstvím veřejnost ve 

veřejných sdělovacích prostředcích. Je proto možné je chápat jako součást politické 

profilace prezidenta a jeho administrativy, seznamující parlament i ukrajinskou a 

zahraniční veřejnost nejen s hodnocením vnitřní a zahraniční politiky Ukrajiny za 

uplynulý rok, ale i s prioritami dalšího vývoje země.9  

Zpočátku se ovšem ještě nedalo hovořit o ustálené podobě a struktuře těchto 

zpráv. Zatímco v roce 1997 byl projev prezidenta Kučmy v parlamentu doplněn detailně 

strukturovanou informací, v roce 1998 následovalo pouze krátké prohlášení bez 

podrobnějšího dokumentu k jednotlivým oblastem vývoje země.10 V roce 1999 bylo 

Poselství Nejvyšší radě Ukrajiny zkomplikováno spory o přítomnost prezidenta na půdě 

parlamentu, a předloženo proto bylo ve formě Zprávy kabinetu ministrů.11 V roce 2000 

potom opět následovalo jen kratší prohlášení. Ke stabilizaci podoby a struktury 

(podobné té z roku 1997) dochází až od roku 2001. 

                                                 
7 Jedním z aspektů vnitropolitické krize v roce 2006 byly i spory mezi prezidentem Juščenkem a 
premiérem Janukovyčem ohledně kompetencí v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, resp. 
pravomocí vlády a parlamentu ve vztahu k ministrům zahraničí a obrany jmenovaných prezidentem. Na 
obecnější úrovni tato problematika souvisela s jednáním o Zákoně o kabinetu ministrů.  
8 Zprávy, týkající se zejména ekonomického a sociálního vývoje země, byly parlamentu předkládány již 
před zakotvením této povinnosti v Ústavě. 
9 Blíže k úpravě této otázky v ukrajinské legislativě viz Žyljaev Igor Borysovyč: Poslannja Prezidenta 
Ukrajiny jak instrument deržavnoj polityky. In: Strategični priorytety, No. 1 (2), 2007. Dostupné na 
http://www.niss.gov.ua/book/StrPryor/2/1-3-Zhyliaev.pdf (28.5.2008). 
10 Poselství prezidenta Ukrajiny jsou dostupná např. na serveru Pravovi systemy NAU: Zakonodarstvo 
http://zakon.nau.ua/?uid=1082.1.4&title=ПОСЛАННЯ%20ПРЕЗИДЕНТА%20УКРАЇНИ%20ДО%20
ВЕРХОВНОЇ%20РАДИ 
11 Žyljaev Igor Borysovyč: Poslannja Prezidenta Ukrajiny jak instrument deržavnoj polityky. In: 
Strategični priorytety, No. 1 (2), 2007. 
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Kontinuita prezidentských poselství parlamentu byla přerušena „oranžovou 

revolucí“. První zprávu o vnitřní a zahraniční politice země nový prezident V. Juščenko 

předložil až v roce 2006. Spory mezi prezidentem a parlamentem, které vyvrcholily 

v dubnu roku 2007 dekretem prezidenta o rozpuštění Nejvyšší rady Ukrajiny a konání 

předčasných parlamentních voleb, vedly k tomu, že v roce 2007 Poselství předneseno 

nebylo. Poslanci parlamentu, kteří dekret prezidenta považovali za protiústavní, sice 

přijali v květnu 2007 usnesení upozorňující prezidenta, že neplní svoji ústavou danou 

povinnost a pověřili předsedu Nejvyšší rady dohodnout s prezidentem termín předložení 

poselství, nicméně vzhledem k postoji prezidenta ohledně aktivit „rozpuštěného 

parlamentu“ bez výsledku.12 Další poselství proto bylo předneseno až v květnu roku 

2008.  

Kromě pravidelných ročních Poselství má prezident ústavní právo předkládat i 

mimořádná Poselství. Vzhledem k tématu této práce je proto do analýzy zařazeno i 

mimořádné poselství prezidenta L. Kučmy z roku 2002 „Evropská volba. Koncepční 

zásady strategie ekonomického a sociálního rozvoje Ukrajiny na léta 2002-2011“.13 

Jak již bylo řečeno vlastní projev prezidenta před Nejvyšší radou Ukrajiny je 

obvykle doplněn podrobnější zprávou, která je vypracovaná týmem prezidentem 

pověřených odborníků. Tyto dodatkové zprávy jsou do analýzy rovněž zařazeny a je na 

ně v této práci nahlíženo jako na součást poselství. 

Vzhledem k tomu, že povinnost prezidenta předložit Poselství platí až od roku 

1996, jsou do analýzy zařazeny i dřívější dokumenty, které měly zásadní význam pro 

formulaci zahraničně politických priorit Ukrajiny jejím prvním prezidentem Leonidem 

Kravčukem. Konkrétně se jedná o „Základní směry ukrajinské zahraniční politiky“14 a 

„Vojenskou doktrínu“15, obě z roku 1993. 

Problematika vývoje zahraničně politických preferencí ukrajinského 

obyvatelstva se opírá o průzkumy veřejného mínění pravidelně prováděné Centrem 

                                                 
12 Postanovka Verchovnoj Rady Ukrajiny Pro ščoryčne Poslannja Prezidenta Ukrajiny pro vnutryšne i 
zovnyšne stanovyšče Ukrajiny, N 1011 – V, 11. května 2007, Vidomosti Verchovnoj Rady Ukrajiny, 
2007, N 27, st. 378. Dostupné na http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1132.753.0 (23.3.2008). 
13 Poslannja Prezydenta Ukrajiny do Verchovnoj Rady Ukrajiny, Evropejskyj vybir. Konceptualni zasady 
strategii ekonomičnogo ta socialnogo rozvytku Ukrajiny na 2002-2011 roky. 30.4.2002. Dostupné z 
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1082.6200.1&nobreak=1 (23.6.2007).  
14 Pro Osnovni naprjamy zovnišnoj polityky Ukrajiny, Vidomosti Verchovnoj Rady, N 37, 1993. 
Dostupné z http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3360-12 (23.6.2007). 
15 Pro Vojennu doktrynu Ukrajiny, Vidomosti Verchovnoj Rady, N 43, 1993. Dostupné z 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3529-12 (17.9.2008). 
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ekonomických a politických studií Olexandra Razumkova (Centrum Razumkova) od 

roku 2000, resp. primární data publikovaná v časopise Centra „Národní bezpečnost a 

obrana“.16 

 

                                                 
16 Ukrajinskyj centr ekonomičnych i polityčnych doslidžen imeni Oleksandra Razumkova, „Bacionalna 
bezpeka i oborona“, resp. The Ukrainian Centre for Economic and Political Studies, „Bational Security & 
Defence“. Dostupné na http://uceps.org/journal.php v ukrajinské a anglické jazykové mutaci. 
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2. Zahraničně politická orientace Ukrajiny v poselstvích 
prezidenta republiky  

Podobně jako v dalších svazových republikách Sovětského svazu i v případě 

Ukrajiny souvisela rostoucí tendence k posilování vlastní samostatnosti v letech 1990-

1991 s celkovým oslabením pozic svazového centra na úrovni státu i KSSS. Deklarace 

státní suverenity z června 1990 byla spíše než realizací dlouhodobého cíle ukrajinských 

politických elit výsledkem pragmatického rozhodnutí, v němž byla viděna možnost 

odpoutat se od nejistého vývoje na celosvazové úrovni a zachovat si vlastní politickou 

pozici a moc. V tomto kontextu je možné chápat i vyhlášení nezávislosti Ukrajiny 

v srpnu 1991, které proběhlo v reakci na neúspěšný pokus o konzervativní puč 

v celosvazových orgánech moci. 

Vyhlášení nezávislosti Nejvyšší radou Ukrajiny bylo potvrzeno referendem z 1. 

prosince 1991. Právě spojení otázky nezávislosti s problematikou úspěšnosti politické a 

zejména ekonomické transformace, a nikoli s otázkou uplatnění práva národa na 

sebeurčení přispěla k výraznému úspěchu referenda, ve kterém se 90,3% obyvatel 

Ukrajiny vyslovilo pro nezávislost, přičemž nadpoloviční většina (54,1%) byla 

dosažena i na většinově ruském Krymu.17  

Rozpad Sovětského svazu nastolil pro jednotlivé, nyní nezávislé republiky nejen 

otázku jejich další vnitřní politické a ekonomické reformy, ale i jejich zahraničně 

politického vymezení, a to včetně problematiky jejich vzájemného vztahu, který nyní 

získal mezinárodní charakter. Základní otázky, včetně rozhodnutí o zachování hranic 

post-sovětských republik z doby existence SSSR a vytvoření Společenství nezávislých 

států jako platformy pro zachování vzájemné spolupráce a koordinace v klíčových 

oblastech, byly řešeny ještě před formálním rozpuštěním svazu.  

Přesto následující měsíce a roky ukázaly, že problémy spojené s rozpadem 

společného státu a s utvářením nového charakteru jak vzájemných vztahů bývalých 

sovětských republik, tak vztahů s dalšími zahraničně politickými partnery, budou vázat 

pozornost dlouhodobě. Zejména úroveň a charakter bilaterálního vztahu s Ruskem a 

efektivita spolupráce, resp. řešení problémů v rámci Společenství nezávislých států 

přitom měly značný vliv na zahraničně politické vymezení jednotlivých bývalých 

svazových republik a stanovení jejich priorit v této oblasti. 

                                                 
17 Yekelchyk, S.: Ukraine: Birth of a Modern Bation. New York: Oxford University Press, 2007, s. 191. 
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2.1 Priority ukrajinské zahraniční politiky 1990 – 1994 

Ukrajinská politika je na koncepční dokumenty poměrně skoupá. Prakticky 

jediná koncepce zahraniční politiky byla schválena Nejvyšší radou Ukrajiny 2. července 

1993. Dokument nazvaný „Základní směry vnější politiky Ukrajiny“ (Koncepce) nejen 

definoval hlavní priority ukrajinské zahraničně politické orientace pro následující 

období, ale samozřejmě i odrážel klíčové problémy, se kterými se ukrajinská politická 

reprezentace potýkala v letech předchozích.18 

Koncepci zahraniční politiky potom v říjnu 1993 doplnila „Vojenská doktrína 

Ukrajiny“, jejíž část týkající se vojensko-politických aspektů ukrajinské bezpečnosti je 

rovněž relevantní z hlediska stanovení zahraničně politických priorit a mezinárodně 

politického postavení Ukrajiny.19 

Základním cílem zahraniční politiky Ukrajiny po roce 1991 bylo zajištění 

standardního prostředí pro potvrzení a uplatňování své nezávislosti, přičemž zcela 

zásadní byl v tomto ohledu vztah s Ruskem. Bilaterální vztahy po roce 1991 

komplikovaly zejména vojensko-politické aspekty související se statutem Sevastopolu a 

rozdělením Černomořské flotily. V koncepci z roku 1993 se stanovisko Ukrajiny k této 

problematice projevilo ve zdůraznění odmítavého postoje k přítomnosti ozbrojených sil 

cizích států na ukrajinském území jako jedné ze zásad ukrajinské zahraniční politiky.20 

Rovněž spory ohledně vypořádání finančních aktiv a pasiv bývalého Sovětského 

svazu a nesouhlas Ukrajiny s tím, aby se v tomto ohledu jediným právním nástupcem 

stala Ruská federace, vedly k zařazení této problematiky mezi zásady zahraniční 

politiky Ukrajiny.21 

Přestože v další části koncepce zdůrazňovala prioritní význam ukrajinsko-

ruských vztahů mezi bilaterálními vazbami Ukrajiny, poměrně strohé zdůvodnění 

                                                 
18 Pro Osnovni naprjamy zovnišnoj polityky Ukrajiny, Vidomosti Verchovnoj Rady, N 37, 1993. 
Dostupné z http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3360-12 (23.6.2007).  
19 Pro Vojennu doktrynu Ukrajiny, Vidomosti Verchovnoj Rady, N 43, 1993. Dostupné z 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3529-12 (17.9.2008). 
20 Pro Osnovni naprjamy zovnišnoj polityky Ukrajiny, zásada č. 12. 
21 „Ukrajina se považuje, na stejné úrovni jako všechny další bývalé sovětské republiky, za právního 
nástupce SSSR a nepřipustí jakékoli výhody a vyloučení z tohoto principu pro žádnou z nástupnických 
zemí bez právního souhlasu všech těchto zemí.“ (Ibid, zásada č. 15) 
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tohoto významu22 a podmínky dalšího rozvoje vzájemných vztahů23 naznačovaly 

hloubku vzájemných problémů. 

Tento kontrast je zvláště patrný při pohledu na význam, jaký koncepce 

přikládala rozvoji vztahů se západními státy (členskými státy Evropských společenství a 

Severoatlantické aliance). „Rozvoj vztahů se západoevropskými zeměmi vytváří 

podmínky pro obnovu odvěkých politických, ekonomických, kulturních, duchovních 

vazeb Ukrajiny s evropskou civilizací, urychlení demokratizace, provedení tržních 

reforem a ozdravění ekonomiky.“24  

Důraz přitom Koncepce kladla na vztah se Spojenými státy americkými jako se 

zásadním aktérem mezinárodních vztahů. Důležitost USA v zahraničně politické 

orientaci Ukrajiny souvisela především s řešením bezpečnostních otázek, konkrétně s 

osudem sovětského jaderného arzenálu na území nyní nezávislé Ukrajiny a s celkovým 

zajištěním bezpečnostní situace státu v nových podmínkách.25 

Ukrajina v Deklaraci státní suverenity z června 1990 vyhlásila svůj záměr „stát 

se permanentně neutrálním státem, který se neúčastní ve vojenských blocích a 

zachovává tři bezjaderné principy: nedržet, nevyrábět a neprodávat žádné jaderné 

zbraně.“26 V Koncepci zahraniční politiky z června 1993 záměr stát se bezjaderným 

státem sice zopakován není, nicméně Ukrajina se k němu znovu přihlásila ve Vojenské 

doktríně z října 1993.27  

Předpokládané řešení otázky jaderného arzenálu bývalého Sovětského svazu 

počítalo se zachováním statutu jaderné mocnosti pouze v případě Ruska, tj. se stažením 

jaderných zbraní z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu. Vzhledem ke komplikacím ve 

vztazích Ukrajiny a Ruska, resp. oddalování dojednání a podpisu základní smlouvy, 

která by potvrzovala teritoriální integritu Ukrajiny, vytvářelo nicméně zvažování 

možnosti ponechat si jaderný status lepší vyjednávací pozici Ukrajiny ve vztahu k 

Rusku. 

                                                 
22 Specifika historického vývoje a specifika geopolitického a geoekonomického postavení Ukrajiny. (Pro 
Osnovni naprjamy zovnišnoj polityky Ukrajiny, kap III., část 1, bod a.) 
23 Pokračování demokratického rozvoje jak Ukrajiny, tak Ruska, stabilita v Evropě a celém světě. (Ibid.) 
24 Ibid, bod b. 
25 Po rozpadu SSSR se jaderný arzenál nacházel na území čtyř post-sovětských států – Ukrajiny, 
Běloruska, Kazachstánu a Ruska.  
26 Deklaracija Pro deržavnyj suverenitet Ukrajiny, 16. července 1990. Dostupné z 
http://gska2.rada.gov.ua:7777/site/postanova/declr.htm (26.3.2007) 
27 Pro Vojennu doktrynu Ukrajiny, Vidomosti Verchovnoj Rady, N 43, 1993. Dostupné z 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3529-12 (17.9.2008). 
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Vzhledem k tomu, že se tato otázka zároveň dotýkala celkové mezinárodní 

bezpečnostní situace po skončení studené války, sloužila zároveň jako prostředek ke 

zviditelnění Ukrajiny a jejích bilaterálních problémů s Ruskem. Zájem USA 

nerozšiřovat klub jaderných států vedl k tomu, že „váhání“ Ukrajiny vedlo k vyšší 

angažovanosti americké strany při hledání řešení. 

Z hlediska zajištění bezpečnosti Ukrajiny Koncepce z roku 1993 přinášela i 

přehodnocení výše uvedeného záměru stát se neutrálním a mimoblokovým státem. 

Podle Koncepce rozpad SSSR vytvořil novou geopolitickou konfiguraci, které se 

Ukrajina musí přizpůsobit a úmysl zakotvený v Deklaraci státní suverenity z roku 1990 

by se neměl stát překážkou integrace Ukrajiny do celoevropských bezpečnostních 

struktur.28 

Právě vytvoření celoevropského bezpečnostního systému na bázi již existující 

spolupráce z doby studené války, tj. v rámci Konference o bezpečnosti a spolupráci 

v Evropě (KBSE), označovala Koncepce za preferenci ze strany Ukrajiny. Deklarované 

posílení účasti v Severoatlantické radě pro spolupráci, tj. platformy pro spolupráci 

NATO s evropskými nečlenskými státy, bylo pak chápáno právě v kontextu priority 

transformace této a podobných institucí do celoevropského bezpečnostního systému.29 

V tomto ohledu se ovšem Ukrajina příliš nelišila od postojů většiny bývalých států 

sovětského bloku na samém počátku 90. let.30 

Z hlediska regionální spolupráce stojí za povšimnutí rovněž zmínka, že 

„důležitou perspektivou realizace národních zájmů Ukrajiny je rozvoj vztahů se státy 

černomořsko-baltské zóny“.31 Tento geograficky velmi široce definovaný cíl, spolu 

s výčtem většiny organizací a uskupení subregionální spolupráce zemí mimo 

postsovětský prostor, a jejich chápání v souvislosti s uplatněním národních zájmů 

                                                 
28 Pro Osnovni naprjamy zovnišnoj polityky Ukrajiny, část OSN a univerzální mezinárodní organizace.  
29 Ibid, část Regionální spolupráce v Evropě. 
30 Předpoklad transformace bezpečnostních struktur založených na blokovém rozdělení Evropy z doby 
studené války ve prospěch celoevropské struktury na bázi KBSE začínají státy střední a východní Evropy 
opouštět během několika let od rozpadu sovětského bloku. Přispěla k tomu mimo jiné vnitropolitická 
krize v Rusku v roce 1993, která vyvolala obavy z jeho dalšího vývoje. Bezpečnostní zajištění 
prostřednictvím, byť případně institucionalizované, KBSE přestalo být považováno za dostatečné. Po 
roce 1993 již představitelé většiny zemí střední a východní Evropy proto deklarovali svůj zájem o plné 
členství v Severoatlantické alianci. (Dubský, Zb.: Česká republika a Organizace pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě. In: Bezpečnost Evropy a Česká republika. Praha: Professional Publishing, 2005, 
s.57-63.) 
31 Pro Osnovni naprjamy zovnišnoj polityky Ukrajiny, část Regionální spolupráce v Evropě.  
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Ukrajiny, je možné interpretovat jako odraz komplikovaných vztahů s Ruskem a SNS.32 

Začlenění do regionálních uskupení mimo postsovětský prostor představovalo z pohledu 

Ukrajiny potřebné zakotvení, které by potvrdilo ukrajinskou nezávislost a suverenitu.33  

Spolupráci v rámci Společenství nezávislých států se Koncepce věnuje v 

samostatné části. Formulace týkající se představ Ukrajiny o charakteru SNS reagovaly 

na vývoj tohoto uskupení v předchozích dvou letech. Již podpis a ratifikace dohod o 

založení SNS z prosince 1991 byl ze strany Ukrajiny spojen s řadou výhrad.34  

Kritický názor Ukrajiny na formování SNS jako uskupení zajišťujícího integraci 

v ekonomické, bezpečnostní či politické oblasti se následně projevil v roce 1992 jak 

v podobě odmítnutí podpisu Taškentské Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, tak při 

jednáních o vytvoření Meziparlamentního shromáždění, instituce mající za úkol 

koordinovat spolupráci v rámci SNS, včetně harmonizace národní legislativy. Ukrajina 

se do Meziparlamentního shromáždění nezapojila a v roce 1993 odmítla podepsat i 

Chartu SNS, dokument stanovující základní principy a cíle organizace.35 

Obavy Ukrajiny z využití SNS k reintegraci postsovětského prostoru se proto 

promítly i do Koncepce. Postoj Ukrajiny zde byl vyjádřen naprosto explicitně: 

„Ukrajina odmítá účast v institucionalizaci forem mezistátní spolupráce v rámci SBS, 

schopných přetvořit Společenství na nadnárodní strukturu federálního nebo 

konfederačního charakteru.“36 SNS chápala především jako platformu pro řešení 

problémů spojených s rozpadem SSSR a stejně tak pro rozvoj ekonomických vztahů, 

přičemž ale zdůrazňovala potřebu formovat SNS tak, aby tato integrace neblokovala 

možnosti začlenění do evropských a světových struktur. 

