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I. Úvod

Tématem mé nevelké práce je geopolitické postavení Ukrajiny, velkého 

slovanského státu na východě Evropy. Ukrajina se před nedlouhou dobou oddělila 

od Ruska, se kterým tvořila jádro, na začátku devadesátých let 20. století 

rozpadlého, Sovětského svazu. Sovětský svaz byl především zdrojem imperiálních 

aktivit na celém Euroasijském kontinentě. Po zániku SSSR jeho touhy, zájmy a 

choutky převzala Ruská federace, jako jeho největší potomek. A právě к tomuto 

svému bratříčku se musí nově osamostatněný ukrajinský stát vymezovat. O 

mnoho větší sourozenec má zájem Ukrajinu mentorsky vést v dnešním světě a 

zároveň ji к sobě co nejvíce přivázat. Ukrajina i Rusko, ještě jako nedlouho 

z rodinného hnízda vyšlí sourozenci, pospolu založili nástupce v prostoru 

Sovětského svazu, Společenství nezávislých států, v jehož rámci se v současnosti 

střetávají. Společenství nezávislých států ale není jenom volným sdružením, 

Ruská federace se na jeho poli snaží integrovat všechny postsovětské státy do 

jedné struktury. To se mu však nedaří, i z důvodu ukrajinského odmítavého 

stanoviska. Ukrajina se v SNS dusí a má touhu integrovat se mimo tuto 

prapodivnou společnost. Snaží se tedy, mimo jiné z důvodu uniknout ruskému 

vlivu, přiblížit к opačné straně euroasijského kontinentu, к takzvanému Západu. 

Tedy především к Evropské unii а к Severoatlantické alianci. Obě tyto struktury 

mají od jisté doby zájem na ukrajinském postupu v jej ich směru a snaží se ji 

v něm podporovat. A zároveň i krotí tlaky Ruska vůči ukrajinskému státu.

Tento převládající ukrajinský státní zájem je ale narušován těžko 

potlačitelnou predispozicí Ukrajiny. Totiž její vnitřní nesourodostí a geograficko- 

politickou rozštěpeností. Ukrajina je rozdělena dvěma odlišnými, ba přímo 

opozičními zájmy, které se navzájem snaží potlačit. Tyto zájmy jsou zároveň 

geograficky rozloženy do dvou jednolitých nesourodých celků, mezi nimiž se 

nachází centrální oblast míšení těchto sil. Tyto celky tak vytvářejí Východní 

Ukrajinu a Západní Ukrajinu. Ta západní se snaží o udržení ukrajinské státní 

nezávislosti na Rusku a orientaci na Západ Evropy. Naopak ta východní má zájem 

na sepětí s Ruskou federací a orientuje se tedy na Východ.
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Tématem mé práce bude osvětlit a analyzovat geopolitický význam 

Ukrajiny a její potenciál na poli mezinárodních vztahů. Zároveň musím ukázat její 

politickou rozdvojenost a nejednotnost. Neposledně bych rád nastínil 

pravděpodobné scénáře budoucího vývoje Ukrajiny a jejích geopolitických 

možností. V první kapitole popíši, jakým způsobem došlo к rozpadu Sovětského 

svazu a osamostatnění Ukrajiny. Do druhé kapitoly jsem soustředil téma její 

rozštěpenosti. Ukáži v něm její geografické dělení, oblasti s autonomistickými 

snahami a vývoj celého štěpení od začátku devadesátých let. Tento rozbor mi 

pomůže vysvětlit, jak těžkou cestu za sebou Ukrajina v hledání příznivé 

budoucnosti má a jaké šrámy ji na této výpravě postihly. Ve třetí kapitole rozepíši 

její vztahy s jinými státy a snahy geostrategicky aktivních hráčů z úhlu pohledu 

od Ukrajiny a jejího regionu. Zároveň analyzuji možnosti, které se jí ze snah 

konkrétních hráčů nabízejí. Do čtvrté kapitoly jsem soustředil závěrečný výsledek 

analýzy v mé práci. Osvětlím celkový geopolitický význam Ukrajiny a nakonec i 

pravděpodobné scénáře, podle kterých se bude řídit ukrajinský vývoj v rámci 

mezinárodních vztahů a vývoj jejího geopolitického významu.

V celé práci se pokouším zodpovědět, jestli může Ukrajina vstoupit do 

svazku se Západní Evropou, aniž by tím uškodila zájmům Ruska. Jak se vyřeší 

střet geopolitických hráčů na území jejího regionu. Jaké důsledky poplynou 

z integrace Ukrajiny do euroatlantických struktur. A jaký význam má a bude mít 

Ukrajina v regionu, potažmo v celé Evropě.

К tématu své práce jsem jen těžko hledal vhodnou literaturu. Pokud nějaký 

opravdu vhodný zdroj existuje, je pak většinou dostupný jen v prezenční formě, 

zvláště v Ústavu mezinárodních vztahů na Malé Straně v Praze, či v Knihovně T. 

G. Masaryka Fakulty sociálních věd v Jinonicích. Opravdu nevhodnou pro hledání 

relevantních zdrojů se mi stala pražská městská knihovna, ve které jsem nenalezl 

dočista nic. Ale protože je mým bydlištěm Liberec, měl jsem tak к dispozici i 

výrazně lépe zásobenou libereckou vědeckou knihovnu.

Nejvíce mi к práci přišly vhod cizojazyčné knihy. A to od slovenského 

politologa Alexandera Duleby Ukrajina a Slovensko, jež byla vydána v roce 2000 

a z úhlu tohoto časového odstupu jsem к ní přistupoval. Užil jsem ji zvláště při 

rozboru vnitřní rozštěpenosti Ukrajiny a jejího politického vývoje. Druhá 

cizojazyčná kniha, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000 od Romana
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Wolczuka, vydaná v roce 2003, mi pomohla především к pochopení ukrajinských 

zahraničních vztahů a jejich dopadů na vnitřní soudržnost Ukrajiny. Pro téma 

vztahů Ukrajiny к Rusku a SNS jsem čerpal především z publikace Bohuslava 

Litery a kolektivu autorů Vzájemné vztahy postsovětských republik. Neposledně 

se mi к tématu hodila i nic neztrácející klasika geopolitické knihovny, Velká 

šachovnice od Zbigniewa Brzezinského, kterou jsem využil hlavně pro pochopení 

geopolitického významu vztahu Ukrajiny a Ruska. V dějinném vývoji v Ukrajině 

mi posloužila i kniha Olexandra Bójka, Nejnovější dějiny Ukrajiny. Těžké pro 

mne bylo sehnat literaturu, která by se alespoň trochu zabývala tématem 

ukrajinských vztahů к USA. Ani jeden z mých stěžejních zdrojů, tedy knihy od 

Duleby a Wolczuka, o této látce nezmínil zhola nic. Vhodnější se zdála být Velká 

šachovnice, ale ta v kapitolách o Ukrajině zmiňovala ve vztahu к USA jen 

zastaralé a vyprchalé informace a soudy. Nakonec jsem se musel pro toto téma 

spokojit s knihou Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století 

od Petra Suchého a kol. V ní jsem však nalezl jen minimum informací. Z těchto 

důvodů jsem přímý vztah Ukrajiny s USA nezpracoval a začlenil jsem jej do 

kapitoly o vztahu Ukrajiny a NATO, jelikož se americko-ukrajinské vztahy tvoří 

především skrze tuto Alianci.
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II

1. Osamostatnění Ukrajiny

1.1. Rozpad Sovětského svazu, vznik samostatné Ukrajiny

Na konci osmdesátých let dvacátého století se politický vývoj v Sovětském 

svazu začal zrychlovat. V rámci Gorbačovova vedení SSSR a jeho perestrojky a 

glasnosti docházelo к postupnému přeformulovávání pravomocí Sovětského 

svazu a svazových republik. Dokonce se schylovalo к změně ve svazové smlouvě 

mezi republikami. V tomto ovzduší nastoupila republiková vedení cestu к 

osamostatňování a stále častěji se ozývaly hlasy po změně statutu jednotlivých 

území.

Nejdále ve všech těchto snahách se nacházely pobaltské členské republiky, 

které volaly po vlastní nezávislosti. Do vlny nastoupila i Ukrajinská SSR a dne 

16. července 1990 schvaluje Nej vyšší sovět Ukrajinské SSR drtivou většinou 

Deklaraci o státní suverenitě Ukrajiny.1 Tato deklarace přiznala vyšší právní sílu 

ukrajinským zákonům před sovětskými. Navíc jeden z jejích článků mluvil o 

právu Ukrajinské SSR udržovat přímé vztahy se zeměmi mimo sovětský prostor a
• • • • • 9vyměňovat si s nimi diplomatické zástupce.

Nedlouho poté, 17. října 1990 Ukrajinská SSR a Běloruská SSR podepsaly 

Prohlášení o vzájemných vztazích, čímž oficiálně Ukrajina potvrdila své 

osamostatňující ambice. A 19. listopadu Ukrajina uzavřela podobnou smlouvu 

s Ruskou SSR a později i s dalšími sovětskými republikami.

Další rok, po moskevském pokusu o puč v srpnu 1991, jsou instituce 

Sovětského svazu ochromené a plnou iniciativu již přebírají svazové republiky, 

které dávají průchod svým odstředivým tendencím. V této vlně dne 24. srpna

1 Pro hlasovalo 355, proti 4 poslanci.
2 Ukrajinská SSR již před prohlášením suverenity udržovala částečné diplomatické aktivity a měla 
i vlastní zastoupení například v OSN či UNESCO. Tuto její zahraniční politiku však výrazně 
omezovalo moskevské ministerstvo zahraničí. Do této doby Ukrajina sama nemohla navazovat 
diplomatické styky s jinými státy.
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1991 pak ukrajinský Nej vyšší sovět deklaruje státní nezávislost přijetím Aktu o 

nezávislosti Ukrajiny.3 V něm se vyhlašuje úmysl vytvořit samostatný stát 

vystoupením ze SSSR. Účinnost Aktu se však podmiňuje lidovým referendem, 

vypsaným na 1. prosinec.

V souvislosti s prohlášením nezávislosti Ukrajiny byly sovětské vojenské 

jednotky převedeny pod jurisdikci Ukrajiny. Tím utržila velkou ránu sovětská 

bezpečnost. Ukrajina tím zabrala okolo 30% sovětských tanků, 20-30% 

pěchotních vozidel a 25% letadel na evropské straně Uralu. Kromě toho si činila i 

nárok na sovětskou černomořskou flotilu.4 Co se však stalo v pozdějších letech 

jedním z nej větších problémů, Ukrajina měla na svém území i sovětské jaderné 

zbraně. Do budoucna tak měla Ukrajina zaděláno na problém ve vztazích 

s Ruskem, hlavně kvůli jaderným zbraním a černomořské flotile.

Sovětský svaz přestává prakticky fungovat, a tak již  v této době jeho staré 

velmocenské ambice přebírají představitelé Ruské SSR, v jejímž čele stojí 

prezident Boris Jelcin. Ruské republikové vedení samozřejmě není nijak nadšeno 

z odstředivých tendencí svazových republik a snaží se na ně vyvíjet nátlak, aby 

setrvaly ve svazovém spojení, což nepřicházelo vhod hlavně Ukrajině.

