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Abstrakt  

Znalost národní geopolitiky země je klíčem k pochopení státu ve všech jeho politických 

projevech. Proto naše diplomová práce věnována ukrajinské geopolitice 20. - 21. století. 

V této práci jsme popsali a analyzovali hlavní koncepty a názory ukrajinských geopolitiků  

Naším cílem bylo dozvědět se více o teoretických základech ukrajinské geopolitiky ve 

20. století a uvidět její další vývoj ve 21. století. Snažili jsme se co nejúplněji popsat 

názory ukrajinských geopolitiků a poznamenat si zvláštnosti jejich myšlení. Analyzovali 

jsme také možné faktory ovlivňující geopolitickou vizi Ukrajinců ve 20. a 21. století. Tato 

práce je rozdělena do tří hlavních částí a závěrů. První část představuje hlavní 

geopolitické koncepty, které se objevily v první polovině 20. století a jejich klasifikaci. 

Ve druhé části jsme se zaměřili více na koncepty, které se týkaly černomořského regionu. 

Ve třetí části jsme představili hlavní a zajímavé ukrajinské geopolitické koncepty 21. 

století. Závěry jsou důležitým analytickým prvkem naše práce. 

 

 

 

 

 



Abstract  

Knowledge of a country's national geopolitics is the key to understanding the state in all 

its political forms. Therefore, this thesis is devoted to the Ukrainian geopolitics of the 

20th - 21st century. In it we described the main concepts and opinions of Ukrainian 

geopoliticians. Our goal was to learn more about the theoretical foundations of Ukrainian 

geopolitics as it was in the 20th century and to see its further development in the 21st 

century. We tried to describe as fully as possible the views of Ukrainian geopoliticians 

and note the peculiarities of their thinking. We also analysed possible factors influencing 

the geopolitical vision of Ukrainians in the 20th and 21st centuries. This thesis is divided 

into three major parts and conclusions. The first chapter presents the main geopolitical 

concepts that emerged in the first half of the 20th century and their classification. In the 

second chapter, we focused more on those concepts that concerned the Black Sea region. 

In the third chapter, we presented the main and interesting concepts of Ukrainian 

geopolitics of the 21st century. Conclusions are an important analytical element of our 

work 
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Zdůvodnění tématu 

Studium národních různorodých geopolitických škol rozšiřuje postavení a pohled vědců 

na řadu politických vědních otázek, jako je například problém mobility nebo stability hranic v 

Ratzelově koncepci. 

Ukrajinská geopolitika se stane zajímavým a důležitým přínosem pro svět a zejména pro 

českou geopolitiku. Tato národní škola nám také pomůže lépe pochopit mezinárodní postavení 

státu střední a východní Evropy. 

Ukrajinská škola představuje různé projekty v závislosti na geografických a národních 

základech, což vede k důležitým specifikům, jejichž studium umožní lépe porozumět názorům 

Ukrajinců a jejich politickým tradicím na mezinárodní scéně. 

Účel studie 

Tato vědecká práce se pokouším popsat a analyzovat hlavní názory a postoje ukrajinských 

vědců 20. a 21. století a zkombinovat je se světovým geopolitickým myšlením. 

Rovněž se snažím pomocí srovnání různých konceptů odvodit možné geopolitické vzorce 

nebo nějaký společný základ pro možné formulace nových geopolitických zákonů. 

1) Popis základní pojmy ukrajinského geopolitického myšlení; 

2) Prezentace názory a postoje ukrajinských vědců ohledně geopolitiky a regionální nebo 

světové pozice Ukrajiny; 

3) Srovnání ukrajinských konceptů mezi sebou a se světem; 

4) Analýza ukrajinské geopolitické myšlenky a kombinace je se světovou praxí; 

 

Předpokládaný cíl  

1) Analýza původu a hlavních pozic ukrajinských vědců ve 20. století. 

2) Analýza názorů a pozic moderních ukrajinských vědců na konci 20. a začátkem 21. století. 

3) Formovat hlavní teze geopolitických konceptů Ukrajiny a souvislosti či podobnosti s jinými 

národními geopolitickými školami. 

 



Metodologie práce  

1) jednopřípadová studie – případ ukrajinská geopolitika;  

2) metoda komparace - srovnání ukrajinských konceptů mezi sebou a se světem; 

 

Relevance  

Brzezinski ve své práci Velký šachovnice zdůraznil role os Francie-Německo-Polsko-

Ukrajina pro bezpečnost Evropy. 

Analýza geopolitických konceptů rovněž poskytne lepší pochopení role a místa Ukrajiny 

na mezinárodní scéně, zejména pro střední a východní Evropu. 

Na příkladu ukrajinských konceptů můžeme zkontrolovat správnost a úplnost 

teoretických názorů geopolitiků jiných národních škol. Například otázka významu Krymského 

poloostrova nebo Hadí ostrova, nedaleko Rumunska, pro Ukrajinu, kombinující koncepty 

Spikemana "Rimland" a černomořské doktríny ukrajinských vědců na Ukrajině. To může tedy 

doplnit vizi světových vědců v otázce vlastnictví ostrovů, poloostrovů nebo průlivů. 

 

Struktura diplomové práce 
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Úvod  

Na konci 20. století se na politické mapě světa objevil nový stát – Ukrajina. Od 

chvíle, kdy se objevila, čelila mnoha následkům postkoloniální minulosti, zde jsou 

některé z nich: 1) úplný úpadek starých ekonomických vztahů a následný vznik 

hospodářské krize;  2) problém nahrazení starého sovětského administrativního a 

politického systému, který byl neefektivní a totalitní. Ale navzdory vytvoření nového 

systému vlády si komunistická politická elita zachovala svou politickou váhu a vliv; 3) 

mladý ukrajinský stát musel vyřešit nový problémy a úkoly na mezinárodní úrovni, jako 

je uznání státu Ukrajina ostatními, vytvoření nezávislých mezinárodních vztahů s jinými 

zeměmi a stanovení geopolitického kurzu, principů, metod a orientace. Podle našeho 

názoru se některé mezinárodní problémy a výzvy dosud nepodařilo vyřešit. Velkým 

vítězstvím Ukrajiny bylo poměrně rychlé a masové uznání ukrajinské nezávislosti. Ale s 

nezávislým navázáním silných mezinárodních vztahů s jinými státy se stalo velmi 

problematické. Bývalá komunistická elita, která se znovu dostala k moci v 90. letech, se 

rozhodla využít Rusko jako mediátor. Pod slovem „mediátor“ rozumíme využití ruského 

mezinárodního vlivu, vazeb a vojenské síly pro navázání vlastních mezinárodních vztahů 

Ukrajiny s jinými statěmi světu, zejména se zeměmi Asie a Blízkého východu. Takovou 

geopolitickou strategii zavedla komunistická elita, která si po získání nezávislosti 

Ukrajiny v roce 1991 udržela svůj vliv a moc v nové ukrajinské politice (prezidentství 

Kravčuka, Kučmy a Janukovyče).  Plánovali využít Rusko jako nástroj k posílení sebe 

sama ve světě. Tedy oni chtěli využít sílu „lva“ k prosazení zájmů slabší „lišky“.  Tato 

strategie měla však dva velkých nedostatků, byla to specifická a částečná obnova starého 

sovětského systému mezinárodních vztahů (když veškeré mezinárodní kontakty 

národních republik procházely pouze přes Moskvu) a ona byla realizována bývalou 

komunistickou elitou nebo těmi, kteří byli spojeni s oligarchy, kteří se zase nechtěli dostat 

do konfliktu s Ruskem. Do roku 2014 se tato strategie stala zástěrkou ruského částečného 

vlivu nad Ukrajinou. Proto to  vedlo ke katastrofální geopolitické chybě, Rusko po svém 

posílení začalo ovlivňovat a někdy i nepřímo kontrolovat mezinárodní politiku Ukrajiny. 

To bylo jedno z hlavních důvodů slabosti Ukrajiny vůči ruské agresi v roce 2014 a 

neschopnosti ukrajinského státu brzo reagovat na útok. Rusko usiluje o dobytí Ukrajiny, 

takže jakákoli slabost ukrajinského státu může být fatální. Příkladem možné další ruské 
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agrese je hromadění ruské armády u hranic Ukrajiny1. Ale ukrajinská revoluce radikálně 

změnila ukrajinskou politiku. Mysleme si, že možnost samostatného navazování 

mezinárodních vztahů s jinými zeměmi je jednou z nejdůležitějších geopolitických 

základů státu. Jakmile o to stát přijde, on ztrácí svou subjektivitu na mezinárodním poli a 

možnost realizovat vlastní geopolitické plány.  

Jsme přesvědčeni, že pro lepší pochopení globálních geopolitických trendů ve světě 

je nutné vice podrobněji prozkoumat národní koncepce a názory různých zemi. Proto jsme 

se v návaznosti na tento názor rozhodli napsat práci o ukrajinské geopolitice a taky snažili  

lépe pochopit podstatu geopolitiky prostřednictvím studia geopolitických pohledu 

Ukrajinců. Bohužel, když jsme recenzovali české i světové vědecké či publicistické 

články o ukrajinské geopolitice, zjistili jsme naprostou neznalost geopolitických koncepcí 

či názorů Ukrajinců. Což se, jak doufáme, že v budoucnosti naše práce stane jednou ze 

základu pro studium ukrajinské geopolitiky a  dalších národních geopolitických koncepcí. 

Taky doufáme, že prostřednictvím této práce bude moci čtenář lépe pochopit 

důležitost a podstatu volby geopolitického kurzu a identifikace, které jsou pro budoucí 

vývoj státu z dlouhodobého hlediska nesmírně důležité. Válka na východě Ukrajiny a 

ruská okupace ukrajinských zemí se staly nejmarkantnějším příkladem slabosti 

mezinárodní kolektivní bezpečnosti a práva a také známkou důležitosti státní moci v 

mezinárodním systému. Tato složitá politická situace se stala vážnou geopolitickou a 

geostrategickou chybou Ukrajiny a evropských zemí na mezinárodním poli, ale je to zcela 

logické. Sovětská minulost Ruska a neustálá přítomnost Ruska téměř ve všech 

(politických, ekonomických, kulturních a sociálních) sférách existence Ukrajiny od konce 

90. let do roku 2014 učinily geopolitickou volbu ukrajinského státu téměř automatickou 

ve prospěch ruského státu. Uvedeme jen jeden z mnoha příkladů: od počátku ukrajinské 

nezávislosti byly téměř po celé Ukrajině vytvořeny různé veřejné organizace a hnutí, aby 

propagovaly ruskou kulturu nebo se snažily šířit mezi Ukrajinci nostalgii po komunistické 

minulosti a oslavovat úspěchy Sovětského svazu. Do roku 2014 byl největší počet 

takových nevládních organizací na Krymu a na jihu a východě Ukrajiny. Nelze ale říci, 

že ukrajinský stát plně a zcela podporoval Rusko. Naopak Ukrajina nevstoupila do SNS, 

                                                           
1 Vice informace: https://www.nytimes.com/2021/11/19/us/politics/russia-ukraine-biden-
administration.html 
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ale stala se pouze pozorovatelem a řada regionálních ruských politických projektů byla 

ukrajinským státem odmítnuta nebo ignorována.  

V této práci se budeme zabývat hlavními geopolitickými koncepty a myšlenkami, 

na základě kterých si můžeme lépe představit geopolitické místo Ukrajiny ve světě a její 

perspektivy a limity v mezinárodním systému. V první části se budeme zabývat hlavními 

geopolitickými koncepty Ukrajiny na přelomu 19. a 20. století. Uvedeme také možnou 

klasifikaci většiny geopolitických koncepcí a názorů. Ve druhé kapitole se zaměříme 

pouze na ty geopolitické koncepty, které se týkaly Černého moře. Myslíme si, že 

geopolitický význam Černého moře jak v ukrajinské tak ve světové politologii a 

geopolitice je často podceňován. Vzhledem k aktuálnímu politickému dění na Ukrajině 

region Černého moře stal tím nejrelevantnějším geopolitickým tématem. Nejvýraznějším 

příkladem takové naléhavosti je poloostrov Krym. Nebo skutečnost, že po obsazení 

Krymského poloostrova Rusko získalo plnou kontrolu nad Azovským mořem a snaží se 

získat kontrolu nad Černým mořem. Politická reakce Ruska na proplutí britské lodi poblíž 

Krymu v létě 20212 je jedním z mnoha příkladů ruských geopolitických plánů získat 

plnou kontrolu nad Černým mořem a zvýšit tlak na země NATO. A ve třetí části jsme 

popsali a analyzovali hlavní moderní ukrajinské geopolitické koncepty. Zde jsme 

podrobněji rozebrali současnou geopolitickou situaci na Ukrajině. 

V průběhu přípravy jsme byli nuceni změnit strukturu této práce. Rozhodli jsme se 

zaměřit pouze na názory ukrajinských geopolitiků, abychom plně popsali a analyzovali 

jejich názory. Odmítli jsme také komparativní studii světových mezinárodních koncepcí 

o Ukrajině a ukrajinských geopolitických koncepcích, a to z důvodu potřeby analyzovat 

velké množství ukrajinských zdrojů a naší touhy zaměřit se více na ukrajinskou 

geopolitiku. V době psaní projektu diplomové práce jsme věřili, že vytvoření samostatné 

sekce popisující ukrajinské politické události na počátku 20. století bude dobrým 

základem pro lepšího pochopení ukrajinské geopolitiky. Ale po analýze zdrojů jsme si 

uvědomili, že samostatná část s historií Ukrajiny na počátku 20. století je nadbytečná. 

Myslíme si, že pro pochopení většiny ukrajinských geopolitických konceptů není nutné 

samostatně studovat politické dějiny Ukrajiny 20. století. Také ukrajinští autoři nebo my 

podáváme vysvětlení k některým důležitým politickým momentům a událostem. 

                                                           
2  Vice informace o tom: https://www.nytimes.com/2021/06/24/world/europe/russia-uk-defender-crimea.html 
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Dalším důležitým důvodem absence samostatné kapitoly o dějinách Ukrajiny v 

první polovině 20. století je její zmatenost a velké množství událostí v tomto období. Při 

přípravě této práce jsme se pokusili napsat úvodní část na historická témata. Jsme ale 

přesvědčeni, že bez odborné přípravy a pomoci vědců je velmi obtížné a časově náročné 

správně a objektivně popsat hlavní politické dění na Ukrajině. 

Hlavní výzkumnou otázkou pro nás bylo, jaká byla ukrajinská geopolitika ve 20. 

století a její další vývoj v 21. století a co bylo v něj zajímavého. Myslíme si, že každá 

geopolitika národního státu je silně ovlivněna takovým faktorem, jako je existence národa 

nebo etnické skupiny vlastní politické formace, ať už v podobě samostatného státu nebo 

v podobě autonomie v rámci jiné země. Ukrajina nebyla výjimkou, její geopolitika byla 

silně ovlivněna politickými událostmi počátku 20. století a ukrajinskou revolucí v letech 

1917-1921. Také nacionalistická nebo naopak socialistická ideologie silně ovlivnila 

formování geopolitických koncepcí a idejí na Ukrajině. Proto v naší diplomové práci 

často používáme spojení „ukrajinské geopolitické myšlenky a koncepty“. 

Další výzkumnou otázkou také bylo zjistit, do jaké míry jsou ukrajinské 

geopolitické koncepty 20. století relevantní pro Ukrajinu ve 21. století. Abychom našli 

odpovědi na všechny tyto výzkumné otázky, hledali jsme, klasifikovali a popisovali 

hlavní ukrajinské geopolitické koncepty a myšlenky ve 20. – 21 století. 

V této práci jsme se primárně snažili využít práce ukrajinských geopolitiků 20. a 

21. století, takže největší část pramenné základny této práce tvoří ukrajinské zdroje. 

Doplňkovým materiálem se staly také ukrajinské vědecké články o ukrajinské 

geopolitice. V první části jsme použili především ukrajinské vědecké články o geopolitice 

Ukrajiny. A pro druhé a třetí častí jsme použili převážně práci samotných geopolitiků. 

Podle našeho názoru byli pro ukrajinskou geopolitiku nejdůležitější Jurij Lypa a 

Stepan Rudnyсky. Chceme proto uvést zdroje, ve kterých možná najít jejich hlavní práci 

o geopolitických tématech. Knihy „Celoukrajinská trilogie: ve dvou svazcích. Svazek 1“ 

a „Celoukrajinská trilogie: ve dvou svazcích. Svazek 2“ obsahují nejdůležitější díla Jurije 

Lypy: „Účel Ukrajiny“, „Doktrína Černého moře“, „Rozdělení Ruska“ a „Černomořský 

prostor“ které autor spojil pod společným názvem „Celoukrajinská trilogie“. Ve všech 
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pěti knihách „Historie. Geopolitika. Geografie v pěti knihách“ obsahuje většinu děl 

Stepana Rudnyckého na různá témata. Pro tuto práci jsme použili první a druhou knihu. 

Myslíme si, že stojí za to poukázat na jeden zajímavý rys ukrajinských 

geopolitických děl. V nich lze vysledovat silný vliv různých ideologií od 

nacionalistických po komunistické na pozici autorů. Což vytvořilo určité překážky při 

studiu primárních zdrojů. Ale vliv nacionalismu je nepochybně největší. 

Popsat všechny ukrajinské myšlenky a koncepty nám vyžadovalo mnoho času a 

přípravy, v důsledku čehož práce lépe odpovídala formátu disertační práce. Proto jsme se 

rozhodli zaměřit více na jasné koncepty a názory ukrajinských geopolitiků 20. - 21. 

století, které jsou uvedeny ve druhé a třetí části. 

Další velkou překážkou pro nás bylo to, že geopolitika byla málo zkoumána a 

analyzována většinou ukrajinských vědců nebo politiky. Na začátku 20. století Ukrajinci, 

kteří psali o politice, analýza geopolitických problémů Ukrajiny 20. století nebyla 

hlavním objektem badání pro nich. Například ze stovek stran prací většiny vědců a 

politiků lze nalézt jen několik desítek o geopolitických otázkách. Tento rys ukrajinské 

geopolitiky jsme promítli zejména do struktury naší práce. V první části jsme poukázali 

na ty Ukrajince, kteří stručně analyzovali geopolitické problémy Ukrajiny a považovali 

jejích za pokračování analýzy domácí politiky. Ale ve druhé části jsme popsali a rozebrali 

zakladatele ukrajinské geopolitiky, kteří formulovali jasné koncepty a cílevědomě 

geopolitiku zkoumali. 

Chceme upozornit na archaičnost a obraznost většiny děl Ukrajinců 20. století, která 

také zpomalila náš výzkum. Také metaforičnost lze vysledovat i v ukrajinských 

geopolitických dílech 21. století, například v dílech Bahana a Gorbulina. 

Jednou ze dvou hlavních metod naší studie byla jednopřípadová studie. V této práci 

jsme se zaměřili pouze na Ukrajinu a na ukrajinskou geopolitiku. Díky této metodě jsme 

se snažili najít výzkumné otázky, konkrétně: 1) jaká byla ukrajinská geopolitika ve 20. 

století? 2) aneb co je ukrajinská geopolitika 21. století? 3) Jaký je dnešní stav vývoje 

ukrajinské geopolitiky na Ukrajině? Díky tomuto metodu my mohli rychle hledat potřební 

informace, mezi širokým masivem názorů a koncepcí Ukrajinců.  
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Snažili jsme se také najít některé rysy ukrajinských geopolitických konceptů, které 

by jich odlišovaly od jiných geopolitických škol nebo naopak poukazovaly na jejich 

společné rysy, a proto jsme použili komparativní metodu. Pomocí něj jsme porovnávali 

ukrajinské koncepty mezi sebou a s názory jiných zahraničních geopolitiků. Také díky 

této metodě jsme odůvodnili klasifikaci ukrajinské geopolitiky. Komparativní analýza je 

druhou hlavni metodou.  Taky při našem výzkumu jsme aktivně využívali komparativní 

metodu k výběru nejdůležitějších geopolitických názorů a tezí autorů z velkého množství 

jejich děl a informací. 

Ve druhé a třetí části jsme použili diskurzivní analýzu. Jelikož jsme při psaní 

diplomové práce přečetli mnoho stránek vědeckých prací z první poloviny 20. století, 

často jsme sledovali vliv politických událostí a doby na postavení autorů. Proto jsme se 

pomocí diskurzivní analýzy snažili identifikovat možné vlivy na názory ukrajinských 

geopolitiků prostřednictvím analýzy jejich textů.  
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1.  Přehled hlavních geopolitických konceptů Ukrajiny 

Na konci 19. a na počátku 20. století byl ukrajinský lid rozdělen na dva státy, ruskou 

a rakousko-uherskou říši. Tyto státy se snažily pohltit Ukrajince ve snaze získat úplnou 

kontrolu nad ukrajinskými zeměmi. Ale ve druhé polovině 19. století se na celé Ukrajině 

objevily nové oficiální a podzemní veřejné organizace, které se snažily uchovat základy 

ukrajinského lidu - jazyk, kulturu, tradice a další. Způsobily potřebu národního sebeurčení 

v ukrajinské společnosti. Proto na přelomu 19. a 20. století začali představitelé ukrajinské 

elity rozvíjet novou národní ideologii, která by spojila úsilí všech Ukrajinců proti 

imperiální politice ruské a rakousko-uherské říše do jednoho národního hnutí. Formování 

nové národní myšlenky podnítilo hledání odpovědí na geopolitické otázky, například: Co 

chtějí sousedé Ukrajiny? Jaké je geopolitické místo ukrajinského lidu a budoucího státu? 

Tohoto úkolu se ujalo mnoho Ukrajinců různých profesí. Mezi nimi jsou spisovatelé (Ivan 

Franko), filozofové (M. Drahomanov), vědci (historik Mykhajlo Hruševsky, Stepan 

Rudnyсky), publicisté (Jurij Lypa), politici (Vjačeslav Lypynsky) a další. Možná proto 

hlavním rysem geopolitického myšlení na Ukrajině je jeho nekonzistence a nedostatek 

jasných pozic. Z tohoto důvodu, pohledy a názory geopolitického charakteru byly v 

podobě odvolání, politických programů, eseje a články v časopisech a novinách. 

Většina ukrajinských geopolitických konceptů, názorů nebo pohledů může být 

rozdělena do tří směrů: evropského, euroasijského a  černomořského. [Lypa, 2007: 9]. 

Nejznámějším představitelem evropského směru v ukrajinské geopolitice byl 

myslitel Dmytro Doncov. Lze rozlišit následující hlavní charakteristiky tohoto směru: 1) 

budoucnost ukrajinského státu je především spojena se zeměmi střední Evropy a 

černomořské bazénu; 2) ostrý a negativní přístup k Rusku; 3) nezávislost je předpokladem 

existence demokratického ukrajinského státu. 

Dmytro Doncov uvedl své geopolitické pohledy ve svých dílech „Současný stav 

národa a naše úkoly“ (1913), „Historie vývoje myšlenky ukrajinského státu“ (1917), 

„Mezinárodní situace Ukrajiny a Ruska“ (1918) a „Ukrajinské státní myšlení a Evropa“ 

(1918), „Základy naší politiky“ (1921), „Nacionalismus“ (1926) [Vegaš, 2020: 193] a 

„Moskevský jed“ (1955). 
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Můžeme identifikovat následující hlavní myšlenky D. Doncova: 1) poprvé v historii 

ukrajinského politického myšlení předložil tezi o smrtelné hrozbě ruského imperialismu 

Ukrajině, označil Rusko za hlavního nepřítele; 2) zavedl národní princip při hodnocení 

vnitřních a vnějších společensko-politických situací a radikálně odmítl regionální zájmy. 

Pouze společné národní zájmy a cíle spojují všechny Ukrajince, bez ohledu na země, které 

jsou dlouho pod vládou různých států. Nejdůležitějším úkolem pro Ukrajince musí být 

také vytvoření národní ideologie a státnosti Ukrajiny. A sociální problémy jsou méně 

důležité než národní zájmy; 3) ostře odsoudil slovanofilismus, který Ukrajiny dlouho 

odváděl od naléhavých národních úkolů a byl pouze prostředkem a zástěrkou pro ruský 

imperialismus; 4) jako první odvodil vzorec, podle kterého Rusko bez Ukrajiny přestane 

být supervelmocí. Stane se pouze podřadnou říší; 5) D. Doncov tvrdil, že na počátku 20. 

století, před první světovou válkou, objektivním spojencem pro vznik ukrajinského státu 

je Rakousko-Uhersko a s ním i Německo, protože dojde ke konfliktu mezi německým 

světem a ruským, což bude velmi užitečné pro Ukrajinu. 6) formuloval tezi o hrozbě 

ruského imperialismu pro evropskou demokracii a stabilitu, včetně ukrajinského státu 

[Vegaš, 2020: 193]. 

Důvody úspěchu Moskvy v boji proti evropským či asijským soupeřům nebyly podle 

D. Doncova vojensko-strategické, ale spíše politické povahy. Uvádí příklad vojenského 

tažení Karla Švédského proti Petru Velikému. Na rozdíl od ruských historiků mohlo 

tažení Karla XII. skončit vítězstvím Švédů. Ale důvodem jejich porážky byla 

krátkozrakost evropských států: Petrovými spojenci proti Švédsku byly Dánsko a Polsko, 

proti kterým Švédsko nemohlo zároveň bojovat. Nebo dalším příkladem je Napoleonovo 

tažení.  Podle Doncova, vojenská kampaň Napoleona proti Moskvě selhala spíše kvůli 

lidskému faktoru než ze strategických nebo vojenských důvodů. Původně byl plán 

francouzského císaře dosáhnout Dviny a Dněpru a bránit je a opevnit se podél této linie 

a na jaře 1813 se přesunout do Moskvy. Ale kvůli sebedůvěře Napoleona a některých jeho 

netrpělivých maršálů se rozhodl tento plán změnit a pokračovat své taženi v zimě, což 

byla zásadní chyba. Zbytek dovršila nepřipravenost na zimní kampaň [Doncov, 1955: 40 

-43].  Myslíme si, že geografická odlehlost Ruska jen umocnila její rychlý geopolitický 

růst. To znamená, že Rusko se dokázalo snadno transformovat v silný stát, protože na 

rozdíl od Evropy nebylo v epicentru válek a konfliktů. Geografická odlehlost Moskvy se 
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stala jedním z klíčových geopolitických faktorů její úspěchu. Možná proto Napoleon 

věděl málo o geografických a klimatických rysech moskevských zemí. 

D. Doncov poukázal na multietnicitu Ruské říše, která byla  a je její největší 

slabinou. Dovedně využívající národní konflikty by evropské země mohly snadno zničit 

ruský stát. Ale podle názoru vědce Evropa tomu nevěnovala pozornost, což možná stávalo 

příčinou její porážek proti Moskvě [Doncov, 1955: 43]. Například Napoleon a Hitler ve 

svých vojenských taženích ignorovali národní faktor. Myslíme si, že tato slabost byla 

ruským carům známa, takže silně potlačovali národní rozvoj a kulturu různých etnických 

skupin a prováděli masovou nucenou asimilaci.  

Podle D. Doncova pád Turecka po první světové válce vedl k prohloubení 

geopolitické konfrontace mezi Německem a Ruskem, která se v té době stala výzvou pro 

celou Evropu [Vegaš, 2020: 193]. 

Zdůvodnil potřebu vytvoření geopolitického komplexu střední Evropy, v němž by 

rozhodující roli sehrály nově nezávislé státy, zejména Ukrajina a Polsko. Byl hluboce 

přesvědčen, že zákony geopolitiky jsou nevyhnutelné, a proto nemožné na jedné straně 

konkurovat Rusku a na druhé straně - vidět ruský stát jako spojence. Pokud chce být 

Ukrajina organickou součástí střední Evropy, musí nést misi Pontidy - epicentra 

černomořského (východoevropského) prostoru. Ona musí tvořit geopolitický čtyřúhelník: 

Pontida (Ukrajina) - Anatolie (Turecko) - Balkán - Kavkaz. Pouze za takových podmínek 

se Ukrajina stane silou, která bude schopna vyrovnat rovnováhu sil na celém kontinentu. 