                                                 
32 Toto vymezení souvisí s návrhem L. Kravčuka na vytvoření „Bezpečnostní zóny od Baltického 
k Černému moři“ z května 1993. Projekt ovšem neměl odezvu vzhledem k aspiracím řady zemí, které do 
něho měly být zapojeny, na plné členství v Severoatlantické alianci a jejich obavám, že by takový projekt 
mohl být považován za alternativu jejich členství v NATO. (Wolczuk, R.: Ukraine’s Foreign and 
Security Policy 1991-2000. London and New York: RoutledgeCurzon, 2003, s. 99.) 
33 Snahy ukrajinské zahraniční politiky o zapojení do regionální spolupráce zejména ve střední Evropě se 
objevují bezprostředně po vyhlášení nezávislosti Ukrajiny. (Alexandrova, O.: Von einer Sowjetrepublik 
zu einem europäischen Staat: Anfänge der Auβenpolitik der Ukraine. Köln a.R., BIOIS, No.14, 1992, s. 
32-33). 
34 Jednalo se např. o odmítnutí koordinace zahraničních politik členských států či společných ozbrojených 
sil apod. Blíže viz Wolczuk, R.: Ukraine’s Foreign and Security Policy 1991-2000. London and New 
York: RoutledgeCurzon, 2003, s. 57. 
35 Blíže k vývoji Společenství nezávislých států v 90. letech a zapojení jednotlivých států, včetně 
Ukrajiny do programů spolupráce v rámci SNS viz Litera B. a kol.: Vzájemné vztahy postsovětských 
republik. Praha: ÚMV, 1998; Wolczuk, R: op. cit.  
36 Pro Osnovni naprjamy zovnišnoj polityky Ukrajiny, část 3. Spolupráce v rámci SNS. 
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Vyznění Koncepce zahraniční politiky Ukrajiny z roku 1993 ukazuje na důraz na 

zajištění základních atributů nezávislosti státu. To ostatně potvrzuje i výše zmiňovaná 

Vojenská doktrína, která za potenciálního nepřítele označovala „stát, jehož soustavná 

politika ... vede ke vměšování do vnitřních záležitostí Ukrajiny, podkopává její 

teritoriální celistvost a národní zájmy“.37 Celkově zde byla patrná snaha se z 

politického a bezpečnostního hlediska „vymanit“ z postsovětského prostoru a zabránit 

tomu, aby Ukrajina hrála roli nárazníkového státu mezi Evropou a Ruskem. 

 

Z hlediska vnitropolitické situace znamenal rok 1993 vyvrcholení krize, která 

přinesla nejprve konání referenda o důvěře prezidentovi a Nejvyšší radě a následně 

rozhodnutí o předčasných parlamentních volbách v březnu 1994 a prezidentských 

volbách v červnu téhož roku.38 I přes komplikovanou vnitropolitickou situaci, resp. 

možná právě proto, přinesl rok 1994 v zahraniční politice několik významných událostí. 

Klíčovým aspektem mezinárodního postavení Ukrajiny zůstávala problematika 

postsovětského jaderného arzenálu na jejím území. Jednání byla dokončena až po 

výraznějším zapojení USA. Tzv. Trilaterální deklarace, podepsaná v lednu 1994 

v Moskvě prezidenty Jelcinem, Clintonem a Kravčukem, přinesla výměnou za finanční 

a materiální kompenzace a bezpečnostní garance slib Ukrajiny odsunout jadernou 

výzbroj ze svého teritoria a připojit se ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní jako 

nejaderný stát.39 

Potvrzení tohoto slibu v podobě ratifikace Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 

připadlo až na parlament vzešlý z voleb v březnu 1994 a nově zvoleného prezidenta 

Leonida Kučmu. I když ani nová ukrajinská politická reprezentace nebyla zastáncem 

rychlého potvrzení nejaderného statutu země, pod tlakem USA se Ukrajina v listopadu 

1994 ke Smlouvě jako nejaderný stát připojila.40 

                                                 
37 Pro Vojennu doktrynu Ukrajiny. V tomto ohledu se jednalo nejen o nedořešenou základní smlouvu 
s Ruskem, ale i s Rumunskem, které vznášelo teritoriální nároky na část Besarábie a Bukoviny. 
38 Bojko, O., Goněc, V.: Bejnovější dějiny Ukrajiny. Brno: JOTA, 1997. Vnitropolitická krize byla do 
značné míry výsledkem sporů mezi parlamentem a prezidentem, které souvisely mimo jiné i 
s překrýváním legislativních a výkonných pravomocí Nejvyšší rady zvolené ještě před vyhlášením 
nezávislosti Ukrajiny a prezidenta. (Whitmore, S.: State-building in Ukraine: The Ukrainian parliament, 
1990-2003. London: RoutledgeCurzon, 2004, s. 30-33). 
39 Blíže k problematice jaderného arzenálu v Ukrajině viz např. Šír, Jan: Jaderné zbraně v nezávislé 
Ukrajině (1991–1994). In: Slovanské historické studie, 28, Praha: Historický ústav AV ČR, 2002, s. 69–
138. 
40 Angažovanost USA v dořešení této otázky souvisela nejen s výše uvedeným zájmem nerozšiřovat počet 
oficiálních členů jaderného klubu, ale i s odstraněním poslední překážky pro platnost Smlouvy o snížení a 



27 
 

Další dvě, z pohledu Ukrajinské zahraničně politické orientace významné 

události roku 1994 souvisely s realizací priority navázání vztahů se západními 

regionálními uskupeními. V únoru 1994 se Ukrajina připojila k programu Partnerství 

pro mír (PfP) vyhlášeném Severoatlantickou aliancí a v červnu téhož roku potom 

podepsala Dohodu o partnerství a spolupráci (PCA) s Evropskou unií. 

V obou případech se jednalo o standardní nástroje spolupráce těchto organizací 

s nečlenskými zeměmi – v případě NATO otevřeného všem členským zemím OBSE a 

v případě EU jako základní smluvní nástroj pro vztahy s postsovětskými státy. 

Z hlediska Ukrajiny ovšem představovaly důležité prvky její mezinárodně politické 

pozice, o čemž svědčí i rychlost, s jakou na nabídku spolupráce zareagovala.41 

Význam zapojení do nových formátů spolupráce s NATO a EU je z pohledu 

ukrajinské zahraničně politické orientace nutné chápat nejen v kontextu pokračujících 

neúspěšných jednání s Rumunskem a s Ruskem o základní smlouvě, resp. v případě 

Ruska i o statutu Sevastopolu a rozdělení Černomořské flotily. Důležitou okolností byla 

rovněž nereflektovaná snaha Ukrajiny o zapojení do regionálních uskupení ve střední 

Evropě. 

Přestože bývalé komunistické státy střední Evropy považovaly nezávislou 

Ukrajinu za významného politického partnera, který v případě prozápadně orientované 

zahraniční politiky může pomoci „vyvažovat“ vliv Ruska v oblasti, jejich aktivity vůči 

Ukrajině se soustředily především na bilaterální rovinu.42 

 Regionální uskupení typu Visegrád, Středoevropská zóna volného obchodu či 

Středoevropská iniciativa se utvářela mimo jiné s cílem jasně deklarovat existující 

rozdíly v prostoru za bývalou železnou oponou. Ani Polsko, jako ekonomicky a 

politicky nejdůležitější středoevropský partner, nemělo v tomto období „východní 

                                                                                                                                               
omezení strategických útočných zbraní (START I) uzavřené se Sovětským svazem krátce před jeho 
rozpadem. 
41 V obou případech byla Ukrajina první ze zemí bývalého Sovětského svazu, která se k této spolupráci 
připojila. Nejednalo se ale o první navázání vztahu s oběma organizacemi. Již v březnu 1992 se Ukrajina 
zapojila do Severoatlantické rady pro spolupráci. Rovněž s Evropskou unií byla obchodně-politická 
spolupráce rozvíjena na základě Dohody o obchodu a spolupráci uzavřené v roce 1989 mezi Evropským i 
společenstvími a SSSR. Po rozpadu Sovětského svazu se smluvními stranami staly jednotlivé bývalé 
svazové republiky. Partnerství pro mír a Dohoda o partnerství a spolupráci z roku 1994 ovšem představují 
vyšší úroveň spolupráce. 
42 Wolczuk, R.: op. cit. Polsko a Maďarsko byly prvními státy, které diplomaticky uznaly nezávislou 
Ukrajinu. Následné uzavření základních smluv potvrzujících vzdání se (vzájemných) teritoriálních nároků 
a poskytující garance práv národnostních menšin, a to zejména v případě polsko-ukrajinské smlouvy, 
bylo zásadním předpokladem stabilizace mezinárodní pozice nezávislé Ukrajiny. 
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politiku“ a plně se soustředilo na vlastní integraci do Severoatlantické aliance a 

Evropské unie. 

 

2.2 Priority ukrajinské zahraniční politiky 1994 – 1999 

Leonid Kučma byl už v době prezidentské volební kampaně spojován 

s předpokladem většího sblížení s Ruskem. Po jeho nástupu na post prezidenta 

republiky ovšem k zásadnímu přehodnocení ukrajinské zahraničně politické orientace 

nedošlo. „Ve skutečnosti je toho málo, co rozlišovalo strategické linie Kravčukovy a 

Kučmovy zahraniční politiky. Je to spíše otázka rozdílných taktik používaných 

k dosažení stejných strategických cílů.“43  

Neochota ruské strany oficiálně uznat ukrajinské hranice blokovala i nadále 

normalizaci vzájemných vztahů a tato otázka zůstávala jako možný nátlakový 

prostředek pro „posílení“ zájmu Ukrajiny na těsnější spolupráci v rámci SNS. Užší 

integrace do SNS, nejen politického a bezpečnostního, ale i ekonomického charakteru, 

by ovšem mohla vést ke zpochybnění plné nezávislosti Ukrajiny v očích mezinárodního 

společenství.44 Integrace do západních struktur a středoevropských regionálních 

seskupení proto zůstala jednou z klíčových priorit ukrajinské zahraniční politiky i po 

nástupu nové prezidentské administrativy.  

Vedle potřeby „vyvažovat“ Rusko, souviselo zachování důrazu na západní směr 

ukrajinské zahraniční politiky i s nutností zajistit vnitřní konsolidaci ukrajinské 

společnosti. Vzhledem k výrazným rozdílům v zahraničně politických preferencích 

v jednotlivých regionech Ukrajiny prakticky nebyla možná jednostranná orientace. 

Kravčukova politika „vytěsnění“ Ruska se z hlediska vytváření báze pro novou 

společnou identitu ukrajinského obyvatelstva stávala kontraproduktivní.45 Úspěch 

                                                 
43 Kuzio, T.: European, Eastern Slavic, and Eurasian: National Identity, Transformation, and Ukrainian 
Foreign Policy. In: Moroney, J., Kuzio, T., Molchanov, M. (eds.): Ukrainian Foreign and Security 
Policy: Theoretical and Comparative Perspectives, Westport: Praeger, 2002, s. 197. 
44 Ibid., s. 210. 
45 Prizel, I.: Bational Identity and Foreign Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, s. 373. 
Jak již bylo řečeno výše, vyhlášení nezávislosti Ukrajiny získalo podporu napříč státem především díky 
spojení této otázky s úspěchem ekonomické a politické transformace, nikoli jako prostředek realizace 
práva na sebeurčení (jazykově či etnicky vymezeného) ukrajinského národa. Např. Craig Weller na 
výzkumech postojů veřejnosti provedených v letech 1993 a 1995 ukazuje na dočasný nárůst polarizace 
mezi volebními preferencemi etnických Rusů a etnických Ukrajinců v souvislosti s etnicko-jazykovým 
komponentem prezidentské volební kampaně v roce 1994. (Weller, C.A.: Mass Attitudes and Ethnic 
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Leonida Kučmy v prezidentských volbách byl, mimo jiné, spojen s větším akcentem na 

potřebu spolupráce s Ruskem a zohlednění zájmů ruskojazyčného obyvatelstva 

Ukrajiny. 

Zajištění nezávislosti a suverenity Ukrajiny, a v tomto ohledu i role Ruska, 

zůstaly klíčovými otázkami i pro L. Kučmu. K bezpečnostní rovině nicméně přibyla i 

rovina ekonomická, tj. zajištění zájmů „národní ekonomické elity“.46 Na rozdíl od 

Kravčuka ale nespatřoval řešení v izolaci Ruska, ale naopak v jeho začlenění do 

mezinárodních, resp. evropských struktur, aby nemělo potřebu vytvářet si pevně 

kontrolovanou zónu vlivu.47 Takové pojetí ostatně odpovídalo politice západních států, 

pro které (i v duchu rétoriky o překonání dělicích linií z doby studené války) kvalitní 

vztahy s Ruskem zůstávaly prioritou.  

 

Výše uvedené vymezení ukrajinské zahraničně politické orientace lze vyčíst i 

z Poselství prezidenta republiky z počátku roku 199748, tj. zhruba po polovině prvního 

funkčního období L. Kučmy.49 Zahraniční a bezpečnostní politiky se týkají poslední dvě 

kapitoly tohoto dokumentu – „Vnější politika a její priority“ a „Bárodní bezpečnost“. 

Řazení a hodnocení událostí roku 1996, stejně tak cíle stanovené pro rok 

následující, neukazují zásadní přehodnocení priorit formulovaných v Koncepci 

zahraniční politiky z roku 1993. Mezi hlavními událostmi roku 1996 byly jmenovány 

vztahy s transatlantickými a západoevropskými bezpečnostními strukturami.  

V Koncepci z roku 1993 Ukrajina předpokládala transformaci Severoatlantické 

aliance a vytvoření celoevropského bezpečnostního systému. V roce 1997 již bylo 

patrné, že Ukrajina opustila vizi transformace regionálních bezpečnostních organizací v 

jednotný evropský formát (na bázi OBSE), což souviselo především s přehodnocením 

                                                                                                                                               
Conflict in Ukraine. In: Kuzio, T., D’Anieri, P. (eds.): Dilemmas of State-Led Bation Building in 
Ukraine. Westport: Praeger, 2002, s. 93). 
46 Puglisi, R.: Clashing Agendas? Economic Interests, Elite Coalitions and Prospects for Co-operation 
between Russia and Ukraine. In: Europe-Asia Studies, Vol. 55, No. 6, 2003, s. 835. 
47 Prizel, I.: Bational Identity and Foreign Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, s. 391. 
48 Poslannja Prezidenta Ukrajiny do Verchovnoj Rady Ukrajiny pro vnutrišne i zovnišne stanovyšče 
Ukrajiny u 1996 roci. Kyiv, 1997. Dostupné z http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1082.4.1&nobreak=1 
(23.6.2007). (Pokud nebude uvedeno jinak, jsou přímé citace dále v textu z tohoto dokumentu). 
49 Jedná se o první dokument tohoto druhu na základě povinnosti prezidenta přednést každoročně zprávu 
o vnitřní a vnější politice za uplynulý rok Nejvyšší radě Ukrajiny, která byla zakotvena v Ústavě přijaté 
(po dlouhých peripetiích) v roce 1996. K procesu jednání o Ústavě, její podobě a politickým souvislostem 
viz Wolczuk, K.: The Moulding of Ukraine. The Constitutional Politics of State Formation. Budapest: 
Central European University Press, 2001. 
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role NATO. V Poselství prezidenta už byla pozice Aliance v existujícím systému 

akceptována, když byla označena za jeden z hlavních činitelů společné evropské 

bezpečnosti.50 

Zvýšení akcentu na Severoatlantickou alianci jako jeden z pilířů evropské 

bezpečnosti souviselo s i jednáním o její rozšíření o bývalé komunistické státy střední 

Evropy. Ukrajina v tomto období i nadále deklarovala svůj mimoblokový charakter, 

nicméně účast v programu Partnerství pro mír, po boku ostatních zemí postsovětského 

prostoru, již neodpovídala jejím bezpečnostním zájmům ani nepředstavovala dostatečné 

uznání jejího významu v regionu.  

Na rozdíl od Ruska Ukrajina nevystupovala proti rozšíření NATO na východ, 

ale usilovala o dojednání zvláštního formátu spolupráce mezi NATO a Ukrajinou, mimo 

rámec existujících širších programů spolupráce Aliance s nečlenskými zeměmi.51 I 

v tomto ohledu proto důležitým bilaterálním partnerem Ukrajiny zůstávaly Spojené 

státy americké. 

Za úspěch ukrajinské zahraniční politiky v roce 1996 proto Poselství označovalo 

uzavření ukrajinsko-amerického strategického partnerství. Význam, který přisuzovalo 

tomuto partnerství s USA, je zvláště patrný ve srovnání s následným hodnocením 

vztahů s Ruskem. Zatímco vztahy s USA byly označeny „za významný faktor potvrzení 

politické a ekonomické nezávislosti Ukrajiny“, jedním z aspektů ukrajinsko-ruských 

vztahů naopak bylo „zabránění pokusům o narušení teritoriální celistvosti Ukrajiny a 

omezení její suverenity“. Do hodnocení pozice Ruska v ukrajinské zahraniční politice se 

tak promítaly především ekonomická závislost Ukrajiny a preference části ukrajinského 

obyvatelstva, tj. význam Ruska „pro ekonomickou a sociální stabilitu“ Ukrajiny. 

Z Poselství je rovněž patrná snaha zajistit si podporu vnějších aktérů 

v ukrajinsko-ruských teritoriálních sporech (statut Krymu) jejich srovnáním 

s balkánským konfliktem, jehož rozsah se mimo jiné přičítá i počátečnímu podcenění 

důsledků rozpadu Jugoslávie ze strany mezinárodního společenství. Potvrzení 

teritoriální integrity Ukrajiny (v tomto případě Krymu jako ukrajinského území) proto 

                                                 
50 Z hlediska konceptů mezinárodní bezpečnosti to odpovídalo tzv. kooperativní bezpečnosti, tj. systému, 
kdy při řešení konfliktů v mezinárodních vztazích spolupracuje více (obvykle specializovaných) 
bezpečnostních organizací, aniž by mezi nimi byl hierarchický vztah (s výjimkou OSN). Koncept 
kooperativní bezpečnosti se vyvíjel v 90. letech, přičemž byl diskutován i v souvislosti s hledáním nové 
role KBSE/OBSE. Blíže např. Leška V.: KBSE/OBSE, Minulost, přítomnost, perspektivy. Praha : 
Karolinum : Ústav mezinárodních vztahů, 1997. 
51 Mimo jiné i právě výměnou za souhlas s rozšířením Aliance. 
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Poselství označovalo za otázku, která má „strategický význam nejen pro národní 

bezpečnost Ukrajiny, ale pro bezpečnost celoevropskou“ a vyjadřovalo obavy, že by se 

Krym mohl stát druhou Bosnou.  

Postoj Ukrajiny k západním integračním seskupením se nezměnil jen zdánlivě. 

Při bližším pohledu na obsah Poselství je zřetelný posun od vymezení jejich role pro 

Ukrajinu. Koncepce zahraniční politiky z roku 1993 je spojovala s obnovením politické, 

ekonomické a kulturní příslušnosti Ukrajiny k evropské civilizaci. Podle Poselství 

prezidenta Kučmy z roku 1997 spočívala role Severoatlantické aliance v bezpečnostním 

zajištění Ukrajiny a Evropská unie představovala pro Ukrajinu především ekonomické 

uskupení, přičemž ji zmiňovalo v prvé řadě jako významný zdroj materiální pomoci. 

V tomto ohledu se Ukrajina příliš nelišila od Ruska. Do určité míry to 

samozřejmě souviselo s tím, že Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU a její 

nástroje se začínaly rozvíjet až od konce 90. let. Nicméně již v roce 1993 byla 

formulována tzv. kodaňská kritéria, kde požadavky na politickou transformaci odrážely 

hodnotový systém EU. Tyto otázky zahrnoval rovněž politický dialog, který byl 

součástí Dohod o partnerství a spolupráci uzavřených mezi EU a většinou států 

postsovětského prostoru (byť samozřejmě ve zmiňovaném období tato dohoda mezi EU 

a Ukrajinou nebyla dosud ratifikována).  

Členství v EU bylo sice označeno za strategický cíl, ale v dlouhodobém 

horizontu. Na významu proto nabyla regionální uskupení s účastí středoevropských 

států, i když i tady došlo k určitému zúžení cílů. Uzavřenost Visegrádské skupiny a 

z toho vyplývající nereálnost členství Ukrajiny v ní vedla k absenci jakékoli zmínky o 

tomto seskupení.  

Poselství se věnovalo Středoevropské zóně volného obchodu (CEFTA) a 

zejména Středoevropské iniciativě, a to jako předpokladům začlenění Ukrajiny do 

evropských ekonomických struktur. V případě Středoevropské iniciativy byla navíc 

zdůrazňována její politická a bezpečnostní dimenze, resp. úsilí Ukrajiny jako nového 

členského státu (1996) posílit úlohu SEI „v zajištění stability a bezpečnosti v Evropě“. 