Jak bylo dříve rozhodnuto, 1. prosince 1991 se koná celoukrajinské 

referendum o nezávislosti. V něm se přes 90% obyvatel vyslovuje pro nezávislost 

Ukrajiny. Zároveň stejné hlasování lidově volí prvního prezidenta republiky, stal 

se jím dosavadní předseda parlamentu Leonid Kravčuk.5 Ukrajina se tak přestala 

považovat za součást Sovětského svazu a nastoupila cestu samostatnosti.6 

Formálně však ještě stále existoval Sovětský svaz ajeho prezident Gorbačov.

Aby využila svých nových možností, podepisuje 6. prosince 1991 Ukrajina 

první smlouvu nezávislé Ukrajiny se státem mimo SSSR, smlouvu o sousedských 

vztazích a spolupráci s Maďarskem.7 Další smlouvy pak na sebe nedají dlouho 

čekat.

Zánik Sovětského svazu je již v prosinci nevyhnutelný. Z toho důvodu 8. 

prosince 1991 v Minsku spolu prezidenti Ruska, Ukrajiny a Běloruska (B. Jelcin, 

L. Kravčuk, M. Šuškevič), jako vůdci zakládajících zemí SSSR, vyhlašují

3 Schválen většinou 346 ze 450 poslanců.
4 Dohromady, při započítání jednotek černomořské flotily, zabrala Ukrajina okolo 450 letadel a 
1,24 tis. vozidel i s tanky. viz. Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 35
5 Kravčuk dostává přes 61% hlasů.
6 Pavlíček, Jirásková, Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy, str. 309
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ukončení platnosti Svazové smlouvy z roku 1922. Na Vánoce, 25. prosince pak 

sovětský prezident Michail Gorbačov rezignuje na svou funkci a tím ukončuje 

existenci Sovětského svazu.

Ještě předtím však spolu Rusko, Ukrajina a Bělorusko v Minsku 8. 

prosince při ukončení platnosti Svazové smlouvy zároveň uzavírají dohodu o 

vytvoření Společenství nezávislých států (SNS). Později 21. prosince v Alma-Atě 

do SNS vstupuje jedenáct nově osamostatňujících se států.8 Společenství 

nezávislých států se zrodilo jako zastřešující organismus, který měl převzít 

některé úlohy a prostředky bývalého SSSR. Vytvořením SNS se zabránilo 

chaotickému rozpadu SSSR a „vytvoření nebezpečného vakua ve chvíli, kdy 

deklarovanou nezávislost postsovětských států bylo nutno v praxi skutečně 

potvrdit některými praktickými kroky, jako rozdělením celosvazové armády 

apod.“9 Zároveň tato organizace hrála v počátku důležitou roli ve vztazích 

bývalých republik. Na její půdě se některé mezistátní problémy mírnily, jiné však 

eskalovaly.

1.2. Politický a ekonomický vývoj po vzniku Ukrajiny

Od prosince 1991 je Ukrajina uznávána jako nezávislý stát i mimo 

postsovětský prostor, к 1. ledna 1993 už 132 zeměmi.10 Později se stává členem 

mnoha různých mezinárodních organizací, společenství a programů, v lednu 1992 

je přijata do KBSE, v březnu 1992 vstupuje do Severoatlantické rady spolupráce. 

Na podzim 1995 se stává členem Rady Evropy. Do OSN naproti tomu Ukrajina 

přijímána být nemusela, protože zde již měla svého zástupce, od roku 1945.11

Po vzniku samostatné Ukrajiny se začala ukrajinská ekonomika ocitat v 

krizi. Chyběl efektivní plán ekonomické přeměny a hlavně cílené zásahy na její 

záchranu. Do konce roku 1993 výrazně klesala průmyslová výroba, silně se

7 Litera, a kol., Vzájemné vztahy postsovětských republik, str. 65
8 Do SNS však nevstoupilo Pobaltí, a Gruzie se stala členem až později.
9 Litera, a kol., Vzájemné vztahy postsovětských republik, str. 64
10 Bojko, Nejnovější dějiny Ukrajiny, str. 242
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zvyšovala i inflace. Navíc z dob SSSR zůstala struktura výrobních cyklů 

neuzavřená, téměř 80% ukrajinského průmyslu záviselo na importu chybějícího 

vybavení, výrobků a surovin dodaných z ostatních postsovětských států, hlavně 

z Ruska. A po praktickém rozpadu společného trhu postsovětských států nebyly 

ukrajinské podniky schopné nalézt jiné dodavatele. Tím zůstávala Ukrajina 

hospodářsky nadále silně svázána s postsovětskými státy, které stále častěji 

nesplňovaly své dříve dohodnuté dodávky. Rozvinula se i energetická krize, 

zapříčiněná hlavně závislostí na dodávkách ze států SNS. Například v roce 1992 

Ukrajina obdržela jen 20% z objednaného množství ropy ze států SNS.12 To 

zapříčiňovalo zvyšování cen energie a vůbec všech cen. Ukrajina byla navíc z 

80% procent závislá na dovozu ropy a zemního plynu přímo z Ruska. Co horšího, 

Rusko zneužívalo svůj vliv na energetickou politiku Ukrajiny a snažilo se o 

ekonomickou i politickou izolaci Ukrajiny.13

Do Ukrajiny se proti všem očekáváním zahraniční finance zrovna 

nehrnuly. Stav ukrajinské ekonomiky a hlavně odmítání ukrajinského parlamentu 

ratifikovat smlouvu START I podle Lisabonského protokolu z května 1992 nutil 

západní státy pohlížet na Ukrajinu s nedůvěrou. MMF, Světové bance ani 

soukromým zahraničním investorům se nechtělo do vkládání peněz do Ukrajiny. 

Oproti Rusku tedy Ukrajina získávala ze Západu jen minimum financí.14

Po vzniku samostatné Ukrajiny se začal hroutit i ukrajinský politický 

systém. Postupně se vytvořila tři na sobě prakticky nezávislá mocenská centra: 

prezident, Nejvyšší rada a vláda. „Současný ústavní systém se tak hodnotil jako 

neústrojný konglomerát prvků systému parlamentního, prezidentského a sovětské 

moci.“15 Rozpad a krize politického systému z velké části pocházela i ze zákazu 

KS. Její struktury v minulosti nejenže částečně suplovaly, ale i výrazně 

doplňovaly státní struktury. Po zákazu KS se systém začal hroutit a 

v postsovětských státech se musely vytvářet náhražky jednotlivých potřebných 

institucí. Ukrajinský politický systém se tak nacházel ve funkční krizi. Nejvíce 

výkonné moci měl v rukou prezident Kravčuk, jako státní prezident. Byl ale

11 Svého zástupce v OSN měli Sovětský svaz, Běloruská SSR a Ukrajinská SSR. Hlasy obou 
republik však byly samostatné jen oficiálně, prakticky patřily SSSR.
12 Bojko, Nejnovější dějiny Ukrajiny, str. 244
13 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 126
14 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 127
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omezený kontrolou vlády (Národní rada). Na místní úrovni představovali 

výkonnou moc zástupci prezidenta v jednotlivých místních správách (zřízeni od 

jara 1992), kteří vertikálně přenášeli výkonnou politiku do správních oblastí. 

Takováto správa byla silně centralizovaná a formálně podřízená prezidentovi. 

Paralelně к nim existovaly na místní úrovni výkonné výbory sovětů, podřízené 

parlamentu (Nejvyšší rada). Obě instituce si konkurovaly a suplovaly svoji 

činnost.

V létě roku 1993 se uskutečnily široké stávky, započaté v Doněcku a 

Lugansku na východě země a postupně se šířily i do středních částí Ukrajiny. 

Stávkující požadovali předčasné volby do parlamentu i nové prezidentské volby, 

což nakonec prezident Kravčuk i parlament přislíbili. Kvůli krizi vládní moci se 

jaly rychle přebírat větší iniciativu regionální elity. Začaly vypracovávat 

odstředivé plány regionálního rozvoje a centrální moc rychle ztrácela v regionech 

sílu. Největší iniciativu přebírala zvláště Krymská autonomní republika, 

Zakarpatsko a východní a jižní oblasti Ukrajiny, hlavně Doněcko, Lugansko, 

Záporožsko a Oděsko. V této celospolečenské a ekonomické krizi bylo v roce 

1993 přijato rozhodnutí o předčasných volbách do Nejvyšší rady i volbách 

státního prezidenta.

1.3. Výzvy před samostatnou Ukrajinou

Po osamostatnění se Ukrajina musela vypořádat s nej různějšími otázkami 

v ustavování samostatného státu. Otázkami takříkajíc důležitými pro národní 

bezpečnost.16 Jako první potřebovala zajistit vojenskou bezpečnost a vytvořit 

vlastní armádu. Ukrajina si nemohla být stoprocentně jistá, že ji Rusko nenapadne 

a nepokusí se toto „odstředivé území“ znovu připojit, ač to nebylo moc 

pravděpodobné, spíše by se ale mohlo pokusit připojit některé ukrajinské 

východní území či Krym. Navíc její územní integrita nebyla ani úplně bez hrozeb 

od vnitřních sil, ve východních a jižních částech Ukrajiny se soustředily proruské

15 Bojko, Nejnovější dějiny Ukrajiny, str. 242
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síly a zvláště na Krymu se mohly ke slovu dostat případně i zbraně, zvlášť, když 

se zde soustředila černomořská flotila. Neklid vzrůstal v Izmailsku a Černovicku, 

dokonce i v Zakarpatsku. A co víc, na západních hranicích, v Moldavsku se 

rozhořel konflikt, který se kdykoliv mohl rozšířit na ukrajinské území, zvlášť když 

někteří představitelé Podněsterska horovali pro zabrání Izmailska a Čemovicka. 

Tato území měli v hledáčku i někteří ultranacionalističtí představitelé Rumunska. 

Výstavba ukrajinské armády samotná nebyla příliš náročná, krom jedné z jejích 

složek, konkrétně námořnictva. V případě jeho výstavby se otevřel s Ruskem spor

o naložení se sovětskou černomořskou flotilou a vytvoření ukrajinské 

námořnictva se tak výrazně časově protáhlo.

Další z bezpečnostních otázek se stalo zajištění ukrajinské politické 

bezpečnosti, tedy politické stability, vytvoření či dotvoření některých státních 

institucí, přijetí nové ústavy a sjednocení státu na nějakém ideovém základě. 

Nedlouho po osamostatnění se ale v Ukrajině rozlila ústavně-politická krize, která 

stát paralyzovala. Což navíc iniciovalo odstředivé tendence v regionech a posílení 

autonomismu.

Neposledně šlo i o to v nové Ukrajině zabezpečit ekonomiku. Tedy ji 

stabilizovat, rozvinout tržní systém a transparentní hospodářské prostředí. A co 

víc, hlavně ji  zbavit totální závislosti na ekonomikách a zdrojích jiných 

postsovětských států, zvláště na Rusku, a najít a přiblížit alternativní zdroje 

energoproduktů, tedy ropy a zemního plynu. Ale i tato část národní bezpečnosti se 

nacházela po vzniku samostatného státu v krizi, a skoro se dá říci, že úplně 

zkolabovala. Navíc se s Ruskem rozhořela „tarifní válka“, která příliš kladných 

bodů státní ekonomice nepřidávala.