Vítězství Ukrajiny v obraně národní nezávislosti je neoddělitelné od vítězství Evropy nad 

Ruskem, takže hlavní úkoly ukrajinského státu by měly být: 1) v domácí politice - šíření 

a ochrana všech principů evropské kultury, které chrání Evropu, včetně Ukrajiny, před 

ruským autoritářským vlivem; 2) v zahraniční politice - směr úplného oddělení od Ruska 

[Vegaš, 2020: 193]. 

D. Doncov zdůraznil význam ideologie buď pro politická hnutí, nebo pro politické 

strany a pro ukrajinský stát obecně v jeho boji za nezávislost. Bez masové národní 

ideologie není možné sjednotit většinu Ukrajinců k boji. To je zvláště důležité, když 

ukrajinský stát neexistuje [Doncov, 1955: 106]. 
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Aby Ukrajina mohla vzejít ze stavu provincialismu, musí kromě vůle k moci 

vytvořit v samotných Ukrajincích i tuto velkou všezahrnující myšlenku zvládnutí 

duchovního, ekonomického a politického dědictví rozvoje ukrajinského národa. Taková 

myšlenka by neměla být na Ukrajině sociální nebo občanskou myšlenkou, ale pouze 

národní myšlenkou všech Ukrajinců [Vegaš, 2020: 194]. 

D. Doncov si všímá důležitosti „kolektivního ideálu“ nebo „národní myšlenky“ pro 

každý národ. Tyto pojmy pro něho znamenají soubor pohledů na světový úkol národa a 

jeho roli mezi ostatními národy, které se předávají z generace na generaci. Bez nich 

národ prostě zahyne. „Amerika Američanům“ a Monroeova doktrína byly nejlepšími 

příklady tohoto kolektivního ideálu Američanů. Doncov uvádí další příklad, že pro Irsko 

se boj s Velkou Británií nebo pro Srby a Bulhary do roku 1912 stal boj s Tureckem 

národní idea. Proto je boj proti Rusku vlastním kolektivním ideálem Ukrajiny. Což 

vychází z jeji historických tradic a geografické polohy [Doncov, 1957: 9 ]. 

Zdá se nám zajímavé, že se, jak napsal Doncov, neustále snažil Ukrajince 

upozorňovat na prvořadý význam vládnoucí třídy pro národ. Když morálně upadá, uvrhne 

svůj národ do chaosu destrukce. Ale uviděl, že tento problém pro Ukrajince prostě 

neexistuje  [Doncov, 1955: 145]. Taky chtěli dodat, že když politické vedení určitého 

státu ztratí kontakt s vlastním obyvatelstvem, vede to k neadekvátnímu neefektivnímu 

rozhodování. Například když je politická elita neustále pod vlivem informačního a 

kulturního prostředí jiné země, nemůže adekvátní  rozhodovat o geopolitickém postavení 

svého státu. To znamená, že pokud ruská měkká síla bude velmi silné ovlivňovat na 

ukrajinské vedení, ukrajinská politická elita nebude schopna formulovat a realizovat 

geopolitické plány Ukrajiny, protože již nebude adekvátně vnímat mezinárodní realitu a 

hrozby pro Ukrajinu a geopolitické položeni ukrajinského státu. Myslíme si, že takový 

vliv je typický pro postkoloniální země. 

Když D. Doncov analyzoval literaturu Evropy a Ruska, došel k závěru, že Evropa a 

Rusko jsou dva kulturní kontinenty oddělené oceánem vzájemného nedorozumění. 

Základem evropské civilizace byla svobodná individualita, ale Rusko to neznalo. Proto 

se na Západě vytvořil typ nezávislého člověka a v Rusku, jak říká Bakunin, typ „otroka a 

despoty“ zároveň [Doncov, 1955a: 8-9 s.]. Pro něho, Rusové přijali politickou a duchovní 

kulturu Zlaté hordy, ale snaží se to skrýt [Doncov, 1955a: 17 ]. 
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Pro Dmytra Doncova není úkolem Ukrajinců bojovat proti nějakému ruskému 

režimu, ale s Ruskem jako takovým, s jeho barbarským a násilným duchem, který je vtělen 

do každého režimu. Císařský nebo komunistický režim je pouze jedním z mnoha 

provedení této touhy po dobytí a autoritářství nezmizí ani po něm. Jedním z rysů ruské 

mentality je kombinace Ivana Hrozného a Lenina, Petra Velikého a Stalina, carských 

strážců 16. století a bolševických čekistů 20. století. Tragédií evropských zemí je, že jí 

nechtějí rozumět. Rusové patří do jiné civilizace, evropské hodnoty a principy pro ně jako 

pro národ jsou netypické a nepochopitelné [Vegaš, 2020: 194]. 

Začátek studené války po druhé světové válce pro D. Doncova nebyl způsoben 

konfrontací ideologií nebo tříd. Sovětský svaz nevedl válku proti kapitalismu ani proti 

buržoazii. Vědec píše, že Sovětský svaz se stejně jako Ruské impérium nebo Moskevské 

knížectví stal avanhardem asijské civilizace v civilizačním boji proti evropské civilizaci. 

To znamená, studená válka mezi SSSR a USA je národně-civilizační boj Východu (Asie) 

proti Západu (Evropa a Amerika) [Doncov, 1957:  9] 

Hlavními představiteli, kteří rozvíjeli geopolitické koncepty euroasijského směru, 

byli ukrajinský historik Mykhajlo Hruševsky a myslitel Mykhajlo Drahomanov. Základem 

tohoto směru je, že ukrajinský lid je nerozlučně spjat s ostatními národy, zvláště se 

Slovany, střední a východní Evropy, takže Ukrajina musí hledat způsoby, jak s nimi 

spolupracovat. Podle jejich názoru Rusko není hrozbou pro ukrajinskou státnost. 

Nezávislost Ukrajiny je volitelná podmínka a pro některé ukrajinské myslitele dokonce 

škodlivá. 

 M. Hruševsky vyvinul vlastní koncepci státnosti ukrajinského lidu, která podle jeho 

hlubokého přesvědčení vznikla v Kyjevské Rusi. Etnické a kulturní kořeny Ukrajinců však 

pocházejí z období před vznikem Kyjevské Rusi. Neustále ji bránil a silně odmítal její 

oponenty. Zdůraznil také, že Rusko si uzurpovalo dědictví Kyjevské Rusi, aby vytvořilo 

mýtus o svém majestátním původu [Vegaš, 2020: 182-183]. 

Kritizuje teorii ruského historika M. Pogodina, M. Hruševsky vyvinul vlastní 

koncept genealogie ukrajinského státu a lidu, který je nyní základem moderních sociálně-

politických konceptů na Ukrajině. Tvrdil, že tradice Kyjevské Rusi nepřecházely do 

Moskvy, ale do haličsko-volyňského knížectví XIII. století a poté do litevsko-polské 
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země XIV-XVI. století, poté do kozáckého státu. Moskevské knížectví mělo svůj vlastní 

kulturní a ekonomický základ. Podle M. Hruševského lze vztahy Kyjevské Rusi s 

Moskvou a později ruským státem přirovnat například ke vztahům římského státu k jeho 

galským provinciím [Vegaš, 2020: 183]. Proto, podle vědce, název takového státu jako 

„Rusko“ nemá žádný historický nebo kulturní základ pro spojení s „Kyjevskou Rusí“. 

Skutečné spojení podle vědce existuje pouze mezi „Ukrajinou“ a „Kyjevskou Rusí“, proto 

zavedl své vlastní jméno pro označení ukrajinského státu „Ukrajina – Rus“. Zajímavé je, 

že v ukrajinských humanitních oborech lze často najít dvě různá slova „Rus“ pro označení 

Kyjevské Rusi a „Rusko“ pro označení ruského státu po jeho přejmenování z názvu 

„Moskevské císařství“. 

Zajímavá je také motivace Petra Prvního a Hruševského najít vazby mezi názvy 

států. Podle našeho názoru se Petr První snažil vytvořit majestátní historický mýtus o své 

říši, takže za jeho vlády se Moskevské carství přejmenovaly na Rusko, z touhy přivlastnit 

si historii Kyjevské Rusi a prostřednictvím jejích dějin vytvořit ruský stát nástupce 

Byzantské říše. Ačkoli pro to neexistují žádné skutečné důvody nebo vědecké důkazy. 

Toto iluzorní historické spojení mezi státy však Rusům nepomůže lépe pochopit jejich 

národní vývoj. Opačná situace se vyvinula u Hruševského. Snažil se vrátit Ukrajincům 

jejich historii a historické spojení především s centrálními knížectvími Kyjevské Rusi. 

Myslíme si, že na příkladu touhy Petra Velikého po nalezení historické souvislosti 

lze pochopit důležitost geopolitického významu utváření historického mýtu. Například 

historický mýtus o spojení Rusko - Kyjevská Rus - Byzantská říše zůstal dodnes, takže 

moderní ruská elita jej využívající usiluje o absolutní dominanci v pravoslaví a dělení na 

Ukrajince, Bělorusy a Rusy je pro ně umělé, takže moderní válka mezi Ruskem a 

Ukrajinou je problémem přežití ukrajinského státu, nikoli kvůli územním nebo 

bezpečnostním otázkám. To znamená, že tento historický mýtus zůstává mocným 

geopolitickým nástrojem státu při dosahování jeho ambicí. 

Pro M. Hruševského je Ukrajina nástupcem Kyjevské Rusi. Ukrajinci jsou 

samostatní lidé se svým vlastním jazykem, historií, uměním a kulturou. A Rusové jsou 

také součástí Kyjevské Rusi, ze které se vzdělání a kultura dostaly na území moderního 

Ruska, takže toto historické spojení je nesporné. Další národní vývoj Ukrajiny však 



14 
 

probíhal zcela odděleně od Ruska, což bylo důvodem jejich výrazného rozdílu [Vegaš, 

2020: 184]. 

Po podrobném rozboru ukrajinsko-ruských vztahů ze starověku M. Hruševsky 

shrnul, že Ukrajinci nechtějí, aby byla Ukrajina úplně oddělena od Ruska. Do roku 1917 

trvale zastával názor, že po zavedení federálního systému Ruské republiky by Ukrajinci 

měli být i nadále součástí ruského státu [Vegaš, 2020: 184]. 

Hlavní místo v geopolitické koncepci M. Hruševského zaujímal problém autonomie 

Ukrajiny jako součásti Ruské republiky. Zdůraznil, že Ukrajina by neměla mít pouze 

širokou územní autonomii, ale měla by být také součástí federálního státu na stejné úrovni 

jako Rusové, tj. Federální demokratická ruská republika [Šmalenko, 2007: 41]. To 

znamená, že společný stát Ukrajinců a Rusů je možný pouze tehdy, když se nový ruský 

stát stane demokratickou republikou. 

Po pádu carismu a formování demokratického Ruska M. Hruševsky opět 

poznamenal, že nejlepším státním statusem Ukrajiny v té době byla široká autonomie 

Ukrajiny v rámci jejích etnografických hranic ve federálním vztahu s demokratickou 

Ruskou republikou [Vegaš, 2020: 185]. Nějaký čas po dubnu 1917 prošla pozice M. 

Hruševského významnými změnami. Postupně se přesvědčil, že pouze nezávislost umožní 

Ukrajině zaujmout důležité místo v kohortě demokratických evropských států. 

Geopolitické názory Mychajla Drahomanova jsou uvedeny v jeho pracích 

„Historické Polsko a ruská demokracie“ (1883), „Návrh základů statutu ukrajinské 

společnosti “Svobodná unie“ (1884), „Zvláštní myšlenky na ukrajinské národní 

záležitosti “ (1891) [Vegaš, 2020: 178]. 

M. Drahomanov viděl významný kulturní a politický význam Ukrajiny ve 

slovanském světě, který odlišuje ukrajinský lid od jiných.  

M. Drahomanov opakovaně zdůrazňoval velký význam ukrajinského zvládnutí 

severního černomořského pobřeží, které je nezbytné k posílení geopolitických pozic v 

regionu, protože bez severního pobřeží Černého moře je Ukrajina jako kulturní země 

nemožná.  
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Za hlavní překážky demokratického politického vývoje ve střední a východní Evropě 

na konci 19. století považoval „polský historický patriotismus“, „německý tlak na 

východ“ a „expanzivní tradice ruské státnosti“ [Vegaš, 2020: 178 ]. To znamená, že 

dobytá politika Polska, Německa a Ruska byla hrozbou pro geopolitickou rovnováhu. 

Důvodně prokázal neoddělitelnost otázky ukrajinské nezávislosti od evropských 

procesů na evropském kontinentu [Šmalenko, 2007: 39]. 

M. Drahomanov jako jeden z prvních vyvinul značné úsilí k určení důležité složky 

jakéhokoli národního povědomí - geopolitické identity, tj. určení jejího místa mezi 

ostatními národy a státy, formulování zahraničněpolitických priorit národní politiky v 

regionální i evropské dimenzi, myšlenek o hlavních hodnotách interakce a dialogu se 

zástupci evropského a světového společenství [Šmalenko, 2007: 39]. My taky chtěli 

dodat, že pod slovním spojením „geopolitické identity“ je národně-geografické vymezení 

místa lidí na politicko-geografické mapě světa. To znamená, existence jasné geografické 

propojení státu a lidí s konkrétním územím na politickém a kulturním základě samotného 

národu. 

Ukrajinské etnické teritorií se musí spojit do jediné politické formace. Budoucí 

Ruská federativní demokratická republika má největší šanci uspět v tomto úkolu. Jasně 

zdůraznil, že právě s pomocí Ruska mají Ukrajinci nejlepší šanci sjednotit svá vlastní 

národní území [Šmalenko, 2007: 39].  

Nevýhodou pozice Mychajla Drahomanova byla častá identifikace ukrajinských a 

ruských geostrategických zájmů, za což jej kritizoval jeden ze zakladatelů ideologie 

ukrajinského nacionalismu Dmytro Doncov [Vegaš, 2020: 178]. M. Drahomanov však 

nevytvořil jasný geopolitický koncept.  

Chtěli bychom navrhnout vlastní možnou klasifikaci ukrajinské geopolitiky 20. 

století, která zahrnuje následující typy: vojensko-politickou, filozoficko-politickou a 

geograficko-politickou. Volodymyr Savčenko-Bilsky a Mychajlo Kolodzinsky mohou 

být zařazeni do vojensko-politické geopolitiky Ukrajiny. Hlavním předmětem výzkumu 

tohoto typu je vojenská geografie, zbraně a analýza možnosti vzniku či rozvoje 
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vojenského konfliktu. To znamená, že autoři tohoto typu analyzují geopolitiku z pohledu 

armády a vojenské geografie. 

Jurij Lypa, Mykhajlo Drahomanov, Mykhajlo  Hruševsky a Dmytro Doncov patří 

k filozoficko-politickému typu. Hlavními předměty bádání jsou  politická ideologie a 

identifikace, kultura a historický vývoj národa a filozofické chápání závislosti lidí na 

území. V tomto typu geopolitický tématy jsou nejblíže jiným politickým či jiným 

problémům společenských věd. Studium děl autorů a geopolitiků tohoto typu se pro nás 

stalo jedním z nejtěžších, ale zároveň nejzajímavějších úkolů. 

Geograficko-politický typ se stal nejjednodušším pro provedení naší studie. 

Hlavním představitelem tohoto směru je Stepan Rudnyсky. Předměty výzkumu tohoto 

typu jsou politická a vojenská geografie, historický vývoj ukrajinského etnika a studium 

vlivu geografie území či regionu na vznik a rozvoj státu. 

Základy naší klasifikace: 1) Rozdíly geopolitických zájmů a objektů analýzy mezi 

ukrajinskými geopolitiků; 2) Rozdíly v teoretických či vědeckých základech analýzy a 

výzkumu ukrajinských geopolitiků (vojenská geografie, politická geografie, filozofie, 

etnografie a další vědní disciplíny); 3) O ukrajinské geopolitice psalo mnoho Ukrajinců 

různých profesí, od vědců po novináře, což samozřejmě ovlivňuje styl jejich myšlení a 

psaní. 

Hlavním účelem našeho rozdělení na tyto tři typy je zjednodušit vyhledávání a 

výzkum ukrajinských děl o politice a geopolitice. Například v dílech ukrajinských autorů 

o politice filozoficko-politického typu se geopolitické problémy silně mísí s analýzou 

jiných politických problémů. Právě při studiu těchto prací se stalo určení příslušnosti 

myšlenky či teze vědce ke geopolitickému tématu velmi obtížným úkolem. 
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2. Černomořské koncepty v geopolitice Ukrajiny ve 20. století 

2.1. Stepan Rudnyсky. Geopolitika a politická geografie Ukrajiny. 

Za zakladatele ukrajinské politické geografie se považuje známý geograf, akademik 

Ukrajinské akademie věd, profesor S. Rudnyсky. Vyjadřuje velmi důležitý geopolitický 

názor: geopolitický význam Ukrajiny spočívá v její poloze u Černého moře a v jejím 

bezprostředním sousedství se Středním východem [Šmalenko, 2007: 39]. 

Stepan Rudnyсky představil svůj geopolitický koncept v následujících pracích: 

„Ukrajinská věc z hlediska politické geografie“, „Proč chceme samostatnou Ukrajinu“, 

„Geografická poloha Haliče a její politický osud“, „Východní aréna válečných akcí“, 

„Proč je to tak?“, „Přehled národního území Ukrajiny“. 

S. Rudnyсky neustále zdůrazňoval dočasnost mnohonárodních impérií, předpovídal 

jejich budoucí nevyhnutelný rozpad [Dnistryansky, 2014: 56]. Poznamenal také, že 

formování ukrajinského státu v jeho etnografických hranicích bude jedním ze způsobů 

stabilizace regionu jihovýchodní Evropy. Který bude přínosem pro rozvoj regionálního i 

světového obchodu. 

Ukrajinci však kvůli svému nesouhlasu nikdy nemohli úspěšně bojovat proti cizím 

vlivům a útokům [Rudnyсky, 2017a: 219]. Můžeme dále rozvíjet tuto myšlenku vědce, že 

vzhledem k historické okolnosti, kdy byl ukrajinský lid po mnoho staletí rozdělen na 

několik částí, se mezi Ukrajinci rozvinul silný regionalismus a naopak sjednocující 

faktory se vyvíjely špatně. Proto podmínkou vzniku mocného ukrajinského státu ve 20. 

století bylo vytvoření společné a národní ideologie, která by zakotvila principy a hodnoty, 

ale jejichž absence stala pro ukrajinskou revoluci z let 1917-1921 fatálním nedostatkem. 

Na základě čehož se Ukrajinci mohli bych sjednotit a vytvořit svůj vlastní stát a také 

rozšířit svůj vliv zejména do dalších zemí. Ukrajinský lid v jiných zemích muže se stát 

důležitým základem pro zvýšení vlivu Ukrajiny v jiných zemích a kulturní interakce s 

jinými národy. 

Většina politických a geografických děl S. Rudnyckého je spojena s myšlenkou 

priority národního principu při formování států nové Evropy [Dnistryansky, 2014: 56]. 

My chtěli bych dále rozvíjet tuto myšlenku, že každý stát je postaven na specifickém 
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národním základě, což zase popírá imperialismus 19. a 20. století a formování 

nadnárodních formací 21. století. Podobné názory na nesmrtelnost nacionalismu v 21. 

století a v budoucnosti vyjádřil Anthony Smith ve svém díle „Nations and Nationalism in 

the Global Era“3. Možná taky dodat, že současný mezinárodní systém je stále založen na 

síle národních států a účinnost konceptu kolektivní bezpečnosti se po ruské okupaci 

Krymu pro mnohé snížila. Taky Hlavním subjektem většiny světových geopolitických 

koncepcí a idejí je stát. A pro nadnárodní či jiných podobných organizaci vyžaduje 

pochopení jejich možností a vytvoření zcela nových geopolitických koncepcí. 

Také pro vědce klíčovým prvkem v jeho koncepcích politické geografie byla 

interakce mezi antropologickým faktorem (etnické skupiny, lidé) a národním územím. 

Národy jsou nejdůležitější kolektivní jednotkou lidstva. Jedná se o velkou komunitu lidí, 

kteří mají podobnou a odlišnou strukturu těla od jiných národů, která má svůj vlastní 

jazyk, zvyky a tradice. A také společná historie, kultura a co je nejdůležitější, určitá část 

zemského povrchu pro všechny lidi v komunitě [Rudnyсky, 2017a: 223]. Stát vzniká 

pouze na základě lidu nebo na společenství zástupců několika národů. A geografickým 

vymezením budou etnické země jeho bydliště. 

Národní území je hlavním základem existence národa. Jako každé jiné zvíře na 

světě, každý národ zabírá určitou část zemského povrchu, na kterém žije a rozvíjí se 

[Rudnyсky, 2017a: 288]. Z této pozice autora můžeme rozvinout následující tezi, že 

zájmy národa proto jsou ochrana jejich etnické země a rozvoj jejich územního potenciálu. 

Tento národní prostor je jádrem státu, takže jeho obrana je hlavním úkolem v geopolitice 

každé země. 

Hlavní sílu státu tvoří dva neoddělitelné prvky: teritoria a obyvatelstvo. Každá 

země má svou vlastní přirozenou klíčovou oblast, která je ústředním bodem pro celý stát. 

Pozici této oblasti určuje mnoho faktorů, jako je hustota obyvatelstva, jeho úroveň 

politické kultury a vědomí, vojensko-geografická poloha a ekonomické vztahy. Každá 

taková klíčová oblast musí mít své hlavní město, centrum pro celý stát. A když stát ztratí 

kontrolu nad tímto regionem nebo jeho hlavním městem, způsobí to velké škody, dokonce 

vedoucí k úpadku státnosti [Rudnyсky, 2017: 352]. Pro potvrzení svého pohledu na 

existenci klíčové oblasti uvádí vědec příklad Německa, které do roku 1870 nemělo 

                                                           
3 Anthony D. Smith. Nations and Nationalism in a Global Era.  
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jasného vlastního hlavního města. Teoreticky bylo jeho hlavním městem nejprve Cáchy 

a poté Řím, jehož pozice byla škodlivější, protože byla daleko za klíčovou oblastí. A 

Frankfurt byl jen korunovačním městem. A pouze pruské dobytí německých zemí dalo 

Německu první hlavní město v klíčové oblasti, město Berlín. Poté se sjednocení 

německého lidu zrychlilo [Rudnyсky, 2017: 352]. 

S. Rudnyсky poznamenal, že při výběru hlavních měst je Ukrajina podobná 

Německu. Nejstarším hlavním městem ukrajinského státu je Kyjev, jehož výběr byl v 

době Kyjevské Rusi velmi úspěšný. Když Kyjevská Rus zmizela, Kyjev přestal být 

centrem ukrajinských politických a ekonomických vazeb. Proto v dobách kozáků hrál 

Kyjev pouze náboženskou a kulturní roli [Rudnyсky, 2017: 354]. Výsledkem je, že podle 

vědce je pro nový ukrajinský stát 20. století nutné hledat nové hlavní město, ale na jihu, 

blíže k moři a nutně poblíž řeky Dněpr. 

Území Ukrajiny se liší od sousedních zemí svými přírodními podmínkami, ale nemá 

dobré přirozené hranice na západě, severu a severovýchodě. Zdůraznil geografickou 

polohu Ukrajiny na hranicích rasových, kulturních, politických a státních kruhů v celé 

historii. Ukrajina, jak zdůraznil S. Rudnyсky, je místem setkávání ras, kulturních kruhů a 

národů. Ukrajina je jedním z nejdůležitějších klíčových bodů na hlavních směrech 

světových vztahů a vrací se po dlouhé přestávce v předchozím směru. Ukrajinské místo 

na cestách politické expanze velmocí, zejména Ruska, považoval za rozhodující 

[Šmalenko, 2007: 40]. 

Ve své studii došel k závěru, že v západním Rusku a jihovýchodní Evropě, převážně 

na místě Ukrajiny, ale v mnohem větší oblasti obývané hlavně Ukrajinci, existuje zvláštní 

území. Jedná se o geografickou jednotu, nezávislou a oddělenou od sousedních zemí: 

Moldavsko, Maďarsko, Polsko, Bělorusko, Rusko, na jihu sahá až k Černému moři, 

Karpatům a na Kavkaze, na severu - k Polissyi [Rudnyсky, 2017a: 264 ]. 

Jako politický geograf S. Rudnytsky uvádí několik charakteristik 

východoevropského regionu, které jsou důležité z hlediska vojenské geografie. První je 

geografická velikost území [Rudnyсky, 2017a: 31]. Tato oblast se rozprostírá na velkých 

plochách, které bez použití moderních dopravních prostředků se pohybovat rychle, je 

obtížný úkol. Myslíme, že tento faktor měl největší dopad na Napoleonovu kampaň ve 

východní Evropě. Na jedné straně jsou velké prostory překážkou rychlých bojových 
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operací a ztěžují postup jakéhokoli vojska. Ale ten faktor má však výhodu. Státy, které 

existují ve východní Evropě v případě války, mají mnohem větší prostor pro ústup a 

manévrování než v západní Evropě. To znamená, že i při porážce a ztrátě části svých 

vojsk může armáda ustoupit. To silně ovlivňuje styl myšlení vojenského vedení při 

plánování různých vojenských scénářů. To může být zajímavé znamení pro 

tellurokratický  státy, které jsou v případě války připraveny jít do hloubky své teritorii. 

Druhou charakteristikou  je to, že délka břehů Baltského a Černého moře je malá. 

V těchto mořích bylo také málo hlubokých míst, kde by se bylo možně stavět velké 

vojenské nebo civilní přístavy.. A Černé a Baltské moře jsou obklopeny pevninou 

[Rudnyсky, 2017a: 32]. To znamená, že akce námořnictva nebudou mít významný dopad 

na průběh vojenských operací pozemní armády. Myslíme se, je možné, že toto mohlo 

ovlivnit lhostejnost politického vedení k moři jak v první polovině dvacátého století, tak 

v moderním ukrajinském státě. 

Třetí zajímavou vlastností z hlediska vojenské geografie je také Černomořská 

nížina. Vstup Turecka do první světové války na straně Německa se pro ruské 

černomořské císařské námořnictvo stal velkou hrozbou. Jedním z hlavních nebezpečí je, 

že ukrajinské pobřeží Černého moře je širokým a příznivým místem pro velké přistání. 

Podle S. Rudnyckého by pro úplnou porážku ruské říše byla rozhodující masivní ofenzíva 

z jihu Ukrajiny [Rudnyсky, 2017a: 52]. My podporujme myšlenku autora, že možnost 

hromadného přistání velkých jednotek na severním pobřeží Černého moře má obrovský 

dopad na geopolitiku každého státu, který je vlastníkem těchto pozemků. To byl jeden z 

důvodů, proč Rusko tak dychtilo ovládnout Bospor a Dardanely, že to mělo chránit slabé 

místo. Tento faktor také nutí stát, aby vytvořil, udržoval a neustále zlepšoval svou flotilu. 

Což bude současně výhodou, protože bude chránit ukrajinské břehy, ale zároveň přinutí 

mnoho prostředků vynaložit na flotilu s omezenými schopnostmi. 

Podle S. Rudnyckého se geografie v Evropě v době roku 1915 téměř nezajímala o 

prostor východní Evropy. Například pro ni evropská část Ruska působila jako celek ve 

všech učebnicích a příručkách [Rudnyсky, 2017a: 37]. To znamená, že země východní 

Evropy byly často považovány za monotónní. Což také výrazně ovlivnilo průběh 

vojenských operací během následujících válek. 



21 
 

Skutečné Rusko a Ukrajina se od sebe liší více než Norsko ze Švédska nebo Česká 

republika z Polska. A ekonomická geografie Ukrajiny se radikálně liší od polské a ruské. 

Budoucnost ukrajinského státu proto nemá nic společného s Ruskem [Rudnyсky, 2017a: 

79]. 