Politický dialog nepochybně patřil do náplně Středoevropské iniciativy, nicméně 

její hlavní aktivity spočívaly (a spočívají) v podpoře projektů napomáhající 

transformaci bývalých socialistických států střední a východní Evropy a jejich integraci 

do západoevropských struktur. V letech 1995-1996 došlo k podstatnému rozšíření 
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členské základny o státy na nižší úrovni ekonomické a politické transformace, čemuž 

odpovídalo i zaměření organizace v následujících letech.  

Naopak pro státy střední Evropy, které uzavřely asociační smlouvy s Evropskou 

unií a staly se kandidátskými zeměmi, ustoupila spolupráce v rámci rozšířené 

Středoevropské iniciativy z hlediska priorit jejich zahraniční politiky do pozadí. Důraz, 

který Ukrajina v tomto období kladla na roli SEI, tak vyplýval spíše z toho, že byla 

prakticky jediným uskupením v rámci střední a východní Evropy, kde se jí podařilo 

dosáhnout plného členství. 

Zatímco vyšší zapojení do programů spolupráce na západ od ukrajinských hranic 

zůstávalo prioritou, k rozšiřování oblastí spolupráce či její institucionalizaci v rámci 

Společenství nezávislých států se Ukrajina stavěla kriticky. Poselství explicitně 

zmiňovalo nesouhlas Ukrajiny s „udělením SBS statusu mezinárodní regionální 

organizace a s prováděním státy Společenství mírotvorné činnosti na teritoriu bývalého 

SSSR pod mandátem OSB a OBSE“. Ukrajina viděla v SNS především platformu pro 

ekonomickou spolupráci a tomu odpovídá i to, že podle Poselství prezidenta by se 

Ukrajina měla zaměřit na „omezení těch aspektů činnosti SBS, které nepřinášejí 

ekonomické zisky či způsobují ztráty“. 

 I v přístupu L. Kučmy byla patrná obava z možného využití legislativní či 

organizační báze SNS jako nástroje ruské kontroly postsovětského regionu a z možných 

důsledků užšího navázání Ukrajiny na východní Evropu pro vnímání jejího 

mezinárodně politického zakotvení. Ani v prvním funkčním období L. Kučmy se proto 

nezměnil postoj Ukrajiny k Chartě SNS, Smlouvě o kolektivní bezpečnosti či 

Meziparlamentnímu shromáždění, které od roku 1995 získalo pravomoci uzavírat 

smlouvy jménem členských států.52  

 

Léta 1997 a 1998 představovala období, kdy se mezinárodně politická pozice 

Ukrajiny do určité míry stabilizovala. Zcela zásadní byla z tohoto pohledu nejen 

dokončená jednání o základních smlouvách s Ruskem a Rumunskem, ale i nová podoba 

vztahu Ukrajiny s NATO a EU.  

                                                 
52 Z hlediska vojenské spolupráce se Ukrajina ale zapojila do integrovaného systému protivzdušné 
obrany, o jehož vytvoření členské státy rozhodly na summitu SNS v únoru 1995. (Litera, B.: Společenství 
nezávislých států – vývoj a stav spolupráce. In: Vzájemné vztahy postsovětských republik. Praha: ÚMV, 
1998, s. 37). 
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Rusko spojovalo podpis základní smlouvy potvrzující, mimo jiné, hranice 

Ukrajiny s dohodou o Černomořské flotile. K posunu v této otázce došlo po roce 1996 

v souvislosti s přijetím ukrajinské Ústavy, která umožňovala dočasné rozmístění cizích 

vojsk na ukrajinském území. V květnu 1997 byly potom podepsány tři mezivládní 

dohody týkající se rozdělení Černomořské flotily a umístění ruské základny 

v Sevastopolu a jejího pronájmu. Jen několik dní poté, 31. května 1997 Rusko a 

Ukrajina uzavřely Smlouvu o přátelství, spolupráci a partnerství.53 

Podpis základní smlouvy s Ruskem posunul vnímání možností vzájemné 

spolupráce ze strany Ukrajiny. Přestože její ratifikace trvala další dva roky, samotný 

podpis smlouvy byl považován za úspěch ukrajinské zahraniční politiky. Již v roce 1998 

se v hodnocení budoucího vývoje objevoval optimističtější tón. „Uvážlivá a rovnovážná 

zahraniční politika našeho státu jí dává možnost se posouvat novými směry do 

evropského a světového společenství a zároveň posílit tradiční svazky s Ruskem a jinými 

partnery bývalého Svazu [SSSR] a napravit deformace v těchto vztazích.“54 

Normalizace vztahů s Ruskem ovšem nepřinesla žádnou zásadní změnu postoje 

Ukrajiny k míře zapojení do spolupráce v rámci SNS.55 

V případě základní smlouvy Ukrajiny a Rumunska rozhodující roli sehrály 

aspirace rumunské strany na členství v Severoatlantické alianci. Existence otevřených 

teritoriálních otázek v podstatě vylučovala možnost Rumunska ucházet se o členství. 

Měsíc před summitem Severoatlantické aliance v Madridu, kde mělo být rozhodnuto o 

podobě první vlny rozšíření organizace směrem na východ, tj. v červnu 1997, 

Rumunsko Smlouvu o dobrém sousedství a spolupráci s Ukrajinou podepsalo.56 

Summit Severoatlantické aliance, který se konal na počátku července 1997 

v Madridu, byl významný nejen pro Rumunsko, ale i pro Ukrajinu. I když Ukrajina 

sama o členství zatím neusilovala, měla zájem na zajištění specifického vztahu 

s Aliancí, která se podle očekávaného rozhodnutí chystala zahrnout minimálně jednoho 
                                                 
53 I ratifikaci této smlouvy ruská strana spojovala s ratifikací mezivládních dohod o Černomořské flotile 
Ukrajinou. Poté, co ukrajinský parlament tuto neoficiální podmínku v březnu 1999 splnil, Rusko Smlouvu 
o přátelství, spolupráci a partnerství v prosinci 1999 rovněž ratifikovala. 
54 Vygološennja ščoričnogo poslannja pro vnutrišne i zovnišne stanovyšče Ukrajiny. 14.5.1998. Dostupné 
z http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1082.6743.1&nobreak=1 (23.6.2008). 
55 Mírný posun v tomto ohledu znamenaly až parlamentní volby roku 1998 a převaha levice v novém 
parlamentu. V roce 1999 parlament schválil připojení Ukrajiny do Meziparlamentního shromáždění SNS. 
56 Ustoupilo tak od svého dosavadního požadavku na to, aby smlouva obsahovala odmítnutí Paktu o 
neútočení mezi Německem a Sovětským svazem z roku 1939, což by vytvářelo prostor pro revizi statutu 
Besarábie a severní Bukoviny jako součásti ukrajinského území. (Wolczuk, R.: Ukraine’s Foreign and 
Security Policy 1991-2000. London and New York: RoutledgeCurzon, 2003, s. 83-89).  
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z ukrajinských sousedů.57 Krátce po Rusku se tak i Ukrajina dočkala vlastního rámce 

spolupráce s Aliancí v podobě Charty zvláštního partnerství.58 

 Rok 1998 znamenal posun i ve vztazích Ukrajiny s Evropskou unií. Dohoda o 

partnerství a spolupráci sice byla podepsána již v roce 1994, její ratifikace ale trvala 

dlouhé čtyři roky a v platnost vstoupila až v březnu 1998.59 V délce ratifikačního 

procesu v ukrajinském případě nehrály roli politické důvody, jako tomu bylo u Ruska60, 

ale podobně jako u dalších zemí SNS spíše schopnost země skutečně vytvořit vztah 

předpokládaný dohodou. 

Platný smluvní rámec pro vztahy mezi Ukrajinou a EU z pohledu Ukrajiny 

vytvořil základní předpoklad pro oficiální zakotvení záměru stát se v budoucnu 

plnoprávným členem tohoto integračního seskupení.61 „Strategie integrace Ukrajiny do 

Evropské unie“ byla přijata prezidentským dekretem v červnu 1998.62  

 

2.3 Priority ukrajinské zahraniční politiky 1999 – 2004 

 Počátek druhého funkčního období prezidenta Kučmy bylo (z mezinárodního 

hlediska) ve znamení rozšíření Severoatlantické aliance o tři středoevropské státy – 

Českou republiku, Maďarsko a Polsko, a rovněž přípravy východního rozšíření 

Evropské unie. Vzhledem k nesouhlasu Ruska s posunem teritoriálního záběru NATO 

východním směrem a jeho obavám především z ekonomických dopadů takového 

                                                 
57 Jedním ze států, u něhož se předpokládalo zařazení do první vlny rozšíření Severoatlantické aliance, 
bylo Polsko. Smlouva o dobrém sousedství mezi Polskem a Ukrajinou byla podepsána už v květnu 1992. 
Ale i v polsko-ukrajinských vztazích se projevila snaha ukázat Alianci, že jsou prosty nevyřešených 
problémů z minulosti a v květnu 1997 prezidenti Kučma a Kwaśniewski podepsali společné prohlášení o 
vzájemné dohodě a usmíření. Blíže k vývoji ukrajinsko-polských vztahů viz Zięba, R.: The „Strategic 
Partnership“ between Poland and Ukraine. The Polish Foreign Affairs Digest, The Polish Institute of 
International Affairs, Vol. 2, No. 3(4), 2002. Dostupné z 
http://www.pism.pl/zalaczniki/Digest_4_Ryszard_Zieba.pdf (3.4.2008)  
58 Charter on Distinctive Partnership between the Borth Atlantic Treaty Organization and Ukraine, 
Madrid, 9.7.1997. Dostupné z http://www.nato.int/docu/basictxt/ukrchrt.htm (6.5.2008). 
59 Do ukončení ratifikačního procesu regulovala vzájemné vztahy Prozatímní obchodní dohoda, která 
vstoupila v platnost v únoru 1996. 
60 Ratifikační proces dohody EU-Rusko byl ze strany EU zmražen po zahájení vojenských operací ruské 
armády v Čečensku a obnoven až na konci roku 1996, kdy byla připuštěna možnost politického řešení 
konfliktu. 
61 Jako strategický cíl Ukrajiny bylo členství v EU označeno již v roce 1996. 
62 Strategija integracii Ukrajiny do Evropejskogo sojuzu, 11.6.1998, N 615/98. Dostupné z 
http://www.uz.gov.ua/ci/ua/president/strategy_integration.html (16.3.2008) 
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procesu v případě EU, soustředila se pozornost obou těchto uskupení právě na vztahy 

s Ruskem.63 

 Z mezinárodně politického hlediska se Ukrajina v této souvislosti dostávala do 

pozadí, čemuž se snažila bránit aktivizací své západní politiky či alespoň její rétorické 

roviny.64 Potřebu přesvědčit okolí i ukrajinské obyvatelstvo o svém vlastním významu 

je možné vyčíst i z Poselství prezidenta Kučmy z roku 2001. 65 

 Již v úvodním slovu prezident představoval Ukrajinu jako důležitý prvek 

mezinárodní bezpečnosti. Při srovnání s předcházejícími léty se toto konstatování na 

první pohled nemuselo zdát ničím novým. Nicméně posun spočíval v tom, že se 

nejednalo pouze o otázky její strategické geografické polohy, tj. význam Ukrajiny 

v pasivním slova smyslu. Snaha byla naopak vyzdvihnout její příspěvek k řešení 

mezinárodních konfliktů. „Z hlediska velikosti a geografie své účasti v mírových 

operacích pod vedením OSB se naše země dostala na přední místo mezi státy Evropy.“  

 Při definování úlohy Ukrajiny v mezinárodní bezpečnosti šlo Poselství ještě dál, 

když jako jeden z hlavních cílů stanovilo „dosažení konkrétních výsledků při regulaci 

konfliktů v blízkosti [ukrajinských] hranic“. Ukrajina v 90. letech zachovávala 

v otázkách „zamrzlých“ konfliktů v postsovětském prostoru pasivní postoj, a to včetně 

konfliktu v Podněstří, který se odehrával bezprostředně při jejích hranicích. Uvedený cíl 

tak bylo možné chápat jako snahu poukázat na možnosti Ukrajiny hrát roli 

zprostředkovatele v těchto konfliktech, které se s blížícím se rozšířením začaly dostávat 

do zorného pole Evropské unie. Zároveň taková role do určité míry předjímala 

udržování kvalitních vztahů s Ruskem a mohla tak sloužit i jako odůvodnění ukrajinské 

politiky v tomto směru. 

 Změny, které probíhaly (nebo se k nim schylovalo) v Evropě z hlediska 

příslušnosti zemí střední a východní Evropy k západním integračním seskupením, 

                                                 
63 Výrazně k tomu samozřejmě přispěla i krize ve vztazích mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem 
v důsledku zásahu NATO v Kosovu v roce 1999. Rusko v reakci na tuto intervenci přerušilo svou účast 
ve Stálé společné radě NATO-Rusko, která byla základním orgánem jejich vzájemného vztahu. 
K obnovení spolupráce docházelo postupně během roku 2000 a plně potom v souvislosti se zahájením 
protiteroristické kampaně po 11. září 2001. 
64 Nelze samozřejmě pominout ani vliv nedostatečného pokroku v politické a ekonomické transformaci 
Ukrajiny na její marginalizaci v očích jejích západních partnerů. 
65 Poslannja Prezydenta Ukrajiny do Verchovnoj Rady Ukrajiny, Pro vnutrišne i zovnišne stanovyšče 
Ukrajiny u 2000 roci. Dostupné z http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1082.6203.1&nobreak=1 (23.6.2007). 
Zahraničně politickým tématům se věnovaly dvě kapitoly – „Ukrajina a Evropská unie“ a „Ukrajina a 
mezinárodní finanční instituce“. (Pokud nebude uvedeno jinak, jsou následující přímé citace z tohoto 
dokumentu). 
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s sebou přinášely nové politické pojetí prostoru tvořeného bývalými socialistickými 

zeměmi. Perspektiva členství v EU a NATO byla vnímána jako určitá dělící linie. 

Situace, kdy hlavním partnerem Evropské unie a Aliance pro jednání o dopadech 

rozšíření na region jako celek bylo Rusko, tento pocit mohla umocňovat. 

 Ukrajina jednoznačně zůstávala stranou očekávaného rozšíření. Na rozdíl od 

první poloviny 90. let již byla etablovaným nezávislým státem, a nemusela tak svou 

pozici vnímat prizmatem bezpečnostních hrozeb pro svou suverenitu a teritoriální 

integritu. Nicméně uvedené změny, a jejich možná interpretace jako nové vymezení sfér 

vlivu mezi západními strukturami a Ruskem, vyvolávaly potřebu jasněji deklarovat své 

místo. 

 V tomto kontextu bylo možné chápat i cíl, stanovený Poselstvím prezidenta 

z roku 2001, „potvrzení Ukrajiny jako regionálního lídra“. Ostatně to, že Poselství 

hovořilo o „potvrzení“ nikoli o aspiraci na takovou pozici, naznačuje, že Ukrajina by 

chtěla být svým okolím jako regionální lídr vnímána. Samostatná a aktivní politika, na 

kterou Poselství kladlo důraz (viz výše), toho bylo základním předpokladem.  

Neznamenalo to ovšem, že by Ukrajina rezignovala na svůj záměr stát se členem 

Evropské unie. Naopak výše uvedené cíle plně korespondovaly se snahou vyzdvihnout 

důležitost Ukrajiny pro EU. Kromě ekonomických přínosů, ať už v podobě velikosti 

trhu, potenciálu ekonomického růstu nebo významu pro energetickou politiku EU, 

poukazovalo Poselství prezidenta z roku 2001 i na politické aspekty svého členství a 

jejich celoevropský či dokonce celosvětový význam: „Integrace Ukrajiny do EU 

(současně s prohloubením spolupráce s Ruskou federací v ekonomické, sociální, 

politické a právní sféře) by významně snížilo nebezpečí obnovení konfrontace mezi 

Východem a Západem, vytvoření nových geopolitických linií rozdělení na evropském 

kontinentě.“ Tato formulace přitom přesně využívá rétoriku, která se v souvislosti 

s post-bipolárním vývojem často objevovala v dokumentech a vyjádřeních představitelů 

(členských států) EU a NATO.66 

Zmíněné vyjádření bylo zároveň jasnou zprávou, že integrace do EU není 

považována za alternativu vztahů s Ruskem. Naopak vymezení oblastí spolupráce, tj. 

včetně politické ukazovalo na posun v ukrajinskou-ruských vztazích za posledních 

několik let. Samo Poselství je ostatně označovalo za „jeden ze základních kamenů 
                                                 
66 Kratochvíl, P. a kol.: Foreign policy, rhetorical action and the idea of otherness: The Czech Republic 
and Russia. In: Communist and Post-Communist Studies, 2006, Vol. 39, No. 4, s. 497–511.  
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ukrajinské zahraniční politiky“. Rusku ani SNS se však Poselství samostatně 

nevěnovalo, což samo o sobě mohlo ukazovat na relativní bezproblémovost vzájemných 

vztahů v tomto období. 

Vědomí nereálnosti členství Ukrajiny v EU v brzké době, vedlo ke stanovení 

realističtějšího cíle, a to dosažení strategického partnerství, podobného vztahu s NATO. 

Jinými slovy zajistit si uznání specifičnosti postavení mimo existující širší formáty 

spolupráce EU se zeměmi regionu. 

 Z hlediska významu integrace do EU pro Ukrajinu se Poselství částečně vracelo 

k jejímu významu pro politickou a ekonomickou transformaci země. Nehovořilo sice o 

obnovení „odvěkých vazeb s evropskou civilizací“ jako výše zmiňovaná Koncepce 

z roku 1993, ale ani neomezovala integraci do EU na její ekonomický rozměr jako 

Poselství z roku 1997.  

Členství v EU podle Poselství z roku 2001 znamená „pohyb země k reálné 

demokracii a civilizovanému, sociálně orientovanému tržnímu hospodářství“. Spojitost 

integrace do EU s evropskými demokratickými standardy je zmiňována i dále v textu. 

Větší akcent na tuto rovinu integrace do EU byl pravděpodobně i reakcí na kritiku 

Kučmovy administrativy ze strany západních států v souvislosti s aférou Gonganze.67 

Odkaz na „sociálně orientované tržní hospodářství“ jako na evropský standard a tudíž 

sledovaný cíl ekonomické transformace, byl potom pravděpodobně určen primárně 

ukrajinským posluchačům. 

Z uvedené souvislosti mezi integrací a politickou a ekonomickou transformací je 

možno vyčíst i odlišnost pojetí procesu integrace do EU Ukrajinou od toho, jak jej 

chápala samotná Evropská unie. Ukrajina považovala plnohodnotné členství za jeden ze 

základních předpokladů pro transformaci země. Naopak pro Evropskou unii patřila 

úroveň demokracie a ekonomické transformace ke kritériím zohledňovaným už při 

rozhodování o zahájení asociačního procesu a eventuální integraci.68 

 

                                                 
67 V roce 2000 po zmizení novináře G. Gongadzeho a zveřejnění informací o podílu prezidenta Kučmy na 
jeho likvidaci vypukla vládní krize. 
68 Wolczuk, K.: Integration without Europeanisation: Ukraine and its Policy towards the European 
Union. European University Institute, Working Papers, No. 15, 2004, s. 7. Dostupné z 
http://www.eui.eu/RSCAS/WP-Texts/04_15.pdf (15.4.2008). Podobná „nedorozumění“ ohledně pořadí 
integrace a transformace se projevovala i u jiných postkomunistických států. Příkladem může být Rusko a 
jeho úsilí o integraci do západních/světových, zejména finančních a ekonomických struktur v první 
polovině 90. let. 
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Zatímco v 90. letech formulaci zahraničně politických priorit Ukrajiny 

ovlivňovaly zejména mezinárodně politické souvislosti, na počátku 21. století se 

výrazněji začaly projevovat faktory vnitropolitické. Druhé funkční období L. Kučmy 

v čele státu bylo ve znamení rostoucí vnější i vnitřní kritiky režimu, která mohla ohrozit 

pozici proprezidentských sil v parlamentních volbách roku 2002. 

Z hlediska stranického podílu ve volbách sice zvítězilo opoziční hnutí Naše 

Ukrajina bývalého prezidenta Viktora Juščenka, nicméně vzhledem k systému 

rozdělování křesel v parlamentu si většinu zachovala proprezidentská koalice Za 

jednotnou Ukrajinu.  

Měsíc po volbách, v dubnu 2002, prezident Kučma přednesl mimořádné 

poselství „Evropská volba. Koncepční zásady strategie ekonomického a sociálního 

rozvoje Ukrajiny na léta 2002-2011“.69 Příprava dokumentu pravděpodobně trvala déle, 

nicméně jeho načasování je možné dát do souvislosti s právě uskutečněnými 

parlamentními volbami. V případě vítězství opozice mohlo toto poselství sloužit jako 

důkaz existence společných priorit v otázce integrace do Evropské unie a eventuálně i s 

pokračováním ekonomické transformace. V situaci, kdy si většinu v parlamentu 

zachovaly proprezidentské síly, pak mohlo působit jednak navenek – jako ujištění 

západních partnerů o zachování dosavadního zahraničně politického kursu, a jednak 

dovnitř země – jako prostředek zajištění podpory dosavadních voličů opozice. 