16 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 8-12
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2. Rozštěpenost Ukrajiny

2.1. Politický vývoj a vývoj regionálního štěpení na Ukrajině

V politické a ekonomické krizi, která dostoupila svého vrcholu na podzim 

1993 se začala rozkládat i tzv.strana moci, tedy jednotná politická síla, která vedla 

Ukrajinu od jejího osamostatnění. Tato síla sjednotila skoro všechnu bývalou 

republikovou komunistickou nomenklaturu a v čele republiky přispěla к odtržení 

samostatné Ukrajiny od SSSR.17 Patřili к ní první prezident Kravčuk, předseda 

parlamentu I. Plušč, i pozdější premiéři L. Kučma а V. Fokin. Tato moc, jež ke 

konci existence SSSR nechtěla přijít o svá privilegia Gorbačovovou perestrojkou, 

si po vzniku samostatné Ukrajiny hrála na svém hřišti a šlo jí hlavně o vlastní vliv. 

Tato komunistická elita dovolila před nedávnem i zákaz Komunistické strany 

Ukrajiny po pokusu o puč v srpnu 1991, protože ji již  ke svému postavení ve státě 

nepotřebovala. Zákazem strany se pro tuto nomenklaturu nic nezměnilo, v čele 

státu samozřejmě nadále setrvala, jen se oficiálně zřekla své minulosti.

V parlamentě měla pohodlnou většinu 239 poslanců z 450, kterou prosazovala 

sobě vhodné zákony a nepohodlné blokovala a tím brzdila i reformy. Vládnoucí 

moc si navíc kvůli neexistenci zákona o privatizaci sama začala přerozdělovat 

státní majetek.

První krizi na konci roku 1992, odstoupení prvního premiéra Fokina kvůli 

skandálům zpronevěřování státního majetku, ještě strana moci přežila. Druhou 

krizi na podzim 1993 již následovalo štěpení strany moci. Po nástupu do 

premiérské funkce začal dělat premiér Kučma celkem úspěšnou politiku proti 

tunelování státních podniků, což nebylo vhod části vládnoucí moci. Navíc začal 

prosazovat větší integraci Ukrajiny v SNS, což se zas nelíbilo národně- 

demokratické opozici v parlamentě i jiným silám strany moci. Největší rozhořčení 

vyvolaly Kučmou a Kravčukem podepsané protokoly v Masandře na Krymu v 

září 1993, kdy se Ukrajina částečně zavázala vykompenzovat ukrajinský

17 Hlavním důvodem к snaze osamostatnit se na moskevském ústředí byla neochota ztratit staré 
pozice za Gorbačovovy politiky přestavby.
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energetický dluh vůči Rusku prodejem části ukrajinské poloviny černomořské 

flotily Rusku. Kučma byl donucen odejít z premiérského postu, ale s ním odešla i 

stejně smýšlející část strany moci, která se začala štěpit. Kučma spolu s jinými 

založil středo-levicový Meziregionální blok reforem, který se v zahraniční politice 

orientoval na SNS, ve vnitřní politice byl spíše centristický. Stejně tak byla 

parlamentem vyjádřena vůle po odstoupení prezidenta Kravčuka po jednom jeho 

excesu s pochybným záměrem výdeje státních obligací. Strana moci se rozštěpila 

na příznivce statu quo v čele s Kravčukem a lidi předsedy parlamentu I. Plušče, 

který si dal za cíl změnit vedení strany moci.18

Bylo nakonec rozhodnuto o konání předčasných prezidentských i 

parlamentních voleb na jaro a léto 1994. Parlament v listopadu 1993 schválil nový 

volební zákon, který zakládal většinový volební systém namísto dosavadního 

poměrného. Nový volební zákon zavedl většinový systém s jednomandátovými 

obvody, kde к vítězství v prvním kole bylo třeba kandidátovi nadpoloviční počet 

hlasů a alespoň padesátiprocentní účast voličů. Do druhého kola postupovali dva 

nejlepší kandidáti a zase musela být padesátiprocentní účast voličů.19

Národně-demokratické síly byly do roku 1994 jen v opozici ke straně 

moci. Nejvíce příznivců měly v západních částech Ukrajiny, kde se zrodily 

myšlenky na osamostatnění Ukrajiny od SSSR. Jejich dominantními oblastmi jsou 

v současnosti hlavně Lvovská, Ivano-Frankovská a Temopolská správní oblast 

v Haliči, tedy oblasti nejvíce národně uvědomělé. Tyto síly měly od počátku v 

„programu“ osamostatnění Ukrajiny. Ke konci existence SSSR tedy podporovali 

stranu moci v čele s Kravčukem proti centrální sovětské moci. Národní demokraté 

se vzhlédli v západních demokratických myšlenkách a v orientaci Ukrajiny na 

Západ. Vždy bylo součástí jejich nacionalismu odmítání ruského imperialismu, 

v současnosti tedy odmítají ruský vliv na ukrajinskou ekonomiku a politiku, 

zároveň odmítají i integraci v rámci SNS, kterou berou jako potencionálního 

zloděje ukrajinské suverenity. Je to směr, jehož součástí je  více politických stran a

18 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 132-134
19 Tento systém byl velice náročný na účast voličů. Kandidátů v jednom obvodě bylo v průměru 13 
a celkem logicky zde byla hrozba toho, že voliči, jejichž kandidát neprojde do druhého kola, ke 
druhému kolu hlasování jednoduše nepřijdou a tudíž nebude zvolen plný počet poslanců, viz.
Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 142
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hnutí. Součástí tohoto směru jsou i ultranacionalistická hnutí s výrazně 

nacionalistickými cíli, vedle nichž se ustavily i polovojenské organizace jako 

Ukrajinská národní sebeobrana (UNSO). Tato polovojenská organizace se 

účastnila i bojů v Podněsteří (Moldavsko), Abcházsku (Gruzie) a Čečensku 

(Ruská federace) vždy na straně proti Rusům.20

Po nepodařeném puči v srpnu 1991 byla zakázána sovětská KSSS i její 

ukrajinská pobočka Komunistická strana Ukrajiny (KSU). Její představitelé se 

zřekli své komunistické minulosti a nadále setrvali u moci jako tzv. strana moci. 

Nižší vrstvy staré komunistické strany se ale jaly založit si svá levicová hnutí 

(např. Socialistická strana Ukrajiny, SSU v listopadu 1991) a kritizovat vládní 

garnituru. Jejich program padnul na úrodnou hlavně půdu ve východních, jižních 

a centrálních oblastech Ukrajiny. Centrální moc kritizovali hlavně kvůli jejímu 

zřeknutí se socialistických ideálů a jejímu opojení mocí. Později ale s nárůstem 

nespokojenosti ve společnosti začaly růst i požadavky na zrušení zákazu 

komunistické strany. Vládnoucí garnitura nemohla než souhlasit, a tak byla v říjnu 

1993 KSU obnovena. V programu pak měli komunisté i socialisté plnou integraci 

Ukrajiny do SNS, obnovení zpřetrhaných hospodářských i politických vazeb 

postsovětských států a ukončení permanentních rozmíšek s Ruskem. Ve většině 

těchto programových cílů se potkávali s Kučmovým Meziregionálním blokem 

reforem. Oba směry viděly nástroj ke stabilizaci situace Ukrajiny v rozvíjení 

spolupráce s Ruskem a v SNS.

Strana moci zaujímala centrálnější pozici mezi levicí a pravicí. Měla 

v programu zahraničních vztahů přidružené členství v SNS, žádnou plnou 

integraci. Naproti tomu směřovala zároveň na západ к integraci do evropských 

struktur jak hospodářských tak bezpečnostních. Ve vnitřních otázkách to к nim 

patřili pragmatici, kteří chtěli spíše udržet stávající stav vnitřních věci a 

nezastávali zrovna radikální reformy.

Obyvatelstvo západních částí Ukrajiny tak volilo spíše pravicové strany s 

cílem oddělení se od minulosti neintegrací do SNS a plnou samostatností 

Ukrajiny. Obyvatelstvo východních oblastí naopak ve většině inklinovalo к 

levicovým stranám s cíli obnovy starých sovětských hodnot a jistot, což nešlo

20 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 135-140
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jinak než orientací na Rusko a SNS. Voliči, kteří hlasovali pro stranu moci, 

prakticky hlasovali pro status quo a žádnou výraznou změnu.

Kupodivu těžko se ukazovaly rozdíly v politických táborech na jednom 

ukrajinském vnitropolitickém tématu, v té době zrovna kulminujícím. Byla to 

krymská otázka a z toho plynoucí otázka krymského osamostatnění.

V parlamentních volbách roku 1994 к ní ultranacionalisté samozřejmě 

přistupovali jako к problému ukrajinského národa a jednoznačně odmítali 

jakékoliv pokusy Krymu o autonomii či dokonce o samostatnost. Stejně rozhodně 

к němu přistupovali i národní demokraté. A dokonce i strana moci, jako uskupení 

pragmatických patriotů, se v tomto tématu přikláněla к pravici. Naproti tomu 

levice spolu s Kučmovci zas tento problém raději přecházela. Pokud ale nakonec 

byla nucena se к němu vyjádřit, nečekaně se shodla s pravicovými oponenty na 

udržení státu pohromadě, autonomii by Krymu ale klidně dopřála. Z toho lze 

jednoduše usuzovat, že pokud šlo o otázku územní integrity ukrajinského státu, 

všechny politické tábory vystupovaly, ač nerady, vždy jednotně a trvaly na 

územní celistvosti Ukrajiny. A tento trend v ukrajinské politice přetrvává až do
v  * 2 1  •• • • •  • • •současnosti. V ukrajinské vnitřní politice pak platí, že pravicový politik ve svém 

důsledku prosazuje státní unitarizmus a centralizmus, naproti tomu levicový 

politik se dostává celkem automaticky na pozici státního decentralismu, často 

spěje až к federalismu.

Parlamentní volby na jaře 1994

Ve dvou kolech parlamentních voleb (prvních po vzniku samostatné 

Ukrajiny) březnu a dubnu 1994 bylo zvoleno jen 338 ze 450 poslanců parlamentu. 

Parlament vznikl sice neúplný, ale přesto pro více než dvoutřetinovou zaplněnost
'У'Х •zasedání schopný. Kvůli velké části nezávislých se zprvu těžko určovalo, jaké 

frakce měly kolik poslanců, nakonec se ale všichni utřídili. Většinu mělo 172 

levicových či levicově-centristických poslanců (z nich 27 poslanců Kučmova 

středově-levicového Meziregionálního bloku reforem), ti měli v plánu státní

21 Pokud tedy v případě nedávné „Oranžové revoluce“ někteří analytici mezinárodních vztahů 
spekulovali o možnosti rozpadu Ukrajiny na dva samostatné státní celky, že byli daleko od pravdy.
22 Dle Duleby Krym v roce 1994 prakticky dosáhl konfederalismu. viz. Duleba, Ukrajina a 
Slovensko, str. 158
23 Do dalších voleb v roce 1998 se však ani přes pravidelné doplňující volby úplně nezaplnil.
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dirigismus a v zahraniční politice prosazovali změnu ke spolupráci s Ruskem a 

plné integraci v SNS. V opozici к levici byli pravicově-centrističtí a pravicoví 

poslanci v počtu 122. Ti naopak chtěli prosadit ekonomické reformy, zachovat 

nezávislost Ukrajiny na Rusku a přiblížit ji к Evropě a západním strukturám. 

Zbylých 44 poslanců nepatřilo к žádnému z bloků. Levice se tedy stala v novém 

ukrajinském parlamentě, oproti tomu starému většinovou silou.24 Získala 

nej důležitější posty i s předsedou parlamentu -  socialista Alezander Moroz. 