S. Rudnyсky poznamenává, že každý stát, který se snaží dominovat ve východní 

Evropě, musí potlačit ukrajinský prvek ve svých vlastních zájmech a omezit jeho národní 

rozvoj. Protože pokud nebude možné asimilovat Ukrajince, plány dobyvatele budou zcela 

zničeny. Protože jakmile se samostatná Ukrajina objeví v rámci svých etnografických 

hranic, má všechny šance stát se mocným soupeřem všech svých nepřátel [Rudnyсky, 

2017a: 830]. 

Podle S. Rudnyсkeho, že úrodnost ukrajinské země byla jedním z hlavních základů 

pro vznik a existenci ukrajinského státu, protože přispěla k rozvoji zemědělství, osídlení 

a koncentraci obyvatelstva [Lypa, 2007a: 35]. Jestli my dále rozvijeme tuto myšlenku 

vědce, přírodní zdroje ukrajinské země zajistí nezávislou existenci ukrajinského státu. 

Důležitost přístupu k nim lze vysledovat z historické zkušenosti druhé světové války. 

Například v době roku 1917 bylo na ukrajinské půdě těženo 90% veškerého stříbra 

a 81% veškerého cínu těženého v celé Ruské říši. Ve vztahu ke všem ruským těžbám se 

však na Ukrajině těží 33% mědi, 32% manganu, 53% soli, 72% železa a 70% uhlí 

[Rudnyсky, 2017a: 264]. 

Obecně platí, že podloží Ukrajiny je bohaté hlavně na tyto přírodní zdroje: uhlí, 

železnou a manganovou rudu, uran, grafit, kamennou sůl, stavební materiály. Současně 

však ukrajinské ekonomice chybí plyn, ropa a lesy [Doroško, 2011: 23]. 

Důležitou poznámkou S. Rudnyckého však je, že Ukrajina se nikdy nestane převážně 

průmyslovou zemí [Rudnyсky, 2017a: 111]. Myslíme si, že hlavní výhodou pro 

ukrajinský stát je schopnost rychle se rozvíjet jak v zemědělství, tak v průmyslu. Právě 

harmonická kombinace a obchod budou největší výhodou Ukrajiny oproti ostatním 

zemím střední a východní Evropy. 

Větší území Ukrajiny zasahuje do celého severního pobřeží Černého moře a 

zasahuje hluboko do nitra východní Evropy. Sousedí s Balkánem, pobaltskými regiony 

(Bělorusko), Ruskem a východní Asií (Kavkaz a Kaspické moře). S. Rudnyсky píše, že 
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taková geografická poloha je složitá a zároveň důležitá [Rudnyсky, 2017a: 265-266]. 

Myslíme si, že pouze díky držení ukrajinských etnických zemí má Rusko přístup k 

Černému moři, a tedy i na Balkán, do Istanbulu a na Dardanely. Teprve když bude 

ukrajinský stát pod ruskou kontrolou, bude schopen vyhrožovat Turecku, ovládnout 

Kavkaz a Balkán. 

Podle nás, východní otázka ohrožení ruskou agresí se stala relevantní, když se 

Rusku podařilo zmocnit se ukrajinských a krymských tatarských zemí. Největší 

nebezpečí postupu ruského státu do Černého moře se projevilo během krymské války. 

Pouze hrozba útoku na Krym zastavila ruskou armádu v dobytí úžiny do černomořského 

bazénu. 

Pro západní a střední Evropu byly asijské země zdrojem bohatství a trhem pro jejich 

vlastní zboží. Geopolitická zeměpisná poloha postavila Ukrajinu na daleký jihovýchod 

Evropy do bezprostřední blízkosti stepí Střední a Blízké Asie (Kavkaz, Černé moře) a 

dále nepřímo spojovaná s východní Asií [Rudnyсky, 2017a: 264]. Nejkratší cestou 

s Evropy do Asie je pozemní cesta do Indie podél celé Ukrajiny, ze západu na východ. A 

zde se obchodní cesty rozcházejí na jih přes Kaspické moře do Persie a dále na východ 

do Turkestánu a Číny. 

Plány na dobytí pozemních obchodních cest do Asie byly v Německu před první 

světovou válkou. Německá vládnoucí elita chtěla přístup na Střední východ, do 

Mezopotámie, Sýrie a dále do Indie. Německý stát proto chtěl postavit železnici z 

Istanbulu do ústí řek Tigris a Eufrat [Rudnyсky, 2017a: 266]. My také chceme doplnit 

tuto teze autora, že proti takovým plánům však byla britská a ruská říše. V té době měly 

obě země přístup na Blízký východ z moře a Rusko mělo velkou pozemní armádu a 

kontrolu nad Kavkazem. Taky zde možná uvidět význam Kavkazu jako brány do Asie. 

Význam asijského trhu pro evropské země však přetrvává dodnes, takže kontrola 

obchodních cest je pro ně prioritou. Podle vědce to byl jeden z důvodů důležitosti 

existence silné demokratické země na severním pobřeží Černého moře, konkrétně 

Ukrajiny. Protože v té době Rusko představovalo hrozbu pro evropské země a Německo 

jen proto, že vlastnilo země na Ukrajině a na Krymu. 

Tato geopolitická a geografická poloha Ukrajiny byla jedním z hlavních důvodů 

utlačování ukrajinského lidu ruským státem a důvodem silných a brutálních pokusů o 
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úplnou asimilaci Ukrajinců [Rudnyсky, 2017a: 267]. Podle nás, vzhledem k touze 

velmocí získat nezpochybnitelný a plný přístup k Černému moři a jeho prostřednictvím 

do všech námořních zemí a na Střední východ byly podmínky pro vznik ukrajinského 

národního státu obtížné. 

Všechny hlavní řeky Ukrajiny soustředně tečou k Černému moři a odbočují do jeho 

nitra. A Černé moře je jedinou dobrou přirozenou hranicí Ukrajiny. Pobřeží, které je 

hlavní politickou a geografickou podporou obrany státu [Lypa, 2007a: 17]. 

Politický a geografický význam Krymu pro Ukrajinu je nesmírně důležitý, bez 

držení Krymského poloostrova bude velmi problematická nejen moc, ale také zachování 

nezávislosti ukrajinského státu [Lypa, 2007a: 104]. 

Podle S. Rudnyckého nebude odtržení Litvy, Běloruska a Polska od ruského státu 

větší porážkou než v rusko-japonské válce. Pokud však Ukrajina zůstane pod ruskou 

kontrolou, pak Rusko, spoléhající se na ukrajinské přírodní a lidské zdroje, bude pro země 

střední Evropy na dlouhou dobu hrozbou [Rudnyсky, 2017a: 95]. A dále podle nás,  

přístup k Černému moři a kontrola nad ukrajinskými zeměmi je základem pro dobytí 

ambicí a akcí ruského státu v oblasti Černého moře. 

Varuje také evropské země před nepřípustností začlenění Ukrajiny do Ruské říše, 

což by mohlo opakovaně posílit ruské expanzivní ambice a bylo by to předpokladem pro 

ruskou anexi střední Evropy [Dnistryansky, 2014: 58]. 

S. Rudnyсky věřil, že protiváhou ruského imperialismu by mělo být vytvoření 

takzvané „Baltsko-pontské federace“ sestávající z Finska, Estonska, Lotyšska, Litvy, 

Běloruska a Ukrajiny. Taková federace by měla být postavena na dvou základech. Za 

prvé, jednota regionu, všechny státy se nacházejí v jednom regionu - východní Evropě. 

Zadruhé, všechny tyto státy spojuje společný cíl - touha těchto zemí jako bývalých 

předměstí Ruska po nezávislosti. Polsko a Rusko byly z této federace vyloučeny. Podle 

S. Rudnyckého je to dáno tím, že Rusku vládla despotická forma vlády a Polsko patřilo 

do střední Evropy. Federace se tak musí stát bariérou proti ruské rozpínavosti ve střední 

a dokonce v západní Evropě [Šmalenko, 2007: 40]. 
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Je zajímavé, že Anthony Smith v 21. století a Stepán Rudnyсky na počátku 20. 

století došli k podobnému závěru, že svět národů a národních států je jednou z hlavních 

záruk proti imperialismu [Smith, 2013: 214]. 

Autor také odhaluje svoji vizi politického režimu Ukrajiny jako demokratické 

republiky se silnou ústřední vládou a samosprávnými komunitami a zeměmi 

[Dnistryansky,  2014: 57]. 

Základem ukrajinské historické tradice politické správy je hluboká demokracie, 

láska a touha po etnografii a svoboda pro všechny [Rudnyсky, 2017a: 255]. S. Rudnyсky 

také zdůrazňuje význam, aby Ukrajinci měli právo svobodně vlastnit své země. Země 

dává lidem nejdůležitější a nezbytný základ pro jejich nezávislý politický a kulturní život 

[Rudnyсky, 2017a: 262]. 

Podle S. Rudnyckého musí budoucí nezávislá Ukrajina zajistit náboženskou 

toleranci, politickou, sociální a ekonomickou rovnost populace. Zejména prohlašuje, že 

hlavním sociálně-politickým úkolem nezávislé Ukrajiny je vyrovnání majetkových 

rozdílů mezi občany ukrajinského státu, a tedy minimalizace nebo eliminace třídního boje 

na Ukrajině [Dnistryansky, 2014: 57]. 

Přirozený sklon Ukrajinců k demokracii je odlišuje od Poláků a Rusů. Polská 

národně-politická myšlenka je v zásadě aristokratická a základem ruské myšlenky je 

absolutismus nějaký myšlenky nebo doktríny. Podle Rudnyckého je pocit samostatnosti 

pro Ukrajince běžný [Rudnyсky, 2017a: 255]. 

Zajímavá práce je o postupu Polska na jihovýchod, tj. o dobytí ukrajinských zemí, 

které s sebou nepřineslo žádných vychod. Polský národní stát je možný pouze v rámci 

svých etnografických hranic. A držení jiných zemí, které jsou jí antropogeografickými a 

fyzicko-geografickými faktory cizí, ji jen oslabuje a vtahuje do konfliktů s celou východní 

Evropou. Země východní Evropy po osvobození spod kontroly Ruské říše začnou 

expandovat na své přirozené hranice [Rudnyсky, 2017a: 129]. Myslíme se, což způsobí 

mnoho konfliktů, které oslabí polský stát zvenčí i zevnitř. A tuto slabost mohou využít i 

jiné země. Příkladem je meziválečné období 20. století. Když se Polsko zmocnilo části 

ukrajinských zemí, začaly uplatňovat politiku nucené asimilace, což způsobilo 

dlouhodobý odpor Ukrajinců. V důsledku toho ji oslabil a přinutil vojenské vedení 
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neustále udržovat posílenou posádku na ukrajinské půdě, což oslabilo její obranu na 

západě. Konflikt s Ukrajinci způsobil také politickou nestabilitu uprostřed samotného 

Polska. To vše bylo důvodem slabosti státu, kterou využilo Německo. 

S. Rudnyсky poznamenává, že kdyby Polsko pomohlo Ukrajincům, Bělorusům a 

Litevcům udržet jejich nezávislost v roce 1918, získalo by dobré spojence. Stali by se 

strážci hranic pro polský stát [Rudnyсky, 2017a: 129]. Pouze společně s nimi mohlo 

Polsko dohnat země západní Evropy. Místo toho se však polské politické vedení rozhodlo 

narušit geopolitickou rovnováhu, která poškodila všechny země a národy. 

Historická tradice budování Velkopolska od Baltského až po Černé moře je 

základem pro národní a geopolitické ambice polského státu. Ale podle vědce je tak velká 

země neudržitelná a zbytečná [Rudnyсky, 2017a: 72] 

S. Rudnyсky vyzdvihuje další rys ukrajinské historické a politické tradice - úplnou 

absenci imperialismu. Polské a ruské politické myšlení je založeno na zotročení 

sousedních národů založeném na zotročení ostatních národů. Poláci se snaží obnovit 

polský stát od Baltského až po Černé moře. Rusové chtějí zachovat a zvýšit velikost svého 

státu a lidu podrobením jiných národů. A pro Ukrajince je nejdůležitější vybudovat 

ukrajinský národní stát v jeho etnografických hranicích. Bez kontroly a řízení jiných 

národů na jejich zemi [Rudnyсky, 2017a: 255]. 

S. Rudnyсkemu neunikla analýza politického a geografického postoje bývalých 

sousedů s Ukrajinou a dokonce ani Spojených států amerických a Kanady k Ukrajině. 

Poprvé tak byla opodstatněna globální geopolitická vize touhy ukrajinského lidu po státní 

nezávislosti. Svobodná, nezávislá a demokratická Ukrajina není jen vnitřní záležitostí 

ukrajinského lidu, ale také základní podmínkou světového řádu a bezpečnosti národů, 

pokroku lidské civilizace [Šmalenko, 2007: 41]. 

2.2. Jurij Lypa. Černomořská doktrína. 

Jurij Lypa představil svůj geopolitický koncept v základních dílech „Ukrajinská 

rasa“ (1937), „Účel Ukrajiny“ (1938), „Černomořská doktrína“ (1940) a  „Rozdělení 

Ruska“ (1941) [Vegaš, 2020: 197]. 
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Moře je nejlepším základem pro vytváření spojenectví kvůli snadnému přístupu k 

jiným zemím a kvůli existenci obchodních cest, které podporují formování politických 

společenství nebo podepsání smluv [Lypa, 2007a: 101]. 

Podle nás, námořní prostor je méně náchylný ke konfliktům než pevnina, což 

usnadňuje navázání hospodářských a politických vazeb pro každou námořní zemi. Na 

jedné straně je to přirozená překážka pro státy, které nemají námořnictvo, ale na druhé 

straně může sloužit také jako velmi dobrá obrana. Současně však v moři neexistují jasné 

hranice, pevnosti ani jiné zeměpisné bariéry, což výrazně zjednodušuje obchodní a 

kulturní vazby mezi národy. Proto je přístup Ukrajiny k moři jednou z největších 

geografických a geopolitických výhod, která také silně ovlivnila kulturu Ukrajinců. 

Protože se moře stává katalyzátorem pro míchání kulturního dědictví a charakteristik 

zemí tohoto moře. Pro země černomořské bazénu bude snazší vytvořit určité společenství 

na stejné úrovni než se zahraničím. 

Kromě geografického významu takového terminu jako „uzavřeného moře“ nabízí 

J. Lypa také politické. Moře může být uzavřeno pro jiné státy, které k tomuto moři nemají 

geografický přístup a schopnost států z tohoto regionu bránit jiným námořním státům ve 

vstupu do jejich vod [Lypa, 2007a: 101]. 

Když stát ovládne ostrov a začne ho rozvíjet, stane se to důvodem pro rozvoj flotily. 

Například: Féničané, kteří se přestěhovali na Kypr, nebo Římané, kteří dobyli Sicílii, se 

stali mocnými námořními mocnostmi, které začaly dobývat další země. J. Lypa 

poznamenává, že poloostrovy hrají pro stát podobnou geopolitickou roli jako ostrovy. To 

je pro Černé moře velmi důležité [Lypa, 2007a: 103]. 

Podle Jurije Lypy hraje Černé moře pro Ukrajinu klíčovou roli. Ukrajinský stát v 

něm našel své bohatství, a to i v dobách Kyjevské Rusi, a v něm leží jeho budoucnost. Je 

důležité si uvědomit, že moře je důležitým geografickým faktorem ovlivňujícím 

formování národů a politické pozice a aspirace. Námořní faktor má také civilizační vliv 

na formování pobřežních etnických skupin a národů. Černé moře by mělo patřit pouze 

černomořským národům. Pro ně je centrem obchodu, centrem jejich osídlení a jejich 

sociálních a státních aspirací. Černé moře je ekonomickou a duchovní podporou pro 

černomořské země [Lypa, 2007a: 10]. 
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 Souhlasíme s vědcem, že historickým základem pro spojení Ukrajiny s Černým 

mořem je Kyjevská Rus. A taky bych chtěli dodat, přestože byl tento stát v době 11.-12. 

století poměrně velký a většina jeho území byla převážně na severu a severovýchodě 

(moderní území Běloruska, Ruska, Finska a pobaltských států), pouze obchodní cesta od 

Baltského moře k Černému se stal hlavní ekonomickou základnou pro ni. Nejvýraznějším 

příkladem velkého geopolitického zájmu Kyjevské Rusi byla vojenská tažení Svyatoslava 

Igoreviče na Balkáně (moderní Bulharsko) a vytvoření nejjižnějšího knížectví - 

Tmutorokanského knížectví (Tmutorokan), které se nacházelo na Kubáně poblíž Krymu 

a Kavkazu. Což se může z geopolitického hlediska zdát dost paradoxní, protože většina 

území byla na severu, takže Kyjev by se měl rozvíjet a posilovat na severu. Ale ukrajinští 

učenci historiografie a geopolitiky se v analýze dějin Kyjevské Rusi shodují, že hlavními 

(„klíčovými“) zeměmi byly Kyjevské knížectví a sousední knížectví. A to je moderní 

střední, severní a západní území Ukrajiny. A další země Kyjevské Rusi byly zajaty 

koloniálním přívěskem. Proto Jurij Lypa odvozuje silné historické spojení mezi 

Ukrajinou a Černým mořem. 

Podle Jurije Lypy je obchod a kultura nerozlučně spjaty. Obchod urychluje kulturní 

rozvoj a poskytuje potřebnou rozmanitost [Lypa, 2007a: 118]. To znamená, že ekonomika 

se stává základem pro rozvoj národních kultur a formování novější, ale na regionální 

úrovni. 

Vědec píše, že společné kulturní a historické vazby se mohou stát základem pro 

existenci černomořského charakteru, který rovněž přispívá ke sjednocení černomořských 

zemí [Lypa, 2007a: 146]. 

Černomořský prostor je geografický celek, má svůj vlastní geopolitický obsah, 

vlastní etnickou komunitu a vlastní rozvinuté obchodní, kulturní a státní tradice, které 

formovaly společné rysy v psychice černomořské populace [Šmalenko, 2007: 43]. 

Největším  problémem je najít společnou vůli všech států černomořského regionu vytvořit 

novou komunitu nebo unii. 

Podle J. Lypy je černomořský prostor životodárným prostorem Ukrajiny. Ukrajina 

musí mít mezi všemi černomořskými zeměmi první místo, pokud jde o její prostor, 

bohatství a energii obyvatel [Lypa, 2007a: 10]. Zdůrazňuje mimořádně důležitou 
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geopolitickou roli Ukrajiny v černomořském prostoru a uznává její schopnost sjednotit 

všechny země černomořské bazénu za účelem soužití, rozvoje a obrany v případě války. 

Státy Černého moře tvoří svůj vlastní, samostatný prostor nebo region. Základem 

toho mohou být stabilní ekonomické vazby a společné historické zkušenosti, kdy území 

mnoha států Černého moře vlastnily jiné velké státy. Zároveň však pro země mimo region 

všechny země černomořského bazénu jsou koloniálním prostorem, tj. pro Evropu nebo 

Rusko to bylo považováno za místo zdrojů nebo nový trh obchodu [Lypa, 2007a: 82]. 

Myslíme se, že z toho vyplývá, že dokud bude tato oblast pod kontrolou velmocí, bude 

černomořská oblast zaostalá a slabší než ostatní. Státy Černého moře jsou považovány za 

politicky pasivní aktéry, jsou tedy na oběžné dráze vlivu jiných zemí. 

Jurij Lypa jmenuje následující možné důvody, proč země Černého moře zůstávají 

pouze koloniálním prostorem pro další velmoci [Lypa, 2007a: 82]: 

1) Region je politicky zmatený; 

2) Ekonomicky bohatý a perspektivní; 

3) Nedostatek stálé a jasné politické vůle ke sjednocení; 

J. Lypa nazývá prostor Černého moře - Černé moře a země, které jej sjednocují 

[Lypa, 2007a: 13]. Vědec porovnává tento prostor s pevností, jejíž středem je Černé moře 

a země jsou jeho hradbami. To znamená, že zde moře hraje roli místa pro komunikaci a 

sjednocení zemí, které mohou společně vytvořit politickou nebo ekonomickou unii. V 

případě nebezpečí budou nejpřirozenějším a nejúčinnějším spojencem obrany sousedé na 

moři. Protože moře poskytuje mnohem více příležitostí pro rychlou interakci mezi 

zeměmi než pevnina. Ve srovnání se Středozemním mořem je navíc Černé moře mělčí, 

což je příznivý faktor pro hromadné stavění lodí a námořní obchod. To znamená, že moře 

může být centrem podpory pro vytvoření silné vojensko-politické aliance pro 

černomořské země. V oblasti Černého moře existují 2 největší slabiny. První slabinou 

jsou Dardanely a Bospor. Protože jakmile kontrola nad těmito průlivy přejde do 

nepřátelského státu, stanou se všechny výhody Černého moře největší nevýhodou pro 

černomořské země. Nejvýraznějším historickým příkladem je krymská válka. Kde se 

přechod Spojenců do bazenu Černého moře stal strategickou porážkou ruské říše. Druhou 

slabinou je téměř úplná absence trvalé a trvalé rovné sjednocení všech nebo většiny 
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černomořských zemí [Lypa, 2007a: 14]. To je důležitý faktor při formování 

geopolitických rozvojových programů a určování jeho geografického místa ve světě. 

Podle našeho názoru, vytvoření černomořského regionu a unie vyžaduje silný stát, 

který bude mít dostatek síly a politické vůle, aby se stal hlavním iniciátorem formování 

politického nebo ekonomického společenství. Je zajímavé poznamenat, že Y. Lypa 

pochybuje o vytvoření nějaké soběstačné mocné unie na základě Černého moře bez síly, 

která by iniciovala jeho vytvoření. 

Základem pro unii jsou společné ekonomické zájmy. Důležitým nástrojem pro 

sjednocení bude  svaz pro všechny země černomořského bazénu [Lypa, 2007a: 97]. 

Spolupráce, nikoli útlak, by měla být základem komunity.  

Myslíme se, zajímavé je to, že černomořská doktrína spočívá v tom, že utváření 

společenství kolem geografického objektu (moře) je nejlepším řešením. Lypa proto ostře 

kritizuje mezinárodní sjednocení kolem určité ideologie nebo na základě etnické blízkosti 

(Svaz Slovanů a další podobné projekty). 

Pro nás, sjednocení kolem moře snižuje pravděpodobnost vzniku určitých ideologií 

vznikajících v černomořských zemích, které povedou jeden černomořský stát k dobývání 

ostatních. Geografické rysy jsou také nejlepším způsobem, jak vytvořit komunitu nebo 

unii, a jsou také univerzální. Podle černomořské doktríny je moře středem a země 

černomořského bazénu jsou na okraji města a následné státy jsou tomuto regionu cizí. 

J. Lypa definuje jeden z hlavních geopolitických morálních faktorů je charakter 

rasy. Minerály, počet a rychlost populačního růstu jsou také důležitými geopolitickými 

faktory. A díky všem těmto faktorům je Ukrajina největší a nejbohatší zemí Černého moře 

[Lypa, 2007a: 15]. Pod charakterem rasy lze popsat určitou mentalitu ukrajinského etnika 

nebo jeho rysy. To znamená, že Ukrajinci jsou usedlí lidé, kteří se objevili a vyvinuli na 

území moderní Ukrajiny. Jednou z vlastností ukrajinského charakteru byla podle J. Lypy 

obtížnost rozhodování a pomalost v akci [Lypa, 2007a: 15]. To znamená, že Ukrajinci 

nemohou rychle reagovat a jednat podle nových životních podmínek. Druhou důležitou 

vlastností charakteru Ukrajinců jsou podle vědce neustálé výkyvy v rozhodování, a čím 

důležitější je, tím obtížnější je učinit společné rozhodnutí [Lypa, 2007a: 15]. Zajímavou 

tezí v geopolitické teorii Jurije Lypy je, že obrana státu závisí do značné míry na duchovní 
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a materiální přípravě samotných lidí. Díky jasnému a pevnému postavení elity a jednotě 

lidí je možné bránit i v nejtěžší situaci. Uvádí příklad Německa, které po porážce v první 

světové válce dokázalo v meziválečném období zvýšit své síly dostatečné pro aktivní 

ofenzívu a válku v totální válce proti mnoha mocným státům [Lypa, 2007: 40]. Německo 

v meziválečném období se vyznačovalo dvěma charakteristikami, jako je téměř úplná 

bezbrannost a zachovalý průmysl, který se stal základem pro moc zemí v následujících 

válkách a politickou moc.  

Rozvoj jejího průmyslu je také důležitý pro fyzickou obranu Ukrajiny. Podle Y. 

Lypy je základem pro ukrajinský průmysl trojúhelník Doněcká oblast (Donbass) - Kryvyj 

Rih – Kerč (viz přílohu č. 5) [Lypa, 2007a: 40]. Harmonickým doplňkem je zemědělství, 

které bylo na Ukrajině dobře rozvinuté a mělo dobré podmínky pro svůj rozvoj. Velkou 

nevýhodou je malá dodávka oleje a paliva. 

Ze tří hlavních hospodářských odvětví je pro černomořské země nejtypičtější 

zemědělství [Lypa, 2007a: 83]. 

Podle našeho názoru, že ukrajinský průmysl 20. století byl více koloniální než 

soběstačný. Výroba konečného produktu byla v Rusku. Z tohoto důvodu jeden z 

největších nedostatků ukrajinského průmyslu neměl kompletní výrobní cyklus. Na 

Ukrajině proto neexistovala kapacita pro hromadnou výrobu zbraní různých typů a ráží. 

Myslíme se, že možná konstatovat, že zemědělství bez průmyslu pro války 20. 

století nebylo faktorem vítězství a naopak. Země, ve kterých nebyl rozvinutý průmysl, 

nebyly považovány za aktéry, kteří by mohli bránit nebo útočit. Vadný byl ale také 

průmysl bez rozvinutého zemědělství, protože stát potřeboval zajistit jídlo velkému počtu 

vojáků a dělníků. To znamená, že pokud se na výrobě potravin podílí méně než polovina 

populace, představuje to pro stát hrozbu. Protože bez účinných zemědělských technologií 

bude množství zásob potravin neustále klesat. 

Lypa poznamenal, že nejdůležitějším faktorem vítězství ve válce 20. století byla 

síla ničivého ohně. Proto nebyly osobní vlastnosti každého vojáka nebo jednotlivých 

bojových jednotek vysoce ceněny, což může vysvětlovat pokles kvality výcviku 

bojovníků v mnoha zemích. Ve válkách 20. století začal hrát největší roli průmysl a 
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možnost hromadné výroby zbraní. Sovětský svaz byl příkladem země, která nevěnovala 

plnou pozornost ztrátám lidských zdrojů a největší pozornost byla věnována průmyslu. 

Lypa poznamenává, že pravděpodobně hlavním mýtem pro Ukrajince je 

spravedlnost [Lypa, 2007a: 16]. To je podmínka pro důležitá rozhodnutí, pro Ukrajince, 

že základem pro ně je spravedlnost. To znamená, že jsou to „spravedlivé války“, které 

jsou pro ukrajinský lid zcela oprávněné a mohou se stát základem pro sjednocení. 

Například dobývací války může určitá část společnosti odsoudit, což povede k jejímu 

rozdělení. To znamená, že mýtus o spravedlnosti je morální překážkou expanze a 

radikálních či agresivních rozhodnutí pro samotné Ukrajince. Pokud však jiné země nebo 

národy porušují spravedlnost, rozzuří to všechny Ukrajince a povzbudí je k boji. A takový 

boj vnímají samotní Ukrajinci jako spravedlivý, protože musí tuto spravedlnost obnovit. 

Lypa uvádí příklad, že během existence Ruské říše způsobili Ukrajinci přibližně 60 

procent všech povstání na pozadí ekonomické, náboženské nebo národní spravedlnosti, 

ačkoli podíl Ukrajinců byl pouze 22% populace Ruské říše [Lypa, 2007a: 16]. 

Myslíme si, že důležitým geopolitickým faktorem pro každý stát je tedy určitý 

národní mýtus nebo legenda. To znamená, že uskutečnění účinné a masové mobilizace 

populace k zahájení války vyžaduje „spravedlivé“ důvody a vysvětlení od samotného 

vedení. Důležité však je, že válka vyžaduje méně reálných důvodů pro agresi nebo obranu 

než existence silné národní ideologie nebo určitých hodnot, které mohou být součástí 

určité národní identity. A mentalitu lze považovat za dočasnou formu identity. Existence 

ideologického základu pro vysvětlení zahraničněpolitických akcí je součástí morálního 

základu pro existenci státu v mezinárodním politickém systému světa. 