Z hlediska evropské integrace nepřineslo Poselství zásadní posun oproti roku 

2001. Silněji nicméně akcentovalo integraci Ukrajiny do EU jako směřování 

odpovídající přirozeným historickým vazbám země. „[Evropská integrace] krystalizuje 

z historie našeho národa, jeho mentality a demokratických tradic, z úsilí současného 

pokolení vidět svůj stát jako nedílnou součást jednotné Evropy.“  

Bezpečnostní dimenze a vnímání probíhajících změn ve střední a východní 

Evropě však zůstávala aktuální, což ilustrovalo označení integrace Ukrajiny do EU 

zároveň za geopolitický úkol, jehož řešení podle Poselství určovalo strategii 

ekonomického a sociálního rozvoje země. Úsilí o členství v EU tak zároveň mohlo 

sloužit k odůvodnění případných reforem, se kterými Ukrajina dlouhodobě otálela, 

                                                 
69 Poslannja Prezydenta Ukrajiny do Verchovnoj Rady Ukrajiny, Evropejskyj vybir. Konceptualni zasady 
strategii ekonomičnogo ta socialnogo rozvytku Ukrajiny na 2002-2011 roky. 30.4.2002. Dostupné z 
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1082.6200.1&nobreak=1 (23.6.2007). (pokud nebude uvedeno jinak jsou 
následující přímé citace z tohoto dokumentu). 
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mimo jiné i z obav z jejich sociálních dopadů. Evropská unie byla vhodným modelem 

představujícím prosperitu, tj. cíl, který by mohl podpořit vyšší společenský konsensus 

ohledně transformace ukrajinské ekonomiky. 

Podobně jako v předchozích poselstvích bylo zdůrazňováno, že integrace 

Ukrajiny do EU není v rozporu s „jinými strategickými směry zahraničně politické a 

ekonomické činnosti státu.“ Přestože v této souvislosti Poselství v další části zmiňovalo 

cíl dosažení strategického partnerství s Ruskem, celkově byl patrný důraz spíše na 

ekonomickou rovinu „východního vektoru“ ukrajinské zahraniční politiky. Rozvíjet se 

tak měly „vzájemně výhodné vztahy“ s Ruskem i v rámci SNS s cílem vytvořit zónu 

volného obchodu. Konkrétní zmínku o případné ekonomické integraci se zeměmi SNS 

na této úrovni bylo přitom možné chápat i jako stanovení takové hranice, která není 

v rozporu s členstvím Ukrajiny v EU. 

Vedle Ruska byly ovšem tentokrát jako partner hodný vyšší pozornosti zmíněny 

i Spojené státy americké.70 Důvod je možné hledat v další části Poselství, které zásadně 

měnilo dosavadní přístup Ukrajiny k Severoatlantické alianci. V roce 2002 se očekávalo 

rozhodnutí Aliance o zahájení přístupového procesu dalších deseti zemí střední a 

východní Evropy. Teritoriální záběr této organizace se tak měl posunout bezprostředně 

k ukrajinským hranicím. A tak zatímco v předchozím období byla Alianci přiznána role 

významného činitele evropské bezpečnosti, se kterým bylo nutné mít odpovídající 

vztah, v roce 2002 Ukrajina deklarovala svůj zájem o členství v NATO. 

Při vědomí nedostatečné podpory a zájmu většiny členských států Aliance o 

vstup Ukrajiny zůstávaly formulace v Poselství poměrně opatrné: „Musíme být 

připravení vstoupit do BATO tak, jak samy členské státy BATO budou na to připraveny, 

a dělat vše pro to, aby se zájmy Ukrajiny a BATO v této otázce [členství Ukrajiny] 

sblížily.“ 

Roli v rozhodnutí Ukrajiny usilovat o členství v NATO sehrálo i výrazné 

zlepšení vztahů mezi Aliancí a Ruskem a zahájení jednání o novém modelu jejich 

spolupráce zajišťujícím větší zapojení Ruska. Na společném zasedání v Římě 28. května 

2002 byla podepsána deklarace Vztahy BATO-Rusko: Bová kvalita, která znamenala 

                                                 
70 Ve výčtu subjektů mimo EU se kromě těchto dvou zemí objevily i země SNS a střední a jiho-východní 
Evropy, ovšem spíše v roli méně zásadních partnerů.  
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jednak vyšší míru institucionalizace vzájemného vztahu v podobě vytvoření Rady 

NATO-Rusko a jednak rozšíření a prohloubení dosavadní spolupráce.71  

Opuštění Ukrajinou dosud prosazovaného mimoblokového statusu potvrdilo 

rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany v květnu 2002, jen několik dní před 

podpisem výše zmiňované Římské deklarace. Oficiálně bylo uvedeno v platnost 

dekretem prezidenta v červenci 2002.72 

  

 Parlamentní volby roku 2002 nepřinesly uklidnění vnitropolitické situace 

v Ukrajině a prezidentská administrativa byla konfrontována se stále rostoucí domácí 

opozicí. Politické problémy a stagnace transformačního procesu zvyšovaly i kritiku ze 

strany západních států. Tyto okolnosti se opět odrážely i v Poselství prezidenta z roku 

2003.73  

Přestože Poselství reflektovalo kritiku pomalého transformačního procesu, když 

poukazovalo na potřebu reforem jako na podmínku prohloubení spolupráce s Evropskou 

unií, považovalo to stejně tak i za zásadní úkol zahraniční politiky: „... vnější politika 

Ukrajiny v evropském směru musí být soustředěna na to, aby bylo zabráněno návratu 

do špatných časů berlínské zdi, přetvoření Ukrajiny v tzv. šedou zónu, zónu konfrontace 

mezi integrovanou Evropou a euroasijským integračním prostorem.“ 

Obava z toho, že Ukrajina zůstane stranou probíhajících integračních procesů 

v Evropě, se ostatně promítala i do samotné struktury Poselství, resp. její části věnované 

zahraničně politickým tématům. Téměř výhradně se tato část zabývá euroatlantickou 

integrací Ukrajiny a její bezpečnostní dimenzi. Důvodů je možné najít hned několik.  

                                                 
71 BATO-Russia Relations: A Bew Quality, 28.5.2002. Dostupné z http://www.nato-russia-
council.info/htm/EN/documents28may02_1.shtml (4.5.2008). 
72 Rišennja Rady nacionalnoj bezpeky i oborony Ukrajiny vid 23 travnja 2002 roku. „Pro strategiju 
Ukrajiny ščodo organizacii Pivničnoatlantyčnogo dogovoru (BATO). Urjadovyj kurjer, No. 146, 
10.8.2002. Dostupné z webových stránek Źenevského centra pro demokratickou kontrolu ozbrojených sil 
na http://www.dcaf.ch/_docs/legal_foundations/16.%20Chapter_9.pdf (4.5.2008). 
73 Poslannja Prezydenta Ukrajiny do Verchovnoj rady Ukrajiny 2003 rik. Dostupné z 
zakon.rada.gov.ua/signal/p0001_03.doc (26.6.2008). (Pokud nebude uvedeno jinak, jsou následující 
přímé citace z tohoto dokumentu). Poselství se mimo jiné obšírně věnovalo nutnosti provedení reformy 
politického systému zahrnující změnu volebního systému, změnu formování a odpovědnosti vlády, resp. 
celkové posílení pozice parlamentu v politickém systému země. Tyto otázky pravděpodobně souvisely s 
„přípravou“ na prezidentské volby roku 2004, jejichž výsledek byl (v souvislosti se sílící pozicí opozice) 
pro proprezidentské síly ovládající parlament vzešlý z voleb 2002 nejistý. K problematice dlouhodobého 
vývoje politického systému Ukrajiny viz např. Bredies, I. (Hrsg.): Zur Anatomie der Orange Revolution 
in der Ukraine: Wechsel des Elitenregimes oder Triumph des Parlamentarismus?. Stuttgart: Ibidem-
Verlag, 2005. 
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K otázce integrace Ukrajiny do EU bylo předneseno mimořádné poselství v roce 

2002, přičemž k zásadnímu posunu ve vzájemných vztazích ani k přehodnocení 

stanovených cílů nedošlo. Poselství z roku 2003 proto na program „Evropská volba“ jen 

odkazuje a zabývá se především technickou rovinou jeho realizace. 

Rozhodnutí usilovat o členství v Severoatlantické alianci naopak přineslo do 

ukrajinské zahraniční a bezpečnostní politiky nový prvek, který měl u obyvatelstva 

poměrně nízkou podporu, a bylo třeba jej obhájit.74 I proto byla jedna z podkapitol 

věnována prohloubení spolupráce mezi NATO a Ruskem v roce 2002 a další potom 

zajištění informační kampaně, mimo jiné, s cílem ozřejmit, že „realizace 

euroatlantického kursu Ukrajiny v žádném případě neohrožuje rozvoj rovnoprávné 

spolupráce Ukrajiny s Ruskem a dalšími zeměmi SBS“.  

Důležitou roli sehrávaly pravděpodobně i problémy ve spolupráci mezi 

Ukrajinou a EU, resp. selhávání Ukrajiny při plnění podmínky pokroku 

v transformačním procesu, které oddalovalo členství Ukrajiny či alespoň dosažení 

asociačního statusu. Integrace do NATO s ohledem na vnímání jejího geostrategického 

významu se tak zdálo dosažitelnějším cílem, který by zároveň mohl ovlivnit i 

rozhodování EU o perspektivě začlenění Ukrajiny. Takový pohled potvrzovalo i samo 

Poselství, když mezi přínosy členství pro Ukrajiny jmenovalo např. i efektivnější 

obhajobu jejích ekonomických a politických zájmů a posílení její pozice pro integraci 

do ekonomických struktur, včetně EU. 

Celkově Poselství přehodnotilo roli Severoatlantické aliance v Evropě, a to 

konstatováním, že existující evropský bezpečnostní systém je NATO-centrický a „jiné 

evropské politické a vojensko-politické struktury (OBSE, EU/ZEU atd.) těžko zvládnou 

vzít na sebe funkce BATO v oblasti bezpečnosti a obrany v plné míře“.  

Zařazení vstupu do NATO mezi priority ukrajinské zahraniční politiky Poselství 

označilo za logický krok v situaci, kdy vzhledem ke změnám bezpečnostního prostředí 

„si žádná ze zemí v současnosti nemůže zajistit bezpečnost jen vlastními silami“ a 

                                                 
74 Přestože Poselství tvrdilo, že rozhodnutí směřovat ke členství v NATO bylo přijato pozitivně i 
ukrajinskými občany a dokonce se zvýšila celková podpora o v průměru 3%, v době uveřejnění Poselství 
docházelo k razantnímu poklesu preferencí obyvatelstva v reakci na zahájení války USA proti Iráku 
v březnu 2003. Podle průzkumů veřejného mínění sice obyvatelstvo rozlišovalo, že válku nevede NATO, 
přesto se, vzhledem k vůdčí roli USA v rámci této organizace, negativní reakce na politiku USA promítla 
i do hodnocení Aliance. (K vývoji preferencí obyvatelstva vůči NATO viz část 3.5. Severoatlantická 
aliance). 
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setrvávání na neutralitě by omezovalo „přínos [Ukrajiny] ke konsolidaci evropské 

bezpečnosti“, a to zejména ve východoevropském a černomořském regionu. 

Více prostoru ale Poselství věnovalo pozitivům, které by členství přineslo 

Ukrajině. Znovu se zde vracelo k hlavnímu argumentu z 90. let, tj. zajištění nezávislosti 

a teritoriální integrity, tentokrát díky politické váze a vojenské moci Aliance. Celkově 

byly ale kromě bezpečnostní roviny přínosy vstupu do NATO chápány v politickém a 

ekonomicko-sociální smyslu. Kromě výše zmiňované lepší vyjednávací pozice Ukrajiny 

ve vztahu k EU či dalším uskupením Poselství zahrnovalo otázky, které s členstvím 

v organizaci v podstatě nesouvisely, jako aktivizace ekonomického rozvoje či zlepšení 

investičního klimatu. 

S otázkou členství Ukrajiny v NATO souvisela snaha obnovit pozici USA jako 

zahraničně politické priority země. Zatímco orientace na USA hrála (minimálně 

v rétorické rovině) důležitou roli na počátku 90. let, po snížení pocitu ohrožení 

potvrzením ukrajinských hranic smlouvami s Ruskem a Rumunskem věnovala poselství 

USA jen krátkou zmínku. Jak vyplývá z předchozího textu, situace se změnila v roce 

2002 v souvislosti s potřebou zajistit si podporu pro vstup do Severoatlantické aliance.  

Na formulaci se přesto výrazně projevily problémy ve vzájemných vztazích 

z předchozích let, tj. kritika Kučmovy administrativy za nedodržování demokratických 

principů a především za porušení zbrojního embarga uvaleného na Irák.75 Proto 

Poselství zaměření na potvrzení strategického partnerství s USA spojovalo s „rozvojem 

vztahů na základě vzájemného respektu, nevměšování do vnitřních politických procesů a 

odstranění překážek ve vzájemném obchodě“. 

 V případě cílů stanovených ve vztahu k postsovětskému prostoru dominovala 

ekonomická problematika. S výjimkou výše uvedené snahy rozptýlit obavy Ruska 

z případného členství Ukrajiny v NATO, se Poselství věnovalo možnostem rozvoje 

ekonomické spolupráce se zeměmi SNS. Ukrajina se neřadila mezi státy orientované 

                                                 
75 V souvislosti s prošetřováním prodeje pasivních radarů Kolčuga do Iráku, pozastavily USA v září 2002 
finanční pomoc Ukrajině. (Pietraś, M.: Ukraine and NATO in the Post-Cold War Security Environment. 
In: The Polish Quarterly of International Affairs, No. 4, 2006, s. 45-63). Z pohledu Ukrajiny byla 
problematická i omezení v obchodní výměně ze strany USA. 
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prioritně na trhy SNS.76 Jejím největším obchodním partnerem byla Evropská unie, 

nicméně v rámci jednotlivých států si prvenství zachovávalo Rusko.77 

 Podíl Ruska na zahraničním obchodě Ukrajiny stabilně klesal, což bylo 

způsobeno především výrazným snížení vývozu Ukrajiny do Ruska. Naopak nízká 

flexibilita netransformované ukrajinské ekonomiky zachovává závislost na dovozu 

energetických a surovinových zdrojů, jejichž hlavním dodavatelem je Rusko. Z hlediska 

podílu Ruska na ukrajinském dovozu proto došlo jen k mírným změnám.78 Přestože 

tedy z hlediska celkového objemu ukrajinského zahraničního obchodu SNS 

nepředstavovalo hlavního partnera, zůstávalo důležitým odbytištěm ukrajinské 

produkce. Struktura ukrajinského vývozu a dovozu (daná z větší části otálením 

s restrukturalizací ekonomiky), stanovovala hranici jak pro další přeorientování 

zahraničního obchodu Ukrajiny na západní trhy, tak pro zvýšení jeho celkového 

objemu. Dlouhodobým problémem byla rovněž výrazná nerovnováha obchodní bilance 

s Ruskem, způsobená zmiňovanou závislostí na dovozu surovin. 

  „Zájem na citelné aktivizaci vnějších ekonomických vztahů s členskými státy 

SBS“ vyjádřený v Poselství z roku 2003 proto nepřekvapoval. Právě poklesem 

ukrajinsko-ruského obchodu, a stejně tak obchodu s dalšími zeměmi Společenství 

odůvodňoval prezident svůj podpis pod dohodou s Běloruskem, Kazachstánem a 

Ruskem o zahájení jednání o novém integračním formátu v rámci SNS – Jednotném 

ekonomickém prostoru.79 Poznámka, že uvedená iniciativa není překážkou ani 

konkurencí integrace Ukrajiny do EU, implikovala budoucí limity úrovně zapojení 

Ukrajiny do tohoto projektu. 

  

                                                 
76 Zhruba 71% jejího zahraničního obchodu připadalo na třetí země. (Deržavnyj komitet statystyky 
Ukrajiny, Statystyčna informacija, Zovnišnoekonomična dijalnisť http://www.ukrstat.gov.ua/ (8.9.2005) 
77 Po podpisu základní smlouvy byla uzavřena rovněž rámcová dlouhodobá ekonomická dohoda na 
období 1998-2007, která předpokládala postupné vytváření společného ekonomického prostoru. 
V platnost dohoda vstoupila až v polovině roku 1999, ovšem v následujícím období nebyla přijata další 
konkretizující opatření k její realizaci. 
78 Zatímco ukrajinský export do Ruska zaznamenal v letech 1996 – 2004 pokles ze 36% na 17%, 
ukrajinský import ve stejném období poklesl jen o několik procentních bodů (ze 44% na 38%). 
(Deržavnyj komitet statystyky Ukrajiny, Ibid.) 
79 Z politického hlediska souvisel podpis pod JEP spíše se slábnoucí pozicí L. Kučmy v domácí politice a 
stagnací spolupráce se západními partnery. Prostřednictvím JEP si mohl zajistit podporu alespoň části 
ukrajinského obyvatelstva a rovněž Ruska. (Bukkvoll, T.: Private Interests, Public Policy. Ukraine and 
the Common Economic Space Agreement. In: Problems of Post-Communism, Vol. 51, No. 5, 2004, s. 20. 
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 V září 2003 byla dohoda o Jednotném ekonomickém prostoru (JEP) na summitu 

SNS v Jaltě podepsána a ukrajinský parlament ji ratifikoval v dubnu 2004.80 Poselství 

prezidenta Kučmy z února 2004, tj. krátce před ratifikací dohody, tomuto tématu 

věnovalo samostatnou kapitolu.81 

 Poselství v souvislosti s účastí Ukrajiny na Jednotném ekonomickém prostoru 

zdůrazňovalo podřízenost jak této, tak dalších forem spolupráce se zeměmi SNS (včetně 

Ruska), směřování Ukrajiny do Evropské unie. Zároveň EU a její zájem na kvalitních 

vztazích s Ruskem byly jedním z hlavních argumentů pro rozvoj ukrajinské zahraniční 

politiky v tomto směru. „Je potřebné vzít v úvahu i to, že rozšíření EU je doprovázeno 

prohloubením spolupráce EU a Ruska, včetně vytvoření evropského společného 

ekonomického prostoru, což předurčuje význam ‚východního vektoru‘ pro eurointegraci 

Ukrajiny.“  

  Poselství v tomto kontextu naráželo i na novou iniciativu ze strany EU „Širší 

Evropa“, jejímž cílem bylo vytvořit specifický model vztahů rozšířené EU s novými 

sousedy a která mimo jiné argumentovala zájmem na vytvoření ekonomicky, politicky i 

bezpečnostně stabilního prostředí v prostoru při hranicích EU.82 I Poselství ohledně 

zapojení Ukrajiny do projektu Jednotného ekonomického prostoru zdůrazňovalo, že 

„posílení integračních procesů mezi rovnoprávnými zeměmi může ve východní části 

evropského kontinentu přispět k potvrzení zóny stálého rozvoje a vysokých temp 

ekonomického růstu“.  

 Z hlediska úrovně účasti Ukrajiny na formování JEP, Poselství jednoznačně 

stanovovalo hranici v podobě zóny volného obchodu, a to na principech Světové 

obchodní organizace.83 „Přestoupením této hranice bychom se mohli ocitnout v situaci 

                                                 
80 Soglašenie o formirovanii Jedinogo ekonomičeskogo prostranstva, 19.9.2003, Jalta. Dostupné z 
http://www.kremlin.ru/text/docs/2003/09/52478.shtml (15.4.2008). 
81 Poslannja Prezydenta Ukrajiny do Verchovnoj Rady Ukrajiny „Pro vnutrišne i zovnišne stanovyšče 
Ukrajiny u 2003 roci“, 27.2.2004. Dostupné z http://www.niss.gov.ua/book/varnaly/004.htm  
(18.5.2008). (Pokud nebude uvedeno jinak, jsou následující přímé citace z tohoto dokumentu) 
82 Dokument Evropské komise „Širší Evropa – Sousedství: Nový rámce pro vztahy s našimi východními a 
jižními sousedy“ předložený v březnu 2003 byl jedním z výsledků diskuse, kterou na počátku roku 2002 
otevřely Švédsko a Velká Británie. (Wider Europe - Beighbourhood: A Bew Framework for Relations 
with our Eastern & Southern Beighbours. Brusel, 11.3.2003. Dostupné z 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf (15.5.2008).) 
83 Členství ve WTO bylo jednou z hlavních priorit ukrajinské zahraniční politiky. I Rusko o členství 
v organizaci usilovalo a mezi oběma zeměmi tak probíhal „závod“ o prvenství. Vzhledem k systému 
přijímání nových zemí, založeném mimo jiné na nutnosti uzavřít bilaterální smlouvy se všemi stávajícími 
členskými ekonomikami, a vzhledem k závazkům spojeným s členstvím v organizaci, by totiž prvenství 
znamenalo možnost „diktovat“ podmínky ostatním-nečlenům. 
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změny geopolitického paradigmatu našeho státu, ...“. Mimo jiné bylo zdůrazněno 

zaměření JEP na ekonomickou spolupráci, tj. že případně odstranění obchodních 

překážek nebude mít vliv na odstranění hraničního režimu jako takového mezi 

zúčastněnými zeměmi. Explicitní odkaz na zachování existujícího hraničního režimu 

přitom ukazoval na to, jaký význam Ukrajina i nadále ve vztazích s Ruskem, resp. 

postsovětským prostorem, přikládá státní suverenitě jako základnímu atributu 

nezávislosti. 