Strana moci získala v novém parlamentě asi 77 poslanců, ale již se na ní 

podepsalo rozdělení na Kravčukovce a Pluščovce, takže se rozdělili do obou 

velkých frakcí. Pluščovci se vydali ve směru s centristickou levicí a Kravčukovci 

s centristickou pravicí.

A jak se v parlamentních volbách roku 1994 rozkládaly politické 

preference ve volební geografii? Podle A. Duleby se preference ve volbách 

rozdělily do tří skupin, tedy levice, pravice a zástupců bývalé strany moci; až na 

základě pozdějšího parlamentního členění se vytvořily jen dvě frakce - levice a 

pravice. V těchto parlamentních volbách byly skoro dvě třetiny pravicových 

poslanců zvoleny právě na západě Ukrajiny. Pravice zvítězila 

v západoukrajinském Lvovsku, Rovensku, Temopolsku, Ivano-Frankovsku a 

Cernovicku, dále v centru v městě Kyjevě, a pak ve východoukrajinském 

Poltavsku. V západoukrajinském Volyňsku bylo shodné vítězství pravice a strany 

moci.

Levice získala vítězství ve všech východních a jižních hraničních 

oblastech, nejvíce v Doněcku a Lugansku a samozřejmě i na Krymu. Z centrálních 

oblastí levice pobrala jen tři. A nej zajímavější je, že žádný mandát nezískala 

v žádné ze západoukrajinských oblastí, krom Černo vička, což vypovídá o tom, že 

pokud chtěl Západoukrajinec volit federalizační síly, volil radši stranu moci.

A jako poslední volební frakce se dá vyčlenit bývalá strana moci, která 

vyhrála v západoukrajinském Zakarpatsku a Volyňsku, v centrálním Kyjevsku,
V Tí

Zitomirsku, Vinnicku, v jižním Nikolajevsku a ve východním Dněpropetrovsku.

24 Ve starém parlamentě měla většinu strana moci a A. Duleba vyhodnocuje, že její poslanci, ač 
bývalí komunisté, byli vlastně centristy. viz. Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 149
25 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 158-163
26 Volební geografie parlamentních voleb 1994 viz. Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 158-163
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Volební obvody nikde nepřesahovaly správní oblasti, tudíž bylo snadné 

určit regionální rozdíly ve volebních výsledcích a jejich prostorové rozložení. 

Ukrajinské voličstvo se v prvních parlamentních volbách samostatné Ukrajiny 

prakticky rozdělilo na dvě části s protikladnými politickými hodnotami a 

voličskými preferencemi, které se scelovaly do jednolitých oblastí. Na západní 

Ukrajině, hlavně v Haliči, se tedy voličstvo vyjádřilo spíše pro pravici a tudíž 

unitární stát, zatímco na východě a na jihu země bylo pro federalizovaný stát, 

který má v programu levice. Na východě to bylo samozřejmě podmíněno velkou 

ruskou menšinou, která dlouhodobě tenduje ke spolupráci s postsovětským 

prostorem. Tyto výsledky samozřejmě reflektují nejen odlišný historický vývoj 

jednotlivých oblastí, ale potažmo i závislost východoukrajinského průmyslu na 

hospodářském sblížení s postsovětskými zeměmi. Do budoucna musela každá 

vládnoucí kyjevská moc počítat s takovýmto hodnotově odlišným rozdělením
• • 97státu a pokoušet se o politický konsensus.

Ve vztahu к Rusku a SNS se obě politické oblasti nejvíce vyhraňovaly. 

Levice samozřejmě chtěla užší, hlavně hospodářskou, spolupráci s Ruskem a SNS 

a soudobý stav, který se vyznačoval prakticky oddělením od tohoto prostoru 

viděla jako cestu к stále většímu rozvratu ekonomiky, jež byla v důsledku teprve 

nedávného osamostatnění Ukrajiny závislá na východních sousedech. Naproti 

tomu pravice viděla v integraci v SNS a v užší spolupráci s Ruskem ohrožení 

ukrajinské samostatnosti, už takto byla Ukrajina na Rusku a SNS závislá. Recept 

viděla pravice v další neintegraci do SNS nebo dokonce ve vystoupení z tohoto 

společenství a obrácení se směrem na Západ. Jako řešení ekonomických problémů 

měla к ruce radikální ekonomické reformy a zároveň orientaci na Evropu a její 

hospodářské struktury.

Prezidentské volby v létě 1994

Další významné politické štěpení Ukrajinské národa proběhlo ve stejný 

rok v létě při prezidentských volbách. Do druhého kola postoupili centrista

27 V Luganské a Doněcké správní oblasti proběhla dokonce v období voleb místní referenda 
(organizovaná místním vedením) o federalizaci. V Lugansku bylo pro federalismus 90% a 
v Doněcku skoro 80%. Mimo to v otázce ustavení ruštiny jako druhého státního jazyka bylo pro 
90%, respektive 87% a v otázce plné integrace Ukrajiny v SNS se vyjádřilo kladně 90%, 
respektive skoro 89% hlasujících, viz. Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 158
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Kravčuk, s unitárními cíli ve svém politickém programu, a levicový Kučma, který 

měl v plánu posílení integrace do SNS a hospodářskou spolupráci s Ruskem. 

Ukrajina se pak opětovně rozdělila na dvě části s rozdílnými preferencemi, 

západní Ukrajina volila Kravčuka, východní zase Kučmu. Při 70% účasti byl 

v červenci 1994 ve druhém kole zvolen novým prezidentem Leonid Kučma s 52 

procenty proti Kravčukovi s 45 procenty. Výsledek prezidentských voleb ukázal 

„zákonitost’, že na Ukrajině bude vládnut’ ten, kdo si získá na svoju stranu

sympatie obyvatel’stva početne najsilnejších východných a južných oblastí
28 • • státu“, i když tyto měly jen těsnou většinu.

I když byl Kučma zvolen levicovým táborem, rychle se jeho zásadám 

zpronevěřil a začal ve vnitřní politice Ukrajiny prosazovat centralistickou politiku.

V regionech neměl ale moc možností, jak svou vůli prosazovat. Prezident ztratil 

díky nedávné reformě místní správy vliv na místní administrativu, od června 1994 

totiž byli zrušeni prezidentští zástupci v místních správách. Regionální lídři byli 

zvoleni v místních přímých volbách v červnu 1994, neplatil již  princip jejich 

jmenování prezidentem jako za Kravčuka. Tudíž na ně prezident ztratil vliv, státní 

správa se nedávno nastoupeným kurzem výrazně decentralizovala. Na místní 

Rady měl nej větší vliv státní parlament, který byl vlastně Nejvyšší Radou a tudíž 

mu byly tyto orgány podřízeny. Decentralizovaná místní správa posilovala moc a 

vliv regionálních elit. Místní parlamenty měly zákonodárnou a zároveň výkonnou 

moc, kterou přebraly od nedávno zrušených prezidentských zástupců.

Kučma po svém zvolení musel nastoupit cestu nadstranické politiky.

V této situaci vytvořil při prezidentovi Radu regionů, v níž byli členy šéfové 

všech správních oblastí včetně města Kyjeva, Sevastopolu a republiky Krymu. 

Tím vyšel vstříc místním elitám v rámci dohody s nimi. Zároveň ale měl v plánu 

do budoucna pod sebou postupně vytvořit silný systém vertikální moci, primárně 

za účelem upevnění státu a státní moci.

Zahraniční politika nového prezidentství

V zahraniční politice došlo v prvním prezidentském období ke konsensu 

mezi prezidentem, levicovou vládou (premiér V. Masol) i většinově levicovým

28 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 175
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parlamentem. Zájmy Ukrajiny, formulované novým ministrem zahraničí H. 

Udovekem, byly primárně v Rusku a SNS, potom v Polsku a Maďarsku a nakonec 

i v Bulharsku a Pobaltí. Prezident Kučma také cítil jako jednoznačnou prioritu 

vztahy s postsovětským prostorem. V červenci 1994 bylo podepsáno ukrajinsko- 

ruské memorandum při parlamentní delegaci v Moskvě, v němž byla vyjádřena 

myšlenka partnerských vztahů obou států, oba státy si vytvoří vztahy na 

vzájemných bilaterálních dohodách i dohodách v rámci SNS. V SNS pak bylo 

podepsána řada dohod, zvláště v oblasti základních vývojových principů v SNS a 

vytvoření Mezistátního ekonomického výboru.

Po nástupu Kučmy v roce 1994 došlo ke změně i v ruském přístupu ke 

Krymu. Rusko, při změně ukrajinské vládní politiky ve vztazích к Rusku, začalo 

Ukrajinu ujišťovat o tom, že Krymská otázka je ukrajinskou vnitřní otázkou a 

Rusko se do ní nebude vměšovat. A to z důvodu celkového vývoje ukrajinsko- 

ruských vztahů a většího směrování Ukrajiny do SNS, ale zároveň i v souvislosti 

s čečenskou válkou.

Významným úspěchem v hospodářském vývoji Ukrajiny je zavedení 

moderního platebního systému se západní pomocí, především MMF, SB a USA. 

Ten pomohl Ukrajině dostat se z těžkých ekonomických krizí. Zároveň sjeho 

pomocí se v Ukrajině učinila měnová reforma a zavedla nová měna -  hřivna 

v listopadu 1996. A podle A. Duleby tento systém, který Ukrajinu odděluje od 

finanční oblasti SNS, také učí ukrajinské podnikatele národnímu patriotizmu. 

Podle něj se i etničtí Rusové v Ukrajině pomalu stávají ukrajinskými patrioty, a v 

budoucnosti nebudou třeba sdílet se svými západními spoluobčany silný 

proevpropský zájem, ale již  hlavně nebudou myslet na nějakou autonomii v jejich 

východním regionu.29

Nová ústava roku 1996

Kučma postupně nabíral ke svému postu různé ústavní pravomoci. A 

v návrhu ústavy, která se již delší dobu plánovala, prosazoval ještě větší 

pravomoci pro prezidenta a vertikální strukturu výkonné moci podřízené až po 

místní správu prezidentovi. V jeho návrhu se měly místní rady přetransformovat
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do orgánů místních samospráv a dostat výkonné pravomoci. Jejich předsedové by 

byli podřízení prezidentovi, ale posílily by se jejich pravomoci. Proti tomu brojil 

parlament, kterému více vyhovoval dosavadní stav. Sice se mu v praxi regionální 

elity vymkly z rukou, ale i takhle měl na ně větší vliv než v případě zavedení 

Kučmových požadavků. Největší odpor к takovým změnám měla levice. 

Následně přijatá Malá ústava z 8. června 1995 se stala jen dočasnou ústavou.30 

Vytvořila vlastně Kučmou prosazovaný prezidentský systém s výraznou 

dominancí výkonné moci.31 Plnohodnotná ústava z 28. června 1996 byla pak 

prakticky opětovným schválením Malé ústavy a platí dodnes.32

Parlamentní volby roku 1998

Před parlamentními volbami roku 1998 se znovu změnil volební zákon. 

Starý „supervětšinový“ volební systém nedovolil úplně zaplnit parlament až do 

zvolení toho nového. Nový volební systém byl smíšený. Polovina parlamentu se 

volila poměrným systémem se vstupní klauzulí 4%, druhá polovina většinovým 

v jedno mandátových obvodech (přičemž byla zrušena podmínka nadpoloviční 

voličské účasti).