Druhým důležitým morálním faktorem je podle Jurije Lypy víra. To znamená, že 

víra Ukrajinců v sebe, ve své povolání, projevující se ve všech sférách života, ve všech 

profesích, vědách a uměních - je základem státu a jeho morální obrany [Lypa, 2007a: 

42]. Podle nás, zajímavým politickým momentem je slabost vlastní víry ve vytvoření státu 

v postkoloniálních zemích. Například na moderní Ukrajině lze mezi politickými projevy 

po celou dobu nezávislosti zaznamenat tezi o neschopnosti vládnoucích elit vládnout 

státu. Možným důsledkem je touha bývalých postkoloniálních zemí využít autoritu bývalé 

metropole a touha kolonií navázat s ní úzké vazby, v podobě aliancí nebo jiných 

společných politických formací. Vezmeme-li si jako příklad Ukrajinu, po rozpadu 
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Sovětského svazu začal ukrajinský stát navzdory oficiálnímu postoji k neuspořádání, 

který pro Ukrajince znamenal neutralitu v mezinárodních vztazích, koordinovat své 

postavení na mezinárodní scéně s Ruskou federací. Ukrajina začala neustále využívat 

autoritu bývalé metropole pro své vlastní účely výměnou za částečnou ztrátu své 

nezávislosti. 

Lypa zdůrazňuje, že geopolitická poloha Ukrajiny má své srdce a klíč k ní. Srdcem 

je Krym a pobřežní oblasti, které se nazývají Tavrida. Klíčem, který umožní Ukrajině 

ovlivňovat a ovládat, je Bělorusko. To znamená, že území Běloruska je nejdůležitější pro 

nezávislost Ukrajiny na zemi, stejně jako Tavrida pro ukrajinskou námořní nezávislost 

[Lypa, 2007a: 17–18]. To jasně ukazuje možnost a význam osy sever-jih pro Ukrajinu.  

Prostor mezi pobaltskými státy a Ukrajinou, kde nyní existuje stát Bělorusko, je 

klíčem k ukrajinské nezávislosti [Lypa, 2007a: 18]. Podle Lypy by měl být vliv na tento 

region jednou z hlavních priorit geopolitické pozice Ukrajiny ve světě. Bělorusko 

odděluje Ukrajinu od oblasti Baltského moře, což je velká výhoda, protože snižuje 

možnost útoku jiných námořních mocností z obou moří. To znamená, že pro ukrajinský 

stát je to prostor bezpečnosti a je velmi důležité, aby jeho kontrola nepatřila jiným silným 

zemím nebo nepřátelům. 

Podle Jurije Lypy je existence nezávislého Běloruska faktorem, který neumožňuje 

jiným silám rozdělit Ukrajinu na východní a západní [Lypa, 2007a: 18]. Na základě 

tohoto my chceme vytvořit další důležitou geopolitickou tezi o geopolitické vzájemné 

závislosti různých území. To znamená, že existence dvou států je pro každý z nich 

důležitá z důvodu zachování vnitřní politické stability a nezávislosti zahraniční politiky. 

Nezávislé soužití různých zemí za určitých okolností a konfigurace sil je účinnější a 

důležitější než kontrola velké oblasti jednou zemí. 

Ukrajinská zahraniční politika s běloruským státem by měla být založena pouze na 

usilování o mírové a přátelské vztahy. A důležitým detailem je, že pro Ukrajinu jsou také 

důležité trvalé vztahy a určitá omezená dominantní přítomnost v Bělorusku [Lypa, 2007a: 

19]. Protože pokud tyto dvě země nejsou v úzkých vztazích, bude běloruský stát bez 

ukrajinského jihu a přístupu k Černému moři velmi příznivý pro vliv nebo kontrolu jiných 

zemí. Tuto situaci lze částečně pozorovat nyní, když je Bělorusko pod silným vlivem 

Ruské federace, protože Ukrajina i Bělorusko jsou oslabené a nemají jasný geopolitický 
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směr. Podle J. Lypy leží obrana severních zemí Ukrajiny na severních hranicích 

Běloruska [Lypa, 2007a: 19]. 

Krymský poloostrov je součástí historické oblasti Tavrida [Lypa, 2007a: 20]. 

Myslíme se, že tento region zahrnuje také jižní oblasti Ukrajiny. Je důležité poznamenat, 

že ruská propaganda, jak v minulosti, tak v současnosti, vždy zdůrazňovala příslušnost 

Krymu i jižních oblastí Ukrajiny k „historickým“ zemím Ruska. Protože celá oblast 

Tavrida má významnou geopolitickou hodnotu pro kontrolu nad Černým mořem a 

zbytkem Ukrajiny, ale držení pouze Krymu nebo pouze některých jižních oblastí je vadné 

a snižuje ekonomickou nezávislost a potenciál celého regionu Tavrida a jeho částí. 

Černé moře je na ostrovech chudé, Krymský poloostrov je klíčem k nadvládě nad 

Černým mořem. Krym geograficky zasahuje docela daleko do středu Černého moře. Z 

krymského poloostrova je nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak vstoupit do ústí 

jakékoli řeky, a také nejziskovější být mořskými přístavy jak pro ekonomické účely, tak 

pro vojenské [Lypa, 2007a: 104]. 

Lypa poznamenal, že Kavkaz je nadějí Ukrajiny v její expanzi na jih, ale Ukrajina 

je také nadějí těch, kteří usilují o nezávislost a sjednocení Kavkazu (viz přílohu č. 4) 

[Lypa, 2007a: 44]. Sjednocený kavkazský region a jeho stabilita jsou v zájmu Ukrajiny, 

protože jsou to kavkazské země, které jsou bránou pro obchod a rozšiřování vlivu 

ukrajinského státu do dalších zemí na Středním východě. A potenciální rozšíření 

ekonomického potenciálu černomořského regionu [Lypa, 2007a: 44]. Podle nás, pro 

Kavkaz je Rusko dobyvatelem a Ukrajina naopak  osvoboditelem. Obecně platí, že pro 

všechny země černomořské bazénu je nezávislost kavkazského regionu a jeho stabilita 

výhodnější než kontrola nad jedním nebo více státy. 

Další důležitou rolí Kavkazu pro Ukrajinu je to, že je bránou do Perského zálivu. 

Právě Kavkaz může spojit Černé moře s Indickým oceánem [Lypa, 2007a: 44]. Na základě 

toho Jurij Lypa navrhuje vytvoření hlavní obchodní cesty z Baltského moře přes Černé 

moře do Perského zálivu (Indického oceánu). Vytvoření a stabilní existence takové 

ekonomické a politické osy však bude mnohem obtížnější než obchodní cesty do 

Středomoří nebo do oceánů. 
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Z tohoto důvodu je Írán důležitý pro černomořské geopolitické směřování 

ukrajinského státu. Tato země je obdobou Ukrajiny, leží také na hranici dvou regionů 

Blízkého východu a Střední Asie. Írán je přirozeným rozšířením dvou oblastí Černého 

moře, konkrétně Turecka a Kavkazu [Lypa, 2007a: 62]. 

Existence obchodní cesty z tureckého Trebizondu do jižního Íránu bude základem 

udržitelného hospodářského rozvoje. A linka Batumi - Tiflis - Baku spojuje Černé moře s 

Kaspickým mořem [Lypa, 2007a: 62]. Což bude novým základem pro hospodářský růst v 

oblasti Černého moře. 

Podle našeho názoru, k vytvoření nových nebo podpoře starých obchodních cest je 

zapotřebí politická stabilita a hospodářský růst. To znamená, že rozvoj Středního východu 

je také důležitý pro černomořskou doktrínu. Což pouze rozšiřuje počet zemí, které musí 

mít stabilní ekonomiku a zdroje na výrobu zboží, což jen komplikuje realizaci tohoto 

projektu. Ekonomická nerovnost tak může vést k úpadku některých zemí, což je zase 

hlavní překážka pro vytvoření Černomořského svazu. 

Jedním z hlavních úkolů společného úsilí všech států černomořského regionu je 

hledání způsobů, jak dosáhnout oceánu [Lypa, 2007a: 63]. Protože kontrola nad 

Dardanelami a Bosporem je důležitá, poskytuje však přístup pouze k většímu 

vnitrozemskému moři. Z tohoto důvodu je Írán klíčem ke globálnímu rozvoji regionu a 

zejména k Ukrajině. 

Demokratické Turecko je pro Ukrajinu cennější než Osmanská říše [Lypa, 2007a: 

52]. Myslíme se, že geopolitické zájmy Osmanů směřovaly převážně pouze do 

Středozemního moře, což bylo pro ukrajinský stát překážkou a pouze poškodilo rozvoj 

černomořského regionu. 

Podle Jurije Lypy byla Versailleská mírová smlouva velmi škodlivá jak pro 

Ukrajinu, tak pro Turecko. Protože tato smlouva nejen eliminovala Osmanskou říši a její 

vliv na dobyté oblasti, ale také začala ničit samotnou společnost Turků [Lypa, 2007a: 54]. 

Jurij Lypa označuje Turecko a Bulharsko za hlavní partnery pro formování 

černomořského regionu a svazu [Lypa, 2007a: 179]. 

K zajištění míru v konkrétním regionu je nutné porozumět touhám, aspiracím a 

světonázoru každého státu. To znamená, že k vytvoření stabilního mezinárodního 
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politického systému je nutné analyzovat geopolitické myšlenky v každé zemi a 

harmonicky je propojit s dalšími politickými nebo ekonomickými faktory [Lypa, 2007a: 

69 - 70, 71].  

Pro dominantní postavení Ukrajiny v Černém moři jsou důležité stálé a přátelské 

vztahy s následujícími zeměmi, jako jsou Bulharsko, Jugoslávie a Rumunsko. 

Myslíme se, že přátelské vztahy a hospodářská spolupráce s Bulharskem umožní 

Ukrajině využít obchodní potenciál Dunaje pro své vlastní účely. Vzhledem k tomu, že 

řeka Dunaj je jednou z nejdůležitějších řek v bazénu Černého moře, stává se její vliv na 

ukrajinský stát důležitým aspektem geopolitického úkolu v černomořském regionu. Vliv 

na Bulharsko je však pro Ukrajinu poměrně problematický kvůli velkému vlivu Ruska v 

balkánském regionu. Ukrajina proto musí především navázat kulturní a ekonomické 

vztahy a postupně zvyšovat svoji přítomnost v tomto regionu. 

Lypa poznamenává, že sjednocení tří zemí, jako je Ukrajina, Turecko a Bulharsko, 

se stane základem pro svazu černomořských států. Zájmy v Černém moři budou důvodem 

pro vytvoření společenství těchto zemí. Existuje však řada problematických otázek. 

Například otázka nezávislosti Severní Makedonie, která je pro Bulharsko důležitá [Lypa, 

2007a: 73]. 

Vysoké obranné kapacity pro státy černomořského regionu vyžadují vysoký stupeň 

jejich integrace do jedné komunity, do jednoho černomořského regionu. 

Balkánský region je z hlediska černomořské doktríny důležitý, ale není klíčový. 

Jejím úkolem je bránit území černomořského regionu před jinými velmocemi [Lypa, 

2007a: 186]. 

Geopolitické ambice Maďarska by mohly být možnou překážkou sjednocení. 

Maďarský stát aktivně rozvíjí svůj vlastní geopolitický projekt „Velké Maďarsko“, který 

je škodlivý a dokonce ohrožuje mnoho zemí v oblasti Černého moře [Lypa, 2007a: 80–

81]. 

Osa ruské říše byla sever - jih (Petrohrad - Sevastopol). Ale během existence 

Sovětského svazu se osa změnila na západ - východ (Moskva - Sibiř), což je vhodnější pro 

geopolitické postavení Ruska [Lypa, 2007a: 93–94]. Myslíme se, že bez východních zemí 

ztrácí Rusko svou pozici velmoci. Ale tento prostor pro politickou elitu byl vždy vnímán 
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jako koloniální, takže ekonomicky zaostával, což jen zhoršuje ekonomickou situaci 

celého státu, takže je jednou z hlavních slabin ruského státu. 

Výzkumník poznamenává, že nejdůležitější cestou v černomořských zemích jsou 

řeky. Existují od starověku, lidé stavěli své domovy v jejich blízkosti [Lypa, 2007a: 105]. 

Důležitým geopolitickým rysem Ruska je to, že drtivá většina řek teče na sever a na 

Ukrajině, naopak, teče na jih, s výjimkou Kubanu. Nejpřirozenější osou expanze Ukrajiny 

je jižní osa a pro Rusko severní. Lypa zdůrazňuje, že Rusko je sever, Ukrajina jih [Vegeš, 

2020: 197]. 

Lypa také poznamenal důležitou roli řek a jejich úst pro formování a existenci 

určitého lidu i státu. Tři řeky, Dněpr, Dněstr a Don, mají pro Ukrajinu největší význam. 

Don je organicky spojen s Ukrajinou a je východní hranicí ukrajinských zemí. Vědec také 

poznamenává, že Dněstr byl centrem osídlení Ukrajinců na jihozápad a směrem na 

Balkán k řece Dunaj (viz přílohu č. 2) [Lypa, 2007a: 22, 24]. Myslíme se, Dněstr hrál 

důležitou roli v obchodu a komunikaci mezi národy a zeměmi, takže kontrola nad touto 

řekou posílí ekonomickou pozici Ukrajiny na kontinentu i na moři. 

Lypa definuje následující úkoly Donu - je střežen nad územím dolní řeky Volhy a 

ochranou ukrajinských obchodních cest do Střední Asie a na Kavkaz. Nejdůležitějším 

úkolem však zůstává obrana surovin a průmyslu Doněcké bazénu a Tavridy před 

možnými útoky z východu a severovýchodu [Lypa, 2007a: 27]. To znamená, že řeky jsou 

důležitým ekonomickým, politickým a zejména vojenským prvkem geopolitiky. 

Kontrola nad ústím řek také umožní zachytit další větší řeky. Například ukrajinská 

kontrola ústí Dněstru umožní ukrajinskému státu mít silný vliv na Dunaj a kontrola nad 

ústí Donu bude základem jeho vlivu na Volhu. A plná nadvláda nad Dněprem a Volhou 

bude podmínkou pro bezpečnost ukrajinského státu a jeho nadvládu nad Černým mořem 

[Lypa, 2007a: 23]. Myslíme se, tím se rozšíří ekonomický potenciál černomořského 

regionu. To znamená, že kontrola nad řekami a jejich ústy je jedním z hlavních prvků 

rozvoje ekonomického potenciálu a posilování politické situace a rozšiřování 

geopolitického vlivu. 

Lypa navrhuje následující kroky pro rozvoj geopolitického postavení Ukrajiny v 

souladu s černomořskou doktrínou: 1) vytvoření a rozvoj celní unie mezi všemi zeměmi 
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černomořské pánve a další vytvoření konfederace; 2) vytvoření pravoslavného centra na 

Ukrajině; 3) pro ukrajinský stát by na prvním místě měl být rozvoj průmyslu, obchodu a 

vztahů s ostatními černomořskými zeměmi [Lypa 2007a: 153]. 

Podle vědce je osa západ-východ pro Ukrajinu zbytečná a dokonce škodlivá. Tato 

osa vznikla v důsledku historických událostí, kdy byl ukrajinský lid a země rozdělen mezi 

dvě velké země, Polsko a Rusko. Tato osa ničí celistvost a monolitickou povahu Ukrajiny. 

Pokud použijeme osu západ-východ na ukrajinský náboženský život, dostaneme 

náboženskou válku a pokud tuto osu aplikujeme na politickou rovinu, získáme pouze 

vnitřní konflikt a příležitost pro ostatní země ovlivnit ukrajinský stát [Lypa, 2007: 309]. 

Podle nás, tato geopolitická osa přibližuje Ukrajinu k velkým euroasijským státům, což 

omezuje možnost vytvoření nové geopolitické mezinárodní entity. Protože ukrajinský stát 

bude nucen najít spojence a spojit se s ním na základě ideologií, hodnot nebo etnických 

podobností. 

Základem ukrajinské rasy, kultury a světonázoru od samého začátku až do nedávné 

doby byl jih [Lypa, 2007: 309]. Odtamtud přišlo formování křesťanství, byl to byzantský 

vliv z jihu, který byl klíčem k formování moderní Ukrajiny. 

Podle Lypy je pro ukrajinské země a obyvatele hlavní a přirozená pouze osa Jih-

Sever. Stejně jako ve starověku a ve dnech Kyjevské Rusi a kozáků. Úspěch revoluce 

Bohdana Chmelnického je založen na podpoře Turecka a krymských Tatarů, tj. základem 

pro vojenské vítězství na území Ukrajiny i v zahraničí byl jih [Lypa, 2007: 310]. 

Polský historik O. Gurka poznamenává, že Polsko se kvůli expanzi do ukrajinských 

zemí a konfliktům s kozáky a krymskými Tatary zbytečně účastnilo vojenských konfliktů 

a geopolitických procesů v jiném regionu. Na úkor sebe samého se polský stát neustále 

zapojoval do válek na jihu, což mu neprospělo, protože konflikty i území mu byla cizí 

[Lypa, 2007a: 310]. 

Rusko stejně jako Polsko udělalo tuto chybu. Vzhledem k vazbám na Ukrajinu a 

touze ji dobýt byl ruský stát zapleten do zbytečných konfliktů a změnil svou přirozenou 

osu západ-východ na sever-jih, což se pro ruský stát stalo nebezpečným [Lypa, 2007: 

311]. Myslíme se, že Černé moře a ukrajinské země se staly slabou stránkou, která 

omezovala ruské geopolitické akce a světonázor. Jelikož bylo nutné chránit jihozápadní 
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země před ukrajinskými povstáními a zahraničními útoky, byl ruský stát nucen věnovat 

velké prostředky a vojska na obranu. Rusko bylo nuceno neustále se zapojovat do nových 

válek kvůli touze po zbohatnutí svého majetku nebo kvůli potřebě bránit dobyté země, 

což jen poškodilo obranné schopnosti celé říše. 

Lypa dochází k závěru, že obrana osy sever-jih je hlavním úkolem Ukrajiny a 

základem její nezávislosti a rozvoje [Lypa, 2007a: 311]. 

Po porážce v japonské válce v roce 1905 začalo vedení Ruské říše více podporovat 

přesídlení Ukrainců na Sibiř a Dálný východ a do oblasti Dolního Povolži poblíž 

Kazachstánu (viz přílohu 3.2 a 3.1). Vznikly tam „zelené“ (Sibiř), "žluté" (severní 

Kazachstán) a "šedé" (Volha) klíny (území, kde žilo velké množství Ukrajinců) (viz 

přílohu 7) [Lypa 1999: 4].  Bohužel v současnosti byli etničtí Ukrajinci žijící na těchto 

územích zcela asimilováni a ztratili etnické spojení s ukrajinským lidem. Myslíme si, že 

tyto země jsou dobrým příkladem toho, co se stane, když etnická skupina Ukrajinců 

neměla příležitost se kulturně a politicky rozvíjet a ztratila kontakt s Ukrajinou. Možná 

se to stane Ukrajincům na Ukrajině, když Rusko v těchto dnech dobývá ukrajinské země, 

takže současná ukrajinsko-ruská válka je ve světě nesmírně důležitý proces. 

Geopolitické koncepce Lypy jsou modely aktivního začlenění Ukrajiny do 

evropské politiky, které se nezaměřovalo na přizpůsobení Ukrajiny existujícím, nýbrž na 

vytváření nových územních a politických realit, přičemž se Ukrajina stala předmětem 

světových mezinárodních vztahů [Dnistryansky 2014: 57]. 

 

 2.3. Volodymyr Savčenko-Bilsky. Význam kontroly nad Černým 

mořem pro Ukrajinu.  

„Černé moře bude mít velký význam pro prosperitu našeho státu“ [Savčenko-

Bilsky 1953: 1]. Generál zdůrazňuje, že prioritou Ukrajiny je boj o kontrolu nad Černým 

mořem, protože je hlavním faktorem pro přežití a rozvoj ukrajinské ekonomiky a pro 

komplexní samostatnou existenci. 

V. Sachenko-Bilsky poznamenává, že pokud Ukrajina získá plnou kontrolu nad 

bazénem Černého moře, přinese to vojenskou a ekonomickou bezpečnost a vliv na další 
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země černomořský bazén. Pokud to však v případě zahraniční nadvlády povede ke ztrátě 

nezávislosti ukrajinského státu [Savčenko-Bilsky 1929: str neoznačena]. Myslíme si, že 

to může znamenat, že Ukrajina může sledovat pohyb většiny lodí procházejících středem 

moře. Pokud bude východ z Černého moře patřit nepřátelské zemi, která má na Ukrajinu 

územní nebo kulturní nároky, může to vést ke ztrátě mezinárodní subjektivity 

ukrajinského státu, k sekundární roli v mezinárodních vztazích, to znamená, že ona bude 

využívána v nepřátelských zájmech a bude pod neustálým vnějším vlivem jiných zemí, 

což povede pouze k nominální nezávislosti. 

Klíčem k dominantnímu postavení v Černém moři je kontrola nad úžinami a 

poloostrovem Krym. 

Podle nás, vytvoření a údržba námořnictva je problémem pro Ukrajiny jak v 

minulosti tak i dnes. Bez ohledu na zjevné a nepopiratelné výhody přístupu k moři a 

námořnímu obchodu bude Černé moře bez vlastních vojenských sil velkou hrozbou pro 

bezpečnost ukrajinského státu. 

Jak poznamenává Volodymyr Savčenko-Bilsky v díle „Otázka Bosporu a Dardanel 

i potřeba nadvlády nad Ukrajinou a Černým mořem“ je téměř celý jih Ukrajiny omýván 

Černým mořem nebo je zbytek jižního území spojen s tímto mořem prostřednictvím 

Azovské moře. Černé moře je ale spíše jako jezero, ze kterého jediným východem jsou 

úžiny Bospor, Dardanely a Marmarské moře. Autor proto uznává důležitou strategickou 

roli těchto průlivů slovy: „Majitel průlivu je v podstatě pánem Černého moře a je na něm, 

aby průlivy otevřel nebo uzavřel pro komunikaci s vnějším světem států nacházejících se 

na pobřeží Černého moře.“ [Savčenko-Bilsky 1929: str. neoznačena]. 

Pro bývalou ruskou říši nebylo držení těchto průlivů rozhodující, protože mělo 

přístup k moři na jiných místech, která nebyla tak omezená. I přes to však Bospor a 

Dardanely vždy zůstávaly v oblasti zájmu Ruské říše a později Sovětského svazu. 

Příkladem touhy převzít kontrolu nad těmito úžinami jsou rusko-turecká válka z let 1877-

1878 a první světová válka [Savčenko-Bilsky 1929: str. označena]. Podle našeho názoru, 

moderní ruská federace sledovala podobnou námořní strategii až do roku 2014. Ruská 

černomořská loďstvo nebylo prioritou financování a modernizace tj. ve srovnání s jinými 

ruské loďstvům byla poměrně zastaralá a malá. Většinu černomořské flotily tvořily lodě, 

které byly postaveny v Sovětském svazu. Možným důvodem byl poměrně mírový vztah 
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s NATO a nejbližší sousedé na moři byli vojensky slabí. Například většina flotily 

Sovětského svazu, která zůstala na Ukrajině, byla převedena do Ruské federace. Je třeba 

také poznamenat, že Turecko a Rusko jsou neustále v partnerství, ale dochází také ke 

konfliktům kvůli touze obou zemí rozšířit jejich sféru vlivu a prokázat svou vojenskou 

sílu. Je také třeba dodat, že jedním z důvodů touhy Turecka vstoupit do NATO byl strach 

vojenské agrese ze strany sovětské sily a obsazení Bosporu a Dardanely. 

Podle nás, Rusko, stejně jako Ukrajina, potřebovalo v ještě větší míře východ z 

Černého moře, tedy úžinu. Aby toho dosáhla, strávila hodně úsilí vedením několik století 

války s Tureckem. 

Rusko neustále oddělovalo pravoslavné národy od Turecka a mělo v úmyslu mít 

dominantní vliv na státy černomořského bazénu, zvláště slovanského původu jako 

Bulharsko nebo Srbsko a ještě blíže ke svému cíli, do absolutní dominance v Černém 

more. Myslíme si, že geopolitickým zájmem Ruské říše a později SSSR je uzavření 

Černého moře, to znamená přísné omezení přístupu k bazénu Černého moře. Zajímavou 

podobností mezi Ukrajinou a Ruskem je podle V. Savčenko-Bilského to, že obě země 

byly slabé nebo si to myslely, pro dominantní kontrolu nad celým Černým mořem. Ale 

Rakousko, které hájilo své zájmy s podporou Británie, všemožně a velmi úspěšně bránilo 

Rusku díky dobré diplomacii a politické manipulaci. Poté se jí podařilo vést smrtelné 

nepřátelství mezi Bulharskem a Srbskem a s využitím chyby ruské diplomacie našla v 

Bulharsku příznivou půdu [Savčenko-Bilsky 1929: str. neoznačena]. 

Abychom nějaká zemi mohla stát vládcem Černého moře, musí si mít dva klíče, a 

to průlivy Bospor a Dardanely a Krym. 

Myslíme si, země, které se stanou vládci Bosporu a Dardanely, budou mít mocnou 

geopolitickou páku vlivu na černomořské země. Nebo může vlastník průlivu převést své 

námořní síly do černomořského bazénu nebo z něho v případě porážky vyvést. Toto je 

problém Bosporu a Dardanel. 

Volodymyr Savčenko-Bilsky určil, že pro Ukrajinu má problém Bosporu a 

Dardanelek 4 hlavní scénáře [Savčenko-Bilsky 1929: str. neoznačena]: 

1. Bospor a Dardanely patří Ukrajině. 

2. Bospor a Dardanely patří do druhého silného státu. 
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3. Bospor a Dardanely patří do slabšího státu. 

4. Bospor a Dardanely jsou neutrální. 

1. Bospor a Dardanely patří Ukrajině. 

„V této situaci budou všechny obrovské výhody a převahy spojené s držením průlivu 

v rukou Ukrajiny. Pohodlí obrany a téměř nemožnost námořního útoku, kromě 

pozemních, umožňuje výrazně snížit počet námořních pevností, sílu flotily a armádu 

potřebnou k obraně černomořského pobřeží Ukrajiny, což ušetří vládní výdaje na armádu, 

sníží riziko nepřátelského útoku v Černém moři a výrazně napomůže rozvoji kabotáže a 

námořních vztahů obecně a zároveň se Ukrajina stane úplným pánem Černého moře.“ 

[Savčenko-Bilsky 1929: str. neoznačena]. 

V. Savčenko-Bilsky poznamenává, že pokud Ukrajina ovládne Černomořský průliv, 

neměla by vpustit do Černého moře další mocné námořnictvo třetích zemí. Protože to 

může představovat hrozbu pro Ukrajinu [Savčenko-Bilsky 1929: str. neoznačena]. Ale 

podle nás, pokud úžinou k Černému moři bude vlastnit slabá země, začne se honba za 

dobytím Bosporu a Dardanely. Ochrana těchto úžin z pevniny je také obtížným 

strategickým úkolem. Možným scénářem je, že jejich vlastnictví slabé země je výsledkem 

rovnováhy sil mezi zeměmi černomořské pánve. Za zmínku stojí také vysoká možnost 

zasahování do černomořských záležitostí jiných námořních zemí jiných moří. 

2. Bospor a Dardanely patří do druhého silného státu. 

„V její vůli bude plná příležitost stlačit ukrajinský námořní obchod, jak si přeje, a 

dokonce úplně oddělit vztahy Ukrajiny po moři s vnějším světem protože díky průlivu je 

bude moci kdykoli uzavřít na Ukrajinu a zastavit tak její obchod“ [Savčenko-Bilsky 1929: 

str. neoznačena]. To znamená, že Ukrajina může ztratit svou nezávislost, protože veškerý 

námořní obchod bude záviset na vůli vlastníka úžiny. Například bude téměř nemožné 

provádět celní politiku, protože vlastník průlivu, měnící clo (platba za průchod 

ukrajinských plavidel průlivem), může vždy postavit majitele plavidel do takové polohy, 

že to nebude možné soutěžit s parníky pod jeho vlajkou.  