Regionální organizace či uskupení jako GUUAM a Organizace černomořské 

spolupráce (OČES) byly představeny jako určité vyvážení účasti Ukrajiny v JEP. 

Zdůraznění, že „výhodou těchto vektorů mezinárodní spolupráce je to, že Ukrajina 

v nich vystupuje jako uznaný konsolidační lídr, jako jádro regionální integrace“ 

ukazovalo, že Ukrajina si je vědoma, že v rámci JEP bude spíše v závislém postavení na 

Rusku.  

GUUAM a OČES v podstatě sloužily k definování vlastní role Ukrajiny nejen ve 

vztahu k Rusku, resp. postsovětskému prostoru, ale i k Evropské unii, resp. Západu. 

Kromě již zmiňovaného významu regionální spolupráce jako prostředku budování 

„zóny stability“ (EU) a konkrétně těchto dvou organizací jako ukázky „samostatnosti“ 

ukrajinské zahraniční politiky (EU i Rusko), Poselství z roku 2004 reflektovalo 

nejnovější vývoj zájmů svých západních partnerů. Konkrétně se jednalo o otázky 

energetické bezpečnosti, resp. možnosti diverzifikace dovozu energetických surovin. 

Iniciativa Evropské unie „Širší Evropa“, nyní již pod názvem Evropská politika 

sousedství (EPS) byla v závěrečné fázi jednání. Ještě před jejím schválením na zasedání 

Evropské rady v Soluni v květnu 2004, došlo ke změně jejího teritoriálního záběru. 

Původní koncept se z východní Evropy týkal Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny. 

Nesouhlas Ruska se zapojením do tohoto rámce, vedl k jeho vyřazení a zachování 

specifického modelu rozvoje bilaterálních vztahů.84  

Naopak rozšířena byla EPS o země jižního Kavkazu – Arménii, Ázerbájdžán a 

Gruzii. Zohlednila tak politické změny, ke kterým došlo na konci roku 2003 v Gruzii a 

následnou diplomatickou ofenzívu nového gruzínského prezidenta M. Saakašviliho vůči 

                                                 
84 Rusko nemělo zájem být z hlediska spolupráce s EU zařazeno po bok dalších států SNS. Výsledky 
petrohradského summitu EU-Rusko z května 2003, které znamenaly spolupráci ve formě budování čtyř 
společných prostorů, představovaly pro Rusko uznání jeho specifického postavení ve vnějších vztazích 
EU. Z Evropské politiky sousedství je proto pro Rusko využíván jen její finanční instrument. 
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EU a NATO. Svůj význam nicméně sehrály i zmiňované zájmy EU v oblasti 

energetické bezpečnosti. I Evropská bezpečnostní strategie přijatá v prosinci 2003 

identifikuje Jižní Kavkaz jako region, kterému by EU měla věnovat více pozornosti.85 

Ukrajina, vědoma si svého významu pro tranzit energetických surovin a zároveň 

své závislosti na jejich dodávkách z Ruska, samozřejmě vnímala růst zájmu EU o 

region Jižního Kavkazu, ale i Střední Asie. To vyplývá i z Poselství z roku 2004, které 

jako jeden z cílů stanovilo právě rozvoj vztahů s těmito zeměmi, přičemž oblast 

mezinárodních dopravních/přepravních sítí a využití nerostného bohatství Kaspického 

moře zmiňovala konkrétně. Nechyběl ani přímý odkaz na soulad s politikou EU a roli 

Ukrajiny v tomto ohledu: „Prohloubení spolupráce v plné míře koresponduje se zájmy 

EU. V těchto i dalších otázkách se Ukrajina může stát významným spojením mezi 

Východem a Západem.“ 

Podobně i v případě USA Poselství jako perspektivní oblast spolupráce 

označovalo právě tu, která odpovídala prioritám USA v regionu, tj. bezpečnost. Zmínka 

o možnostech spolupracovat na zajištění bezpečnosti regionálních komunikací (a o 

posílení bezpečnostního statusu GUUAM86) byla relevantní nejen z hlediska 

energetické bezpečnosti, ale i boje proti terorismu. 

Celkově byla patrná tendence odvrátit kritiku, že sbližování s Ruskem, 

probíhající během druhého funkčního období prezidenta Kučmy, znamená víc než jen 

zájem o dobré sousedské vztahy či řešení ekonomické situace Ukrajiny. Jak v části 

Poselství týkající se Jednotného evropského prostoru, tak i v částech věnovaných 

ostatním prioritám ukrajinské zahraniční politiky se projevovala snaha potvrdit svoje 

západní směřování a ukázat zahraničně politické aktivity především jako naplňování 

principů prosazovaných Evropskou unií v jejích vnějších vztazích. 

 

2.4 Priority ukrajinské zahraniční politiky po „Oranžové revoluci“ 

Prezidentské volby na sklonku roku 2004 přinesly zásadní obrat ve vnitřní 

politice Ukrajiny, které měly své důsledky i v její zahraniční politice. Masové protesty 

                                                 
85 „Bezpečná Evropa v lepším světě“, Evropská bezpečnostní strategie, Brusel, 12. prosince 2003. 
Dostupné z http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/031208ESSIICS.pdf (5.9.2008) 
86 V roce 2003 došlo k oživení spolupráce v rámci GUUAM, a to právě z iniciativy Ukrajiny a USA. 
(Horák, S.: Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Praha: Karolinum, 2008, s. 92). 
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vyvolané obviněními z manipulace s výsledky druhého kola prezidentských voleb ve 

prospěch pro-Kučmovského kandidáta Viktora Janukovyče vedly k opakování druhého 

kola voleb, ve kterém zvítězil opoziční kandidát Viktor Juščenko.  

Již během „revoluce“ samotné byla otázka zahraničně politické orientace, resp. 

praktická realizace Ukrajinou léta deklarované pro-západní orientace, jednou ze 

zásadních rovin, na níž se „oranžový tábor“ profiloval. Vítězství Viktora Juščenka bylo 

proto spojováno s očekáváním zásadního posunu Ukrajiny ve směru její integrace do 

Evropské unie a Severoatlantické aliance. 

 Napjatá vnitropolitická situace na přelomu let 2004-2005 a potřeba její 

stabilizace po nástupu nového prezidenta vedly k tomu, že své první poselství Viktor 

Juščenko přednesl až v únoru 2006, tj. měsíc před parlamentními volbami.87 Struktura 

poselství se oproti minulým létům v podstatě nezměnila, tj. projev před Nejvyšší radou 

Ukrajiny doplňovala rozsáhlejší zpráva věnovaná jednotlivým oblastem vnitřní a 

zahraniční politiky země.88  

Vnitropolitické změny se ale samozřejmě promítly do obsahu Poselství, a to 

nejen v podobě samostatných částí k demokracii, formování ukrajinského národa či 

politickému systému, ale i v částech týkajících se vnější ekonomické, zahraniční a 

bezpečnostní politiky země. Zatímco v předchozích poselstvích většinou největší 

prostor získalo téma momentálně aktuální, nová prezidentská administrativa využila 

této příležitosti k formulování stanoviska ke všem základním otázkám vnější politiky 

země. 

 Role Ukrajiny pro Evropu byla podobně jako v předchozích letech odvozována 

od jejího strategické a ekonomického významu. Již preambule zdůrazňovala, že: 

„Zkušenost mnoha expanzí a válek, včetně první a druhé světové, svědčí o tom, že 

kontrola nad ukrajinskými přírodními a lidskými zdroji byla významným faktorem 

vítězství.“ Rovněž další části poselství potom doplňují toto pojetí zejména o důležitost 

Ukrajiny z hlediska energetické bezpečnosti. 

                                                 
87 Zvernennja Prezydenta Ukrajiny do Verchovnoj Rady Ukrajiny u zvjazku z Poslannjam Prezydenta 
Ukrajiny do Verchovnoj Rady Ukrajiny „Pro vnutrišne i zovnišne stanovišče Ukrajiny u 2005 roci“, 
9.2.2006. Dostupné z http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1082.6984.1&nobreak=1 (18.4.2008)  
88 Dopoviď „Pro vnutrišne i zovnišne stanovyšče Ukrajiny u 2005 roci. Dostupné z 
http://www.niss.gov.ua/book/dopov_zm/index.htm (18.4.2008) (Pokud nebude uvedeno jinak, jsou 
následující přímé citace z tohoto dokumentu). 



48 
 

Novým prvkem, který měl odrážet přínos nové ukrajinské politické garnitury, 

byl význam demokratizace Ukrajiny, a to v prvé řadě pro stabilitu na regionální úrovni. 

Ukrajina zde (spolu s Gruzií) byla představována jako zprostředkovatel západních 

demokratických hodnot v postsovětském a černomořském regionu. Společenství 

demokratické volby, jako nově vytvořený formát, plně tomuto pojetí odpovídalo. 

Priority i jejich pořadí v podstatě nezaznamenaly žádnou změnu oproti 

předchozímu období, tj. zůstaly jimi integrace do EU a NATO, bilaterální vztahy s USA 

a Ruskou federací a regionální politika. Nově bylo mezi priority v bilaterálních vztazích 

zařazeno strategické partnerství s Polskem. To odráželo nejen politický a ekonomický 

význam tohoto ukrajinského souseda a nově členského státu obou uskupení, do kterých 

by Ukrajina ráda vstoupila, ale i roli, jakou sehrál prezident Kwaśniewski, při „oranžové 

revoluci“. Na rozdíl od USA a Ruska se ovšem Poselství dále Polsku podrobněji 

nevěnovalo. 

Rovněž regionální aktivity získaly širší záběr. Kromě Společenství demokratické 

volby, GUAM89, SNS (včetně Jednotného ekonomického prostoru) a Organizace 

černomořské ekonomické spolupráce se pozornost měla opět více zaměřit na formáty, 

které byly vnímány jako projekty integrace do západních struktur nebo odraz jejich 

aktivity, tj. Visegrád, Středoevropskou iniciativu či Pakt stability pro Jihovýchodní 

Evropu. 

Ve vymezení některých výše zmíněných priorit se nicméně posuny oproti 

předcházejícímu období objevovaly, a to především v jejich kontextualizaci. V případě 

integrace Ukrajiny do EU Poselství častěji používalo pojem „sjednocená Evropa“, tj. 

formulace se opíraly o vymezení EU nikoliv z materiálního, ale z ideového hlediska. 

Pro zahájení jednání o začlenění Ukrajiny do EU, tak z tohoto pohledu nebyly klíčové 

konkrétní posuny v transformačním procesu, ale samotná podstata vnitropolitických 

změn z konce roku 2004. „Jsme přesvědčení, že nynější demokratická Ukrajina je 

hodna toho, aby měla perspektivu vstupu do EU. Bez toho by se myšlenka sjednocené 

Evropy, která inspirovala zakladatele EU, stala nerealizovatelnou.“ 

Vztahy s USA získaly v Poselství poměrně velký prostor, přičemž dominantní 

zůstal akcent na bezpečnostní spolupráci, včetně boje proti terorismu. Nová politická 

reprezentace se i v případě USA spoléhala na větší relevanci samotných 

                                                 
89 V roce 2005 Uzbekistán z uskupení vystoupil.. 
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vnitropolitických změn v Ukrajině pro prohloubení bilaterálního vztahu. Zatímco pro 

EU politická transformace představovala jen jednu, byť důležitou, podmínku pro 

zvážení možnosti zvýšit úroveň spolupráce s Ukrajinou90, v případě vztahu s USA 

mohla Ukrajina předpokládat, že bude podmínkou rozhodující a Ukrajina jako spojenec, 

i vzhledem ke své geografické poloze, tím získá na významu a podpoře. „Vzhledem 

k rozsáhlým změnám, ke kterým nyní dochází v Ukrajině, je zvláštním zájmem USA, aby 

se Ukrajina stala ekonomicky úspěšným demokratickým státem.“ K naplnění toho cíle 

měly USA podpořit Ukrajinu v jejím úsilí o členství v organizacích, kde mají zásadní 

vliv, tj. ve Světové obchodní organizaci, NATO a Mezinárodním měnovém fondu. 

Své přední místo mezi prioritami ukrajinské zahraniční politiky si zachovala i 

Ruská federace. Poselství rozhodně nezpochybňovalo význam vzájemné spolupráce a 

naopak označovalo za „historickou šanci“ to, že v ukrajinské společnosti existuje 

přesvědčení, že ukrajinsko-ruské vztahy nejsou „nesmiřitelně antagonistické“. 

Vymezuje se nicméně vůči předchozímu období již názvem příslušné kapitoly, tj. 

„Kvalitativní přestavba ukrajinsko-ruských vztahů“. 

Manévrovací prostor Ukrajiny ve vztahu k Rusku byl (a je) dán poměrně 

vysokou ekonomickou závislostí Ukrajiny na Rusku, která se týká nejen často 

zmiňovaného energetického sektoru, ale i dalších průmyslových oblastí a potřebou 

udržet poměrně rozvinutý přeshraniční obchod. V Poselství z roku 2006 se v hodnocení 

ekonomické spolupráce projevil konflikt o cenu za dodávky plynu z Ruska z přelomu 

let 2005-2006. Poselství mimo jiné poukazovalo na politický rozměr tohoto konfliktu, 

resp. na roli Gazpromu jako politicko-ekonomického nástroje ruské politiky. Posouvalo 

jej zároveň z bilaterální na celoevropskou úroveň, když konstatovalo, že „složitý proces 

řešení problematických otázek v energetické oblasti nás musí dovést ke zformování 

stabilního a spravedlivého systému vztahů v zájmu nejen našich států, ale evropské 

komunity jako celku.“ 

Za základní problém ve spolupráci v rámci SNS Ukrajina považovala existenci 

rozdílných přístupů k charakteru tohoto uskupení v ukrajinské a ruské zahraniční 

politice. Poselství zde naráželo na interpretaci rozšiřování EU a NATO a jejich 

spolupráce s některými zeměmi SNS jako hrozby ruským zájmům. „Ukrajinská strana 
                                                 
90 K postojům EU k aspiracím Ukrajiny na členství v EU viz např. Flemming, H.S.: The EU and Ukraine: 
Rhetorical Entrapment? European Security, Vol. 15(2), 2006, s. 115-135. 
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se musí všemi způsoby snažit donést do Ruska jasné poselství: základní vektor 

ukrajinské zahraniční politiky – evropská a euroatlantická integrace – není namířen 

proti RF.“ 

Uvedené rozpory se nicméně týkaly spíše budoucího formování SNS, resp. 

jejího případného směřování k nadnárodním formám spolupráce. Ukrajina ani po 

nástupu nové prezidentské administrativy neztratila zájem na účasti při vytváření 

Jednotného ekonomického prostoru. Nemusela ani měnit stanovisko ohledně míry 

svého předpokládaného zapojení, neboť zónu volného obchodu jako maximální hranici 

označil již prezident Kučma. 

Za nevyřešené či nedokončené záležitosti v ukrajinsko-ruských vztazích 

Poselství označovalo rozdělení aktiv bývalého SSSR, demarkaci suchozemských hranic 

a delimitaci mořské hranice či smluvně-právní základnu umístění ruských jednotek 

v Sevastopolu. Znovuotevření některých témat souvisejících s rozpadem Sovětského 

svazu a rusko-ukrajinskými jednáními z devadesátých let bylo signálem, že Juščenkova 

Ukrajina usiluje o roli rovnoprávného a na vyjednávání dostatečně silného partnera 

Ruska. 

I z tohoto důvodu se jako klíčová jevila regionální politika Ukrajiny, a to nejen 

díky jejímu potenciálu „emancipace“ vůči Rusku, ale i vzhledem k jejímu možnému 

navázání na cíle a záměry jejích západních partnerů. Nejlepší vyhlídky přičítalo 

Poselství uskupení GUAM. Ukrajina se zde mohla opírat o podporu Gruzie, se kterou 

po „oranžové revoluci“ sdílela řadu kritických postojů k vlivu Ruska v postsovětském 

prostoru. Stejně tak oba státy spojovaly i ambice plně se začlenit do EU a NATO, mimo 

jiné, i jako způsob řešení vnímaných bezpečnostních hrozeb. Poselství přitom GUAM 

představovalo jako možné rozšíření západního bezpečnostního prostoru: „... GUAM se 

může stát významným komponentem nové architektury evropské a transatlantické 

bezpečnosti.“  

Role obou zemí v tranzitu energetických surovin a účast Ázerbájdžánu jako 

jejich producenta zároveň znamenal možnost zvýšit v očích západních zemí atraktivitu 

spolupráce s tímto uskupením. Do důrazu, jaký byl přikládán energetické spolupráci 

v regionu a jejímu významu pro řešení energetické bezpečnosti zemí na západ od 

ukrajinských hranic, se pravděpodobně promítala nejen aktuálnost tohoto tématu 

obecně, ale i důsledky ukrajinsko-ruské plynové krize z přelomu let 2005-2006. 
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Omezení dodávek proudících do západní Evropy přes Ukrajinu zintenzivnily diskusi o 

alternativních tranzitních cestách a bylo tudíž v zájmu Ukrajiny si svou pozici tranzitní 

země pojistit. „Jedním z vedoucích směrů činnosti GUAM se musí stát vypracování 

regionálních a transregionálních projektů, ve kterých by Ukrajina na sebe vzala roli 

lídra“. 

 Je otázkou nakolik nové politické vedení Ukrajiny považovalo GUAM zároveň 

za určitou alternativu či spíše vyvážení nutné ekonomické spolupráce s Ruskem. Podle 

Poselství se totiž činnost GUAM měla více zaměřit i na tuto oblast s cílem vytvořit zónu 

volného obchodu. 

  

V březnu 2006 se na Ukrajině konaly první parlamentní volby po 

vnitropolitických změnách z konce roku 2004. Již od druhé poloviny roku 2005 se 

naplno projevovaly problémy ve spolupráci hlavních představitelů „oranžové revoluce“ 

- Viktora Juščenka (Naše Ukrajina) a Julie Tymošenko (Blok Julie Tymošenko).91 Do 

voleb v roce 2006 tak „oranžový tábor“ vstupoval značně oslaben. Vzájemné spory 

přispívaly k rozčarování nad „porevolučním“ vývojem Ukrajiny a poskytovaly dobrou 

výchozí pozici i tak relativně silné opozici v podobě Strany regionů v čele s poraženým 

prezidentským kandidátem Viktorem Janukovyčem. 

 Výsledky voleb se očekávaly s napětím i z toho důvodu, že v roce 2006 

vstoupily v platnost změny ústavy přijaté na konci roku 2004, které posilovaly 

pravomoci parlamentu na úkor prezidenta. S ohledem na zjednodušené chápání 

zahraničně a vnitropolitické orientace hlavních politických sil jako dichotomie mezi 

pro-ruským (a proti-reformním) Janukovyčem a pro-západním (a pro-reformním) 

„oranžovým táborem“, byly proto volby považovány za jakési rozhodnutí o potvrzení 

výsledků „oranžové revoluce“. 

  I když se faktickým vítězem voleb stala Strana regionů V. Janukovyče a Naše 

Ukrajina V. Juščenka ve volbách zaznamenala značný propad, díky posílení pozice 

Bloku Julie Tymošenko měla oranžová koalice naději na zachování své pozice.92 

                                                 
91 V září 2005 byla J. Tymošenko odvolána z postu premiérky. Blíže k vnitropolitickému vývoji Ukrajiny 
v prvních letech po „oranžové revoluci“ viz Veselý, L.: Ukrajina 2005-2006: Impérium vrací úder. In: 
Souleimanov, E. a kol.: Rusko a postsovětský prostor. Praha: Eurolex Bohemia, 2007, s. 154-173.  
92 Naše Ukrajina získala ve volbách necelých 14% hlasů, Blok Julie Tymošenko 22,3% a vítězem voleb 
se stala Strana regionů se 32,1%. Centralna vyborča komisija Ukrajiny, Rezultaty golosuvannja, Po 
Ukrajini. Dostupné z http://www.cvk.gov.ua/vnd2006/w6p001.html (25.6.2008). 
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Jednání o sestavení vlády, která trvala čtyři měsíce, ale skončila neúspěchem. Pro V. 

Juščenka se řešením stala dohoda s opozicí. Výsledkem byl dokument o základních 

prioritách ukrajinské politiky uzavřený mezi „Naší Ukrajinou“ a členy tzv. Antikrizové 

koalice (Stranou regionů, socialisty a komunisty) v podobě Deklarace národní jednoty93 

a jmenování V. Janukovyče premiérem. 