V parlamentních volbách v březnu 1998 byl netradičně zvolen úplný 

parlament. Nejsilnější byli obnovení komunisté (KSU, Petro Symonenko) s 25%. 

Levice získala 185 poslanců, centristé okolo 151 poslanců a 114 poslanců bylo 

nezávislých.33

I v těchto volbách se potvrdila ukrajinská volební geografie, kdy levice 

získala nejvíce procent ve východních a jižních oblastech Ukrajiny. Naproti tomu

29 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 294-295
30 Tzv. Ústavní dohoda bezprecedentně byla prakticky dohodou o ústavě mezi parlamentem a 
prezidentem.
31 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 220
32 Podle Duleby je ukrajinský prezidencialismus inspirovaný prezidencialismem ruské ústavy
z 1993. Ukrajinský prezidencialismus fixuje obecně postsovětské poměry (podobně jako v Rusku), 
kdy v parlamentních volbách dominuje radikální levice. Parlament má tedy spíše formální 
charakter a výkonná moc je prováděna především prezidentskými dekrety. „Postsovietske režimy, 
sú svojím spósobom stabilně -  stoja na privatizovanom majetku, centralizovanej výkonnej moci, 
dekorativnych parlamentoch, mediálne ,zmagořených občanoch' a televizii. Sú stabilně, len -  
miernepovedané -  trocha inak ako vo vyspelom demokratickom svete.“ viz. Duleba, Ukrajina a 
Slovensko, str. 232
33 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 226-229
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radikální pravice se do parlamentu nedostala a v západních oblastech jí hlasy 

přebraly pravicově umírněné formace.

Vnitřní vývoj Ukrajiny po roce 1998

V přímých prezidentských volbách v říjnu a listopadu 1999 se vítězem 

ve druhém kole stal Kučma s 56%.34 Znovu se ve výsledcích projevila volební 

geografie Ukrajiny s trvajícím rozložením. Za Kučmova prezidentství ekonomika 

nejdříve značně stoupla, od roku 1998 ale zase výrazně klesala, přesto ale Kučma 

vyhrál volby. Primárně proto, že se centristicko-levicoví politici neshodli na 

společném kandidátovi. Ale kupodivu vyhrál Kučma také proto, že vedl politický 

boj nedemokratickými metodami. Ke konci svého prvního prezidentského období 

Kučma začal posilovat svou moc nejen ve smyslu centralizace státu, ale také 

nelegálním způsobem. Z Ukrajiny postupně udělal skoro autoritářský režim, 

v němž měl největší moc on jako prezident.

Rozložení volebních sil na východní levici a západní pravici zůstalo 

zachováno i v pozdějších parlamentních volbách v březnu 2002 a v březnu 2006. 

Levice i pravice nadále udržují své rozdílné programy. Prozápadní pravice na 

západě Ukrajiny se stále snaží o integraci s euroatlantickými strukturami. A levice 

nadále pokračuje ve svých snahách o silnější vazby na Rusko a SNS. Vystihuje to 

i krok levicového vlády premiéra Janukovyče v září 2003, kdy Ukrajina 

deklarovala možný zájem na vytvoření jednotného ekonomického prostoru 

s Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem.

Ke konfrontaci obou rozdílných regionů došlo na přelomu listopadu a 

prosince 2004, kdy došlo к volbě prezidenta. Levicový vítěz druhého kola voleb 

Janukovyč byl nařčen z falšování voleb a v ulicích Kyjeva došlo к prozápadním 

demonstracím. Proti zvolení Janukovyče protestovaly hlavně západní oblasti 

země. Některé východní správní oblasti naproti tomu vypsaly konání referenda o 

autonomii, ta se však nakonec nekonala. Nejvyšší soud zrušil výsledky druhého 

kola prezidentských voleb, a tak druhé kolo bylo zopakováno na konci prosince

34 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 235
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2005. Prezidentem se pak 23. ledna 2005 stal prozápadní kandidát Juščenko. Tyto 

události byly později označeny za „Oranžovou revoluci.“35

Způsob konce SSSR a jeho rychlý pád, nedávali vůbec prostor pro 

zformování nových, demokratických elit. Starý režim nepadl celospolečenskou 

revolucí, jako ve většině západoevropského postkomunistického prostoru, samy 

komunistické elity sovětských států zařídili jeho pád.36 Tyto v programu neměly 

primárně cíl, kterým se chlubily středoevropské revoluční síly, tedy svržení 

starého komunistického režimu; jejich programem byl jen nacionalismus a svržení 

sovětské nadvlády. Změna režimu a mocenských struktur znamenala jen 

okrajovou záležitost. U moci tedy i potom zůstaly staré postkomunistické 

(exkomunistické) kádry, které jediné měli к vykonávání vládní a správní moci 

potřebné znalosti, praxi a sílu. Revoluční novokádrové hnutí, Ruch, se vytvořilo 

jen v Haliči a Volyni. S podporou jen v této části státu se pak nestalo celostátním 

antirežimním hnutím. Staré elity nezůstávaly jen v samotné centrální vládě 

v Kyjevě, kde se držely „zuby nehty,“ ale také směrem dolů po hierarchickém 

žebříčku až к místním správám. Tam ani nebylo jiné možnosti, než možnosti 

vedení těmito kádry kvůli ještě výraznější neexistenci demokratických vůdců než 

na celostátní úrovni. Ze starých struktur plynula krize politického systému, ale i 

státní ekonomiky. Nově se vytvářející demokratická elita byla příliš slabá ne to, 

aby do krize výrazněji zasáhla.

Demokratické figury se začaly spontánně vytvářet až pod působením těch 

starých a za fungování „nového“ režimu a vznikající pluralitní demokratické 

společnosti. Výrazněji se začínají projevovat až v posledních letech. Dobrým 

příkladem je tzv. Oranžová revoluce v Ukrajině, která proběhla na přelomu roku 

2004-2005. Samostatnější vystupování demokratických „revolucionářů“ je 

praktickým důsledkem v minulosti nedotažené změny ukrajinského politického 

systému. Ten je třeba reformovat, ale nejenom jej, je  potřeba změnit i celé 

kulturně-společenské klima ve státě.

35 viz. článek Jak šly dny oranžové revoluce, Aktuálně.cz, 21.11.2005, 
http://aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=2802
36 К dalekosáhlé výměně v zemích postsovětského prostoru došlo jen v pobaltských republikách.
37 V Ukrajině tedy ke změně struktur došlo spíše jen na centrální úrovni, navíc jen povrchově, na 
místní úrovni dále fungovaly místní sověty s kompetencemi ze starého režimu.
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V oranžové revoluci se po dlouhé době ukázaly rozpory mezi východním a 

západním regionem Ukrajiny. Někteří komentátoři dokonce předvídali, že by se 

Ukrajina nakonec mohla rozpadnout. To se však nestalo, a podle mého názoru to 

ani nebylo možné. Oba regiony sice mají rozpory ve své zahraniční orientaci a 

někdy i rozpory v náhledu na vývoj vnitřních věcí Ukrajiny, ale přesto oba mají 

zájem na jednotné a stabilní Ukrajině. V budoucnu se Ukrajina může 

bezproblémově konstituovat, pokud jí bude vládnout vláda konsensu mezi oběma 

regiony. A tento konsensus by měl být založen na obraně nezávislosti před cizími 

tlaky.

2.2. Regionální členění Ukrajiny

Za dob sovětské Ukrajiny si rusifikovaná ukrajinská vedoucí komunistická 

nomenklatura vydobyla silné postavení a stala se jednou z nej silnějších 

mocenských sil v SSSR. Po zániku SSSR a vzniku samostatné Ukrajiny tato elita
• • • zůstala v tomto státě u moci, nenastoupila zde к moci žádná nová elita. Narozdíl 

od středoevropských postkomunistických států, kde к výměně došlo, tady zůstala 

stará elita příliš silná na to, aby byla vyměněna, protože to byla právě ona, která 

mocensky zaštiťovala odchod Ukrajiny ze Sovětského svazu. Po vzniku nového 

státu ale začala konzervovat výdobytky starého režimu a celá země se pomalu 

dostávala do krize režimu, do nefunkčnosti státu.39 Stará elita se snažila 

pokračovat v unitárním vedení státu, protože to byl jediný přístup к vedení, který 

měla v krvi. Zároveň ale kvůli pomalému rozkladu státu a ekonomiky ztrácela 

к takové politice síly a nástroje. V této době si společnost začala prakticky žít jen 

tak vedle své vládnoucí moci, obě se sobě navzájem vyhýbaly. Výstižně: „...mezi 

vládou a obyvatelstvem se vytvořily velmi specifické vztahy -  ,vztahy 

vzájemného nevměšování se.“‘40 A tak v této situaci začaly nabývat na významu 

regionální elity a jejich vlastní zájmy. S postupem času, jak se regionální elity 

profilovaly, v některých oblastech se začaly prosazovat autonomistické tendence.

38 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 104-106
39 Po první dva roky samostatného státu.
40 Bojko, Nejnovější dějiny Ukrajiny, str. 243
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Jinde dokonce, tak jako na Krymském poloostrově, se představitelé oblasti 

uchýlili až к prosazování separace od samotného ukrajinského státu.

Ukrajina je oficiálně tvořena čtyřiadvaceti správními oblastmi, Krymskou 

autonomní republikou, a Kyjevem a Sevastopolem -  dvěma městy 

s republikovým významem. Prakticky se ale Ukrajina skládá ze tří od sebe 

rozdílných regionů, které se liší hlavně svým politickým zaměřením, podmíněným 

jejich rozdílnou historií a do současnosti přecházející národnostní skladbou. Tyto 

regiony se po dlouhou dobu ukrajinské historie vyvíjely relativně samostatně. 

Postupně se ale vlivem historických okolností spojily do jednoho celku, tedy 

Ukrajiny v současných hranicích. Dnes jsou souhrnně označovány jako západní 

Ukrajina, centrální Ukrajina a východní a jižní Ukrajina.41

Jak jsem již naznačil, tyto regiony se odlišily hlavně vlivem historie. První 

z nich je západní Ukrajina, tvořená historickým Haličem, Volyňí a Zakarpatském. 

Právě tato část Ukrajiny se vyvíjela po nej delší dobu samostatně od zbytku 

Ukrajiny.42 Halič a Volyň v minulosti patřily к Rakousku-Uhersku a po první 

světové válce se staly součástí Polska. Až к roku 1939 byla tato území připojena 

к Ukrajinské SSR, když Sovětský svaz vtrhnul do Polska. Zakarpatsko naproti 

tomu bylo až do roku 1945 součástí ČSR a po válce se na základě smlouvy ČSR 

se Sovětským svazem stalo ukrajinským územím. Význam tohoto regionu pro 

Ukrajinu je spíše politický než hospodářský, protože region sehrál významnou 

úlohu v osamostatnění Ukrajiny v devadesátých letech dvacátého století. V 

osmdesátých letech se zde znovuzrodily myšlenky na ukrajinskou samostatnost a 

toto území založilo pevné jádro nacionalistických hutí.