V. Savčenko-Bilsky píše, že východiskem z tak obtížné situace je otevřenost kanálů. 

Když je pravděpodobnost vojenského konfliktu velmi vysoká, pak je správnou strategií 
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najít silnou námořní sílu mimo černomořského bazénu a předat jí nějaký ukrajinsky 

přístav, napr. Oděsa, jako dočasní námořní základnu pro spojence [Savčenko-Bilsky 

1929: str. neoznačena]. Chceme rozvíjet tuto myšlenku dále, však může dojít k problému 

s materiální a technickou podporou nasazení spojeneckých lodí. Rovněž stojí za zvážení 

faktor možnosti opravy a modernizace lodí. Z toho vyplývá, že Ukrajina si musí dávat 

pozor na vlastníka úžiny a snažit se neustále udržovat mírové vztahy, ale zároveň aktivně 

vytvářet scénáře pro případ vojenského konfliktu. A také neustále vylepšovat své porty. 

Umět nasazení lodě různých spojenců v případě války. 

Generál předvídal největší hrozbu pro Ukrajinu v ekonomické blokádě přístavů a 

námořních cest s nejmenším úsilím soupeře nebo nepřítele. Což uvolňuje ruce pro 

případnou nepřátelskou agresi proti Ukrajině jak na moři, tak i na souši.  

3. Bospor a Dardanely patří do slabého státu. 

„Toto třetí řešení problému průlivu je pro Ukrajinu výhodnější než druhé, ale pouze 

v případě, že jsou průlivy uzavřeny. Při této příležitosti se Ukrajina, která má silnou 

flotilu, stává velitelem Černého moře a bude moci plně využívat námořní trasy pro 

obchod a bude mít plnou příležitost připravit Černomořské prostor nebo akvatorium na 

svou nejlepší obranu“ [Savčenko-Bilsky 1929: str. neoznačena]. 

Podle V. Savčenko-Bilskeho otevřené úžiny obecně nutí Ukrajinu, aby uvažovala o 

možnosti zřízení dočasných nepřátelských základen pro svou flotilu na pobřeží Černého 

moře na území, které jim nepatří, a to získáním pro dočasné použití, tj. nájmem. 

[Savčenko-Bilsky 1929: str. neoznačena] 

Autor uvádí, že stát, který má na moři moc, jako je Anglie, může pod svůj vliv vzít 

slabý stát, který bude vlastnit průliv, a Velka  Británie se tak pánem situace v Černém 

moři. [Savčenko-Bilsky 1929: str. neoznačena]. 

4. Bospor a Dardanely jsou neutrální. 

„Vše bude záviset na tom, komu bude svěřena ochrana jejich neutrality. Silný stát 

v této situaci samozřejmě bude skutečným pánem úžiny a Černého moře.“ [Savčenko-

Bilsky 1929: str. neoznačena] 
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Podle V. Savčenko-Bilského je pro Ukrajinu v neutrálním stavu úžiny užitečnější 

udržovat uzavřené, protože tím formálně zabrání vzniku zahraničních ozbrojených sil v 

Černém moři a umožní připravit se na ozbrojený zásah nepřátelské flotily nebo dokonce 

zastavit její postup. [Savčenko-Bilsky 1929: str. neoznačena]. 

Při absenci silného nepřítele v Černém moři bude mít Ukrajina všechna privilegia 

nadvlády nad ním a stane se jeho de facto pánem. 

Krymský problém 

„Politická situace ve Krymu má pro Ukrajinu také velmi důležitou záležitost, 

protože s ní souvisí ukrajinská námořní obrana. Jeho střední poloha dává těm, kteří jej 

vlastní, velkou výhodu a příležitost operovat na vnitřních námořních obchodních cestách, 

přerušit (přetrhnout) vazby mezi západní a východní polovinou Černého moře a výrazně 

omezuje schopnost Ukrajiny mít obranu svého mořského pobřeží.“ [Savčenko-Bilsky 

1929: str. neoznačena]. 

Volodymyr Savčenko-Bilsky zdůrazňuje, že flotila umístěná v Azovském moři je 

oddělena od hlavních bojových sil a má méně manévrovacího prostoru, zejména když je 

Krym pod zahraniční kontrolou. Dalším velkým problémem flotily je úžina mezi Černým 

a Azovským mořem [Savčenko-Bilsky 1929: str. neoznačena]. Lze dnes pozorovat tak 

obtížnou strategickou situaci s průchodem touto úžinou. 

V. Savčenko-Bilsky zdůrazňuje zvláštní role přístavního města Sevastopol na 

Krymu. Pokud ji Ukrajina vlastní, bude schopna ovládat celé Černé moře a být docela 

blízko ke každé černomořské zemi [Savčenko-Bilsky 1929: str. neoznačena]. Jak ukazuje 

historie 21. století, Ukrajina udělala zásadní strategickou chybu, když pronajala přístav 

ruskému námořnictvu, které automaticky posílilo pozici Ruské federace v Černém moři. 

Můžeme dodat, že samotná přítomnost flotily je významným geopolitickým faktorem 

ovlivňujícím moře i poloostrov. 

Krym nabývá politického významu pouze tehdy, když úžiny patří Ukrajině nebo 

jsou pro ni otevřené, a když ukrajinsky stát jsou silný. Ale se slabostí ukrajinské armády 

a ekonomiky se vlastnictví Krymu stává zátěží. 
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V. Savčenko-Bilsky nabízí tři věrohodné situace [Savčenko-Bilsky 1929: str. 

neoznačena]: 1. Krym přechází do rukou cizinců. 2. Krym se osamostatnil. 3. Krym je 

součástí obranné aliance s Ukrajinou 

1. Převod Krymu do vlastnictví cizinců (Anglie nebo Francie) neprospívá námořním 

zájmům Ukrajiny. 

„Převedením Krymu do rukou cizinců nebo v případě jejich silného vlivu na 

poloostrov oni skutečně obdrží vlastnictví nad Černém a Azovském moře, jakož i 

nadvládu a iniciativu v námořní, vojenské a obchodní politice, což znemožní 

hospodářskou soutěž s nimi a úplně zničí ukrajinský námořní obchod“ [Savčenko-Bilsky 

1929: str. neoznačena]. 

2. V případě, že se Krym stane nezávislým státem, přejdou na něj všechny tyto výhody. 

„Jediný rozdíl bude v tom, že Krym kvůli nedostatku finančních prostředků nebude 

schopen plně využít všechny výhody své strategické pozice, a proto můžeme předpokládat, 

že se připojí ke konfederaci nebo obranné alianci se silnějším státem, například s 

Ukrajinou nebo Ruskem“ [Savčenko-Bilsky 1929: str. neoznačena]. 

3. Třetí řešení této otázky, konkrétně federace nebo obranná aliance Krymu s 

Ukrajinou  

Zcela mění situaci v Černém moři ve prospěch Ukrajiny. V této situaci bude 

Ukrajina moci snadněji získat nadvládu v Černém moři, což výrazně zjednoduší obranu 

ukrajinského břehů. 

Obrana Azovského moře je obzvláště zjednodušená, protože držení Kerčského 

průlivu poskytuje ve vztahu k Azovskému moři stejné výhody jako držení Bosporu ve 

vztahu k Černému moři. Není třeba chránit břehy opevněním, udržovat velký počet 

vojáků, vytvářet samostatnou vojenskou přístavní základnu v Azovském moři a vytvářet 

samostatnou obrannou flotilu [Savčenko-Bilsky 1929: str. neoznačena]. 
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3. Geopolitika Ukrajiny v 21. století. 

3.1. Geopolitický koncept Myroslava Dnistryanského 

Myroslav Dnistryansky určuje následující politické problémy, které oslabují 

geopolitické postavení moderní Ukrajiny [Dnistryansky, 2011: 321]: 

1) neúplné procesy formování ukrajinského politického systému a zachování historických 

a územních překážek; 

2) přítomnost hluboké demografické krize; 

3) regionální sociálně-ekonomické rozdíly v rozvoji území; 

4) malý růst ekonomiky; 

5) nedostatečné sociokulturní propojení regionů; 

6) rozmanitost regionálních a politických směrů; 

Největší hrozby pro územní a politickou stabilitu Ukrajiny jsou spojeny s možnými 

projevy místního separatismu v důsledku aktivit určitých regionálních skupin založených 

na spekulativních destruktivních etnokulturních myšlenkách [Dnistryansky, 2011: 323]. 

Chceme dodat, že ukrajinské informační prostředí je silně ovlivněno ruskou propagandou 

a spekulacemi zaměřenými na zničení stabilního politického režimu.  

Podle M. Dnistryanského informační a politické prostředí vnucovalo společnost 

vizi struktury ukrajinského etnokulturního prostoru nikoli z hlediska etnonacionálních 

komunit a skupin, ale prostřednictvím hranolu rozdělení země na ukrajinskou a rusky 

mluvící populaci, která významně oslabuje postavení ukrajinského etnického národa a 

kultury na Ukrajině obecně [Dnistryansky, 2011: 324]. To znamená, že všechny národní 

skupiny, které hovoří rusky, tvoří komunitu, která je v rozporu s moderní etnografickou 

realitou (viz přílohu č. 2 a č. 1). Jedná se o hrozbu, protože zvyšuje vzdálenost mezi rusky 

a ukrajinsky mluvícími Ukrajinci. 

Myslíme si, konflikty ohledně jazykových rozdílů taky představují hrozbu pro 

národní bezpečnost Ukrajiny. Je to také nástroj pro vliv jiných zemí na ukrajinskou 



46 
 

politickou situaci a geopolitický kurz. Ale ve většině případů nejsou konflikty mezi rusky 

a ukrajinsky mluvícími Ukrajinci přirozené, jsou vyvolávány jak ukrajinskými politiky, 

tak zahraničními politiky. Využití tohoto konfliktu lze jasně vysledovat v rétorice 

vládnoucích elit Ruské federace, která omezuje Ukrajinu ve volbě jejího geopolitického 

kurzu a nastolení jasného „geopolitického identity“. Je zajímavé, že i podle výsledků 

posledního sovětského sčítání lidu z roku 1989 tvořily ukrajinsky mluvicí absolutní 

většinu na Ukrajině (64,6%) a ve 22 regionech. V té době bylo rusky mluvící obyvatelstvo 

na Ukrajině 32,9%, absolutní většina v regionech Autonomní republika Krym (82,6%), 

Doněck (67,7%) a Luhansk (63,7%) a relativní - v Oděse [Dnistryansky , 2006: 246]. 

Ačkoli první sčítání lidu v Ukrajině v roce 2001 nezaznamenalo žádné zásadně nové 

změny v kvantitativním poměru populace k rodnému jazyku, odhalilo některé nové 

trendy. Zejména, jak již bylo zmíněno, se podíl obyvatel s rodným ukrajinským jazykem 

zvýšil na 67,5% (o 2,8%), podíl obyvatel s rodným ruským jazykem se snížil o 29,6% (o 

3,2%) [Dnistryansky, 2006: 246 ]. 

Situace s šířením ruského světonázoru a ruského jazyka je komplikovaná a hrozivá. 

Jeho kořeny spočívají v koloniální politice Ruské říše a v totálním útlaku ukrajinského 

jazyka během tohoto období. Výsledkem bylo, že ve velkých městech na Ukrajině začal 

převážně dominovat ruský jazyk a obyvatelé nadále používali ukrajinský jazyk mimo 

města. Podle M. Dnistryanského tato etnogeografická bipolarita velké části území 

Ukrajiny narušuje systém územních (meziregionálních a intraregionálních) jednotek, 

oslabuje komunikační propojení ukrajinského etnického národa [Dnistryansky, 2006: 

251]. 

Vzhledem k tomu, že ruský jazyk začal dominovat ve velkých městech na východě a 

jihu Ukrajiny, existuje propast mezi regionem a obyvateli města. A na tomto základě se 

vyvíjí polarizace obyvatelstva, což je škodlivé pro všechny Ukrajince bez ohledu na 

jazykovou polarizaci. M. Dnistryansky poznamenává, že ukrajinské kulturní prostředí 

venkovských oblastí a malých městských sídel, které nenachází logické vyvrcholení ve 

velkých městech, prošlo a zažívá postupnou marginalizaci a akulturaci, které se projevují 

například pouze v používání etnického jazyka na úrovni domácnosti a v prostředí sociálně 

nižší segmenty populace [Dnistryansky, 2006: 252]. 
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Ukrajinská státní politika v informační a kulturní sféře byla do roku 2014 velmi 

slabá, a tak se vytvořily jakési neokoloniální vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem 

[Dnistryansky, 2011: 324]. Chtěli jsme, bych doplnit tuto teze, že ruské informační 

produkty zaujímaly v prvních desetiletích existence ukrajinského státu dominantní 

postavení v ukrajinském informačním prostoru, zejména v televizi. Jinými slovy, ruská 

měkká síla měla silné postavení, které ovlivňuje postoj značné části Ukrajinců k Rusům 

a ruskou agresi. Ruská federace na Ukrajině prostřednictvím svých informačních 

produktů neustále a aktivně propagovala myšlenku etnické podobnosti a ovlivňovala 

náladu ukrajinské společnosti. Což představovalo strategické nebezpečí pro ukrajinský 

stát a světonázor Ukrajinců. 

Myslíme se, že před válkou v roce 2014 byly různé centrální a regionální ukrajinské 

televizní kanály více než z poloviny naplněny ruskými kulturními a informačními 

produkty. I nyní mnoho centrálních televizních kanálů investuje do produktů, které jsou 

v ruském jazyce a nejsou v rozporu s ruskou mentalitou. Podobné procesy bylo možné 

pozorovat až do roku 2014 v jiných oblastech kultury, jako je knihtisk. A ukrajinský 

spotřebitel se stává druhořadým, což jen škodí rozvoji společných hodnot a sjednocení. 

Je pozoruhodné, že ukrajinská média a další zpravodajští agenti hráli významnou roli při 

podpoře kultury a světonázoru ruské společnosti. 

Zbigniew Brzezinski poznamenává, že ruská politika je i po rozpadu Sovětského 

svazu zaměřena na omezení nezávislosti Ukrajiny. Mezi jeho prostředky patří získání 

části průmyslových a energetických podniků na Ukrajině, tlak v energetickém sektoru a 

výstavba plynovodů obcházejících ukrajinské území [Diak, 2001: 268]. 

 Ukrajinský průmysl také nezůstal mimo pozornost Ruska. Na konci 20. století 

začal ruský kapitál nakupovat hlavní strategické ukrajinské podniky [Diak, 2001: 278]. 

Podle nás, výsledkem tohoto stalo, že Rusové začali ovládat ukrajinský průmysl. Za tímto 

účelem začal ruský stát v roce 1993 vést s Ukrajinou obchodní války a blokovat přístup 

ukrajinského zboží na svůj trh, což způsobilo zničení ukrajinských podniků a továren. 

A od roku 1999 začal ruský obchod ovládat ukrajinský trh nafty a naftovými 

produkty [Diak, 2001: 278]. Myslíme se, že tato dominance ruského kapitálu na Ukrajině 

se stala velmi nebezpečnou. Ruští vlastníci velkých ukrajinských podniků měli příležitost 
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formovat proruskou politiku na Ukrajině na místní náklady. A na tomto základě začal 

ruský stát šířit euroasijský model geopolitické existence mezi Ukrajinci prostřednictvím 

médií. Rusko bylo definováno jako přátelská země a jeho nepřátelé se stali nepřáteli 

Ukrajinců. 

Podle Ivana Diaka byla Ukrajina ještě před válkou v roce 2014 zcela závislá na 

Rusku. Když Rusové koupili většinu strategických podniků na Ukrajině a rozmístili své 

jednotky na Krymu, získal ruský stát obrovský vliv na ukrajinskou politiku ovládáním 

velkého počtu ukrajinských ruskojazyčných médií a vlivem ruské pravoslavné církve na 

Ukrajině [ Diak, 2001: 282]. Obzvláště nepříznivý geopolitický význam má rozdělení 

pravoslaví na Ukrajině, absence a současná slabost nově vytvořené jediné ukrajinské 

pravoslavné církve, která umožňuje moskevskému patriarchátu sledovat jeho politické a 

ekonomické zájmy na Ukrajině [Dnistryansky, 2011: 324]. My taky chceme poznamenat, 

že vztah mezi ruskou pravoslavnou církví a politickými orgány Ruské federace je takový, 

jaký byl za Sovětského svazu. To znamená, že církev v Rusku je geopolitickým nástrojem 

pro ovlivňování a řízení vnitropolitické situace v mnoha zemích. Nyní můžeme jasně 

vidět na pozadí konfliktu mezi ekumenickým patriarchátem a ruskou pravoslavnou církví 

pokusy ruské církve převzít kontrolu nad jinými pravoslavnými církvemi a její touhu 

vytvořit v Moskvě nové pravoslavné centrum. 

Také na Ukrajině je dalším negativním faktorem to, že stranický systém neposkytuje 

všechny regionální etnokulturní kombinace nezbytné pro efektivní fungování národního 

státu. Současně z hlediska národní bezpečnosti vypadá alarmující široká škála politických 

stran, které se v té či oné podobě zaměřují na sjednocení s Ruskem, obnovení SSSR nebo 

vytvoření nové rusko-euroasijské velmoci [ Dnistryansky, 2011: 325]. Podle našeho 

názoru, existuje také slabý vliv politických stran na proces sjednocení a téměř úplná 

absence projektů na rozvoj společných politických hodnot a principů pro celou 

společnost. Takové politické situace, i když v menší míře, přetrvávají dodnes. 

I přes existenci řady vnitřních geopolitických problémů na Ukrajině existují 

všechny nezbytné sociálně-geografické předpoklady pro jejich řešení za předpokladu, že 

existuje jasná a silná pozice a vůle mezi politickými elitami a s podporou dalších 

přátelských států. Pro Ukrajinu v moderních podmínkách je domácí geopolitika prioritou, 

protože řešení všech problémů umožní ukrajinskému státu stát se regionálním lídrem a 
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odhalit jeho geopolitický potenciál [Dnistryansky, 2011: 326]. Ale podle nás, je však také 

důležité navázat vztahy s ostatními zeměmi a v současném období udržovat kurz úzké 

spolupráce s hlavními evropskými mocnostmi, protože Ukrajina je stále slabá, aby 

vytvořila nové společenství. 

Stojí za zmínku, že M. Dnistryansky rozděluje dva typy geopolitiky na vnitřní a 

vnější. Na základě vztahu stát – region a stát – svět. Domácí geopolitika je chápání a 

jednání státu v jeho hranicích a ve vztahu k obyvatelstvu Ukrajiny. Geopolitickými 

problémy tohoto typu jsou například udělení autonomie, šíření ukrajinské národní identity 

nebo etnická diverzita regionu. A zahraniční geopolitika je chování státu a jeho jednání v 

mezinárodním systému. Geopolitickými problémy ve druhém typu zůstává vymezení 

geopolitického kurzu, hledání spojenců, vývoj státu a posuzování světových procesů ve 

vztahu k vlastním geografickým možnostem. Myslíme si, že toto rozdělení vědce má 

největší smysl pro země s velkou rozlohou, jako je Francie, Německo, Ukrajina, Čína, 

USA nebo Rusko. Ačkoli tato klasifikace není hlavní věc v dílech Dnistryansky a není 

jím často používána. 

Ukrajinská domácí geopolitika taky by měla být zaměřena na udržení územně 

konsolidujících faktorů a dostředivých tendencí. Podle M. Dnistryanského je také důležité 

dosáhnout jednoty ukrajinské domácí a zahraniční geopolitiky [Dnistryansky, 2011: 326]. 

 M. Dnistryanskyi mezi složky zahraniční geopolitiky zahrnuje jasné vymezení 

hranic, vízový režim, přeshraniční ekonomické vazby, otázku povolení dvojího občanství, 

nelegální migraci. To platí zejména o Rusku. Protože podle vědce po vyhlášení 

nezávislosti hlavní hrozby pro ukrajinskou nezávislost, integritu a státnost pocházejí z 

Ruska [Dnistryansky, 2011: 333]. 

Na Ukrajině existují někteří političtí analytici nebo skupiny politiků, kteří navrhují 

nové projekty k řešení domácích geopolitických problémů a vytváření kvalitativní 

analýzy politických procesů ve všech oborech politické vědy, ale je jich málo. Ve 

skutečnosti však nebyla sledována systémová geopolitika (jako jednota snah státu a 

politických sil) o posílení integrity Ukrajiny po celou dobu nezávislosti. Rovněž nebyla 

opodstatněna strategie rozvoje státu, jeho hlavní ideologické principy jako národního 

státu evropského typu [Dnistryansky, 2011: 328]. Myslíme se, že v ukrajinské realitě 
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existují tendence, že v zájmu zachování svého postavení a moci politici iniciují a řídí 

regionální konfrontaci mezi Ukrajinci různých regionu. Politici jak na lokálním tak i na 

národní úrovně se ve svůj prospěch stávají tím negativním faktorem, který výrazně 

zpomaluje vývoj pochopení celým národem své společné geopolitické pozice ve světě a 

jejího vlastního světonázoru, to znamená, že nějaká část ukrajinské elity se stává faktorem 

ničení geopolitické pozice Ukrajiny jako jednoho celého státu. Je důležité, aby 

geopolitická poloha a geografické místo národu na mapě světa byly pochopeny a přijaty 

většinou populace, nebo alespoň aby většina populace se nebránily proti tomu. Ale k tomu 

národ musí být sjednocen jak materiálně, tak duchovně, což do roku 2014 nebylo a nyní 

úroveň národního sjednoceni stále zůstávají příliš slabé. Taky možná dodat, že vytvoření 

jasné a stabilní národního pochopení své geopolitické pozice v Ukrajině vyžaduje čas a 

mír, který ukrajinský stát nemá. 

 M. Dnistryansky uvádí příklad geopolitického tlaku Ruska na Ukrajinu během 

prezidentských voleb v roce 2004. Ruští političtí technologové využívají různé páky vlivu 

na ukrajinskou společnost. Na základě ruského šovinismu vyprovokovali politickou 

mobilizaci velké části etnických Rusů a současně zahrnovali velkou část rusifikovaného 

etnicky ukrajinského obyvatelstva, což vedlo k ostré politické a regionální konfrontaci, 

která ohrožovala národní bezpečnost Ukrajiny [Dnistryansky, 2011: 329]. Myslíme si, že 

po vítězství demokratických sil se taková nebezpečná situace jen snížila, ale nezmizela. 

A tehdejší ukrajinské elity nedokázaly adekvátně překonat tuto strategickou hrozbu 

takových politických procesů a negativní dopad manipulace. 

 Výsledkem bylo, že po volbách v roce 2004 ukrajinská vláda buď ustoupila od 

aktivní domácí geopolitiky, nebo podnikla chybné kroky k řešení problémů a opoziční 

síly často pokračovaly ve své politice spekulací na zachování svých voličů a vyvolaly 

nové konflikty, čímž destabilizovaly ukrajinsky politický systém [Dnistryansky, 2011: 

330]. 

Myroslav Dnistryansky nabízí následující kroky k překonání domácích 

geopolitických problémů [Dnistryansky, 2011: 331]: 

1) posílení státní hranice Ukrajiny a optimalizace jejích geopolitických vztahů se 

sousedními zeměmi; 
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2) neprovedení chybných rozhodnutí při reformě státní a územní struktury Ukrajiny; 

3) pozastavení negativních demografických a ekonomicko-geografických trendů; 

4) formování kulturní identity státu; 

5) vytvoření národní myšlenky na Ukrajině a formování politického národa; 

 Na mezinárodní úrovni je pro Ukrajinu důležité cíleně utvářet pozitivní a 

objektivní obraz Ukrajiny ve světových médiích [Dnistryansky, 2011: 332], který by měl 

být důležitým předpokladem kulturní přítomnosti Ukrajiny v jiných zemích, což bude 

snížit možné napětí a zničit řadu stereotypů o ní. To platí zejména v případě, že Ukrajina 

chce vstoupit do Evropské unie a NATO. 

 Jak poznamenává M. Dnistryansky, vznik Ukrajiny na politické mapě Evropy a 

světa zlepšil bezpečnost sousedních zemí jako Polsko, Rumunsko, Turecko [Dnistryansky, 

2011: 333]. 

 Rusko bylo od samého začátku neustálým a největším odpůrcem teze, že 

nezávislost Ukrajiny není náhodnou shodou okolností, ale objektivním výsledkem celého 

historického procesu [Dnistryansky, 2011: 333]. Podle našeho názoru, že samotná 

myšlenka ukrajinské státnosti je v rozporu s dominantní ideologií a geopolitickými 

ambicemi ruského státu, který chce vrátit všechny bývalé sovětské republiky zpět pod 

svoji kontrolu. Vytvoření a udržování nové říše také vyžaduje lidské i přírodní zdroje 

Ukrajiny. 

Myslíme si, v návaznosti na své vlastní geopolitické cíle a ambice se ruské vedení 

neustále snažilo zdiskreditovat samotnou existenci Ukrajiny jako samostatného státu, 

takže vyvinulo ekonomický a politický tlak na vedení ukrajinského státu. Proto mezi 

Ukrajinou a Ruskem probíhaly neustálé obchodní nebo plynové války, kdy ruský stát 

zakázal dovoz ukrajinského zboží, což značně poškodilo ukrajinskou ekonomiku. 

Za Jelcinova prezidentství se ruský tlak vyznačoval nesystémovou a fragmentární 

povahou a je také důležité zdůraznit, že ruský stát nezačal válku s Ukrajinou. To se však 

změnilo s příchodem Putina, který se v mnoha bodech vrátil k sovětským metodám vedení 
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a světonázoru. Příkladem toho je, že během prezidentství Vladimíra Putina byl rozpad 

Sovětského svazu prohlášen za největší tragédii 20. století [Dnistryansky, 2011: 336]. 

Podle našeho názoru, nejdůležitějším nástrojem ovlivňování ukrajinského státu v 

rukou Ruska byla závislost Ukrajiny na ceně a objemu dodávek plynu.  

Na konci 20. století plánovaly ruské vládnoucí elity získat kontrolu a vliv na jiné 

země prostřednictvím komunistické strany, ale na počátku 21. století se strategie změnila. 

Nová verze strategie měla vytvořit nové politické strany, které by aktivně využívaly 

stávající politické nespokojenosti a prohlubovaly regionální konflikty. Nejpopulárnějším 

příkladem takové strany na Ukrajině je Strana regionů, která během parlamentních voleb 

a po nich neustále manipulovala s různými rozdíly, jako jsou jazykové rozdíly a 

regionální zvláštnosti. Tato politická strana se také snažila zavést úplnou cenzuru v 

médiích [Dnistryansky, 2011: 337]. 

Důležitým prvkem měkké síly je vliv na interpretaci a editaci historie v určitých 

zemích. Příkladem toho je aktivní negativní pozice Ruska proti interpretaci dějin 

ukrajinským státem [Dnistryansky, 2011: 337-338]. Myslíme si, že strategií Ruské 

federace bylo zajistit, aby všechny interpretace všech historických událostí na Ukrajině 

odpovídaly ruské historiografii, a zcela se vyhnout rozdílům. 

M. Dnistryansky zdůrazňuje, že Ukrajina jako stát má složité regionální problémy 

pouze v tom smyslu, že její různé regiony byly v minulosti součástí různých států, ale 

Ukrajina je jediný stát, asi 95%, na jehož teritoria je území převážně osídleno 

ukrajinským etnickým národem [Dnistryansky, 2011: 338].  

Ukrajina musela zavést model postupného a cílevědomého opuštění vlivu Ruska 

(politického, ekonomického, kulturního a informačního), avšak bez ostré výzvy a bez 

provokace agresivní reakce ruského státu [Dnistryansky, 2011: 341].  