 Uvedený dokument se týkal priorit jak ve vnitřní, tak v zahraniční politice. 

Kompromis, který představoval, neznamenal zpochybnění dosavadní zahraničně 

politické orientace země, nicméně ukazoval, že naplnění jejích konkrétních cílů bude do 

značné míry ovlivněno soupeřením mezi hlavními politickými subjekty o přízeň 

voličů.94 S vymezováním pozice jednotlivých politických sil na Ukrajině souvisely i 

kompetenční spory mezi prezidentem a premiérem, jejichž podstatou byly ústavní 

změny z roku 2004, resp. nedořešenost či odlišný výklad některých ustanovení. Týkaly 

se mimo jiné i pravomocí v oblasti formulování a realizace zahraniční a bezpečnostní 

politiky země. 

Spolupráce v rámci koalice ovšem neměla dlouhého trvání a pokračující krize 

vyvrcholila sporným rozhodnutím prezidenta Juščenka o rozpuštění parlamentu a 

konání předčasných voleb. Po značně komplikované cestě k řešení této situace se 

nakonec na podzim roku 2007 konaly předčasné volby, které ovšem ukázaly jen dále 

slábnoucí pozici strany Naše Ukrajina a naopak sílící postavení dalších dvou politických 

subjektů – Strany regionů a Bloku Julie Tymošenko. Dlouhotrvající vnitropolitická 

krize mimo jiné znamenala, že prezident Juščenko své Poselství o vnitřní a vnější 

politice Ukrajiny přednesl až v květnu 2008.95 

                                                 
93 Dokument přijatý 3. srpna 2006 společně prezidentem Juščenkem, tehdejším premiérem Jechanurovem, 
předsedou parlamentu O. Morozem a předsedy Strany regionů V. Janukovičem, Naše Ukrajina R. 
Bessmertnym, Socialistické strany V. Cuškem a Komunistické strany P. Simonenkem. Universal 
nacionalnogo jedinstva, 3.8.2006. Dostupné na http://www.polit.ru/dossie/2006/08/04/universal.html 
(10.11.06). 
94 V části týkající se zahraničně politických priorit se opozice prosadila v podobě zahrnutí zmínky o 
konání referenda o vstupu do NATO. K roli zahraničně politických témat v parlamentních volbách 2006 
viz Nikulin, V., Selyutina, N.: Geopolitical Orientations of Ukrainian Political Elites and the Electoral 
Campaign of 2006. Perspectives of European Politics and Society, Vol. 8 (4), 2007, s. 544-558. 
95 K reakcím „rozpuštěného“ parlamentu na neplnění povinnosti prezidenta přednést poselství ze rok 2007 
viz část 1.2 Prameny a literatura, s. 15-16. 
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Vnitropoliticky nestabilní situace, ve které se Ukrajina poslední roky nacházela, 

se samozřejmě projevila na vyznění Poselství.96 Věnovalo se především vnitřním 

záležitostem a zahraniční politiky se dotýkalo jen okrajově. Zmíněny byly v podstatě 

jen dva momenty – vztah s Ruskem a NATO. 

Ukrajinsko-ruské vztahy v letech 2006-2007 poznamenaly především 

pokračující spory o cenu za dodávky plynu. Zatímco ruská strana argumentovala (a 

argumentuje) čistě ekonomickými motivy svých požadavků na zvýšení ceny, ukrajinská 

strana poukazovala (a poukazuje) na politický rozměr plynového konfliktu. Za základní 

cíl v ukrajinsko-ruských vztazích proto Poselství považovalo jejich depolitizaci: „Mezi 

námi neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit rozumným a praktickým 

způsobem – bez nedůvěry a bez předsudků.“ Nezpochybňovalo, a vzhledem 

k ekonomické závislosti Ukrajiny na Rusku ani nemohlo zpochybňovat, význam 

spolupráce s Ruskem. Důraz na politickou motivaci chování Ruska vůči Ukrajině, a 

nikoli přiznání vlastní odpovědnosti za absenci kroků k restrukturalizaci ukrajinské 

ekonomiky, znamenal možnost získat podporu ze strany západních partnerů nebo 

alespoň neztratit tvář (s ohledem na fakt, že pojem „oranžová revoluce“ byl do značné 

míry metaforou pro obnovení politické a ekonomické transformace země). 

Podobně i členství země v Severoatlantické alianci, resp. alespoň jeho 

perspektiva, byla důležitým symbolem potvrzení změn, kterých bylo dosaženo 

„oranžovou revolucí“. Z toho vyplýval význam, jaký prezidentská administrativa 

přikládala cíli dosáhnout podpisu Akčního plánu členství (Membership Action Plan) 

v situaci, kdy se začaly projevovat důsledky zklamaných očekávání části obyvatelstva a 

kdy tváří v tvář vnitropolitickému vývoji v Ukrajině i na straně zastánců členství 

Ukrajiny v NATO rostly pochybnosti. 

Blíže se jednotlivými zahraničně politickými prioritami zabývala doplňková 

zpráva k Poselství, resp. kapitola 5. „Ukrajina v současném světě“.97 Celkově byla 

patrná snaha zdůraznit, že prosazované zahraničně politické priority mají svou oporu 

                                                 
96 Poslannja Prezydenta Ukrajiny Viktora Juščenka do Verchovnoj Rady Ukrajiny pro vnutrišne i 
zovnišne stanovyšče Ukrajiny 2008 rik, 16.5.2008. Dostupné z 
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1082.6887.1&nobreak=1 (26.2.2009). 
97 Ruban, J. G. (ed.): Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-
економічного розвитку, Nacionalnyj instytut strategičnych doslidžeň, 2007. Dostupné na 
http://www.niss.gov.ua/book/Analit2007/index.htm (25.6.2008). (Pokud nebude uvedeno jinak, jsou 
následující přímé citace z tohoto dokumentu). I v této zprávě byl velký prostor věnován vnitřním 
aspektům vývoje země, včetně otázky národní jednoty a identity. 
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v dokumentech přijatých před nástupem prezidenta Juščenka. Po konstatování, že: 

„Beměnné základní národní zájmy Ukrajiny určují i neměnné priority a strategické cíle 

zahraniční politiky našeho státu“, následoval taxativní výčet dokumentů z let 1993-

2003. To bylo pravděpodobně určeno především ukrajinskému obyvatelstvu a opozici, 

tj. poukázat na to, že Juščenko v čele Ukrajiny nepředstavuje změnu zahraničně 

politické orientace země, ale krok k praktickému uskutečnění dlouhodobě 

deklarovaných cílů.   

Prezidentská administrativa samozřejmě vnímala závažnost diskuse o stabilitě 

zahraničně politické orientace země, resp. o její závislosti na aktuálním rozložení 

politických sil v zemi. Za pojistku v situaci, kdy se „zahraniční politika stala nástrojem 

vnitropolitického boje“ proto navrhovala zakotvení základů zahraničně politické 

orientace země zákonem. Nevysloveným důvodem samozřejmě bylo i dát takovým 

zákonem signál vnějším partnerům Ukrajiny. 

Vnitřní krize, zhoršení vztahů s Ruskem a neúspěchy při realizaci dílčích cílů 

v integraci Ukrajiny do EU a NATO se projevily v naléhavější interpretaci významu 

začlenění do západních struktur pro budoucnost státu. „Bezávislost a suverenita naší 

země, její bezpečnost a celá civilizační perspektiva bezprostředně souvisí s bezpečností 

Evropy, s integrací do euroatlantické komunity.“ Sousední země střední a východní 

Evropy byly potom uváděny jako příklad úspěšného využití základu daného 

„evropskými hodnotami“.98 Pojetí Evropy bylo politické, tj. integrace do EU byla 

jednoznačně spojována s „odkrytím a potvrzením evropskosti“ ukrajinského státu. 

Takové pojetí znamenalo, že jakákoli jiná alternativa, byť v podobě zachování 

současného navázání Ukrajiny na EU a NATO prostřednictvím specifických dohod, by 

Ukrajinu jako součást Evropy vylučovala. 

Bilaterální a regionální priority ukrajinské zahraniční politiky i jejich pojetí a 

význam zůstaly nezměněny a Poselství, resp. jeho doplňková zpráva pouze 

specifikovala jednotlivé dílčí úkoly. Výjimku do určité míry tvořilo Rusko, v jehož 

případě sice rovněž nedošlo k zásadnímu přehodnocení dosavadního přístupu, ale 

projevila se zde snaha jej explicitněji vyjádřit. Důvodem byly samozřejmě trvající 

konflikty v ukrajinsko-ruských vztazích a rovněž relevance vztahu k Rusku a SNS ve 

vnitřní politice. Zatímco úsilí o členství v Severoatlantické alianci, které mělo rovněž 
                                                 
98 Dokument přitom hovořil o modernizaci země, tj. nepoužíval pojem „transformace“, pravděpodobně 
vzhledem k jeho možnému negativnímu vnímání ze strany části ukrajinského obyvatelstva. 
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vysoký význam z hlediska profilace hlavních ukrajinských politických sil v posledních 

letech, bylo možné opřít o zákonné úpravy99, v případě Ruska a zapojení Ukrajiny do 

regionálních uskupení v rámci SNS taková úprava samozřejmě neexistovala. 

Přestože reálně se vztahy s Ruskem odehrávaly hlavně v ekonomické rovině, 

v jejich interpretaci převažovala dimenze politická a především bezpečnostní, tj. 

intenzita těchto vztahů se odvíjela od chápání Ruska jako bezpečnostní hrozby 

ukrajinské nezávislosti a suverenitě.100 „Rozvoj rusko-ukrajinských vztahů založených 

na obecně uznávaných normách a principech mezinárodního práva, pragmatismu a 

otevřenosti, vzájemně výhodné spolupráci jsou považovány za klíčovou podmínku 

zajištění národní a regionální bezpečnosti.“ Mezinárodní právo, princip nevměšování 

do vnitřních záležitostí státu, a stejně tak právo na formulování zahraniční politiky 

odpovídající národním zájmům byly Rusku připomínány i odkazem na ustanovení 

základní smlouvy, kterou spolu obě země uzavřely v roce 1997. 

Ukrajina vnímala růst pozice Ruska a jeho aktivnější zahraniční politiku 

v globálním i regionálním měřítku a posuzovala je z geopolitického hlediska, tj. jako 

chování mocnosti, která vymezuje svoji zónu vlivu a konkuruje tak dalším 

zainteresovaným aktérům. V takovém modelu mocenské rovnováhy hrála Ukrajina roli 

„jazýčku na vahách“. „Charakter vztahů Ukrajiny s Ruskem je jedním z principielních 

prvků mezinárodních vztahů na evropském kontinentě, který má do značné míry vliv na 

geopolitickou konfiguraci a rovnováhu mezi evropským (EU, BATO) a eurasijským 

(dominance Ruska) centrem vlivu.“ 

V tomto duchu prezidentská administrativa posuzovala i zájem Ruska na 

zapojení Ukrajiny do užších integračních seskupení v rámci SNS, jako je EvrAzEs nebo 

JEP, když poukazovala na jeho politickou a nikoli ekonomickou motivaci. Znovu proto 

bylo potvrzeno, že cíl integrace Ukrajiny do EU stanovuje nejvyšší hranici možného 

zapojení Ukrajiny do jiných integračních projektů na úrovni zóny volného obchodu. 

Vnitropolitická nestabilita, která se začala projevovat již po několika měsících 

po „oranžové revoluci“ sice nevedla ke změně základní zahraničně politické orientace 

                                                 
99 Na to ostatně, jak již bylo řečeno, odkazovalo samo Poselství, resp. doplňková zpráva. 
100 K tomu přispěly nejen vzájemné spory ekonomicko-politického charakteru, ale i zhoršení vztahů mezi 
USA a Ruskem v souvislosti s rozhodnutím USA vybudovat evropský pilíř svého systému protiraketové 
obrany na území Polska a České republiky. Jednou z odpovědí Ruska bylo suspendování platnosti 
Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě z roku 1990, která mimo jiné umožňovala 
provádění inspekcí ve vojenských sektorech na území smluvních států, tj. i ruských v blízkosti 
ukrajinských hranic. 
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Ukrajiny, ale ovlivnila pohled nové prezidentské administrativy na význam integrace 

země do EU a NATO a její interpretaci. Zatímco v roce 2005 se argumentace opírala 

především o posun k demokracii a jeho roli pro vývoj regionu i z hlediska cílů EU a 

NATO, v roce 2008 je patrný návrat k důrazu na bezpečnost, včetně energetické. 
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3. Postoje ukrajinského obyvatelstva k základním směrům 
zahraniční politiky Ukrajiny 
  

V diskusi o zahraničně politické orientaci Ukrajiny a její stabilitě se často 

zdůrazňuje vnitřní rozdělení země, resp. dichotomie mezi prozápadně orientovanou 

západní a prorusky orientovanou jižní a východní Ukrajinou. Toto dělení má své kořeny 

v historickém, politickém a sociálním vývoji země, a tedy v odlišném způsobu 

vytváření národní identity obou regionů.101 Vzhledem k tomu, že zahraničně politické 

preference obyvatelstva, jsou obvykle jedním ze zdrojů pro formování zahraniční 

politiky státu, bude tato kapitola věnována zahraničně politickým preferencím 

ukrajinského obyvatelstva. 

 Preference obyvatelstva ohledně zahraniční politiky Ukrajiny a jejich vývoj je 

možné zachytit na několika úrovních. Základní zahraničně politickou orientaci 

obyvatelstva můžeme sledovat z průzkumů zaměřených na určení preferovaného 

prioritního směru, kterým by se zahraniční politika země měla ubírat. Nutnost volby 

jedné z nabízených alternativ ovšem není s to poskytnout komplexnější obraz o 

postojích veřejnosti v těchto otázkách. Proto je potřeba toto základní schéma doplnit o 

detailnější pohled na preference obyvatelstva v dílčích aspektech zahraniční politiky. 

V našem případě se bude jednat o preference v otázce členství Ukrajiny v Evropské unii 

a v Severoatlantické alianci a o preference v oblasti rozvoje vztahů s Ruskem a SNS.102 

                                                 
101 Otázka formování národní identity a zdrojů daných historicko-politickým vývojem teritoria současné 
Ukrajiny není předmětem této práce. Blíže k této otázce viz např. Prizel, I.: op. cit.; Shulman, S.: 
Asymetrical international integration and Ukrainian national disunity. In: Political Geography, Vol. 18, 
1999, s. 913-939; Kuzio, T.: Ukraine: State and nation building. New York: Routledge, 1998; Wanner, 
C.: Burden of Dreams: History and Identity in Post-Soviet Ukraine. Post-Communist Cultural Studies. 
Pennsylvania State University Press, 1998.  
102 Pokud nebude uvedeno jinak, jsou grafy použité v této práci autorským zpracováním dat z uvedených 
zdrojů. 
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3.1 Prioritní směr zahraničně politické orientace Ukrajiny 

 

Rozdíly mezi jednotlivými regiony z hlediska priorit zahraničně politické 

orientace Ukrajiny se zřetelně projevují v případě nutnosti volby jednoho 

z alternativních směrů zahraniční politiky jako priority hlavní (viz graf č. 1). Zatímco 

výsledky v centrálním regionu Ukrajiny zhruba odpovídají celostátnímu rozdělení 

preferencí, tj. dominantní pozici zaujímají orientace na EU a na Rusko, v případě 

ostatních tří regionů je zřetelná preference jednoho z obou uvedených směrů, tj. 

prioritní orientace na EU v západním regionu a na Rusko v regionech jižním a 

východním.103  

 Další dvě alternativy, tj. priorita orientace na USA a na SNS, mají výrazně nižší 

podíly. Zatímco v případě USA se jedná o dlouhodobý trend, SNS se z pohledu 

obyvatelstva jako prioritní směr zahraniční politiky Ukrajiny na tuto pozici dostalo 

v průběhu několika posledních let. K velmi výraznému poklesu podílu příznivců této 

varianty došlo zejména v jižním a východním regionu. 

V roce 2000 byl v obou těchto regionech podíl obyvatelstva, který označil SNS 

za hlavní žádoucí směr ukrajinské zahraniční politiky, dokonce vyšší než podíl těch 

preferujících v tomto ohledu Rusko, a pohyboval se tak na první příčce (36% v jižním, 

                                                 
103 Vývoj preferencí z hlediska jednotlivých regionů viz příloha č. 1. 

Graf č. 1: Prioritní směr zahraničně politické orientace Ukrajiny 

Zdroj dat: National Security and Defence (NSD), No. 6, 2008, s. 
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resp. 34,4% ve východním regionu).104 V roce 2007 se již podpora SNS jako hlavního 

směru ukrajinské zahraniční politiky v jižním a východním regionu pohybovala na 

úrovni jen kolem 5%.  

Zejména od roku 2002 dochází k výraznějším výkyvům v preferencích vůči SNS 

v souvislosti s jejich přesunem na preference vůči EU. Nicméně vývoj obou těchto 

podílů ukazuje na stabilní pokles, a to ve prospěch Ruska jako hlavní priority ukrajinské 

zahraniční politiky, které naopak v posledních letech v jižním a východním regionu 

Ukrajiny zaznamenává relativně stabilní nárůst preferencí. 

Uvedený vztah mezi preferencemi vůči SNS, EU a Rusku nicméně neplatí pro 

regiony západní a centrální, kde se naopak projevuje přelévání preferencí mezi Ruskem 

a SNS na straně jedné a EU na straně druhé. Výrazně se zde ukazuje vliv „oranžové 

revoluce“, a s ní související naděje na razantní změnu, spojovanou s posílením 

prozápadní, resp. proevropské orientace. Větší příklon k EU jako hlavní prioritě 

ukrajinské zahraniční politiky byl patrně i reakcí na zprostředkovatelskou roli států 

Evropské unie (zejména pak Polska) při řešení krize kolem prezidentských voleb 

v prosinci 2004. Tato euforie je patrná zejména v centrálním regionu, kdy v roce 2005 

došlo k růstu podílu EU o více než 15% oproti roku 2004, a to na úkor jak Ruska 

(pokles o 9,6%), tak SNS (pokles o 7,7).105 

 „Vystřízlivění“ z této euforie, resp. zklamání zejména nad vnitropolitickou 

situací a problémy ve spolupráci tzv. oranžové koalice, která byla spojována 

s pokrokem ve vztazích Ukrajiny s Evropskou unií, se projevilo již v následujícím roce, 

kdy došlo k opětnému poklesu preferencí priority EU prakticky na úroveň roku 2004. 

Tyto preference se přitom v západním a centrálním regionu proměnily především ve 

prospěch SNS, nikoli ve prospěch Ruska.  

I přes nedůvěru v efektivitu fungování SNS, která je pravděpodobně hlavní 

příčinou dlouhodobého poklesu role SNS jako hlavní priority zahraniční politiky 

Ukrajiny na celostátní úrovni, je orientace na SNS pravděpodobně určitou částí 

obyvatelstva v západním a centrálním regionu považována za vhodnější, než orientace 

                                                 
104 Podobně vypadala relace mezi SNS a Ruskem i v centrálním a západním regionu, i když zde (zejména 
v regionu západním) nejvyšší podíl připadal na EU. 
105 Na téměř polovinu poklesly i preference vůči USA, nicméně vzhledem k dlouhodobé celkově nízkému 
podílu, se jedná zanedbatelný faktor. Vzhledem k tomu, že k takovému poklesu došlo ve všech regionech 
(s výjimkou jižního), tj. včetně západního, lze z něj vyvozovat, že vnitropolitické změny nebyly 
spojovány s posílením orientace na USA. 
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na Rusko. Svou roli zřejmě sehrála i „plynová válka“ mezi Ukrajinou a Ruskem 

z počátku roku 2006. 

Následující podkapitoly se zaměří na analýzu preferencí ukrajinského 

obyvatelstva v jednotlivých výše uvedených základních směrech ukrajinské zahraniční 

politiky. Konkrétně budou sledovány postoje obyvatelstva k dalšímu vývoji vztahů 

s Ruskem, Společenstvím nezávislých států a Evropskou unií. Jak vyplývá z předchozí 

části, spolupráce s USA hraje z pohledu obyvatelstva marginální roli, a to ve všech 

čtyřech regionech Ukrajiny. Tomu ostatně odpovídá i to, že postoje k vývoji vztahu 

ukrajinského obyvatelstva k USA byly v průzkumech Centra Razumkova sledovány jen 

do roku 2003. Vzhledem k tomu, že tato orientace je ovšem do určité míry spojována 

s problematikou euroatlantické integrace Ukrajiny, tj. jejím případným členstvím 

v Severoatlantické alianci, je mezi základní témata ukrajinské zahraniční politiky 

zařazena tato otázka. 