V geografické opozici к prvnímu regionu je východní Ukrajina 

s Charkovskem, Podněpřím a historickým Donbasem a jižní Ukrajina 

s významným Krymským poloostrovem a širokým čemomořským přímořím. A 

zase v opaku к západnímu regionu význam těchto oblastí je  pro Ukrajinu 

primárně hlavně hospodářský, nachází se zde velká průmyslová centra v Donbasu 

a Podněpří. Tento region primárně hospodářsky spojuje Ukrajinu s Ruskem a

41 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 95
42 Takovouto tezi však mohu vyslovit, jen pokud nebudu z tří základních ukrajinských regionů 
vydělovat malé oblasti, jako jsou Krym, Zakarpatsko, Čemovicko a Izmailsko. Právě tyto byly 
nejpozději připojenými územími к celku Ukrajiny.
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ostatními postsovětskými republikami, v sovětských dobách hrál pro SSSR velmi 

důležitou hospodářskou roli jako tzv. „Jižní metalurgický komplex.“ Zároveň 

v jižní Ukrajině jsou pro ekonomiku důležité černomořské přístavy jako Oděsa a 

Sevastopol. To vše pak zajišťuje regionu nejen velký hospodářský význam, ale 

z toho i vyplývající důležité politické postavení v rámci Ukrajiny. Donbas byl 

historicky velmi důležitou částí starého carského Ruska a následně i SSSR kvůli 

svým nerostným ložiskům, hlavně kovům a černému uhlí, z toho důvodu pak 

podlehl i silné rusifikaci jdoucí ruku v ruce s industrializací. A právě v dobách 

Sovětského svazu Donbas „zároveň ako „železný pilier ZSSR“ bol liahňou 

straníckej industriálnej nomenklatúry celozvázového významu.“43 Tak jako se 

rusifikoval východ hlavně ve dvacátých a třicátých letech 20. století, tak na jižní 

Ukrajině se převážně ruské obyvatelstvo začalo zabydlovat už od konce 18. 

století, kdy byl poražen Krymský chanát a jeho území bylo připojeno к Rusku. 

Z těchto důvodů jsou východní a jižní Ukrajina tedy vysoce rusifíkované a co víc, 

většina z ruské menšiny v Ukrajině je situovaná právě do těchto oblastí.

Posledním regionem je centrální Ukrajina, čítající Pravobřežní a 

Levobřežní Ukrajinu a Kyjevskou oblast. Region byl ruskou součástí již  od 17. 

století, a spolu s východní Ukrajinou byl označován jako tzv. „Malé Rusko.“

V tomto regionu se vlivy východních a západních částí země mísí.

Jak je Ukrajina rozdělena ve tři rozdílné regiony, Kyjev pak spíše 

jen jako historické centrum centrální Ukrajiny jen těžko sceluje velkou Ukrajinu 

pod svou správu. Rozdílnost tří ukrajinských regionů má samozřejmě velký vliv 

na formování vnitřní politiky Ukrajiny. A vláda v Kyjevě musí přihlížet hlavně 

к prvním dvěma regionům a nacházet mezi jejich požadavky kompromis, což není 

vždy nejjednodušší. Rozložení a zájmy těchto regionů ale ovlivňují i ukrajinskou 

zahraniční politiku a to musí kyjevská vláda vždy při jejím formulování zohlednit. 

„Zároveň z týchto charakteristik vyplývá, že geopolitická rozdielnosť jednotlivých 

častí Ukrajiny spósobuje a bude spósobovať každému mocenskému centru 

v Kyjeve problémy integrity štátu.“44

43 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 98
44 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 98
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2.3. Sudetoidní zóny

Jak jsem již  naznačil, v Ukrajině se zároveň dají vyčlenit i menší od celku 

rozdílná území, takzvané „sudetoidní zóny“, jak říká Alexander Duleba.45 Jsou to 

právě ta nejmladší ukrajinská území, připojená mezi lety 1940 a 1954 a ještě plně 

s celou Ukrajinou nesrostlá. Patří mezi ně oblast Černovicka a Izmailovska, 

Zakarpatsko a mezi všemi vyčnívající Krymský poloostrov. Tato území zastávají 

velmi rozdílné politické preference a jejich regionální elity mají často (od Kyjeva) 

velmi odlišnou představu jak naložit se „svěřeným“ územím. I při formulování 

své politiky к nim, ač velmi malým územím, se musí ukrajinská centrální vláda 

snažit zohlednit jejich rozdílnou historii a etnickou a politickou skladbu. A jak se 

tato „nová“ ukrajinská území snaží politicky odlišovat uvnitř velkého ukrajinské 

státu, tak opakem к nim jsou zbylá „nová“ území, západoukrajinský Halič a 

Volyň, která ve vztahu к centru vyvíjejí silnou loajalitu, jsou stále pro 

unitarizovaný stát a „hlasují pro Kyjev.“

Těmito dvěma posledními oblastmi se ve své práci nehodlám více zabývat, 

důležité pro mou práci jsou první čtyři, tedy Krym, Zakarpatsko, Čemovicko a 

Izmailsko. A proč? Tyto oblasti se neodlišují jen ve vztahu ke kyjevskému centru, 

ale ve svém důsledku vytvářejí i zahraniční politiku Ukrajiny, ač ne většinou 

samy jako činné subjekty zahraničních vztahů, ale jako jejich objekty. Rád bych je 

tedy popsal podrobněji.

Krymská republika

Nejvýznamnější ze sudetoidních oblastí Ukrajiny je bezesporu krymská 

oblast, zabírající celý Krymský poloostrov a mající v současnosti statut autonomní 

republiky v rámci státu. Po osamostatnění Ukrajiny se stal budoucí státoprávní 

statut Krymského poloostrova jedním z nej větších problémů ukrajinské územní 

integrity a jednou z největších sporných otázek ve vtahu к Rusku. К problému 

statutu Krymu se navíc zpočátku pojil i problém vlastnictví černomořské válečné

45 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 99
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flotily po Sovětském svazu.46 Krymský poloostrov je vysoce rusifikovaný47 a 

navíc kvůli své strategické poloze a kvůli stanovišti již  zmíněné sovětské 

čemomořské flotily byl pro Rusko vždy důležitým územím. Ale Ukrajina se 

osamostatnila a pro Rusko je nevlastnictví Krymu ohromná ztráta, protože se na 

něm nacházejí důležité přístavy, které ruské námořnictvo potřebuje pro ukotvení 

své části bývalé čemomořské flotily, mezi všemi zvláště Sevastopol, o jehož 

statutu se také vedly dlouhé spory.48

Toto území bylo už od konce 18. století administrativně součástí Ruska, 

v letech 1921-1946 získalo autonomní statut v rámci Ruska a až roku 1954 bylo 

připojeno к sovětské Ukrajině.49 Po jeho nabytí v 18. století jej začala carská 

vláda správa rychle rusifikovat, zvláště po tom, co odešla velká část původních 

tatarských obyvatel. Později po válce nastal další odsun krymských Tatarů50 a 

došlo к další vlně rusifikace oblasti.

Již v září 1990 krymská oblastní rada v Simferopolu přijala rezoluci o 

nutnosti přeformulovat státní statut Krymu, a to na základě referenda. V lednu

1991 se v Krymské oblasti konalo referendum, v němž se 80% procent 

obyvatelstva vyslovilo pro autonomii Krymu. Nezúčastnili se jej ale krymští 

Tataři, kteří v té době požadovali možnost návratu pro všechny vystěhované 

Tatary.

Ukrajinský parlament 12. února 1991 zřídil Krymskou Autonomní SSR, 

v rámci Ukrajiny. „Obnovení autonomie představovalo z hlediska bývalé územní 

příslušnosti Krymu krok, v jehož důsledku se mohla oživit diskuse o tom, které ze 

sovětských republik má být Krym v budoucnu podřízen.“51 Krymský parlament 

pak 4. září 1991, po vyhlášení nezávislosti Ukrajiny ukrajinským parlamentem, 

vyhlásil svrchovanost Krymu v rámci Ukrajiny. Když se pak 1. prosince 1991 

konalo celoukrajinské referendum, i Krym a i samostatný Sevastopol pak

46 Tento problém nastíním později, až v kapitole o vztazích Ukrajiny s Ruskem.
47 Z obyvatelstva na Krymu tvoří v současnosti 58% Rusové, 24% Ukrajinci a 12% krymští Tataři, 
viz. Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 29
48 Toto téma také vysvětlím až v kapitole o vztazích s Ruskem.
49 Baar, Národy na prahu 21. století, str. 146-147
50 Za války, když Němci obsadili krymský poloostrov, byly v oblasti zformovány jednotky 
krymských Tatarů, které pomáhaly Němcům v boji proti Rusům. Po válce byli krymští Tataři 
kolektivně obviněni ze zrady a v květnu 1944 začala akce, během níž bylo z Krymu vystěhováno 
přes 400 tis. lidí. V roce 1967 byla tato deportace úřady vyhlášena za nezákonnou. Tataři se na 
konci existence SSSR začali sami navracet na Krymský poloostrov.
51 Litera, a kol., Vzájemné vztahy postsovětských republik, str. 68
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hlasovali pro nezávislost Ukrajiny, i když hlasy pro (54% Krym, 57% Sevastopol) 

byly o něco níže než celostátní průměr (90%).52

Nehledě na výsledky referenda, oddělenost od Ruska se po osamostatnění 

Ukrajiny nelíbila zvláště krymským etnickým Rusům. A po tom, co Ukrajina 

iniciovala jednání o rozdělení sovětské černomořské flotily a hlavně o otázce, 

jestli se může ruská část flotily v budoucnu usadit v Sevastopolu, Rusko začalo 

„naoplátku“ podporovat krymské Rusy v jejich „krymském patriotismu“ a 

zároveň se snažilo zpochybnit legálnost předání Krymu krajině v roce 1954. Pro 

rusko ale bylo hlavně výhodné rozdmýchávání neklidu krymských nacionalistů, 

který mu pomáhal v jeho politice vůči Ukrajině. Začalo zde sílit hnutí, které 

požadovalo osamostatnění Krymu a případné připojení к Rusku či suverénní 

začlenění do SNS jako samostatného státu.

Ukrajinský parlament navíc schválil 29. dubna 1992 zákon o statutu 

autonomní republiky Krym. Nato krymský parlament 5. května vyhlásil státní 

samostatnost Krymské republiky a 6. května přijal ústavu Krymu (některé její 

články byly v rozporu s ukrajinskou ústavou). Do ukrajinského vnitřního 

problému se navíc začali vkládat i představitelé Ruska, tedy hlavně ruský 

parlament, který odmítal platnost dohod, na jejichž základě byl Krym roku 1954 

předán Ukrajině. Na to ale ukrajinská strana nereflektovala. A 30. června pak 

ukrajinský parlament přijal zákon o rozdělení pravomocí mezi orgány státní moci 

Ukrajiny a Krymu. V září 1992 pak krymský parlament přizpůsobil sporné články 

krymské ústavy té ukrajinské. Tím skončila první fáze konfliktu.

Separatismus ale nadále zůstal v srdcích krymských obyvatel. Mimo to se 

oddělil i krymský politický systém od celoukrajinského také tím, že krymské 

politické strany krom jedné se ani nesnažily získat celostátní registraci.

Od léta 1993 se začal problém zase rozehřívat. 17. června 1993 byla 

v Moskvě podepsána ukrajinsko-ruská dohoda, jíž se deklaroval zájem na řešení 

problému černomořské flotily, aby mohly být doformovány ruské a ukrajinské 

námořnictvo. Na to ale zareagoval 9. července 1993 ruský parlament, když

deklaroval Sevastopol jako ruské město a základnu jednotné černomořské flotily.

Ukrajina samozřejmě protestovala. Problém Krymu se tím jednoznačně stal 

mezinárodní otázkou -  otázkou mezi Ukrajinou a Ruskem.