K posílení své pozice v Černém moři musí Ukrajina udržovat trvalé přátelské 

vztahy s Tureckem. Turecký stát je také domovem velké krymské tatarské diaspory (viz 

přílohu č. 2), která může být dobrým základem pro posílení vazeb [Dnistryansky, 2011: 

341]. Myslíme si, že tato spolupráce pomůže ukrajinskému státu zlepšit jeho obranné 



53 
 

schopnosti a posílit jeho pozici v Černém moři. Partnerství s Tureckem bude také dalším 

faktorem v odolávání imperiálním ambicím Ruska. 

Na pozitivní geopolitický efekt vzniku ukrajinské státnosti opakovaně poukazoval 

Z. Brzezinski, podle kterého vzhled Ukrajiny na politické mapě Evropy zlepšil 

bezpečnost Polska, Rumunska a Turecka [Dnistryansky, 2012: 103]. 

Z hlediska geopolitického postavení při navazování rovnocenného dialogu s 

Ruskem je pro Ukrajinu důležité mít spojence na opačné straně politické hranice, tj. na 

západní a jihozápadní hranici Ukrajiny musí byt nikoli soupeři, ale partnery 

[Dnistryansky, 2012: 103]. 

Ukrajinské hraniční vztahy s Moldavskem a Rumunskem byly obtížné. Prvním 

negativním krokem bylo, že v předvečer a po vyhlášení nezávislosti Ukrajiny začali 

rumunští a moldavští politici aktivně hlásat doktrínu Velkého Rumunska prostřednictvím 

anexí ukrajinských zemí. Rumunský parlament vyhlásil své právo na Bukovinu a 

Besarábii. Dalším negativním krokem ze strany Rumunska byla prezentace územních 

nároků v roce 1995 na Hadí ostrov, který podle mezinárodního práva patřil Ukrajině 

[Dnistryansky, 2011: 343]. V důsledku toho byly omezeny obchodní vazby a složité 

vztahy. 

Na začátku 21. století, vzhledem k integraci Rumunska do euroatlantických 

struktur, byla otázka uznání hranic, která dlouho komplikovala ukrajinsko-rumunské 

mezistátní vztahy, do značné míry odblokována. V roce 2003 proto Ukrajina a Rumunsko 

podepsaly mezivládní dohodu, v níž se státy vzdaly přímých územních nároků. A otázka 

přidružení o Hadí ostrov byla rozhodnuta u Mezinárodního soudního dvora OSN. 

Všechny územní nároky Ukrajiny byly uspokojeny, ostrov zůstal pod ukrajinským 

vlastnictvím. Ale při vymezení kontinentálního šelfu byly rumunské nároky většinou brány 

v úvahu [Dnistryansky, 2011: 344]. 

Podpisem ukrajinsko-rumunské dohody v roce 1997 se v Rumunsku výrazně 

zlepšil přístup k uspokojování národních a kulturních potřeb Ukrajinců, i když je zřejmé, 

že parita je stále daleko [Dnistryansky, 2012: 107]. 



54 
 

Ukrajina a Rumunsko musí vyvinout vlastní jednotný model etno-národní 

politiky, který bude založen na následujících třech principech. Nejprve státy opouštějí 

politiku asimilace a vytvářejí všechny podmínky pro zachování kulturní identity menšin. 

Zadruhé, vládní agentury a politické organizace vyzývají etnické skupiny k loajalitě vůči 

zemím, ve kterých žijí. Za třetí: etnické skupiny jsou politicky a v komunikačním a 

informačním aspektu integrovány do společností svých zemí a zachovávají si kulturní 

tvář [Dnistryansky, 2012: 107]. 

Konfliktem pro ukrajinsko-moldavské vztahy byla dohoda z roku 1999, ve které 

Ukrajina postoupila Moldavsku 400 metrů od Dunaje poblíž vesnice Giurgiulesti a ta se 

zavázala převést část dálnice Reni-Oděsa poblíž vesnice Palanka. V roce 2000 však 

moldavský parlament odmítl ratifikovat dohodu o státní hranici s Ukrajinou, a tedy o 

převodu části dálnice na Ukrajinu. Současně nevrátila ukrajinské země, postavila tam 

ropný terminál a zahájila stavbu říčního přístavu [Dnistryansky, 2011: 344]. 

V roce 2003 bylo dokončeno podepsání a ratifikace všech dohod nezbytných k 

dokončení demarkačního postupu ukrajinsko-moldavské hranice. Rovněž začal růst 

obchodu [Dnistryansky, 2011: 345]. Mysleme si, že zvýšením svého vlivu v Podněstří 

prostřednictvím přítomnosti Ukrajinců v regionu může mít ukrajinský stát pevný základ 

pro budování vlastního pozitivního obrazu v moldavské společnosti a nalezení nového 

spojence v podobě moldavského státu. Pro Ukrajiny je důležité omezit rumunsky vliv na 

moldavskou společnost a možnost sjednocení Moldavska a Rumunska. Nezávislé a 

spojenecké Moldavsko se stane silnou oporou pro případné ambice Ukrajiny při realizaci 

jejích geopolitických ambicí a plánů. Například vytvoření Baltsko-černomořské unie 

nebo jiných politických formaci. 

Na konci 20. století byly navázány dobré vztahy mezi Ukrajinou a Maďarskem. 

Maďarský stát neměl územní nároky a ukrajinské vedení tolerovalo etnickou maďarskou 

diasporu na Zakarpatí [Dnistryansky, 2011: 347]. Ale podle nás na počátku 21. století se 

dobré sousedské vztahy začaly zhoršovat, zejména po válce na Ukrajině. Maďarská 

etnická diaspora a geopolitické ambice vytvořit „Velké Maďarsko“ na jedné straně a 

posílení ideologie národního státu na Ukrajině a začátek procesu národního 

sebeuvědomění vedly ke zvýšení úrovně konfliktů mezi zemí. Proto dnes Maďarsko 

zaujímá vůči Ukrajině negativnější postoj. 
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Mezi Ukrajinou a Slovenskem byly navázány příznivější vztahy. Spolupráce 

těchto zemí je velmi slibná v oblasti hospodářství a kultury, zejména v oblasti dopravy a 

komunikací. Negativní aspekty spolupráce se týkají především tvrdé slovenské politiky 

vůči ukrajinskému obyvatelstvu na východě Slovenska (viz přílohu č. 2 a č. 1). Orgány 

slovenského státu provádějí politiku hromadného odnárodňování Ukrajinců. Slovensko 

rovněž podporuje politicky angažované a podezřelé protiukrajinské organizace 

politického rusismu, které představují hrozbu pro národní bezpečnost Ukrajiny. 

Slovenské vedení ignoruje nebo má dokonce negativní přístup k Svazu ukrajinsko-

rusínských [Dnistryansky, 2011: 347-348]. 

Nejlepší vztahy byly navázány mezi Polskem a Ukrajinou. Což z velké části 

udržuje pozitivní trend, a to i přes historické debaty a spory o historické události. Polsko 

se stává hlavním spojovacím článkem mezi Ukrajinou a západní Evropou [Dniester, 

2011: 349]. 

Podle M. Dnistryanského závisí většina geopolitických problémů s posilováním 

ukrajinských hranic a politických vztahů se sousedními zeměmi na řešení vnitřních 

ukrajinských problémů. Vzhledem ke složitosti geopolitické situace na ukrajinských 

hranicích by bylo nepraktické a iracionální zde vytvářet národní politické a správní 

autonomie [Dnistryansky, 2011: 351]. 

Politická konsolidace ukrajinského národa a posílení státu odstraní většinu 

geopolitických problémů. Naopak vnitřní destabilizace může zesílit agresivní politické 

síly sousedních států vůči Ukrajině [Dnistryansky, 2011: 351]. 

M. Dnistryansky poznamenal, že účast Ukrajiny na založení Společenství 

nezávislých států (SNS) měla pozitivní důsledky. Protože to byl faktor mírové 

transformace geopolitického prostředí bývalého Sovětského svazu na systém suverénních 

zemí. Ačkoli Rusko plánovalo další postupnou transformaci SNS na nadnárodní entitu a 

později obnovení jediné velmoci, bylo to v rozporu se zájmy ostatních členů, kteří 

považovali tuto organizaci za prostředek mírového ústupu bývalých sovětských republik 

[Dnistryansky, 2011: 403]. 
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Vědec poznamenává, že za příznivých podmínek je potřeba geopolitické 

konsolidace států střední a východní Evropy, včetně Ukrajiny, chránit jejich regionální 

ekonomické a politické zájmy, formování budoucí geopolitické integrace, která by byla 

vyvážením geopolitických vlivů západních Evropa na jedné straně a Rusko na straně 

druhé. Jádrem této svazu může být partnerství mezi Ukrajinou a Polskem. Existuje však 

řada otázek, včetně mezistátních sporů mezi zeměmi v regionu střední a východní 

Evropy. [Dnistryansky, 2011: 411]. 

3.2 Oleg Bahan. Vývoj černomořské doktríny v moderní geopolitice 

Ukrajiny. 

Každý národ, který je již dlouho ve stavu bez státní příslušnosti a je pod vlivem 

velkých zemí, nemá pevnou, jasnou a stabilní geopolitickou doktrínu [Bahan, 2002: 10]. 

Podle nás, zdá se, že se lidé a jejich elity bojí dívat se na svět ze strategického hlediska 

svých vlastních zájmů, neodvažují se ovlivňovat vnější svět a utvářet jej ve vztahu k 

národním cílům a možným přínosům pro jejich rozvoj. 

O. Bahan poznamenává, že nedostatek jasného geopolitického kurzu ve státě je 

často maskován různými frázemi nebo „nejnovějšími“ myšlenkami na mír ze strany 

různých politiků a dalších představitelů vládnoucích elit [Bahan, 2002: 8]. Možná navést 

příklad o teze ukrajinského vedení o multi-vektoru a prosazení jejího statusu neutrality. 

Ukrajina je příliš velkým státem, než aby se mohla spolehnout na pozornost a 

milosrdenství silnějších demokracií. Účastnit se globálních mezinárodních procesů z 

hlediska slabého a chudého státu. Ukrajina se může a měla by stát důležitým hráčem na 

světové geopolitické šachovnici [Bahan, 2002: 10]. 

O. Bahan navrhuje použít termín „střední Evropa“ - politický a geografický 

prostor, který zahrnuje celý komplex států od Baltu po Balkán, od Alp až po Kavkaz 

[Bahan, 2002: 10]. Pro nás, tento region bude po rozpadu Sovětského svazu a zmizení 

bipolárního mezinárodního systému klíčem k dalšímu rozvoji celé Evropy v budoucnosti. 

Vědec zdůrazňuje význam černomořského regionu. Jedním z konceptů vzestupu a 

sjednocení střední Evropy je možnost vytvoření bloku černomořských států [Bahan, 2002: 
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10]. Myslíme se, že takový blok by se stal nejen silným východním základem pro 

budoucnost větší a větší Evropy, ale také by překlenul propast, která existuje mezi 

Evropou a střední a východní Asií. 

Podle Olega Bahana se Ukrajina bude moci stát centrální obchodní a tranzitní 

zemí v jihovýchodní Evropě, vzhledem k tomu, že kaspický region se může stát jednou z 

hlavních světových zón těžby ropy a zemního plynu. Oživení ukrajinských akcí na 

vybudování přepravní sítě ropy v Oděse a Brody a paralelní zvýšení napětí mezi západem 

a muslimským (arabským) světem se staly základem globálních geopolitických výpočtů, 

pokud jde o transformaci Ukrajiny na strategicky důležitý tranzitní a dopravní stát v 

Evropě [Bahan, 2002: 10]. 

Region střední Evropy je sice nestabilní a heterogenní - od Baltu po Balkán. 

Téměř každá země ve střední Evropě má na rozdíl od západní Evropy významné 

náboženské a etnické složky, které neumožňují, aby se státy staly monolitickými, 

unitárními [Bahan, 2002: 14] 

Největší zemí v tomto regionu je Ukrajina - nese tedy všechny známky nestability: 

přítomnost několika milionů ruské menšiny postižené císařským komplexem, spory mezi 

několika pravoslavnými církvemi [Bahan, 2002: 16]. My chceme dodat, že nyní existují 

různé církve a jiné náboženské organizace od katolicismu, řeckého katolicismu až po 

protestantismus a další víry. Existuje také slabá regulace náboženské sféry, která pouze 

vyvolává další konflikty a stává se překážkou sociálního sjednocení. 

Prvním krokem k vytvoření jednotného regionu střední a východní Evropy je 

využití osy sever - jih (Baltic - Balkán) [Bahan, 2002: 17]. To pomůže geopoliticky posílit 

tento region, včetně Ukrajiny, a osamostatnit se od vlivu a kontroly velkých zemí, jak 

západní Evropy, Spojených států, tak Ruska. Základem pro to bude povědomí o jejich 

regionálních odlišnostech od zemí západní Evropy a Ruska, které podle O. Bahana vůbec 

nejsou evropské, ale euroasijské [Bahan, 2002: 17]. 

Druhým krokem je vytvoření strategie, která podporuje flexibilitu regionální 

geopolitické pozice. Pohodlně využít stávající konfrontaci mezi Západem a muslimským 

a asijským světem a zvýšit jeho vliv na ně [Bahan, 2002: 17]. 
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Třetím krokem je zavedení nové domácí politiky, jejímž hlavním úkolem bylo šíření 

společné identity pro celý region a mezi největší sociální skupiny a masy středoevropské 

kulturní a civilizační identity. Státní ideologie každé země, kulturní politika, systémy 

vzdělávání a propagandy a návrh strategií hospodářského a obchodního rozvoje by měly 

podporovat vytváření nové identity [Bahan, 2002: 18]. V budoucnu se stane dalším 

základem pro posílení partnerství mezi zeměmi v regionu. 

Čtvrtým krokem k založení střední Evropy bude upevnění principu náboženského 

pluralismu. Mělo by být klíčem k rozvoji středoevropského regionu a mělo by jít ruku v 

ruce se zásadou hluboké, nedotknutelné středoevropské identity [Bahan, 2002: 18]. To 

znamená, že všechny regionální víry jsou uznávány jako rovnocenné a důležité pro rozvoj 

celého regionu. 

Podle O. Bahana by Ukrajina, která je středem středoevropského prostoru, měla 

hrát vedoucí role v procesu  vzniku a založení regionu Střední Evropy. Politika Ukrajiny 

by měla být co nejaktivnější a nejzávislejší, zaměřená na širokou spolupráci, zejména se 

zeměmi Kavkazu a Střední Asie, Blízkého Východu, s cílem zapojit je do širokého 

kontaktu se střední Evropou prostřednictvím rozsáhlé spolupráce [Bahan, 2002: 18]. 

Vědec zastává názor, že velká řeka Dněpr nerozděluje prostor ukrajinského státu 

na dvě části - pravý břeh a levý břeh (západní a východní). Ve skutečnosti bylo území 

Ukrajiny v geopolitických rozměrech po tisíce let rozděleno na severní (lesní a lesostepní) 

a jižní a stepní zónu. Nesprávné vymezení geopolitické osy pro Ukrajinu se stalo jednou 

z největších překážek formování ukrajinského státu [Bahan, 2002: 143]. 

Černomořská step si neustále udržuje geopolitickou a civilizační jednotu s 

obrovským stepním prostorem, který sahá až ke Kaspickému moři, Volze a ještě dále, do 

hlubin Asie. Tento obří koridor přinesl do země Ukrajiny různá strašlivá zkáza. To je 

hlavní geopolitický problém ukrajinské minulosti [Bahan, 2002: 144]. 

Pro O. Bahana je oživení ideologie „slovanské jednoty“ pro Ukrajinu 

nebezpečné, protože narušuje základy národního vědomí, dezorientuje z politického 

hlediska [Bahan, 2002: 18]. Myslíme si, že další hrozbou pro ukrajinskou bezpečnost je, 

že tato ideologie vytváří nejasnou hierarchii, ve které je Rusko na vrcholu a všechny 
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ostatní země se jí musí podřídit. Taková ideologie je podobná komunistické 

internacionále, ale spočívá ve skutečnosti, že první je založena na etnickém principu a 

druhá na třídním principu. V obou případech je však šíření a popularizace těchto ideologií 

ve prospěch geopolitických ambicí Ruska. 

O. Bahan tvrdí, že ukrajinský stát je v geopolitických rozměrech pro USA zajímavý 

jako poměrně velká, strategicky důležitá země. Ukrajina je jedním z klíčových států ve 

střední a východní Evropě: protože bez její nezávislosti je stabilita nemožná v celém 

regionu střední Evropy [Bahan, 2002: 73]. Myslíme si,  nezávislost Ukrajiny je zároveň 

jedním z hlavních nástrojů k omezení a odrazení ruské agresi a jejího postupu na západ. 

Vzhledem k tomu, že ruský imperialismus a touha stát se světovou velmocí ho povzbuzují 

k rozšiřování sféry vlivu, což představuje hrozbu nejen pro Ukrajinu, ale pro všechny 

země demokratického bloku. Je také možné, že s posílením Ruska bude vytvořeno 

spojenectví nedemokratických zemí, které bude představovat hrozbu pro současný 

mezinárodní řád. 

Stabilita Ukrajiny závisí na procesu ničení ruského autoritářství, které může být 

pro svět velmi nebezpečné z hlediska globálních změn a velmi krvavé, jak dokazují 

čečenské události. Je proto přirozené, že USA věnují pozornost Ukrajině jako příležitosti 

k rozšíření demokracie dále do východních zemí [Bahan, 2002: 73]. 

O. Bahana rovněž zdůraznil význam hlavních měst státu pro národní geopolitiku. 

Vědec navrhuje následující 4 faktory, které ovlivňují přeměnu velkého města na centrum, 

kolem kterého se formuje stát a jeho geopolitické zájmy: 1) Mentalita. Obyvatelstvo 

určitého města musí nejprve věřit ve svou vlastní sílu, svou vlastní volbu, svou volbu vést 

ostatní; 2) Geopolitika. Budoucí středisko musí koordinovat své úsilí se zájmy regionu, 

který zastupuje. Musí rozšířit svůj vliv na okolní země a stát se zásobárnou zdrojů pro 

všechny dobyté země. Příkladem je Řím (během Římské říše) a Kyjev (v dobách 

Kyjevské Rusi); 3) Ekonomika. Středisko se musí neustále starat o rozvoj ekonomiky a 

výroby v oblasti své kontroly, musí poskytovat všechny příležitosti pro rozvoj a bránit ho 

před nepřátelskými útoky; 4) Ideologie a kultura. Centrum pro své populaci vždy tvoří 

mýtus nebo představu o svém povolání. Ve srovnání s jinými městy usiluje o první místo. 

Státní ideologie je proto budována tak, aby neustále zdůrazňovala její vůdčí postavení v 

regionu nebo ve světě [Bahan, 2002: 130-132]. 
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Kyjev jako centrum se nyní stal jakýmsi kompromisem mezi demokraticko-

národním západem a sovětsko-proruským východem Ukrajiny [Bahan, 2002: 129]. 

Myslíme se, že ukrajinské hlavně město aktivně podporovalo, ale neiniciovalo 

demokratické procesy, aktivně asimiloval nové myšlenky, proevropskou orientaci, 

nacionalismus, který pocházel ze Západu, ale téměř nevytvořil vlastní pozice nebo 

ideologie. Ke zlepšení postavení Kyjeva jako hlavního města a zároveň centra 

ukrajinského státu je nutné zbavit se kulturní a ideologické závislosti na jeho bývalé 

metropoli - Moskvě a přestat ji napodobovat. Kyjev by se měl stát hlavním motorem při 

formování nové koncepce regionálního rozvoje v Evropě. 

Oleg Bahan souhlasí s Lypou, že posílení pozic kavkazských států a jejich 

nezávislosti, jakož i možná podpora národů severního Kavkazu je důležitým 

geopolitickým cílem pro evropské země a Ukrajinu (viz přílohu č. 4) [Bahan, 2002: 115]. 

Myslíme, že odchod zemí Kavkazu z periferního stavu ve vztahu ke světovým trendům 

přispěje ke zvýšení geopolitické role celého černomořského prostoru, ke kterému 

Ukrajina organicky patří. Ukrajinský stát se proto velmi zajímá o rozvoj a nezávislost 

zemí kavkazského regionu. Hlavním úkolem Ukrajiny je však aktivní přítomnost na 

Kavkaze. 

Na otázku, proč je Kavkaz důležitou geopolitickou zónou, O. Bahan uvádí 

následující důvody: 1) Kavkazským regionem prochází velké množství strategických 

obchodních cest z Asie, Číny do Evropy. 2) Kavkazské horské silnice jsou koridory, které 

po tisíce let sloužily k obchodním, hospodářským a kulturním kontaktům mezi jižní a 

severní Eurasií. 3) Kavkazská zóna je rozhodujícím faktorem v přístupu Ruska k vlivu na 

Středním východě a pro úplnou nadvládu nad Černým mořem. 4) Kaspické moře a jeho 

pobřeží s velkými zásobami ropy a zemního plynu jsou také důležitým hospodářským 

regionem [Bahan, 2002: 118]. 

Země černomořského regionu jsou málo zapojeny do různých mezinárodních 

bloků nebo organizací. Je také pravděpodobnější, že budou v roli těch států, které 

podporují politiku větších aktérů, což částečně omezuje jejich možnosti rozvoje. Proto 

jsou černomořské země potenciálně otevřenější co nejširší spolupráci. A dlouhá linie 

černomořského pobřeží Ukrajiny, automaticky promění ji v jednu z hlavních zemí. 

Protože námořní obchod pro ukrajinského stát otevírá největší ekonomické výhody. 
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Přírodní zdroje, populace a zeměpisná poloha Ukrajiny jednoznačně prohlašují ji za 

nejdůležitější součást možného velkého euroasijského koridoru pro přepravu ropy 

(Střední Asie - Evropa) [Bahan, 2002: 125-126]. 

Důležitým krokem k vytvoření první formy Černomořské unie bylo založení 

mezinárodní organizace GUAM. O. Bahan poznamenává, že všechny státy GUAM patří 

do jednoho geopolitického prostoru Černého moře [Bahan, 2002: 163]. Chtěli bych dodat, 

že Ukrajina a Gruzie mají přístup k moři, Moldavsko je k nim co nejblíže, Ázerbajdžán 

je na břehu Kaspického moře, což z geopolitického hlediska vytváří jednotu s Černým 

mořem. 

GUAM se však dosud nemohl stát mocným aktérem na mezinárodní scéně, a to 

kvůli skutečnosti, že nebyla vyvinuta společná geopolitická strategie a stále neexistuje 

vnitřní integrita. O. Bahan píše, že ani vláda, ani společnost těchto zemí si neuvědomila 

důležitost a podstatu černomořské geopolitické doktríny. Státy GUAM se stále cítí 

mentálně druhořadé a jejich politické elity neztratily psychologický komplex závislosti. 

Nejsou zvyklí být iniciátorem nebo lídrem žádného globálního politického procesu 

[Bahan, 2002: 164]. 

O. Bahan poznamenává, že nejprve se státy katolického a protestantského 

kulturního okruhu (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, 

Chorvatsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko) z bývalého socialistického bloku rychle přiblížily 

k Západu, s velkou podporou vlastních společností (od 70 do 90% populace). Naproti 

tomu zbytek postkomunistického světa - pravoslavný a muslimský - má značné potíže se 

zvládnutím zásad demokracie, volného trhu a občanské společnosti. Evropa se částečně 

vrátila ke svým geopolitickým tendencím, které měla ve středověku, během Byzantské 

říše, v okruhu jejichž vlivu byla celá jihovýchodní část kontinentu, která se radikálně 

odlišovala od ostatních - od katolické svět [Bahan, 2002: 164]. 

Jihovýchodní Evropa měla a bude mít své vlastní rysy, které ji budou ještě dlouho 

radikálně odlišovat od západoevropského standardu. Strategií rozvoje balkánského 

regionu Evropy by měla být její otevřenost širokým kontaktům spolupráce se zeměmi s 

Blízké a Centrální Asie, protože se jedná o historické geopolitické poslání této oblasti 

[Bahan, 2002: 167]. 
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Černomořská aliance bude pro turecký stát nejlepší příležitostí k posílení jeho 

pozice. Bahan uvádí následující faktory, které brání tomu, aby se Turecko stalo součástí 

jiných aliancí: 1) nadměrné posilování Turecka na Blízkém Východě a ve Střední Asii 

bude negativně vnímáno Spojenými státy a Ruskem, které zde mají své vlastní 

geopolitické a ekonomické zájmy v boji za imperiální vliv a energetické zdroje; 2) snahu 

Turecka o regionální vedení negativně vnímá Írán, který je populačně největší zemí a 

nejdůležitější z hlediska geopolitického postavení v Asii a historicky vždy konkuroval 

Turecku; 3) samotné turecky mluvící země se na mezinárodní scéně ukázaly jako 

nestabilní: jejich politické demokratické elity se příliš soustředily na boj a udržení moci 

a samotné společnosti nebyly připraveny na rozvoj strukturálních reforem v sociální a 

ekonomické sféře účinně; 4) myšlenka turkického nacionalismu a solidarity se ukázala 

jako nepopulární v muslimských společnostech, kde je ideologie nacionalismu obecně 

málo rozvinutá a má sklon se bratříčkovat na principech víry - odtud tedy úspěšný rozvoj 

idejí islámského fundamentalismu, které jsou je známo, že je mezinárodní; 5) dva největší 

turkické státy Střední Asie - Uzbekistán a Kazachstán - které vidí příležitosti k posílení 

své geopolitické pozice a rozšíření svého vlivu, si začaly ve Střední Asii získávat vedoucí 

postavení, což je v rozporu s aspiracemi tureckého státu. Ve výsledku se pouze 

Ázerbájdžán stal skutečným spojencem Turecka a přistupoval k němu ve všech aspektech 

své zahraniční politiky [Bahan, 2002: 168-169]. 

V geostrategickém boji o vliv na Kavkaze, kde hlavním soupeřem Turecka je 

Rusko, se Ukrajina stává tureckým přirozeným geopolitickým spojencem. Posílením role 

Ukrajiny v oblasti Černého moře je eliminace ruských imperiálních schopností v tomto 

regionu [Bahan, 2002: 169]. 

V současné době jsou dvěma nestabilními, vnitřně napjatými a neregulovanými 

regiony střední Evropy, které významně brání její kontinentální konsolidaci - Balkán a 

Kavkaz. Kromě vnitřních důvodů jejich dezorganizace existuje i vnější: oba tyto velké 

regiony nemají geopolitickou osu, která by mobilizovala jejich úsilí a stabilizovala 

tendence zahraniční politiky. Takovou osou pro Balkán a Kavkaz by mohla být pouze 

myšlenka vytvoření černomořského společenství [Bahan, 2002: 170]. 

Konsolidace černomořsko-kaspického geopolitického prostoru má dva další velmi 

důležité aspekty pro posílení mezinárodní stability a bezpečnosti a normalizaci 
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konfliktních mezinárodních vztahů. Prvním je překonání izolace Arménie (viz přílohu č. 

4). Je však důležité, aby Arménie dosáhla dohody se svými nejbližšími sousedy, protože 

to je jediná cesta z krize. Druhým hlavním geostrategickým úkolem možného 

černomořského společenství by mělo být zapojení do širší spolupráce a geopolitických 

kontaktů s největším státem v Malé Asii, Íránem, který tvoří prostor mezi Malou Asií, 

Černým mořem a střední Asií [Bahan, 2002 : 172-173]. 

Černomořské společenství neohrožuje zájmy evropských mezinárodních systémů 

(EU, NATO), ale omezí pouze imperiální ambice a plány Ruska, které chce nastolit svoji 

hegemonii v celém bývalém Sovětském svazu. Na rozdíl od postoje ruského 

geopolitického myšlení, které tvrdí, že návrat vlivu a moci ruského státu stabilizuje 

většinu konfliktních zón, jako je Kavkaz nebo Balkán. O. Bahan tvrdí, že geopolitické 

posílení všech postsovětských zemí a jejich začlenění do světových mezinárodních 

systémů stabilizují geopolitickou situaci v Eurasii. Ruská politika ji pouze destabilizuje 

[Bahan, 2002: 164]. 