 

3.2 Rusko 

 Rusko a Evropská unie, resp. Západní Evropa jsou dva dominantně preferované 

základní směry ukrajinské zahraniční politiky, přičemž v jednotlivých regionech 

Ukrajiny se jejich význam liší. Pokud se ovšem nejedná o nutnost volby pouze jedné 

z uvedených alternativ zahraničně politické orientace, potom postoje ukrajinského 

obyvatelstva spíše naznačují, že rozvoj spolupráce s Ruskem a s Evropskou Unií 

(včetně případného členství v ní) nemá povahu vzájemně se vylučujících zájmů. 
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 Graf č. 2 ukazuje, že poměrně výrazná většina obyvatelstva preferuje 

prohloubení spolupráce s Ruskem. Na celostátní úrovni situaci nijak výrazně neovlivnil 

ani nástup nové prezidentské administrativy v roce 2005. Detailnější pohled na 

rozdělení preferencí z hlediska jednotlivých regionů ukazuje, že změny ve vývoji jsou 

způsobeny především změnami v preferencích obyvatel západního regionu.106 V roce 

2005 zde poměrně výrazně stoupl počet příznivců prohloubení spolupráce s Ruskem (o 

7,3% oproti roku 2003).107 

Naopak negativně se projevila plynová krize z počátku roku 2006, která 

způsobila v témže roce celkový pokles preferencí této varianty vývoje vztahu s Ruskem 

zhruba na úroveň roku 2002. V této souvislosti přitom v západním regionu došlo nejen 

k poklesu zájmu o prohloubení spolupráce s Ruskem, ale i poklesu zájmu na zachování 

dosavadní úrovně vzájemné spolupráce a naopak razantně se zvýšil podíl obyvatel, kteří 

by za správné považovali omezení dosavadních vztahů s Ruskem (o 12,3% oproti roku 

2005). O téměř 8% zároveň stoupl počet těch, kteří na otázku, jak by se v budoucnu 

měly rozvíjet vztahy s Ruskem, nedokázali odpovědět. 

 Události roku 2005 a 2006 ovlivnily i vývoj preferencí v ostatních třech 

regionech, nicméně zdaleka ne tak podstatně. V případě centrálního regionu podíly i 

                                                 
106 Vývoj preferencí z hlediska jednotlivých regionů viz příloha č. 2. 
107 Srovnatelná data pro rok 2004 nejsou k dispozici.  

Graf č. 2: Jak by se měla vyvíjet další spolupráce s Ruskem? 

Zdroj dat: NSD, No. 5, 2006, s. 75-76 
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vývoj preferencí jednotlivých variant možné spolupráce s Ruskem opět zhruba 

odpovídají celostátnímu průměru. V jižním a východním regionu má prohloubení 

spolupráce s Ruskem stabilně vysokou podporu na úrovni kolem 80%. Zhoršení vztahů 

mezi Ukrajinou a Ruskem v roce 2006 se nicméně projevilo v jižním regionu mírným 

nárůstem zastánců zachování dosavadní úrovně spolupráce (o 2,6%) a ve východním 

regionu dokonce nárůstem podpory jejího omezení (o 1,4%). Vzhledem k výše uvedené 

celkové podpoře prohloubení vztahů s Ruskem jsou ale tyto posuny marginální. 

 Ve srovnání s dalšími dílčími směry zahraniční politiky Ukrajiny, tj. vztahy se 

SNS, EU a NATO, stojí za povšimnutí také relativně nízký podíl obyvatel, kteří nemají 

jasnou představu o jimi preferovaném vývoji spolupráce s Ruskem, což svědčí o 

existenci vyhraněného názoru ukrajinské populace v této otázce. 

  

Samotná kvalita ukrajinsko-ruských vztahů je nahlížena poměrně kriticky. 

V období druhého prezidentského mandátu L. Kučmy se toto hodnocení sice mírně 

zlepšovalo a nástup nové prezidentské administrativy v čele s V. Juščenkem nezpůsobil 

podle mínění občanů výraznější zhoršení vztahů s Ruskem, přesto jsou více než 

polovinou z nich označovány za nestabilní. Krize ve vzájemných vztazích z počátku 

roku 2006 navíc vedla k radikálnímu poklesu jejich kvality, kdy do té doby nízké 

procento hodnocení vzájemných vztahů jako špatných vzrostlo o 30%.108 

 Mezi hlavní faktory, které negativně ovlivňují vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem 

občané řadí existující bariéry ve vzájemném obchodě, problém Černomořské flotily a 

Sevastopolu, režim kontroly na hranici, nekonsistenci ukrajinské politiky vůči Rusku a 

rovněž některé z konkrétních aspektů ukrajinské zahraniční politiky, tj. prohlubování 

vztahů s NATO, proklamovanou integraci do EU či skeptické postoje ukrajinského 

vedení k budoucnosti SNS. Jako poměrně málo významný faktor ve vztazích Ukrajiny a 

Ruska je naopak považováno postavení ruskojazyčné menšiny na Ukrajině.109 

 Do hodnocení relevance výše uvedených překážek ve vzájemných vztazích se 

přitom promítá nejen aktuální vnitropolitická situace Ukrajiny a problémy mezi oběma 

státy, ale i vývoj vztahů mezi Ruskem a NATO, resp. EU. Zatímco v roce 2001 byla 

snaha Ukrajiny o prohloubení spolupráce se Severoatlantickou aliancí považována za 

nejvýznamnější negativní faktor ovlivňující vztahy s Ruskem, v roce 2002 byly za 
                                                 
108 NSD, No.5, 2006, s. 72 
109 NSD, No.5, 2006, s.74, viz příloha č. 6. 
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podstatně významnější faktory považovány spíše konkrétní problémy a nedořešené 

otázky ve vzájemných vztazích.  

Odsunutí problematiky rozvoje spolupráce Ukrajiny s Aliancí do pozadí přitom 

souviselo se zlepšením vztahů mezi samotným Ruskem a USA, tj. jeho zapojením do 

anti-teroristické koalice po 11. září 2001, a následně v roce 2002 posunem spolupráce 

mezi Ruskem a NATO na vyšší úroveň. 

Možné negativní dopady zapojení Ukrajiny do evropských a euroatlantických 

struktur na vývoj vztahů s Ruskem z pohledu ukrajinských občanů znovu nabývají na 

významu po nástupu V. Juščenka na post prezidenta a posílení důrazu na dosažení 

členství v EU a NATO. Ukrajinská spolupráce s Aliancí se tak v roce 2005 znovu 

dostala na první místo mezi negativními faktory a výrazně stoupl i podíl občanů, kteří 

za podobný problém pro vývoj vztahů s Ruskem považují úsilí Ukrajiny o vstup do EU 

(o 16,3% oproti roku 2003). 

Rostoucí negativní význam si oba tyto faktory udržely i v následujícím roce. 

Z celkového hlediska měla nicméně největší vliv plynová krize mezi Ruskem a 

Ukrajinou z počátku roku 2006, která vedla k tomu, že 72,2% dotázaných uvedla jako 

negativní faktor ovlivňující ukrajinsko-ruské vztahy existenci omezení ve vzájemném 

obchodě. Vnitropolitická krize v Ukrajině a rozpory mezi hlavními politickými subjekty 

v zemi ohledně reakce na vzniklou krizi ve vztazích s Ruskem se potom projevily 

v podobě výrazného nárůstu negativního hodnocení nevyrovnanosti ukrajinské 

zahraniční politiky vůči Rusku (o 17,7%). 

 

3.3 Společenství nezávislých států 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, význam Společenství nezávislých 

států jako priority ukrajinské zahraničně politické orientace z pohledu občanů má 

stabilně klesající tendenci, přičemž pozornost v rámci „východního“ vektoru zahraniční 

politiky Ukrajiny se přesouvá spíše na klíčovou zemi tohoto uskupení, tj. Rusko. 

Hlavním důvodem je pravděpodobně nejen nedostatek pozitivních výsledků dosavadní 

spolupráce v rámci Společenství jako celku, ale i sílící pozice Ruska jakožto hlavního 

iniciátora dílčích integračních projektů v prostoru SNS. 
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 Jak ukazuje graf č. 3, nedůvěra v efektivitu fungování SNS se projevuje i při 

pohledu na preference ohledně charakteru dalšího zapojení Ukrajiny do tohoto formátu. 

Po roce 2005 výrazně klesl zájem o další prohloubení spolupráce se SNS, a to nejprve 

ve směru zachování její dosavadní úrovně a následně částečně i jejího omezení. 

Projevuje se zároveň rostoucí tendence neschopnosti posoudit, jaká úroveň spolupráce 

se státy SNS by byla z hlediska Ukrajiny žádoucí.  

K uvedenému vývoji přitom dochází ve všech čtyřech ukrajinských regionech, 

byť samozřejmě v odlišné míře. Na rozdíl od ukrajinsko-ruské spolupráce, mají 

podstatný vliv na změny v preferencích jednotlivých alternativ vztahu Ukrajiny a SNS 

na celostátní úrovni nejen měnící se postoje občanů západního regionu, ale i regionu 

centrálního a jižního.110 

V celostátním srovnání patřili obyvatelé jižního regionu ještě v roce 2002 s 80% 

mezi největší zastánce posílení spolupráce Ukrajiny se SNS. Spolu s centrálním 

regionem ale patří k těm, kde došlo k nejvýraznějšímu propadu (o 23,3%, resp. 24,8% 

                                                 
110 Vývoj preferencí z hlediska jednotlivých regionů viz příloha č. 3. 

Zdroj dat: NSD, No. 3, 2003, s. 50-51 a No. 5, 2006, s. 74  

Graf č. 3: Jak by se měla vyvíjet další spolupráce se SNS? 
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mezi lety 2003 a 2005). Nicméně i přes tento razantní pokles se v jižním regionu 

podpora prohloubení spolupráce se SNS pohybuje vysoko nad celostátním průměrem.111 

Vzhledem k nižší výchozí úrovni podpory dalšího rozvoje vztahů mezi 

Ukrajinou a SNS je tak mnohem viditelnější propad, k němuž dochází v centrálním 

regionu. Od roku 2005 zde zájem o prohloubení spolupráce klesl na úroveň okolo 40% 

a po roce 2006 dokonce nejvýrazněji ze všech regionů stoupl zájem o omezení 

spolupráce (o 10,6%). 

Asi nejdramatičtější vývoj prodělaly preference obyvatelstva ohledně vztahu 

Ukrajiny a SNS v západním regionu. V roce 2003 část obyvatelstva, podobně jako 

v centrálním a východním regionu, zřejmě pod vlivem nového projektu regionální 

integrace v podobě Jednotného ekonomického prostoru, přesunulo své preference 

z pouhého zachování spolupráce se SNS ve prospěch jejího prohloubení. Změny, které 

proběhly na přelomu let 2004 a 2005, ale vedly k vyrovnání pozice všech tří možných 

alternativ vývoje spolupráce se Společenstvím, tj. jejího prohloubení (24,9%), jejího 

zachování na stávající úrovni (27,5) a jejího omezení (26,5). Nejistota ohledně 

charakteru a efektivity spolupráce se státy SNS se také projevila ve výrazném nárůstu 

těch, kteří na otázku o vhodné formě spolupráce nedovedli odpovědět (21,1%). 

Výsledky průzkumu z roku 2006 potom naznačují, že trend nastartovaný 

v západním regionu po vnitropolitických změnách na Ukrajině pokračuje. Roste podíl 

zastánců omezení spolupráce a naopak se snižuje podíl těch majících zájem na jejím 

prohloubení. Přestože podpora ponechání spolupráce se SNS na dosažené úrovni 

zůstává relativně stabilní, její podíl je relativně vysoký. Spolu s podílem, jaký 

představují preference omezení vztahů mezi Ukrajinou a SNS to svědčí o opatrnosti či 

přímo skepsi obyvatelstva západního regionu vůči SNS. 

Srovnání vývoje preferovaných možností vývoje spolupráce s Ruskem a se SNS 

v západním regionu v letech 2005 a 2006 by mohlo naznačovat, že v rámci východní 

orientace ukrajinské zahraniční politiky obyvatelé západní Ukrajiny kladou důraz na 

bilaterální vztahy s Ruskem. Jejich zhoršení v roce 2006 díky tomu nevedlo k růstu 

zájmu o spolupráci v rámci SNS jako potenciálního formátu umožňujícího prosadit 

                                                 
111 Mezi lety 2001-2003, představoval rok 2002 z hlediska podpory prohloubení spolupráce se SNS 
v jižním regionu vrchol. Pokles, ke kterému došlo v roce 2003 tak znamenal určitý „návrat“ k předchozí 
úrovni podpory.  
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ukrajinské zájmy v prostoru bývalého Sovětského svazu, ale naopak k celkovému 

poklesu podpory tohoto směru ukrajinské zahraniční politiky. 

Relativně stabilní podporu si tak rozvoj spolupráce Ukrajiny a SNS udržuje jen 

ve východním regionu, kde ve sledovaném období došlo k poklesu zájmu o její 

prohloubení pouze o 5,5%. Rovněž pozice ostatních alternativních možností vývoje 

vztahu se SNS se měnily v rozsahu pouze několika málo procentních bodů.   

  

 Podobně jako SNS jako celek i jednotlivá dílčí regionální uskupení v jeho rámci 

mají z pohledu ukrajinského obyvatelstva poměrně nízký potenciál. Přestože nejsou 

k dispozici ucelená data, která by umožnila pokrýt vývoj pozice jednotlivých 

integračních projektů v postsovětském prostoru v tomto ohledu v celém sledovaném 

období, je možné si i na základě dílčích výsledků průzkumů veřejného mínění v těchto 

otázkách udělat alespoň rámcovou představu.112 

 V případě regionálních uskupení v rámci SNS se výrazně projevuje nejistota 

ukrajinského obyvatelstva. U organizací sdružující převážně středoasijské postsovětské 

republiky, a kde lze předpokládat relativně nízkou míru informovanosti ukrajinského 

obyvatelstva o jejich činnosti, asi nepřekvapí, že v roce 2005 více než polovina občanů 

nebyla schopna vyslovit žádný názor na jejich význam. Podobně je na tom ovšem i 

organizace GUUAM, jíž je Ukrajina aktivním členem.113  

Pozitivnějších výsledků dosáhla pouze uskupení, která jsou teritoriálně blízká 

Ukrajině a jejichž členským státem je Rusko, tj. Unie Rusko-Bělorusko a Jednotný 

ekonomický prostor. Do tohoto hodnocení se pravděpodobně promítá význam, který je 

přikládán posílení ekonomické spolupráce s Ruskem.  

   

3.4 Evropská unie 

Vývoj postojů ukrajinského obyvatelstva ke členství v Evropské unii byl 

ovlivněn především vnitropolitickou situací po roce 2004, a to nejen oranžovou 

revolucí, ale i následnou vleklou vnitropolitickou krizí. Přestože graf č. 4 naznačuje 
                                                 
112 Publikovaná data z průzkumů veřejného mínění prováděných Centrem Razumkova v otázce 
integračních seskupení v rámci SNS pokrývají léta 2001, 2002 a 2005. Sledována byla mezinárodní 
prestiž, jakou ukrajinští občané přisuzují čtyřem projektům – Unii Rusko-Bělorusko, EvrAzEsu, 
Středoasijskému ekonomickému společenství a GUUAMu. V roce 2005 byl do tohoto souboru začleněn i 
Jednotný ekonomický prostor. (NSD, No. 4, 2005, s. 50) 
113 Ibid. 
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relativní stabilizaci podílu zastánců a odpůrců vstupu Ukrajiny do EU, pohled na 

rozdělení preferencí obyvatelstva v jednotlivých regionech poskytuje odlišný 

obrázek.114 

 

 Ještě roku 2003 se členství v EU těšilo většinové podpoře obyvatelstva všech 

čtyř regionů Ukrajiny, přičemž nárůst podílu příznivců, ke kterému v tomto roce 

dochází, byl pravděpodobně reakcí na představení nového formátu spolupráce budoucí 

rozšířené EU s novými sousedními státy v podobě Evropské politiky sousedství.115 

Nicméně samotné rozšíření Evropské unie a obava z jeho dopadu na ekonomicko-

obchodní vztahy Ukrajiny s jejími tradičními partnery z řad nových členských států EU, 

se v roce 2004 v postojích veřejnosti projevily negativně. Ve třech regionech Ukrajiny – 

centrálním, jižním a východním došlo k výraznému nárůstu podílu odpůrců členství 

v EU. 

 Vnitropolitické změny z konce roku 2004, resp. vyhrocená prezidentská 

kampaň, stavějící proti sobě orientaci na EU a NATO a na Rusko a především negativa 

spojená s jednostrannou orientací země116, zasáhla přesně jeden z cílových regionů – 

mírný nárůst preferencí pro členství v EU, ke kterému došlo zejména v centrálním, ale i 
                                                 
114 Vývoj preferencí z hlediska jednotlivých regionů viz příloha č. 4. 
115 Tehdy ještě „Širší Evropa“ 
116 Svyetlov, O.: Ukraine’s ‚Return to Europe‘: Path Dependence as a Source of Mutual Elite 
Misunderstanding. In: Perspectives on European Politics and Society, Vol. 8, No. 4, 2007, s. 537. 

Graf č. 4: Měla by Ukrajina vstoupit do EU? 

Zdroj dat: NSD, No. 6, 2008, s. 48 
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v jižním a západním regionu, nedokázal vykompenzovat vývoj ve východním regionu. 

Razantní pokles podílu zastánců členství v EU (o téměř 13%) a především vysoký 

nárůst podílu jeho odpůrců (o více než 20%) se proto negativně projevil i na celostátním 

průměru. Tento vývoj je o to významnější, že východní region se v předchozích 

obdobích vyznačoval (po západním regionu) druhým nejnižším podílem zamítavého 

postoje v otázce členství Ukrajiny v EU. Ukázalo se tak, že rozdíly v zahraničně 

politických preferencích obyvatelstva nelze zjednodušovat na otázku jejich etnické či 

jazykové podstaty, ale je nutné zahrnout i vnímání případných ekonomicko-sociálních 

hrozeb spojených s realizací jednotlivých zahraničně politických priorit státu.117  

 Zatímco situace ve východním regionu se v následujících dvou letech relativně 

stabilizovala a preference pro i proti členství Ukrajiny v Evropské unii se v podstatě 

vyrovnaly, vnitropolitická nestabilita a kampaň pro parlamentní volby, do které se 

promítaly i kontroverze ohledně zahraničně politické orientace, se tentokrát negativně 

projevily zejména v jižním regionu. Podíl odpůrců členství Ukrajiny v EU zde poprvé 

výrazně převýšil podíl jeho zastánců (o 18,5%). Za zmínku stojí i to, že to byl právě jih 

Ukrajiny a nikoli východ, který se od počátku vyznačoval nejvyšším podílem 

negativních postojů obyvatelstva ke členství v EU. 

 Přestože údaje pro rok 2007 ukazují na opětný pokles negativních postojů vůči 

členství v EU nejen v jižním118, ale i v dalších regionech Ukrajiny, situace po roce 2005 

naznačuje, že došlo ke zvýšení regionálních rozdílů v postojích obyvatelstva v této 

otázce. Zatímco v západním a centrálním regionu je jasná většina obyvatelstva pro 

členství Ukrajiny v EU, v regionech jižním a východním jsou pozice obou táborů 

vyrovnané.  

 

Změnami vnitropolitické situace v roce 2005 bylo ovlivněno i hodnocení kvality 

vztahů Ukrajiny s Evropskou unií. S nástupem prezidentské administrativy v čele s V. 

Juščenkem byla spojována očekávání, že přesune rozvoj vztahů s EU z rétorické do 

praktické roviny a přiblíží tak Ukrajinu k dosažení proklamovaného cíle integrace. 

Nicméně krize v „oranžové koalici“, neschopnost sestavit stabilní vládu a rovněž 

                                                 
117 K této otázce blíže viz Shulman, S.: National identity and Public Support for Political and Economic 
Reform in Ukraine. In: Slavic review, Vol. 64, No. 1, 2005, s. 59-87. 
118 V tomto regionu především díky přesunu části odpůrců členství v EU do skupiny občanů, kteří nejsou 
v této otázce rozhodnuti.  
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nedostatek pozitivních praktických efektů implementace Akčního plánu119 a stagnace 

při jednáních o nové smlouvě s EU nahrazující dosavadní Dohodu o partnerství a 

spolupráci vedly k vyprchání počáteční euforie a k propadu v hodnocení kvality 

vzájemných vztahů, zvláště patrnému v západním regionu.120 

  Nestabilita vnitropolitické situace má evidentně vliv i na postoje veřejnosti vůči 

hodnocení překážek bránících integraci Ukrajiny do EU. Mezi těmi dominují nikoli 

překážky vnější, ale vnitřní, jako je ekonomická situace země, nedostatečný pokrok při 

realizaci ekonomických reforem, neúspěšný boj s korupcí či celkový stav demokracie 

v zemi. Naopak vliv kulturních a jazykových rozdílů či Ruska na případnou integraci 

Ukrajiny do EU je považován za méně významný faktor.121 

Celková dominance ekonomicko-sociálních momentů v pohledu obyvatelstva na 

vztah Ukrajiny a EU se projevuje i při hodnocení zájmů Evropské unie v tomto vztahu. 