52 Litera, a kol., Vzájemné vztahy postsovětských republik, str. 68
53 Litera, a kol., Vzájemné vztahy postsovětských republik, str. 69
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Nové kolo sporů se roztočilo 16. února 1994, kdy se konaly volby 

prezidenta Krymu z rozhodnutí krymského parlamentu. Prvním prezidentem 

Krymu se stal Jurij Meškov jako lídr proruského bloku „Rusko“. V programu 

tohoto bloku bylo zapojit Krym do SNS, bez ohledu na Ukrajinu, maximalizovat 

spolupráci s Ruskem a pokud to bude nutné, vyhlásit i nezávislost na Ukrajině a 

zapojit se do bezpečnostních struktur SNS.54 Tento vývoj samozřejmě nahrával 

Rusku, které tím získalo spojence, s nímž se dalo tlačit na Kyjev v otázce 

čemomořské flotily a jiných sporů s Ukrajinou. Byl to partner к Rusku velmi 

loajální. Prezident Kravčuk byl naproti tomu obviňován pravicí a částí strany 

moci z neschopnosti zakročit proti krymskému separatismu. Parlament mu tedy na 

začátku roku 1994 odhlasoval výjimečné pravomoci v otázce Krymu a Kravčuk 

Meškovovi pohrozil vyhlášením výjimečného stavu na Krymu v případě 

protiústavních kroků Meškova.

Krymský parlament ale 20. května 1994 obnovil krymskou ústavu ve znění 

z května 1992. Krymští poslanci zároveň požadovali pro krymské obyvatele 

možnost dvojího občanství, mského a ukrajinského, a také vytvoření vlastních 

krymských vojenských jednotek.

Při červencových celoukrajinských prezidentských volbách roku 1994 pak 

Krymané dali jednoznačně hlasy Kučmovi, protože doufali, že bude přistupovat 

к řešení jejich požadavků více kladně. Nestalo se tak a Kučma hlásal nedělitelnost 

ukrajinského území. Mezitím na Krymu došlo к ústavní krizi mezi krymským 

parlamentem a krymským prezidentem, čehož využil ukrajinský prezident i 

parlament a v březnu a dubnu 1995. Kyjevským centrem byla zrušena krymská 

ústava i úřad krymského prezidenta a Krym byl deklarován jako součást Ukrajiny, 

autonomie mu byla zachována.

V březnu 1996 pak ukrajinský parlament potvrdil novou krymskou ústavu 

přijatou krymským parlamentem v průběhu roku 1995, s výjimkou několika 

článků. A nakonec ukrajinská ústava z června 1996 sama určuje statut Autonomní 

republiky Krym, její ústavní orgány a jejich pravomoci. Zároveň ponechává 

Sevastopolu zvláštní statut města republikového významu (stejně jako má Kyjev).

I poté se krymští regionální představitelé snažili různými způsoby o 

separaci od Ukrajiny, ale nikdy již tak intenzivně. Dokonce i původní důrazná 

podpora z ruského parlamentu se výrazně zmírnila, pravděpodobně hlavně proto,

54 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 145
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že se Rusko v té době dostalo hlouběji do čečenského konfliktu a změnil se tedy 

názor ruských představitelů na podobné cizí vnitrostátní konflikty. Ruští 

představitelé začali Ukrajinu ujišťovat o tom, že Krymská otázka je ukrajinskou 

vnitřní otázkou a Rusko se do ní nebude vměšovat.

Trvale se pak situace se uklidnila po dohodě s Ruskem na rozdělení 

černomořské flotily a pronájmu vojenského přístavu v Sevastopolu Rusku v roce 

1997. V problému Krymu se tedy nakonec prosadil princip neměnnosti hranic a 

Krymská autonomní republika je nadále součástí Ukrajiny. V budoucnu se ale 

ještě bude muset krymský problém řešit. Minimálně jednou v roce 2017, kdy má 

vypršet smluvní doba na pronájem největšího. krymského přístavu Sevastopolu 

pro ruské námořnictvo. Pokud do té doby nenastane v oblasti nějaký nečekaný 

zvrat, téma se pravděpodobně znovu otevře s velkou silou.

Zakarpatsko

Zakarpatsko bylo historicky vždy odtržené od Ukrajiny vlivem Karpat, 

které směrovaly jeho vazby směrem к jihu a západu, tedy do oblasti bývalých 

Uher. Rozdílné historické, kulturní a hlavně demografické podmínky dávají 

zakarpatskému obyvatelstvu autonomistické tendence. К nim tíhlo jako součást 

Rakouska-Uherska i Československa. Na krátko získalo vlastní autonomii od 11. 

října 1938 do března 193 9.55 Pak existovala mezi 15. a 17. březnem 1939 

samostatná Karpatská Ukrajina, kterou ale zabralo Maďarsko. V roce 1945 bylo 

připojeno к sovětské Ukrajině a významný vliv na něj tedy začal utvářet Lvov 

jako centrum Haliče.

Po vzniku samostatné Ukrajiny, hospodářském a politickém rozkladu státu 

a pokusech kyjevských elit o centralizaci se zakarpatská elita začala 

osamostatňovat a volat po autonomii a federalizaci státu. Ještě 1. prosince 1991 

spolu s volbou prezidenta hlasovali Zakarpaťané o možnosti vzniku zakarpatského 

samosprávného území a 78% se jich vyjádřilo pro.56 Žádný autonomní statut ale 

nakonec Zakarpatsko nedostalo. Pak zakarpatská elita slevila z požadavků a 

začala požadovat alespoň ekonomickou autonomii. V listopadu 1993 byl 

ukrajinským parlamentem zamítnutý návrh zakarpatské Oblastní Rady lidových

55 Kvaček, České Dějiny II, str. 134
56 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 110
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poslanců na statut svobodné ekonomické zóny. Až prezident Kučma v prosinci

1998 Zakarpatsku pomocí dekretů přiznal zvláštní hospodářská práva a práva 

v oblasti investic.57

Mimo tento hospodářský autonomismus, artikulovaný zakarpatskými 

elitami formovanými především v časech sovětské Ukrajiny, v Zakarpatsku ještě 

působí etnické rusínské hnutí s politicky směrovanými autonomistickými 

požadavky, stupňovanými do separatistických cílů.58 Tato elita navazuje spíše na 

předsovětské období dějin Zakarpatska a vznáší etnické a politické požadavky, 

směřující až к separatismu. Sdružuje se ve Společnosti Podkarpatských Rusínů. 

Ta v deklaraci z 29. března 1990 požaduje navrácení autonomního statutu z let 

1938-3959 a reflektování výsledku referenda z prosince 1991. Oficiálně je jejich 

hlavním požadavkem uznání Rusínů jako samostatného národa, tedy etnické 

odlišení od ukrajinského národa. A později i vyhlášení nezávislosti Podkarpatské 

Rusi, kdy by pak tento stát měl dokonce podle některých názorů požádat o 

členství v SNS (Společenství nezávislých států).60 Snahy Společnosti 

Podkarpatských Rusínů se ve slovanské společnosti Zakarpatska nesetkávají 

s příliš velkým zájmem.61 A určitě by se Zakarpaťané nedali v budoucnosti zlákat 

ani pro samostatný zakarpatský stát na rusínské bázi.

Je ale možné, že při zhoršování ekonomické a kulturní situace 

Zakarpaťanů může v budoucnu dojít ke sjednocení stanoviska vedoucí elity 

Zakarpatska s názory rusínských představitelů а к příklonu obyvatelstva 

к myšlence samostatnosti. Jestli nějaký obrat ve společnosti nastane, záleží jen na 

přístupu Kyjeva к této otázce а к otázce prozřetelné územní autonomie.

Cemovicko a Izmailsko

Poslední z odlišujících se sudetoidních zón jsou Cernovicko a Izmailsko. 

Tyto dvě oblasti, nebo spíše jejich území, náležely až do roku 1940 Rumunsku,

57 Snahy zakarpatské elity o ekonomickou autonomii mohou také plynout z faktu, že právě 
zakarpatský Užhorod je významným tranzitním uzlem produktovodů ve střední Evropě.
Prosazovat ale tento úhel pohledu na věc osamostatňování Zakarpatska by již mohla být čistá 
spekulace.
58 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 112-123
591 když tehdy v rámci federace s Českem a Slovenskem.
60 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 114
61 Jen asi 28% Zakarpaťanů věří v existenci samostatného národa Rusínů. viz. Duleba, Ukrajina a 
Slovensko, str. 122
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kdy je začal okupovat Sovětský svaz a posléze je připojil ke svému území, tedy 

к Ukrajinské SSR. Od té doby jsou předmětem sporů mezi Ukrajinou (či SSSR) a 

Rumunskem. Čemovicko je samostatnou správní oblastí v západní Ukrajině, 

sousedící s Ivano-Frankovskem, Temopolskem a Chmelnickem a v minulosti 

patřilo Rumunsku jako Severní Bukovina a severní Besarábie, kdežto Izmailsko 

v jihovýchodní Ukrajině je nyní součástí oděské správní oblasti a je  to vlastně 

jižní část historické rumunské Besarábie.62 Po osamostatnění Ukrajiny si tyto 

oblasti nárokovalo Rumunsko a rozvinulo okolo celé otázky a otázky legálnosti 

připojení těchto území к Ukrajině dlouhotrvající spor.63

A to přesto, že i tyto dvě oblasti v ukrajinském referendu o nezávislosti 1. 

prosince 1991 hlasovaly jednoznačně pro nezávislost na SSSR. V Černovicku 

hlasovalo pro 92,8% obyvatel a v Oděsku 85,4% obyvatel.64 Je ale pravda, že 

rumunská menšina v oblastech Černovicka a Izmailska hlasování bojkotovala.

Spor o oblasti byl ukončen až v roce 1997 uzavřením Dohody o 

sousedských vztazích a spolupráci mezi Ukrajinou a Rumunskem. Touto dohodou 

a následnými zpřesněními byla celá sporná otázka mezi Rumunskem a Ukrajinou 

uzavřena a Rumunsko uznalo ukrajinskou územní integritu a přestalo si nárokovat 

tyto oblasti. Tím se Ukrajina konečně dostala z hrozby rozložení svého západního 

území.

Nicméně v obou oblastech nadále zůstává velká menšina etnických 

Rumunů. Ti byli na samém počátku ukrajinské samostatnosti „zmobilizování“ 

rumunskou vládou a na pozadí sporů samotné rumunské vlády s Ukrajinou i oni 

požadovali spojení s mateřským Rumunskem. Nicméně rumunská vláda svou 

menšinu „hodila přes palubu“ ve vidině brzkého členství v NATO65 a přestala od 

roku 1996 požadovat přehodnocení územního statutu těchto oblastí. Jenže 

rumunská menšina se nevzdávala a sama požadovala alespoň autonomní statut. 

Avšak ani autonomii jim  ukrajinská vláda nepřiřkla, jen deklarovala ve smlouvě 

s Rumunskem z června 1997, že ukrajinským Rumunům přizná rozsáhlá práva.