Podle O. Bahana by rozvoj intercivilizačního geopolitického systému, jako je 

Černomořské společenství, kde by se pravoslavné a muslimské země spojily na základě 

široké spolupráce se Západem, poskytl plodné vyhlídky a do značné míry zabránil 

různým napětím v Evropě a světě [Bahan, 2002: 174]. 

3.3 Volodymyr Gorbulin. Geopolitické předpoklady hybridní války 

Ruska proti Ukrajině. 

Moderní přístupy zahraniční politiky v EU vycházejí z tradic neoliberálního 

institucionalismu, který kombinuje realismus a konstruktivismus. Tato teorie tvořící 

faktory pro systém mezinárodních vztahů a roli států v něm určuje zájem států a 

zavedených norem a institucí, které zajišťují dodržování těchto norem [Gorbulin, 2017: 

176]. 

Podle Gorbulina se iniciativa EU Východní partnerství, navržená v roce 2009, 

která zahrnuje Ukrajinu, Gruzii, Moldavsko, Bělorusko, Arménii a Ázerbájdžán, ve 

skutečnosti zaměřuje na zastaralé představy o jednotě postsovětského prostoru. Summit 

v Rize v roce 2015 ukázal, že EU jako celek nebyla připravena přijmout nové geopolitické 
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skutečnosti v Evropě a raději zůstala v zajetí obvyklých schémat. To komplikuje Ukrajině 

provádění jejích plánů evropské integrace [Gorbulin, 2015: 48 s.]. 

Rusko vyjádřilo své neuspokojené ambice a odmítnutí přijmout stávající světový 

řád v projevu  prezidenta Vladimira Putina na konferenci o bezpečnosti v Mnichově v 

roce 2007. V tomto projevu Putin  uvedl, že odmítá unipolární model mezinárodního 

řádu. Během tohoto období ruská politická elita jasně rozhodla o návratu do Ruska status 

světové supervelmoci [Gorbulin, 2017: 176-177]. 

Příjemným prostředím pro provádění strategických plánů k obnovení vlivu Ruska 

je nevyvážený multipolární systém, v němž existuje několik světových mocností a států, 

které se hlásí k regionální nadvládě. Takový systém je podle přístupů realismu 

nejnebezpečnější konfigurací sil a nese nejvyšší riziko vojenského konfliktu [Gorbulin, 

2017: 177]. Je docela možné říci, že dnes již takový systém existuje, k přechodu od 

unipolárního systému mezinárodních vztahů s bezpodmínečným vedením USA k 

multipolárnímu již došlo. 

Prvním projevem územních nároků byl ruský útok na Gruzii v roce 2008. 

Mezinárodní společenství však na ruskou agresi adekvátně nereagovalo. Rusko se proto 

nadále ubíralo určitým směrem - obnovit svou geopolitickou dominanci [Gorbulin, 2017: 

179]. 

Podle nás, když Rusko zvýšilo svůj vliv na Kavkaze, změnilo svoji vojenskou 

strategii. Začala vést hybridní válku, která se kvalitativně liší od klasických válek. 

Hlavním cílem ruské  ambice není získat kontrolu nad jedním nebo více státy, ale změnit 

rovnováhu sil a stát se supervelmocí. 

Projevení agrese v informační sféře je nejdůležitější složkou hybridní války Ruska 

proti Západu. Informační útoky mohou mít formu manipulace nebo propagandy. Jedním 

z cílů je zničení systému mezinárodního práva vytvořeného během nadvlády západních 

států - vytvoření velkého počtu precedentů pro neúčinnost tohoto systému, šíření 

pochybností o jeho účinnosti a vyvolání pocitu nutnosti zavést nová pravidla 

mezinárodního řádu [Gorbulin, 2017: 181]. 
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Druhým objektem je vliv na západního voliče prostřednictvím jeho podkopávání 

důvěry v ústavní orgány a následně v politický systém státu, ničení důvěry ve schopnost 

státních orgánů chránit obyvatelstvo, vyvolávající netoleranci a agresi proti menšinám 

atd. [Gorbulin, 2017: 181]. 

Hlavním nástrojem ekonomického tlaku Ruska na země bývalého sovětského 

prostoru jsou ceny energií, zejména plynu a ropy. Vojenský tlak je vyvíjen vytvářením 

nových vojenských základen, zvyšováním vojenského kontingentu a dodávkami zbraní a 

vojenského vybavení [Gorbulin, 2017: 186-187]. 

Strategickým zájmem Ruské federace na Ukrajině je především v tom, aby 

ukrajinským územím procházely důležité dopravní cesty a potrubí spojující Rusko se 

střední a západní Evropou. Nejkratší cesty vedou také přes ukrajinské země do regionů, 

ve kterých se ruský stát snaží udržet a rozšířit svůj vliv [Doroško, 2011: 41]. 

Ruská federace se snaží získat co největší geopolitickou váhu v co nejkratším čase 

a obětovat životy svých občanů a dalších států a národů. Proto činí legitimitu státnosti 

zemí SNS a kavkazského regionu závislou na jejich geopolitické orientaci, zahraniční 

politice a mezinárodní identitě [Doroško, 2011: 6]. To znamená, že Rusko uznává 

legitimně pouze ty země, které odmítají spolupracovat s NATO a EU. 

Nerovnoměrné a nespravedlivé rozdělování odkazu SSSR se podle Gorbulina 

stalo jedním z přímých faktorů, které vedly k řadě ozbrojených konfliktů na bývalých 

územích tohoto státu. Rusko z tohoto dědictví nezaslouženě dostalo nepoměrně více než 

jiné postsovětské země [Gorbulin, 2015a: 20 s.]. 

Zkušenosti ze SNS však na rozdíl od NATO ukazují nízkou účinnost. Hlavním 

důvodem je nesoulad geopolitických a zahraničněpolitických priorit jejích účastníků. To 

znamená, že geopolitické zájmy zemí SNS jsou extrémně heterogenní [Doroško, 2011: 

13]. 

Pro Ruskou federaci bude vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance znamenat 

konečnou ztrátu vlivu na ukrajinský stát. Pro Kreml to bude kolosální porážka na poli 

zahraniční politiky a vítězství pro USA, hlavního konkurenta, pokud jde o ovlivňování 

světových procesů [Gorbulin, 2017: 197]. 
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Od prvních dnů nezávislosti se Ukrajina prohlásila za neutrální stát a prohlásila, 

že si přeje udržovat rovnocenné partnerství se všemi zeměmi, důsledně a zásadně bojovat 

proti všem formám expanze, agrese, terorismu, militarismu, porušování lidských práv a 

práv suverénních státy. Žádný stát v postsovětském a postsocialistickém prostoru 

neprokázal takovou mírumilovnou politiku [Lypa, 2007: 7]. 

Zahraniční politika nezávislé Ukrajiny byla dlouho charakterizována 

nekonzistencí, chaosem, nedostatkem strategických pokynů a vojenskou slabostí 

[Gorbulin, 2017: 237]. 

Politika multivektorismu v zahraniční politice způsobila Ukrajině velké škody. 

Charakterizující neustálou změnu politického kurzu ukrajinské vládnoucí elity mezi 

Západem a Východem. Výsledkem bylo, že se Ukrajina nemohla připojit k účinnému 

spojenectví a bezpečnostním systémům, které by se chránily tváří v tvář vnější agresi 

[Gorbulin, 2017: 239]. 

Zaměření na polární centra moci je potenciálně nebezpečné pro každý stát 

[Doroško, 2011: 30]. Myslíme si, taková zahraniční politika může být přínosná pouze z 

krátkodobého hlediska, ale pokud se takové chování stane normou na mezinárodní scéně, 

bude škodlivé a dokonce nebezpečné pro samotný stát Vytvoření a implementace účinné 

strategie rozvoje státu proto nebylo možné bez předchozího stanovení geopolitických 

priorit. 

Největší porážkou našeho státu v oblasti zahraniční politiky bylo podepsání 

Budapešťského memoranda z roku 1994, které stanovilo jaderné odzbrojení Ukrajiny, ale 

neposkytlo mu odpovídající bezpečnostní záruky. Pro Ukrajinu se tato historická 

mezinárodní událost stala překážkou v dalších aktivitách k zajištění bezpečnosti státu, což 

vedlo k řadě hrozeb na regionální i globální úrovni. Dokument neratifikoval parlament 

žádné ze záručních zemí, a proto měl nejnižší úroveň diplomatické dohody. [Gorbulin, 

2017: 238] 

Založení mezinárodní organizace GUAM v roce 2002 je geopolitickým vítězstvím 

ukrajinského státu nad imperiálními ambicemi Ruska, což částečně dokazuje jeho touha 

po úplné kontrole. Protože v Ruské federaci bylo vytvoření této organizace nazýváno jako 
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pokus pěti bývalých sovětských republik dostat se ze sféry vlivu Ruska [Doroško, 2011: 

16]. 

Společensko-politická krize v letech 2013–2014, jejíž důsledky Rusko použilo pro 

ozbrojenou agresi (viz přílohu č. 5), byla způsobena pomalým přechodem ukrajinského 

státu a společnosti ze sovětského do demokratického režimu, vnitřními rozpory mezi 

jmenováním demokratických institucí, jako je např. volby, politická soutěž a svoboda 

myšlení [Gorbulin, 2017: 205]. 

Základem konfrontace, stejně jako krizových situací v ukrajinsko-ruských 

vztazích, je ve skutečnosti konflikt hodnot: systém státního autoritářství v Rusku a systém 

demokratických hodnot na Ukrajině [Gorbulin, 2015: 39 s.]. 

V. Gorbulin nabízí následující hlavní důvody slabosti Ukrajiny do roku 2014 

[Gorbulin, 2017: 210]: 

1) slabá národní identita, jejíž formování je již dlouho destruktivně ovlivňováno 

rusko-imperiálním systémem sebeidentifikace; 

2) krize sociálního modelu ukrajinské společnosti; 

Do 2014 roku došlo k neustálému nedostatečnému financování potřeb 

ozbrojených sil Ukrajiny [Gorbulin, 2017: 213]. 

Ruský vliv do značné míry určoval orientaci ukrajinského podnikání na 

nestrategické konkurenční výhody, které spočívaly v provozu zděděných sovětských 

průmyslových a technologických zařízení (především metalurgického, chemického a 

energetického průmyslu) s minimální technologickou inovací [Gorbulin, 2017: 218]. 

Vysoká ekonomická závislost Ukrajiny na Rusku nezajistila mír a bezpečnost. 

Vznikly pod vlivem takových závislostí vady ekonomických vztahů (monopolizace trhů, 

nízké průmyslové technologie, nízké sociální standardy) otevřely Ruské federaci široké 

možnosti pro vnitřní destabilizaci na Ukrajině a dosažení cílů hybridní války [Gorbulin, 

2017: 213]. 



68 
 

Konstantní vysokou hrozbou pro národní bezpečnost Ukrajiny byla přítomnost 

ruské černomořské flotily na Krymské autonomní republice. Tento faktor hrál klíčovou 

roli při realizaci kremelského scénáře anexe Krymu [Gorbulin, 2017: 213]. 

Pro Gorbulina není světový geopolitický prostor rozdělen mezi velmoci s jejich 

sférami vlivu, ale mezi zónou stability, kde vládne právo a mezinárodní právo, a sférou 

nestability, charakterizovanou tzv. pohrdání zákonem, četné lokální konflikty, 

dominantní místo kriminálních sil. A v zemích východní Evropy vede linie mezi těmito 

dvěma antagonistickými zónami [Gorbulin, 2015: 36]. 

Obnovení konfliktů v Podněstří a na Kavkaze je zvláštní hrozbou pro bezpečnost 

ukrajinského státu. Ukrajina se nachází v těsné blízkosti těchto regionů, z nichž většina 

těchto hrozeb pochází [Gorbulin, 2015: 37]. 

Existence neuznaných a nekontrolovaných území (Luhanská lidová republika, 

Doněcká lidová republika, Podněstří, Jižní Osetie a Abcházie), nacházejících se v 

bezprostřední geografické blízkosti Ukrajiny, vytváří dostatek příležitostí pro další 

eskalaci konfliktů a nelegálních aktivit – obchod s drogami a zbraněmi, nelegální migrace 

(viz přílohu č. 5) [Gorbulin, 2015: 37]. 

Myslíme si, že dnes je hlavním úkolem Ukrajiny přitáhnout a rozšířit mezinárodní 

podporu ukrajinskému státu v boji proti Rusku. To znamená, pokusit se zvýšit množství 

a frekvenci ekonomické, vojenské nebo potravinové pomoci. Což může být základem 

nejen pro zlepšení vojenské síly Ukrajiny a její obranyschopnosti, ale pomůže k rychlému 

výraznému posílení a rozvoji ve všech směrech za předpokladu, že ukrajinský stát bude 

úspěšně bojovat s korupcí. Jak napsal Doncov, pouze s podporou evropských velmocí 

Ukrajiny bude schopna odolat a dokonce překonat rusko-asijské ohrožení. 

Gorbulin na rozdíl od většiny ukrajinskych vědců a politiků píše, že postsovětský 

prostor (Bělorusko, Kavkaz a Střední Asie atd.) má klíčový geopolitický význam pro 

zahraniční politiku Ukrajiny a boj o důstojné místo v tomto prostoru jeden z 

geostrategických imperativů Ukrajiny. Čili Ukrajina jako spojenec nezávislosti 

kavkazských národů musí vytlačit Rusko s těchto regionů a na základě spolupráce se stát 

lídrem nebo být přítomna v těchto regionech. Ale pouze na demokratickém základě a bez 
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geopoliticke kontroly Ukrajina tak nebojuje jen o Donbas a Krym, ale také o konečné 

zřízení v oblastech Pryazovia a pobřeží Černého moře (východ Ukrajiny a Kubáň), které 

jsou důležitou součástí tohoto širšího geopolitického masivu, jehož součástí jsou i 

kaspická území [Gorbulin, 2015a: 25]. 
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Závěr 

Rok 2014, kdy proběhla revoluce, se stal pro budování ukrajinské státnosti 

nesmírně důležitým. Do tohoto roku byla ukrajinská geopolitika předmětem diskusí a 

výzkumů převážně v univerzitních kancelářích a tehdejší ukrajinští politici o ní 

diskutovali jen zřídka. Při pohledu na politický vývoj Ukrajiny po roce 1991 byla 

geopolitická volba téměř automatická ve prospěch Ruska. Možnou výjimkou může být 

období tzv. oranžové revoluce. Logické vyvstává otázka, či je možné, že tehdejší 

ukrajinské politické vedení do roku 2014 zvolilo za základ svých rozhodnutí ukrajinské 

eurasijské geopolitické koncepty a ideje. Ale ne, vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem měly 

být podle ukrajinské geopolitické teorie blízké spolupráci, ale ve skutečnosti nebyly, 

zvláště po příchodu Putina na počátku 21. století. Také tehdejší politická elita země 

uvedla, že postupovala podle vlastní geopolitické strategie a neřekla ani slovo o 

ukrajinských geopolitikách nebo jejich konceptech. Podrobněji jsme o této strategii psali 

v Úvodu a také je popsána O. Bahanem ve druhé kapitole. A většina ukrajinských občanů 

byla ke geopolitickým a mezinárodním otázkám celkem lhostejná, s výjimkou malého 

počtu veřejných organizací, některých vědců a politiků. 

Revoluce v roce 2014 a po ní válka s Ruskem  mnohé co změnila. Mýty o laskavosti 

a přátelství s Ruskem byly zničeny, Krym a některé části Ukrajiny byly pod ruským 

útokem a politika neutrality se zcela zhroutila. Ztráta Krymu a nepřátelství běloruského 

režimu vůči nové ukrajinské vládě přiměly jak novou politickou elitu, tak samotné 

Ukrajince hledat řešení této složité situace. Nejprve ale vyvstala otázka o geopolitickém 

významu ztráty Krymu pro Ukrajinu. Dle našeho názoru teprve politická a ekonomická 

krize a vysoký zájem ukrajinských občanů o mezinárodní situaci daly poměrně silný 

impuls k hledání nových geopolitických příležitostí a diskusi o geopolitickém směřování. 

Vytvoření a účast v Lublinském trojúhelníku se staly pro Ukrajinu mimořádně důležitým 

novým geopolitickým krokem. Další důležitou problemou pro ukrajinské vedení, které 

bylo šířeno médii mezi masy, což zase vzbudilo velký zájem a diskusi - potřeba mít silné 

námořnictvo a jaký typ flotily nutno zvolit. Potřeba stavby nových lodí opět zvýšila 

význam Černého moře pro Ukrajinu. Ukrajinská geopolitika má proto možnost se více 

rozvíjet. Myslíme si, že koncepty a myšlenky černomořského směru se nyní staly 

mimořádně aktuálními. Lublinský trojúhelník může být pouze prvním krokem k 
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vytvoření baltsko-černomořské federace či unie, nebo může vstup Ukrajiny do EU zvýšit 

zájem o evropské směřování. 

Dále uvádíme hlavní geopolitické teze a názory Ukrajinců 

Většina ukrajinských geopolitických konceptů, názorů nebo pohledů  můžeme 

rozdělit na tři směry: evropského, euroasijského a  černomořského.  

Nejznámějším představitelem evropského směru v ukrajinské geopolitice byl 

myslitel Dmytro Doncov. Lze rozlišit následující hlavní charakteristiky tohoto směru: 1) 

budoucnost ukrajinského státu je především spojena se zeměmi střední Evropy a 

černomořské bazénu; 2) Ostrý a negativní přístup k Rusku; 3) nezávislost je 

předpokladem existence demokratického ukrajinského státu. 

Chtěli jsme bych navést hlavní myšlenky D. Doncova:  

1. Poprvé v historii ukrajinského politického myšlení předložil tezi o smrtelné 

hrozbě ruského imperialismu Ukrajině, označil Rusko za hlavního nepřítele;  

2. Nejdůležitějším úkolem pro Ukrajince musí být také vytvoření národní ideologie 

a státnosti Ukrajiny. A sociální problémy jsou méně důležité než národní zájmy;  

3. Velmi kritizoval slovanofilismus, který Ukrajiny dlouho odváděl od naléhavých 

národních úkolů a byl pouze prostředkem a zástěrkou pro ruský imperialismus; 

4. Jako první odvodil formule, podle které Rusko bez Ukrajiny přestává být 

supervelmocí. Stane se pouze podřadnou říší; 

5. Formuloval tezi o hrozbě ruského imperialismu pro evropskou demokracii a 

stabilitu, včetně ukrajinského státu; 

6. Pokud chce být Ukrajina organickou součástí střední Evropy, musí nést misi 

Pontidy - epicentra černomořského (východoevropského) prostoru. Ona musí tvořit 

geopolitický čtyřúhelník: Pontida (Ukrajina) - Anatolie (Turecko) - Balkán - Kavkaz 

Hlavními představiteli, kteří rozvíjeli geopolitické koncepty euroasijského směru, 

byli ukrajinský historik M. Hruševsky a myslitel Mykhajlo Drahomanov. Základem 

tohoto směru je, že ukrajinský lid je nerozlučně spjat s ostatními národy střední a 

východní Evropy, takže Ukrajina musí hledat způsoby, jak s nimi spolupracovat. Podle 
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jejich názoru Rusko není hrozbou pro ukrajinskou státnost. Nezávislost Ukrajiny je 

volitelná podmínka a pro některé ukrajinské myslitele dokonce škodlivá. 

Můžeme určit následující hlavní geopolitické teze M. Hruševskeho 

1. Pro M. Hruševského je Ukrajina nástupcem Kyjevské Rusi. Ukrajinci jsou 

samostatní lidé se svým vlastním jazykem, historií, uměním a kulturou.  

2. Do roku 1917 trvale zastával názor, že po zavedení federálního systému Ruské 

republiky by Ukrajinci měli být i nadále součástí ruského státu 

3. Po pádu carismu a formování demokratického Ruska M. Hruševsky poznamenal, 

že nejlepším státním statusem Ukrajiny v té době byla široká autonomie Ukrajiny v rámci 

jejích etnografických hranic ve federálním vztahu s demokratickou Ruskou republikou. 

Později ale změnil názor, že by se Ukrajina měla osamostatnit 

Hlavni geopoliticky myšlenky Mychajla Drahomanova 

M. Drahomanov jako jeden z prvních vyvinul značné úsilí k určení důležité složky 

jakéhokoli národního povědomí, tj. určení jejího místa mezi ostatními národy a státy, 

formulování zahraničněpolitických priorit národní politiky v regionální i evropské 

dimenzi, myšlenek o hlavních hodnotách interakce a dialogu se zástupci evropského a 

světového společenství.  

Ukrajinské země se musí spojit do jediné politické formace. Budoucí Ruská 

federativní demokratická republika má největší šanci uspět v tomto úkolu. Zdůraznil, že 

právě s pomocí Ruska mají Ukrajinci nejlepší šanci sjednotit svá vlastní národní území. 

 Tento vědec formuloval svůj vlastní termín „geopolitická identita“. 

Hlavni geopoliticky myšlenky Stepana Rudnyсkeho 

Stepan Rudnyсky se stal otcem ukrajinské politické geografie a geopolitiky 

Ukrajiny. Vyslovil spoustu zajímavých a odvážných geopolitických tezí. Ty hlavní jsme 

popsali a rozebrali v druhé části naší práce. Zde vybereme jen ty nejdůležitější z nich.  

1. Temporálnost mnohonárodních říší a předvídal jejich kolaps. Pro nás je tato teze 

také zajímavým rysem jeho geopolitických názorů. Vycházel z pozice národů a 

podporoval myšlenku nacionalismu v geopolitice. Ale v dnešním světě, kde dominuje 
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koncept globalizace, se tyto myšlenky zdají zastaralé. Ale podobné názory na 

nesmrtelnost nacionalismu v 21. století a v budoucnosti vyjádřil  Anthony Smith ve svém 

díle "Nations and Nationalism in a Global Era".  

2.  Rudnycky napsal, že v první polovině 20. století Ukrajincům chyběla jednota a 

jednotící prvky, což silně ovlivnilo možnost jejich mobilizace a úspěšného boje proti 

útokům různých typů nepřátel. Dále můžeme rozvinout tezi, že vnitropolitická situace, 

úroveň rozvoje národní identity a různé typy ideologií svým vlivem na společnost se 

mohou stát důležitými geopolitickými faktory vlivu. Myslíme si, že výborným příkladem 

může být komunistická propaganda v evropských zemích v meziválečném období nebo 

informační válka Ruska proti EU a Ukrajině zejména. 

3.  Vědec hájil princip národního principu při formování nových evropských států. 

Pro nás je tento názor vědce pro mnoho zemí moderního světa docela nebezpečný. Nyní 

existuje mnoho nadnárodních států, které se mohou v budoucnu rozdělit. To znamená, že 

současný globální trend k fragmentaci bude pokračovat. Ale myslíme si, že po této 

fragmentaci začne počet států klesat. 

4. Identifikoval následující prvky státní moci: 1) kontrola státu klíčovou nebo 

„jádrovou“ zemí; 2)  obyvatelstvo země; 

5.   Baltsko-pontská federace, jejímiž členy podle autora mohou stat Finsko, 

Estonsko, Lotyšsko, Litva, Bělorusko a Ukrajina. 

6.  Když Rusko ovládne ukrajinské země, bude vždy hrozbou pro země střední a 

východní Evropy 

Hlavni geopoliticky myšlenky Jurija Lypy 

Jurij Lypa byl zakladatelem černomořského konceptu a orientace v ukrajinské 

geopolitice. Vycházel z pozice, že pro Ukrajinu by se černomořský region mohl stát 

klíčem k její geopolitickému úspěchu. Odvodil historickou a kulturní příbuznost 

Ukrajinců s jinými národy v bazénu Černého moře. 

1. Moře je nejlepší základnou pro vytváření aliancí. Ostře kritizuje formování kolem 

ideologie nebo etnické komunity. 

2. Ambivalentní význam „uzavřeného moře“. 

3. Klíčová role Černého moře pro Ukrajinu. 

4. Národním mýtem pro Ukrajince je spravedlnost. 



74 
 

5. Geopolitická poloha Ukrajiny má své srdce a klíč k ní. Srdcem je Krym a pobřežní 

oblasti, které se nazývají Tavrida. Klíčem, který umožní Ukrajině ovlivňovat a ovládat, 

je Bělorusko. 

6. Určení příčin, proč země Černého moře zůstávají pouze koloniálním prostorem 

pro další velmoci: 1) Region je politicky zmatený; 2) Ekonomicky bohatý a perspektivní; 

3) Nedostatek stálé a jasné politické vůle ke sjednocení v jednu poltické formace proti 

vnějším nepřátelům. 

7. Moře je nejlepším základem pro vytváření spojenectví nebo svazu kvůli snadnému 

přístupu k jiným zemím a kvůli existenci obchodních cest, které podporují formování 

politických společenství nebo podepsání smluv. 

8. Poloostrovy hrají pro stát podobnou geopolitickou roli jako ostrovy. 

9. Sjednocení tří zemí, jako je Ukrajina, Turecko a Bulharsko, se stane základem pro 

svazu černomořských států. 

10. Pro ukrajinské země a Ukrajinců je hlavní a přirozená pouze osa Jih-Sever. 

Při analýze děl Stepana Rudnyckého a Jurije Lypy můžeme určit jejich společné 

geopolitické prvky: 1) existenci a šíření národní ideologie a identity; 2) vize lidí o jejich 

budoucnosti; 3) význam národní kultury a identifikace jako hlavních faktorů, které mohou 

lidi spojovat při obraně jejich státu. 

Hlavni geopoliticky myšlenky Volodymyra Savčenko-Bilskeho 

1. Zdůrazňuje, že prioritou Ukrajiny je boj o kontrolu nad Černým mořem. 

2.  Flotila umístěná v Azovském moři je oddělena od hlavních bojových sil a má 

méně manévrovacího prostoru, zejména když je Krym pod zahraniční kontrolou. Dalším 

velkým problémem flotily je úžina mezi Černým a Azovským mořem. 

3. Ukazoval na zvláštní role přístavního města Sevastopol na Krymu. 

4. Krym nabývá politického významu pouze tehdy, když úžiny patří Ukrajině nebo 

jsou pro ni otevřené, a když ukrajinsky stát jsou silný. Ale se slabostí ukrajinské armády 

a ekonomiky se vlastnictví Krymu pro ukrajinského státu stává zátěží. 

5. Obrana Azovského moře je obzvláště zjednodušená, protože držení Kerčského 

průlivu poskytuje ve vztahu k Azovskému moři stejné výhody jako držení Bosporu ve 

vztahu k Černému moři. 
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6. Když je pravděpodobnost vojenského konfliktu velmi vysoká, pak je správnou 

strategií najít silnou námořní sílu mimo bazénu Černého moře a předat jí nějaký 

ukrajinsky přístav. 

7. Bospor a Dardanely vždy zůstávaly v oblasti zájmu Ruské říše a později 

Sovětského svazu.  

Hlavni geopoliticky myšlenky Myroslava Dnistryanskeho 

Podle  Myroslava Dnistryanskeho  mozna urcit následující politické problémy, které 

oslabují geopolitické postavení moderní Ukrajiny: 1) neúplné procesy formování 

ukrajinského politického systému a zachování historických a územních překážek; 2) 

přítomnost hluboké demografické krize; 3) regionální sociálně-ekonomické rozdíly v 

rozvoji území; 4) malý růst ekonomiky; 5) nedostatečné sociokulturní propojení regionů; 

6) rozmanitost regionálních a politických směrů. 

M. Dnistryansky zdůrazňoval, ze situace s šířením ruského světonázoru a ruského 

jazyka je komplikovaná a hrozivá pro existence ukrajinského nezávislého státu.  

Velký geopolitický význam má podle Dnistrjanského rozštěpení pravoslaví na 

Ukrajině, absence vlastní církve a další slabost nově vytvořené v roce 2018, jediné 

Ukrajinské pravoslavné církve, která umožňuje Moskevskému patriarchátu prosazovat na 

Ukrajině jeho politické, kulturní a ekonomické zájmy. 