Přestože otázky podpory demokratizace a transformace ekonomiky ze strany EU jsou 

zastřešujícími tématy jednání a dohod na oficiální úrovni, ukrajinská veřejnost je 

považuje z hlediska zájmů EU za druhotné.  

Podle jejich názoru jednoznačně dominují pragmatické ekonomické zájmy, jako 

je přístup na ukrajinský trh, možnost využití nerostného bohatství a produktovodů či 

lidského potenciálu Ukrajiny. Výše než otázky demokratizace a posílení tržních reforem 

jsou hodnoceny i bezpečnostní zájmy jak celoevropského charakteru (vymanění 

Ukrajiny z ruského vlivu, posílení bezpečnosti a stability na evropském kontinentu), tak 

i vnitřní bezpečnosti EU (boj proti ilegální migraci, mezinárodnímu zločinu a 

terorismu). I zde ovšem ve srovnání s relevancí ekonomických zájmů jejich důležitost 

z pohledu ukrajinského obyvatelstva klesá.122  

 

Zaměření na praktické přínosy dosavadní spolupráce s Evropskou unií a vliv 

vnitropolitického boje, který zvyšuje rozdíly ve vnímání celkového procesu integrace 

Ukrajiny do EU, jsou pravděpodobně příčinou i skepticismu ohledně možnosti, že by 

tato myšlenka mohla sjednotit všechny regiony Ukrajiny. Takovou možnost odmítá 

                                                 
119 Cílem Akčního plánu je, zjednodušeně řečeno, přiblížit danou partnerskou zemi ekonomicko-
sociálním standardům zemí EU. 
120 NSD, No. 5, 2007, s. 52. 
121 Jejich význam se oproti období před „oranžovou revolucí“ sice zvýšil, ale přesto nepřesahuje úroveň 
20%, a je tak výrazně nižší než faktory související s vnitropolitickou situací v zemi, jejichž význam se 
v hodnocení občanů pohybuje od 35% výše. Viz NSD, No. 7, 2005, s. 47 a NSD, No. 6, 2008, s. 46. 
122 NSD, No. 6, 2008, s. 45. 
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téměř 60% obyvatelstva jižního a východního regionu a negativní stanovisko v poslední 

době převážilo i v případě regionu centrálního. Názor, že by integrace do EU mohla mít 

pro Ukrajinu sjednocující efekt tak převládá pouze v západním regionu. V celkovém 

pohledu se přesto v letech 2006 – 2007 objevuje mírný pozitivní trend. 

 

3.5 Severoatlantická aliance 

 Členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci je otázkou, v níž se preference 

obyvatelstva jednoznačně odlišují od priorit daných oficiální zahraniční politikou země. 

Rok 2002 představoval z hlediska hodnocení Aliance ukrajinským obyvatelstvem, 

včetně případného vstupu Ukrajiny do této organizace, dobrou výchozí pozici. Po 

propadu způsobeném negativním postojem k intervenci NATO proti Srbsku v roce 1999 

se v hodnocení v letech 2001 a 2002 pozitivně projevilo zapojení Aliance do anti-

teroristické kampaně, včetně operace v Afghánistánu, a rovněž s tím související zlepšení 

vztahu s Ruskem.123 

 Nicméně od roku 2002 se hodnocení Aliance opět zhoršuje a rovněž stabilně 

roste podíl odpůrců členství. Nástup nové prezidentské administrativy, která jako jeden 

ze svých zahraničně politických cílů vyhlásila dosažení pokroku v procesu integrace 

Ukrajiny do Aliance, včetně přijetí Akčního plánu členství (Membership Action Plan), 

na situaci změnil jen málo (viz graf č. 5). V letech 2006 a 2007 došlo ke zvýraznění 

výkyvů v podílu odpůrců členství v NATO. Pravděpodobně v souvislosti 

s předvolebními kampaněmi pro parlamentní volby docházelo ke značnému přelévání 

preferencí obyvatelstva mezi touto variantou a rozhodnutím se zdržet hlasování 

v případném referendu.124 

                                                 
123 NSD, No. 2, 2002, s. 43. 
124 Podíl odpůrců členství Ukrajiny v NATO se v těchto letech pohybuje v rozmezí zhruba 53-63%. (viz 
podrobný přehled vývoje preferencí obyvatelstva v této otázce v NSD, No. 9, 2008, s. 17). 
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Pozitivní očekávání, spojená spíše s otázkou posunu v integraci Ukrajiny do 

západních struktur obecně, se na celostátní úrovni projevila jen v dočasném zastavení 

propadu počtu příznivců členství v NATO, a to nikoli na úkor jeho odpůrců, ale spíše 

v důsledku poklesu podílu těch, kteří jsou v této otázce nerozhodní. V tomto ohledu měl 

největší vliv vývoj v západním a centrálním regionu, kde v roce 2005 došlo k mírnému 

nárůstu preferencí pro vstup do Aliance, který ovšem pouze více méně vykompenzoval 

pokles zastánců členství ve zbylých dvou regionech.125 

Otázka případného členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci je ze 

sledovaných priorit ukrajinské zahraniční politiky jedinou, kde existuje většinová 

podpora pouze v jednom z regionů, a to západním, kde se podíl příznivců členství 

v NATO v posledních letech pohybuje na úrovni kolem 40%. Ve srovnání s ostatními 

regiony je zde zároveň potenciál dalšího růstu v podobě poměrně vysokého podílu 

nerozhodnutých občanů (23,5% v roce 2007). 

Zcela jednoznačně jsou síly zastánců a odpůrců členství Ukrajiny v NATO 

rozděleny ve východním a jižním regionu, kde druzí jmenovaní zaujímají s podílem 

okolo 70% dominantní pozici. Od roku 2005 se zároveň poměrně výrazně v obou těchto 

regionech snížil podíl nerozhodnutých občanů, což svědčí o tom, že oproti obyvatelům 

                                                 
125 Vývoj preferencí z hlediska jednotlivých regionů viz příloha č. 5. 

Zdroj dat: NSD, No. 9, 2008, s. 17 

Graf č. 5: Hlasování v případě referenda o vstupu do NATO* 
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centrálního a západního regionu mají obyvatelé jižního a východního regionu na 

členství země v Severoatlantické alianci v současnosti mnohem vyhraněnější názor.126 

  

 Nesouhlas se vstupem Ukrajiny do NATO je vedle obecné zahraničně politické 

orientace obyvatelstva ovlivněn vnímáním charakteru této organizace a jejích aktivit a 

rovněž často nepodloženými představami o případných důsledcích členství země 

v tomto uskupení. 

 Severoatlantická aliance je ve třech ze čtyř regionů Ukrajiny považována 

především za agresivní vojenský blok, přičemž v celostátním průměru se podíl 

obyvatelstva s tímto názorem od roku 2002 výrazně zvýšil a pohybuje se na úrovni 

okolo 50 procent.127 Toto hodnocení přitom nevyplývá jen z přetrvávání stereotypního 

vnímání Aliance z doby studené války. Podepsaly se na něm i negativně zaměřené 

předvolební prezidentské i parlamentní kampaně v letech 2004-2007 a pravděpodobně i 

válka v Iráku. Přestože se NATO jako organizace tohoto konfliktu neúčastní, negativní 

postoje ukrajinské veřejnosti k vedení války v Iráku ze strany jednoznačného lídra 

Aliance a dalších členských států jakožto jeho spojenců se pravděpodobně promítají i 

do hodnocení Aliance jako celku. 

 Samotná otázka členství Ukrajiny v NATO je rovněž ovlivněna jeho mylnými 

předpokládanými důsledky, jako jsou např. nutnost účasti ve vojenských operacích 

NATO, požadavek rozmístění vojenských základen Aliance na území Ukrajiny a 

naopak odsun ruské černomořské flotily z ukrajinského teritoria.128 Mezi možné 

negativní dopady vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance ukrajinské obyvatelstvo 

ovšem řadí i takové, které odrážejí citlivost této otázky s ohledem na vnitřní a vnější 

stabilitu země, např. zhoršení vztahu s Ruskem a Běloruskem nebo vyostření napětí 

uvnitř ukrajinské společnosti.129 

Možné pozitivní efekty jsou naopak zmiňovány poměrně málo a souvisejí 

především s obecnějším postavením Ukrajiny v mezinárodních vztazích, tj. např. 

zajištění její bezpečnosti či zvýšení její mezinárodní vážnosti. Řadí se sem ovšem i 

přesvědčení, že vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance urychlí její integraci do 

                                                 
126 Podíl nerozhodnutých občanů se v posledních letech pod či na úrovni kolem 10%. 
127 Pouze v západním regionu je NATO hodnoceno především jako obranné společenství. NSD, No. 9, 
2008, s. 20 
128 Ibid, s. 24. 
129 Ibid, s. 31. 
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Evropské unie.130 O spojitosti obou integračních procesů je přesvědčena zhruba třetina 

ukrajinského obyvatelstva.131 

 

3.6 Místo Ukrajiny ve světě 

 Vnitropolitické změny z přelomu let 2004 a 2005 měly vliv nejen na vývoj 

preferencí ukrajinského obyvatelstva v jednotlivých oblastech zahraniční politiky země, 

ale projevily se i v posunech hodnocení pozice Ukrajiny z hlediska jejího vlivu či role 

v mezinárodních vztazích.132   

Ukrajinské obyvatelstvo rozhodně nevnímá svou zemi jako „vlivný evropský 

stát“. Naopak vědomí určité nestability či nezakotvenosti ukrajinské zahraniční politiky 

se odráží v tom, že okolo dvou třetin obyvatelstva považuje Ukrajinu za „evropský stát, 

který nemá příliš mnoho vlivu a stále hledá svoje místo ve světě“.  

Nástup nové prezidentské administrativy a větší důraz na začlenění do západních 

politických, bezpečnostních a ekonomických struktur se nejvíce projevil ve významu 

přikládaného dvěma alternativním charakteristikám – příslušnosti do západní, resp. 

ruské sféry vlivu. Zatímco v roce 2004 přes 40% obyvatelstva souhlasilo s tím, že 

Ukrajina se nachází ve sféře vlivu Ruska, v roce 2006 tento podíl poklesl na 24%, 

přičemž více než 50% obyvatelstva se naopak přiklonilo k tomu, že země je v západní 

sféře vlivu (oproti necelým 34% v roce 2004). 

Geopolitická pozice Ukrajiny a její zdůrazňování oficiální politickou 

reprezentací, ať už jako komparativní výhody nebo nevýhody, se projevují v rostoucí 

váze chápání Ukrajiny jako „mostu spojujícího Evropu a Asii“ nebo „nárazníkového 

státu mezi Evropu a Asií“.133 Mezi nabízenými charakteristikami nicméně chybí pozice 

Ukrajiny jako regionálního lídra. Tato role je přitom často zdůrazňována prezidentskou 

administrativou. Do určité míry by tato charakteristika mohla být ztotožněna s pojetím 

Ukrajiny jako „vlivného evropského státu“. Podpora této variantě sice od roku 2000 

vzrostla, ale i přesto více než 70 procent respondentů by Ukrajinu takto neoznačila.  

 

                                                 
130 Ibid 
131 NSD, No. 9, 2008, s. 20. 
132 Viz příloha č. 7 
133 S každou z těchto charakteristik souhlasila v roce 2006 více než 1/3 obyvatelstva. Viz příloha č.7 



74 
 

4. Závěr 
 Doba, která uplynula od vyhlášení nezávislosti Ukrajiny, poskytuje dostatečný 

prostor pro posouzení stability oficiálně formulované zahraničně politické orientace 

tohoto státu. Od roku 1991 se na postu prezidenta republiky vystřídali tři politici, jejichž 

představy o vývoji vlastní země se značně odlišovaly. Přesto bližší pohled na jimi 

prosazované zahraničně politické priority země, který poskytuje první část této práce, 

ukazuje, že ve výběru hlavních zahraničně politických partnerů a definování základních 

cílů zahraniční politiky lze najít rozdíly jen stěží. Po celé období prohlubování 

spolupráce s Evropskou unií a USA, resp. Severoatlantickou aliancí vytvářejí základní 

kontext pro vztahy s Ruskem a SNS, resp. dílčími integračními projekty v jeho rámci či 

v černomořském regionu. Vnitropolitický vývoj Ukrajiny a především pak mezinárodně 

politický vývoj se tedy odrážel především v kontextualizaci těchto priorit, tj. ve 

významu, který jim byl přičítán z hlediska dalšího vývoje Ukrajiny. 

 V prvním období po vyhlášení nezávislosti Ukrajiny ve vymezení zahraničně 

politických priorit dominovaly bezpečnostní faktory, které souvisely s nejistotou 

Ukrajiny jako nového samostatného státu a pociťovanými hrozbami, a to zejména ve 

vztahu k Rusku. Z toho vyplýval velký důraz na vymezení zahraničně politických 

priorit Ukrajiny v kontextu zajištění nezávislosti a základních atributů státní suverenity. 

S tím souvisel i význam integrace Ukrajiny do západních a středoevropských 

integračních seskupení jako způsobu vyčlenění se z postsovětského prostoru, přičemž 

argumentace se v tomto případě opírala především o kulturně-civilizační sepětí 

Ukrajiny se západní a střední Evropou. 

 Absence výraznějšího pokroku v řešení otázek, které ukrajinská politická 

reprezentace vnímala jako bezpečnostní hrozby, vytvářela rámec pro formulování 

zahraničně politických priorit i pro novou prezidentskou administrativu po roce 1994. 

Obecné formáty spolupráce s EU a NATO představovaly vítaný způsob, jak potvrdit 

mezinárodní pozici Ukrajiny v systému mezinárodních vztahů po skončení studené 

války v situaci, kdy dosud nebyly smluvně garantovány ukrajinské hranice a zároveň 

nebyly reflektovány snahy o zapojení Ukrajiny do středoevropských integračních 

projektů.  

Bezpečnostní a ekonomický význam přičítaný západnímu vektoru ukrajinské 

zahraniční politiky zůstal relevantní i po roce 1997, resp. 1999, kdy byly základní 
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aspekty otázky hranic Ukrajiny vyřešeny. Příprava východního rozšíření v případě 

Evropské unie a jeho realizace v případě Severoatlantické aliance vytvářely z pohledu 

Ukrajiny nebezpečí nového dělení sfér vlivu. To se projevovalo jednak ve zvýšení 

akcentu na spolupráci s oběma uvedenými západními organizacemi, včetně rozhodnutí 

usilovat o plné zapojení do NATO, a jednak v obezřetnosti ve spolupráci s Ruskem a 

Společenstvím nezávislých států, tj. v zachovávání odmítavého postoje k vyšší míře 

institucionalizace této spolupráce. 

„Oranžová revoluce“ z přelomu let 2004 a 2005 proto nepřinesla z hlediska 

zahraničně politické orientace Ukrajiny zásadní změnu a očekávání, která vzbudila, 

souvisela spíše s nadějí na posun v její praktické realizaci. Demokratizační posun, který 

se stal hlavním argumentem nové prezidentské administrativy pro naplnění aspirací 

Ukrajiny na začlenění do západních integračních seskupení, včetně jeho významu pro 

definování regionální role Ukrajiny, se v důsledku následné dlouhodobé vnitropolitické 

krize brzy vyčerpal. V kontextu zhoršení vztahů s Ruskem a celkového mezinárodního 

politicko-bezpečnostního vývoje se tak po roce 2005 ve vymezení zahraničně 

politických priorit Ukrajiny znovu ke slovu začaly dostávat bezpečnostní argumenty. 

 

Základní zahraničně politická orientace Ukrajiny od roku 1991 vykazuje 

kontinuitu a zdá se, že by tak mohla představovat stabilní rámec pro formování 

celospolečenského konsensu v otázkách zahraničně politických priorit země. Vývoj 

postojů obyvatelstva v letech 2000, resp. 2002-2006, který je zachycen ve druhé části 

práce, nicméně ukazuje, že diskuse o rozdílech v zahraničně politických preferencích 

obyvatelstva jednotlivých regionů Ukrajiny zůstává relevantní.  

V případě nutnosti volby pouze jednoho z možných směrů zahraničně politické 

orientace země jsou preference obyvatelstva rozděleny mezi Evropskou unii a Rusko. 

Detailnější pohled na postoje obyvatelstva k možnostem rozvoje spolupráce s těmito 

dvěma partnery nicméně ukazuje, že prohloubení vztahů s nimi není považováno za 

antagonistické cíle. Ani rozvoj spolupráce se SNS není v tomto ohledu problémem, 

nicméně má z pohledu obyvatelstva poměrně nízký potenciál. Podstatně kontroverznější 

otázkou zůstává ale členství Ukrajiny v NATO. 

Rozdíly v preferencích ukrajinského obyvatelstva ohledně zahraniční politiky 

státu nicméně nelze zjednodušit odkazem na jejich etnickou či jazykovou podstatu. 
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Jejich nedílným komponentem je pravděpodobně i vnímání základních zahraničně 

politických směrů v kontextu ekonomicko-sociálním. To by ostatně potvrzoval vývoj 

preferencí obyvatelstva ke členství v EU v letech 2005-2006, kdy došlo ke zvětšení 

rozdílů mezi západním a centrálním regionem na straně jedné a východním a jižním na 

straně druhé.  Do té doby poměrně vysoká podpora této dlouhodobě deklarované 

priority zahraniční politiky Ukrajiny napříč regiony vzala za své v souvislosti s obavou 

z negativních ekonomicko-sociálních důsledků realizace tohoto cíle, zdůrazňovaných 

opozicí. 

Z tohoto pohledu se proto zdá, že zásadní otázkou vnitřního konsensu o 

zahraničně politických prioritách Ukrajiny není stanovení priorit samotných, ale spíše 

jejich „obsahová“ náplň, tj. s čím jsou tyto priority spojovány. Pro posouzení role 

stabilně stanoveného rámce zahraničně politické orientace Ukrajiny na nejvyšší úrovni 

pro vytváření celospolečenského konsensu v těchto otázkách tak bude důležité zaměřit 

další pozornost na otázku, do jaké míry tento rámec vymezuje prostor pro formulaci a 

pojetí zahraničně politických priorit hlavních vnitropolitických aktérů.     
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5. Summary 
The period after Ukraine gained its independence has been long enough to allow 

an assessment of stability of Ukraine’s foreign policy orientation. Since 1991 three 

politicians have served as Ukraine’s presidents and their views on development of the 

country differed. This thesis provides an insight on their formulation of the Ukraine’s 

foreign policy priorities. Through an analysis of presidential addresses of L. Kravchuk, 

L. Kuchma and V. Yushchenko the thesis concerns with Ukraine’s definition towards 

its main foreign political partners – the EU, NATO, Russian Federation and the 

Commonwealth of Independent States. 

The results show that in this regard the differences through the period 1991-2007 

do not play a substantial role. An aim to deepen Ukraine’s cooperation with the 

European Union and the United States, or the North Atlantic Treaty Organization 

respectively, provides a framework for Ukraine’s relations towards Russia and the 

Commonwealth of Independent States, or partial integration projects within the post-

Soviet and Black Sea region respectively. 

 Despite continuity in definition of Ukraine’s foreign policy orientation, the 

context and meaning of foreign policy priorities differed. Reflection of intra-political 

and above all perceptions of international political development by the presidential 

administrations could be considered to be the reason. 

 In the first years after Ukraine’s independence the perceived uncertainty and 

threat regarding its preservation formed a basis for dominance of security factors in 

Ukraine’s reasoning of its foreign policy priorities. These factors remained relevant 

even after Ukraine solved the main territorial disputes with Romania and Russia in 

1997, or 1999 respectively. Together with economic factors the security factors 

provided the main argument for Ukraine’s aspiration for the EU and NATO 

membership in reaction to their (expected) Eastern enlargement. Although Ukraine’s 

relations with Russia had improved under Kuchma, the fear of being left in “Russian 

power zone” influenced Ukraine’s formulation of its foreign policy priorities. 

 The “Orange Revolution” brought a new argument to Ukraine’s reasoning of its 

foreign policy orientation and thus “democracy”, which was of special importance not 

only for stepping forward in Ukraine’s integration into the EU and NATO but for its 

regional role as well. Long-term political crisis at home and worsening of Ukraine-
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Russia relations in 2005-2006 increased the importance of security arguments in 

Ukraine’s foreign policy definition. 

 Although Ukraine’s presidential administrations provide a rather stable 

framework for setting the foreign policy goals, the public preferences regarding these 

issues show a lack of a broad consensus in the society as whole. However, the main 

foreign policy directions – relations with the EU and Russia, are not seen as 

contradictory. Therefore, part of the regional differences in public foreign policy 

preferences could be a result of domestic political contention and associated discussions 

about “contents” of the priorities. A further research should thus involve definition, 

context and meaning of foreign policy orientation and priorities by relevant Ukrainian 

political parties and blocs. 
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