Vznik Ukrajiny na politické mapě Evropy a světa zlepšil bezpečnost sousedních 

zemí jako Polsko, Rumunsko, Turecko 

Podle Dnistryanskeho, důležitým prvkem měkké síly je vliv na interpretaci a editaci 

historie v určitých zemích.  

Na začátku 21. století, vzhledem k integraci Rumunska do euroatlantických 

struktur, byla otázka uznání hranic. V roce 2003 proto Ukrajina a Rumunsko podepsaly 

mezivládní dohodu, v níž se státy vzdaly přímých územních nároků. A otázka přidružení 

o Hadí ostrov byla rozhodnuta u Mezinárodního soudního dvora OSN. Všechny územní 

nároky Ukrajiny byly uspokojeny, ostrov zůstal pod ukrajinským vlastnictvím. Ale při 

vymezení kontinentálního šelfu byly rumunské nároky většinou brány v úvahu. Jedná se 

jednoznačně o pozitivní příklad nastavení vzájemných vztahů a efektivní řešení územních 

nároků mezi státy, které ostře kontrastuje s tím, jak se chová Rusko.  
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Podle M. Dnistryanského závisí většina geopolitických problémů s posilováním 

ukrajinských hranic a politických vztahů se sousedními zeměmi na řešení vnitřních 

ukrajinských problémů.  

Oleg Bahan vyjádřil následující hlavní geopolitické názory:  

1. Navrhuje použít termín „střední Evropa“ taky i pro určovaní geografického místa 

Ukrajiny a Běloruska místo terminu Východní Evropy  - politický a geografický prostor, 

který zahrnuje celý komplex států od Baltu po Balkán, od Alp až po Kavkaz; 

2. Navrhuje vytvořit jeden velký jednotný geopolitický region – střední Evropu, 

včetně Ukrajiny a Běloruska, ale bez Ruska. 

3. Vědec určil kroky k vytvoření jednotného regionu střední a východní Evropy: 1) 

využití osy sever - jih (Baltic - Balkán); 2) vytvoření strategie, která podporuje flexibilitu 

regionální geopolitické pozice; 3) zavedení nové domácí politiky; 4)  upevnění principu 

náboženského pluralismu.  

4. Každý národ, který je již dlouho ve stavu bez státní příslušnosti a je pod vlivem 

velkých zemí, nemá pevnou, jasnou a stabilní geopolitickou doktrínu. 

5. Jedním z konceptů vzestupu a sjednocení střední Evropy je možnost vytvoření 

bloku černomořských států. 

6. Oživení ideologie „slovanské jednoty“ pro Ukrajinu nebezpečné, protože narušuje 

základy národního vědomí, dezorientuje Ukrajincu z politického hlediska. 

7. Stabilita Ukrajiny závisí na procesu ničení ruského autoritářství. 

8. Zdůraznil význam hlavních měst státu pro národní geopolitiku. Vědec navrhuje 

následující 4 faktory, které ovlivňují přeměnu velkého města na národní a statní centrum: 

1) Mentalita;  2) Geopolitika; 3) Ekonomika; 4) Ideologie a kultura.  

9. Bahan souhlasí s Lypou, že posílení pozic kavkazských států a jejich nezávislosti, 

jakož i možná podpora národů severního Kavkazu je důležitým geopolitickým cílem pro 

evropské země a Ukrajinu 

Hlavni geopoliticky myšlenky Volodymyra Gorbulina: 

1. Projevení agrese v informační sféře je nejdůležitější složkou hybridní války Ruska 

proti Západu. Informační útoky mohou mít formu manipulace nebo propagandy.  

2. Důležitým objektem hybridní války je vliv na západního voliče prostřednictvím 

jeho podkopávání důvěry v ústavní orgány a následně v politický systém státu 
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3. Hlavním nástrojem ekonomického tlaku na země bývalého sovětského prostoru 

jsou ceny energií, zejména plynu a ropy. Vojenský tlak je vyvíjen vytvářením nových 

vojenských základen, zvyšováním vojenského kontingentu a dodávkami zbraní a 

vojenského vybavení 

4. Pro Ruskou federaci bude vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance znamenat 

konečnou ztrátu vlivu na ukrajinský stát. 

5. Zahraniční politika nezávislé Ukrajiny byla dlouho charakterizována 

nekonzistencí, chaosem, nedostatkem strategických pokynů a vojenskou slabostí. 

6. Politika multivektorismu v zahraniční politice způsobila Ukrajině velké škody.. 

7. Založení mezinárodní organizace GUAM v roce 2002 je geopolitickým vítězstvím 

ukrajinského státu nad imperiálními ambicemi Ruska 

8. Nabízí následující hlavní důvody slabosti Ukrajiny do roku 2014: 1) slabá národní 

identita, jejíž formování je již dlouho destruktivně ovlivňováno rusko-imperiálním 

systémem sebeidentifikace; 2) krize sociálního modelu ukrajinské společnosti. 

Předpokládáme, že se zdá, že Rusko následuje Mackinderův koncept „Pivot Area“. 

Snaží se nejen kontrolovat, ale také zničit jakoukoli odlišnost (etnickou nebo kulturní) v 

tento teritorií. To znamená, že všechna kontrolovaná území se navždy stanou pouze 

ruskými a ničím jiným. Takové názory jsou jádrem ruské mezinárodní politiky. Samotný 

ruský stát se snaží stát se nejen supervelmocí, ale určitým prvkem politického prostoru. 

Rusko není jen stát, je to geopolitický region nebo území. Když mluvíme o Rusku, 

mluvíme o obrovském prostoru, který nám zůstává neznámý i dnes. To je hodnota Ruska 

pro velmoci a neochota velmocí se s ním střetávat. Možná právě to je důvodem neustálých 

a nesmyslných pokusů přeměnit ruské autoritářství v demokracii. Zajímavým detailem 

pro nás je, že tato touha demokratických velmoci o demokratizaci Ruska nyní zůstávají 

aktuální, situace s Navalným je dobrým příkladem. Ale podle našeho názoru, jakékoli 

pokusy o demokratizaci moderního ruského státu budou neúspěšné. Je možné 

poznamenat, že nyní  ruská politická elita v populaci si vytváří obrazy „my“ a „oni“ 

(Evropané) 

Myslíme se, současna ruská geopolitika je pro existenci Ukrajiny velmi 

nebezpečná. Ukrajinská území vnímají ruští politici jako součást své prostorové a národní 

identity. Proto konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem není jen agresí ruského diktátora, je to 

otázka identity Rusů a ruské velmocenství. 
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Souhlasíme s myšlenkami předchozích ukrajinských geopolitiků, že Ukrajina je 

klíčem Evropy ke střední a východní Asii. Proto my předpokládáme, ze Ukrajina se může 

stát důležitým nástrojem demokracií pro větší integraci Turecka s NATO a EU. Černé 

moře jako geografický faktor je nejlepší platformou pro sjednocování zemí. Dalším 

důležitým faktorem v užších vztazích mezi EU a Tureckem spočívá v tureckých 

geopolitických zájmech na Kavkaze a příležitost uvolnit potenciál kavkazského regionu 

prostřednictvím formování osy Kaspické moře a Černého moře. Také posílení Ukrajiny 

a černomořského regionu sníží zájem Turecka o Středozemní moře a o muslimský svět. 

Příkladem negativních důsledků středomořské geopolitické aktivity tureckého státu je 

konflikt na Kypru a v Řecku. To znamená, že podpora a posilováním Ukrajiny a 

černomořského regionu  umožni Evropě a  NATO změnit geopolitickou pozici svého 

cenného spojence na proevropsky směr prostřednictvím členství Turecka v regionální 

černomořské aliance a stát se tranzitní zemi pro možnou Baltsko-Černomořská obchodní 

cesta do Středozemního moře a oceánů. Vzhledem k tomu, že Krym  může získat nový 

silnější geopolitický význam pro všechny země EU a NATO. 

Z našeho pohledu, pro stát je důležité i ideologické prostředí uvnitř společnosti. 

Pokud ukrajinskou společnost, rozervanou mnoha ideologiemi, nesjednotí společná 

národní myšlenka, ukrajinský stát prostě nebude moci fungovat na mezinárodní úrovni. 

A pro formování geopolitických ambicí a definování jasnější a stabilnější orientaci je 

nezbytná solidarita většiny obyvatel a politických elit země. Příklady takové solidarity 

proti vnějším nepřátelům jsou koaliční parlament a vláda v Británii během druhé světové 

války a v době, kdy byl Churchill premiérem, což bylo v té době vzácné. Již tehdy 

ustoupily ideologické rozpory před národní myšlenkou sjednocení všech britských 

občanů proti nepříteli, což jim umožnilo úspěšné bránit a následně zaútočit na svého 

nepřítele. Podobným příkladem je hitlerovské Německo a bolševické Rusko. Na počátku 

20. století ukrajinský stát neměl masovou národní ideu a rozvinutou národní identitu. 

Ukrajinská lidová republika se zmítala mezi různými ideologiemi, které pouze 

porušovaly základy obrany. Podobnou situaci lze pozorovat i dnes, kdy bylo několik 

teritorii Ukrajiny okupováno bez odporu místního obyvatelstva. Je důležité poznamenat,  

že nedocházelo na okupovaných územích k masovým hnutím odporu místních obyvatelů. 

Většině místního obyvatelstva bylo prostě lhostejné, kdo bude ovládat jejich území. 



79 
 

Historická minulost a politická zkušenost národů tvoří podle našeho názoru určitý 

geopolitický model role. Například Ukrajina na mezinárodní scéně během existence 

ukrajinského kozáckého státu (Hetmanate) nebo na počátku 20. století neustále usilovala 

přežit a adaptovat. Krátkým popisem takové mezinárodní politiky bylo uspokojení svých 

malých zájmů a nechtít více. To znamená, že ukrajinskou mezinárodní politiku nelze 

charakterizovat jako dominantní. Slovem „přežít“ rozumíme proces, ve kterém byly 

hlavními geopolitickými cíli státu upevnění hranic ukrajinského národa a jejich ochrana 

bez možnosti expanze. Dobrým příkladem tohoto sebeomezení a ústupku je konflikt mezi 

Stepanem Rudnyckým a úřadu Ukrajinské lidové republiky o mapy Ukrajiny 

prezentované na pařížské mírové konferenci. Jak poznamenal Rudnycky, zástupci 

ukrajinské delegace představili hranice nového ukrajinského státu (viz přílohu č. 6), které 

byly menší než území obývaná Ukrajinci. Byly vyloučeny ty teritorií Polska, 

Československa, Maďarska a Rumunska, kde byli Ukrajinci dominantní národností (viz 

přílohu č. 1).  Rudnycky poznamenal, že tehdejší ukrajinské politické vedení se nechtělo 

dostat do konfliktu. Proto úřad Ukrajinské lidové republiky omezoval své geopolitické 

ambice jen ze strachu z možných problémů se svými sousedy. Tato situace svědčí o tom, 

že ukrajinské politické elity nejen že braly v úvahu tehdejší mezinárodní situaci, ale 

nemohly ukázat maximální limity Ukrajiny. Ale k tomu měli všechny příležitosti, stejně 

jako delegace z jiných zemí (jako Polsko nebo Uhersko). 

Myslíme si, že každá geopolitika národního státu je silně ovlivněna takovým 

faktorem, jako je existence národa nebo etnické skupiny vlastní politické formace, ať už 

v podobě samostatného státu nebo v podobě autonomie v rámci jiné země. Ukrajina 

nebyla výjimkou, její geopolitika byla silně ovlivněna politickými událostmi počátku 20. 

století a ukrajinskou revolucí v letech 1917-1921. Také nacionalistická nebo naopak 

socialistická ideologie silně ovlivnila formování geopolitických koncepcí a idejí na 

Ukrajině.  

Hlavním objektem ukrajinské geopolitiky 21. století se stal ukrajinský stát a jeho 

občané. Moderní geopolitika Ukrajiny z velké části vychází z teoretického základu 

geopolitických koncepcí černomořského a evropského směřování ve 20. století. O. Bahan 

například rozvíjí černomořský koncept.Lypy, ale zároveň navrhuje vytvoření nového 

velkého regionu Střední Evropy. Dnistryansky a Gorbulin se více zaměřili na nové 
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politické problémy ukrajinského státu. Moderní ukrajinská geopolitika bohužel nemá 

mnoho zástupců, ty hlavní jsme popsali a rozebrali v této práci. 

Do roku 2014 byla ukrajinská geopolitika spíše poměrně slabo rozvinutá, ale po 

všech nových politických a ekonomických problémech se začala aktivně rozvíjet. 

Přestože spojení mezi politickou elitou a moderními ukrajinskými geopolitickými 

teoretiky zůstalo po celou dobu existence samostatné Ukrajiny od konce 20. století spíše 

slabé.  Pro rozvoj geopolitiky je velmi potřebné její praktické uplatnění a využití výsledků 

geopolitické analýzy ukrajinských vědců ukrajinskými politiky v mezinárodním působení 

státu a utváření mezinárodních vztahů. 

Hlavním objektem anglosaské, německé a ruské geopolitické školy je stát. Ale 

specifikou ukrajinské geopolitiky je, že ukrajinští politici a učenci často psali o národu 

bez vlastního státu. Výjimkou je ukrajinská revoluce v letech 1917-1921 a vytvoření 

Ukrajinské lidové republiky. Příklad ukrajinské geopolitiky lze jednoznačně vysledovat 

jasny vztah, kdy si národ vytváří vlastní autonomní a politický formace, mezi jeho 

inteligencí se začíná aktivně rozvíjet výzkum geopolitických otázek. Naopak geopolitika 

začne stagnovat, když národ ztratí svůj stát. 

Také v této práci jsme navrhli vlastní možnou klasifikaci ukrajinské geopolitiky 20. 

století, která zahrnuje následující typy: vojensko-politickou (Volodymyr Savčenko-

Bilsky a Mychajlo Kolodzinsky), filozoficko-politickou (Jurij Lypa, Mykhajlo 

Drahomanov, Mykhajlo  Hruševsky a Dmytro Doncov)  a geograficko-politickou (Stepan 

Rudnyсky). 

Euroasijský směr geopolitiky v ukrajinské politologii od počátku oranžové revoluce 

(konec podzimu 2004 - zima 2005) stagnuje a marginalizuje. To znamená, že pro většinu 

ukrajinských učenců byl tento směr pokračováním ruské zahraniční politiky a propagandy 

uvnitř Ukrajiny, což Ukrajině a ukrajinským občanům zjevně neprospělo. Vzhledem k 

dnešní době tyto euroasijské geopolitické myšlenky a myšlenky z konce 20. století a 

počátku 21. století zcela degradovaly na úroveň ruského mesianismu a slavjanofilství. A 

po roce 2014 se výzkum v tomto geopolitickém směru téměř úplně zastavil. 

Myslíme si, že evropské a černomořské směr v ukrajinské geopolitice se také téměř 

úplně spojily v jeden. Většina současných i možných spojenců Ukrajiny je v EU nebo 
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NATO. Proto se země Evropy a Ameriky staly hlavními ukrajinskými spojenci. Nyní ale 

mezi těmito oblasti stále existují určité rozdíly, například v černomořském směru je 

důležité, že Ukrajina usiluje o vytvoření nového geopolitického regionu nebo formace 

(formovani černomořského regionu (J. Lypa), Baltsko-Černomořská unie nebo federace 

(S. Rudnyсky) a vytvoření velkého regionu střední Evropy včetně s Běloruskem a 

Ukrajinou (O. Bahan)), ve kterém by zaujala vedoucí postavení. To znamená, že Ukrajina 

může vstoupit do EU a NATO, ale musí snažit zároveň rozvíjet své vlastní regionální 

projekty. Příkladem úspěšného geopolitického projektu je Lublinský trojúhelník 

(Ukrajina, Polsko a Litva), který má velký potenciál. Podle našeho názoru by se Ukrajina 

měla v tomto směru posunout dále a pokusit se vytvořit několik nových regionálních 

společných projektů. Například vytvořit případnou svaz nebo jiná možná formace 

Rumunsko-Ukrajina-Moldavsko, Ukrajina - Gruzie nebo Ukrajina- Ázerbajdžán -

Turecko. To znamená, že pro geopolitiky černomořského směru,  Ukrajina se musí stát 

součástí EU, ale vzhledem ke své geopolitické poloze nemůže být ukrajinský stát omezen 

pouze na dosažení členství v NATO a EU. Jako celý Kavkaz, Kubáň a přístup do Asie a 

Kaspického moře jsou pro Ukrajinu důležitými regiony, která je zase vylučuje z členství 

v EU. Tato geopolitická otázka ještě není vyřešena, ale nyní v Ukrajině převládá pozice 

evropského směřování, kde je prioritou vstup do EU a NATO. 

Myslíme si, tyto evropské a černomořské směry se staly možným základem pro 

vytvoření dvou pozic v moderní ukrajinské společnosti. Na základě evropského 

směřování se spojují ti Ukrajinci, kteří vidí budoucnost Ukrajiny pouze společně se 

zbytkem evropských států, a geopolitické posílení Ukrajiny spočívá ve spolupráci s nimi. 

Naproti tomu někteří geopolitiky a intelektuálové chtějí, aby Ukrajina neztratila svou 

nezávislost, a věří, že ukrajinský stát si může vytvořit vlastní geopolitický projekt nebo 

že by se jeho zájmy neměly omezovat na vstup do EU. 

Dalším zajímavým geopolitickým momentem jsou jaderné zbraně. Ukrajina je 

jednou z mála zemí, které dobrovolně odevzdaly jaderné zbraně. I když o statusu nebo 

použití jaderných zbraní se v ukrajinské politice velmi méně diskutovalo než o jeho ztrátě 

a Budapešťském memorandu. Například k tématu jaderných zbraní Gorbulin většinou 

psal, že Budapešťské memorandum bylo omylem Ukrajiny. Mezi Ukrajinci proto dochází 

ke konfliktu, zda odevzdání jaderných zbraní bylo správné nebo špatné rozhodnutí. A 

většina vědeckých publikací se týká toho, zda Ukrajina měla příležitost zachovat jaderné 
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zbraně. Válka s Ruskem urychlila vznik myšlenky, že kdyby Ukrajina měla jaderné 

zbraně, zastavila by Rusko. Ale tato témata o jaderně zbraní je silně zpolitizovaná a není 

středem zájmu ukrajinské geopolitiky. 

Válka s Ruskem silně ovlivnila volbu ukrajinské geopolitické orientace na Evropu, 

což Rusko velmi dráždí. Proto je pro Ukrajinu, jak kdysi napsal Doncov, konflikt s 

ruským státem je pro nezávislou Ukrajinu nevyhnutelný, obtížný a důležitý. 
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Summary 

 

We believe that any geopolitics of a nation-state is strongly influenced by such a factor 

as the existence of a nation or ethnic group of its own political entity, either in the form 

of an independent state or in the form of autonomy within another country. Ukraine was 

no exception, its geopolitics was strongly influenced by the political events of the early 

20th century and the Ukrainian Revolution of 1917-1921. Nationalist or, conversely, 

socialist ideology has also strongly influenced the formation of geopolitical concepts and 

ideas in Ukraine. 

The main object of Ukrainian geopolitics of the XXI century has become the Ukrainian 

state and its citizens. Modern geopolitics of Ukraine is largely based on the theoretical 

basis of geopolitical concepts of the Black Sea and European orientation of the twentieth 

century. O. Bahan, for example, develops the Black Sea concept of Lypa, but at the same 

time proposes to create a new large region of Central Europe. Dnistriansky and Gorbulin 

focused more on the new political problems of the Ukrainian state. Unfortunately, modern 

Ukrainian geopolitics has few representatives, the main ones of which we have described 

and analyzed in this paper. 

Until 2014, Ukrainian geopolitics was rather poorly developed, but after all the new 

political and economic problems, it began to develop actively. Although the connection 

between the political elite and modern Ukrainian geopolitical theorists has remained 

rather weak throughout the existence of independent Ukraine since the end of the 20th 

century. For the development of geopolitics, its practical application and use of the results 

of geopolitical analysis of Ukrainian scientists by Ukrainian politicians in the 

international operation of the state and the formation of international relations is very 

necessary. 

Analyzing the works of Stepan Rudnyсky and Jurij Lypa, we can identify their common 

geopolitical elements: 1) the existence and spread of national ideology and identity; 2) 

people's vision of their future; 3) the importance of national culture and identification as 

the main factors that can unite people in the defense of their state. 
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The main object of the Anglo-Saxon, German and Russian geopolitical schools is the 

state. But the specificity of Ukrainian geopolitics is that Ukrainian politicians and 

scholars have often written about a nation without their own state. An exception is the 

Ukrainian Revolution of 1917-1921 and the creation of the Ukrainian People's Republic. 

The example of Ukrainian geopolitics can be clearly traced to a clear relationship, where 

the nation creates its own autonomous and political formations, between its intelligence 

is beginning to actively develop research on geopolitical issues. On the contrary, 

geopolitics begins to stagnate when a nation loses its state. 

The war with Russia strongly influenced the choice of Ukraine's geopolitical orientation 

towards Europe, which greatly irritates Russia. Therefore, as Doncov once wrote, a 

conflict with the Russian state is inevitable, difficult and important for independent 

Ukraine. 
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Jmenný rejstřík 

1. Bahan Oleg Romanovych (1963) - ukrajinský literární kritik, publicista, politolog, 

vedoucí Vědecko-ideologického centra Dmytra Doncova. 

2. Doncov Dmytro Ivanovych (1883-1973) - významný ukrajinský publicista, politik, 

literární kritik a teoretik ukrajinského nacionalismu. Narodil se v Melitopolu 

(Ukrajina). Studoval v Petrohradě (1900-1907) a na vídeňské univerzitě (1909-1911). 

Byl předsedou Unie pro osvobození Ukrajiny (1914-1918), vedl Ukrajinskou 

telegrafní agenturu a Státní tiskovou kancelář (1919-1921), redigoval noviny 

„Zagrava“ (1923-1924) a „Literární a vědecké Bulletin "(1922-1939). [Vegaš, 2020: 

192] 

3. Drahomanov Mykhajlo Petrovych (1841-1895) byl známý ukrajinský veřejný a 

politický činitel, literární kritik, historik a publicista. Narodil se v Gadyachi (Ukrajina). 

V roce 1859 nastoupil na Fakultu historie a filologie Univerzity sv. Volodymyra v 

Kyjevě, kterou ukončil v roce 1863. Po roce 1873 pracoval jako docent na Katedře 

starověkých dějin Kyjevské univerzity a člen jihozápadní pobočky Kyjevské 

univerzity. Ruská geografická společnost. V roce 1880 začal vydávat časopis Hromada 

a v roce 1889 se stal profesorem obecných dějin na bulharské univerzitě v Sofii. 

[Vegaš, 2020: 178] 

4. Dnistryansky Myroslav Stepanovych (1961) -  ukrajinský vědec v oblasti politické 

geografie a geopolitiky, historické geografie. Doktor geografických věd. Doktor 

socioekonomických věd Ukrajinské svobodné univerzity v Mnichově. Profesor na 

Katedře geografie Ukrajiny ve Lvovské univerzitě. 

5. Gorbulin Volodymyr Pavlovych (1939) - ukrajinský politik a vědec. Doktor 

technických věd (1994), profesor (1995), akademik Ukrajinské národní akademie věd 

(1997). Poradce prezidenta Ukrajiny (od roku 1999), ředitel Národního institutu pro 

strategická studia (2014–2018). 

6. Hruševsky Mykhajlo Serhijovych (1866-1934) byl významný ukrajinský historik, 

archeolog, literární kritik, sociolog, publicista, veřejný a politický činitel a státník. 

Narodil se v Kholmu (nyní Chelm, Polsko). V roce 1886 absolvoval první klasické 

gymnázium Tbilisi (1886), historické oddělení historické fakulty univerzity sv. 

Volodymyra v Kyjevě (1890). Řádný člen Ukrajinské akademie věd (1923) a 
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Akademie věd SSSR (1929). Předseda ukrajinské ústřední rady a prezident Ukrajinské 

lidové republiky. [Vegaš, 2020: 182] 

7. Lypa Jurij Ivanovych (1990-1944) - známá ukrajinská veřejná a politická osobnost, 

spisovatel, publicista, lékař. Během své literární kariéry vydal asi 200 knih, článků, 

recenzí, překladů. V letech 1940-1942 spoluzaložil Ukrajinský černomořský institut 

ve Varšavě. Po přestěhování do lvovské oblasti v létě 1943 se stal jedním z aktivních 

účastníků ukrajinského národně osvobozeneckého hnutí. Od července 1944 byl 

lékařem v Ukrajinské povstalecké armádě. [Vegaš, 2020: 197] 

8. Rudnyсky Stepan Lvovych (1877-1937) - významný ukrajinský geograf a historik. 

Narodil se v Przemyślu (Ukrajina). V lednu 1901 získal titul doktora geografie. Během 

první světové války spolupracoval s Unií pro osvobození Ukrajiny a Ukrajinskou 

tiskovou službou ve Vídni, působil jako odborník a poradce vlády Západoukrajinské 

lidové republiky. Po porážce národně osvobozeneckého boje v letech 1917-1921 

emigroval do zahraničí. Žil ve Vídni, později v Praze (profesor na Karlově univerzitě, 

Německé univerzitě v Praze, Ukrajinské ekonomické akademii v Poděbradech). Od 

roku 1929 je akademikem Ukrajinské akademie věd. 

9. Savčenko-Bilsky Volodymyr (1868 - 1955) - ukrajinská vojenská postava, generál-

kornet flotily UNR a byl vedoucí Hlavní námořní správy ministerstva války. Pochází 

z Černihovské oblasti, nyní Ukrajina. Po porážce osvobozeneckých válek byl 

internován s jednotkami armády UNR v Polsku. V roce 1943 se generál stal jedním z 

iniciátorů vytvoření ukrajinské osvobozenecké armády jako součást Wehrmachtu. 21. 

září 1955 ve francouzském městě Abodant zemřel kavalír kříže Simona Petliury, 

generál-kornet Volodymyr Savčenko-Bilsky [Grycenko 2012: 102-105]. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Etnografická přehledová mapa Ukrajiny (mapa) 

  

Zdroj: Rudnycky Stepan. Primární zeměpis pro veřejné školy, 1919 (Рудницький Степан. Початкова 

географія для народних шкіл, 1919) https://porokhivnytsya.com.ua/2021/02/15/ethnographic-maps-of-

stepan-rudnytsky/ 

Příloha č. 2: Etnografická mapa Ukrajiny (mapa) 

 

Zdroj: Rudnycky Stepan. Ukrajina - naše rodná země, 1921 (Рудницький Степан. Україна — наш рідний 

край, 1921) https://porokhivnytsya.com.ua/2021/02/15/ethnographic-maps-of-stepan-rudnytsky/ 
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Příloha č. 3.1: Ukrajinský terén v Evropě (“Das Wohngebiet der Ukrainer in Europa) 

(mapa) 

 

Zdroj: “The Ukraine” № 1, 1915. https://porokhivnytsya.com.ua/2021/02/15/ethnographic-maps-of-

stepan-rudnytsky/ 

Příloha č. 3.2: Ukrajinský terén v Evropě (“Das Wohngebiet der Ukrainer in Europa) 

(zvětšená verze) (mapa) 

 

Zdroj: “The Ukraine” № 1, 1915. https://porokhivnytsya.com.ua/2021/02/15/ethnographic-maps-of-

stepan-rudnytsky/ 
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Příloha č. 4: Kavkazský region (mapa) 

 

Zdroj: Othjournal.com. Geopolitical Future of the South Caucasus, 2018.  

Příloha č. 5: Mapa Ukrajiny (mapa) 

 

Zdroj: Getty Images, Map of Ukraine.  
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Priloha č. 6: Hranice Ukrajiny, vyhlášené delegací Ukrajinské lidové republiky na 

pařížské mírové konferenci v roce 1919 (mapa) 

 

Zdroj: Internet Archive, UNR-Paris-1919  

Příloha č. 7: Mapa světa bydlení Ukrajinců v roce 1920 (mapa) 

 

Zdroj: Rádio Svoboda.. Žlutý klín. 2021.  https://www.radiosvoboda.org/a/zhovty-klyn-kozaky-

chumaky/31026869.html 
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