Přiznáním větších minoritních práv pak ukrajinská vláda alespoň dočasně

nasytila touhu rumunské menšiny po autonomii na Kyjevě. Do budoucna se ale

62 Centrální část Besarábie byla Sovětským svazem připojena к Moldavsku.
63 Celému sporu se věnuji více v kapitole o vztazích Ukrajiny s Rumunskem.
64 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 85
65 Pro pozvání к jednáním o členství v NATO muselo Rumunsko ukončit územní spory se svými 
sousedy.
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nedá vyloučit, že rumunská minorita nebude znovu požadovat zlepšení svého 

statutu. К tomu by mohlo dojít hlavně v případě, že by se opětovně v samotném 

Rumunsku dostala ke slovu nacionalističtější vláda, která by znovu začala 

ultimativněji podporovat požadavky etnických Rumunů v okolních státech. Po 

vstupu Rumunska do NATO, jenž se uskutečnil v roce 2004, ale pravděpodobně 

к takovémuto vývoji nedojde.
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3. Vztahy se sousedy, snahy geostrategickvch hráčů

3.1. Východ

Vztah Ukrajiny к geopolitickému Východu je samozřejmě velmi úzký, 

protože i sama Ukrajina je vlastně jeho součástí. Ale již  v začátcích své 

samostatnosti se snažila od této světostrany víceméně odtrhnout. Je to tím, že ve 

svém důsledku svazky se státy postsovětského prostoru Ukrajinu svazují a 

omezují. A to hlavně vztah к dominantnímu státu tohoto prostoru, Rusku. Když 

Ukrajina při zániku Sovětského svazu vstoupila do Společenství nezávislých států, 

udělala tak proto, že doufala v ekonomickou, politickou, vojensko-bezpečnostní i 

kulturní budoucnost tohoto svazku. Budoucnost se ale ukázala jinak a ukrajinští 

představitelé se zděšením zjistili, že hluboká integrace v tomto společenství by 

Ukrajinu mohla vrátit do původního postavení ruského podřízeného, v jakém se 

nacházela v SSSR. Z toho důvodu ukrajinští představitelé začali přistupovat 

к integraci v SNS velmi opatrně a stejně tak i ve vztahu к Rusku. Právě Rusko, 

jako praktický nástupce SSSR převzalo i mocenské ambice Sovětského svazu a 

nadále si chtělo udržet dominantní vliv v tomto prostoru, tedy v SNS. To političtí 

představitelé ukrajinského státu vycítili a snažili se od svazků s Ruskem a SNS 

odpoutat.

3.1.1. Rusko

Největším sousedem Ukrajiny je Rusko, které má třikrát více obyvatel a 

skoro třicetkrát větší rozlohu.66 Vztahy s Ruskem zaujímají a pravděpodobně ještě 

dlouho v budoucnu budou zaujímat největší část ukrajinské zahraniční politiky. 

Hned po osamostatnění se Ukrajina sama snažila dokončit proces
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osamostatňování, což jí Rusko ztěžovalo svou snahou o udržení co největšího 

vlivu v Ukrajině. Takže od začátku existence samostatné Ukrajiny vznikaly mezi 

oběma státy větší či menší konflikty.

Mimo to vztahy obou zemí totiž byly od počátku poznamenány 

povýšeneckým přístupem Ruska ještě ze sovětských dob: na ruské straně se 

objevovaly teze o tom, že ukrajinský národ sám o sobě neexistuje, nebo že je 

alespoň vůči tomu ruskému nerovnocenný. A z toho vyplývala i rétorika části 

ruského politického vedení. A co víc, tyto názory měla zafixované i značná část 

Ukrajinců samých. S tímto problémem se pak musela vnitřně vyrovnávat 

ukrajinská zahraničněpolitická elita a dodávat si v jednání s ruskými představiteli 

odvahy. Ukrajinská nezávislost byla navíc několik prvních pár let některými 

ruskými činiteli chápána jen jako dočasné řešení rozporů a Ukrajina se podle nich 

sama vrátí zpět do lůna staré matičky Rusi.

Často se tedy vztahy Ukrajiny s Ruskem přelévají do konfrontace v 

různých zahraničněpolitických a pro Ukrajinu i vnitřních otázkách. Jedněmi 

z největších konfliktních témat se staly:

• problém statutu Krymu jako autonomní republiky

• problém dělení čemomořského loďstva a možnost její dislokace 

v Sevastopolském vojenském přístavu, dokonce i samotný statut 

Sevastopolu

• jaderné zbraně SSSR na území Ukrajiny

• určení společné hranice, zvláště v Azovském a Černém moři

•  určení přístupu к ruské menšině v Ukrajině.67

• rozdílné zájmy v rámci SNS a snaha Ukrajiny o maření silnějších 

integračních pokusů Ruska v rámci této organizace

• spor o nástupnictví SSSR a zahraniční majetek po SSSR, rozdělení 

sovětského zahraničního dluhu

• slabost ukrajinské ekonomiky vůči ruské a neschopnost fungování po 

rozpadu sovětského trhu

66 Rusko: 147,4 mil. obyvatel, 17 075 400 km2, Ukrajina: 47,6 mil. obyvatel, 603 700 km2; údaje z 
roku 2003, Wiener Institut Für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Countries in transition 2004,
Pg. 32-33
67 Z obyvatelstva v Ukrajině tvoří 72,7% Ukrajinci, 22,1% Rusové, další menšiny jednotlivě 
nedosahují ani 1%. viz. Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 349
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• závislost na ruských dodávkách energetických surovin

Nedostatečný respekt Ruska к samostatné Ukrajině vedl Rusko к takové 

rétorice a přístupu к společným jednáním, že všechny spory a otázky mezi oběma 

státy se jevily jako neřešitelné. Až s časovým posunem Rusko došlo к relativně 

rovnocennému přístupu к Ukrajině. „Skutečnost, že Ukrajina je potenciálně 

evropskou velmocí si po určitém zaváhání začaly uvědomovat přední světové 

velmoci a s nemalými obtížemi a pomalu i ruská zahraniční politika.“68

Problém čemomořské flotily

Konfliktním bodem se stalo dělení čemomořského loďstva, které zůstalo 

po SSSR dislokováno ve vojenském přístavu Sevastopolu, největším přístavu 

Krymského poloostrova. Tento problém se zároveň mísil s otázkou budoucího 

státoprávního statutu Krymu a hlavně s otázkou možnosti umístění mské 

čemomořské flotily nadále v Sevastopolu a s otázkou statutu Sevastopolu.

Po SSSR zůstala na Krymu asi 10% celkového válečného námořnictva. 

Součástí čemomořské válečné flotily bylo 55 velkých bitevních lodí, 28 ponorek, 

300 středních a malých válečných lodí, 151 letadel a 85 vrtulníků. Tato flotila 

byla pro SSSR páteří jejího středomořského loďstva a patřilo к ní i něco okolo 80 

tis. vojáků.69

Již na počátku prosince 1991 si Ukrajina začala budovat svou vlastní 

armádu a samozřejmě i válečné námořnictvo a v tu chvíli se do popředí dostal 

problém bývalé čemomořské flotily SSSR. Prezident Kravčuk vydal 5. dubna

1992 dekret, jím ž deklaroval vytvoření vojenského námořnictva Ukrajiny na 

základě odpovídající části čemomořské flotily SSSR. To stvrdil prohlášením i 

ukrajinský parlament 6. a 10. dubna Ukrajina tedy iniciovala jednání o jejím 

rozdělení. Z ruské strany ale v této otázce přišly jen negativní reakce a 

několikaměsíční zvýšení napětí mezi státy.

Později se ale ledy ruské strany hnuly a ve věci čemomořské flotily došlo 

nejdříve к dohodě z 23. června 1992 v Dragomysu, která deklarovala rozdělení

68 Had, Kotyk, a kol., Malé země, velcí sousedé, str. 154
69 Bojko, Nejnovější dějiny Ukrajiny, str. 241; Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 
1991-2000, Pg. 35
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flotily a na jejím  základě vytvoření ruského a ukrajinského vojenského 

námořnictva. Pak 3. srpna 1992 v Jaltě: plánováno rozdělení flotily na 50% a 

50%. V době řešení problému bylo černomořské loďstvo formálně pod velením 

obou zemí. Vstoupilo do toho i řešení ukrajinského energetického dluhu.

V Masandře na Krymu 3. září 1993 dohodli Kravčuk a Jelcin Rusko-ukrajinský 

protokol, podle kterého se měl ukrajinský energetický dluh vůči Rusku 

vykompenzovat prodejem části ukrajinské poloviny černomořské flotily Rusku. 

Finálně bylo pak rozdělení flotily hotovo dohodou z 9. června 1995, podepsanou 

v Soči. Podle ní přes 80% flotily připadlo Rusku a to tak, že Rusko od Ukrajiny 

odkoupí 31,7% celkové flotily a Ukrajině nakonec zbude 18,3% černomořské 

flotily. Finální dohody o jejím rozdělení byly podepsány 28. května 1997, tři dny 

před podepsáním základní smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou.

Součástí problému byl však i spor o přítomnosti ruských plavidel 

v Sevastopolu. Ruský parlament pravidelně zásoboval spor deklaracemi o statutu 

Sevastopolu jako města náležejícího Rusku a proti tomu zase ukrajinský 

parlament pravidelně vznášel námitky. Prezidenti obou zemí, Kravčuk a Jelcin si 

ale dál vedli svá jednání. Výsledkem jejich jednání, mezi červnem 1992 a 

červnem 1993 bylo, že Ukrajina dovolí Rusku, aby využívalo některé vojenské 

základny na Krymu pro svojí čemomořskou flotilu, hlavně přístav v Sevastopolu.

V dohodě z 31. května 1997 se pak určilo, že to bude formou pronájmu na 20 let,
• r v 70s možností v budoucnu pronájem prodloužit o dalších pět let.

Krymsky problém

Tímto tématem se více zabývám v kapitole o rozštěpenosti Ukrajiny, takže 

jen krátce. Krymský problém se stal velice složitým vnitropolitickým tématem 

mladé Ukrajiny a ruská strana jej navíc vhodně využívala к tlaku na ni a ztěžování 

její vnitřní situace. Ukrajinská strana ale vytrvale odmítala ruské zpochybňování 

státních aktů, prostřednictvím nichž byl Krym v roce 1954 к Ukrajině připojen. 

Jak ale krymský problém rozdmýchával vztahy Ukrajiny a Ruska již  od počátku 

nezávislosti Ukrajiny a stal se i zdrojem vážných krizí vztahů mezi těmito státy,

70 Jen pro zajímavost: Podle rezoluce, kterou přijalo 29. Valné shromáždění OSN, může být 
Ukrajina považována za spoluagresora, pokud se ruská flotila sídlící v Sevastopolu bude účastnit 
bojových operací, viz. Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 33-34
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tak po nástupu Kučmy do prezidentského úřadu v roce 1994 a jeho razantním 

řešení z roku 1995 přestával být prvořadým problémem ve vztazích s Ruskem. 

Rusko začalo Ukrajinu ujišťovat o tom, že Krymská otázka je ukrajinskou vnitřní 

otázkou a Rusko se do ní nebude vměšovat. Tento postoj zaujalo proto, že 

Ukrajina nastoupila cestu větší integrace v SNS, než kdy předtím a v této chvíli by 

se Rusku nehodil územní konflikt v Ukrajině. Podporovalo územní celistvost 

Ukrajiny. Své v této otázce nakonec sehrála i čečenská válka. Kdyby Rusko 

nadále rozdmýchávalo krymskou otázku a tím otevíralo otázku územní integrity 

Ukrajiny, mohla by se třeba Ukrajina začít více zajímat o otázku Čečny.

Jiné problémové otázky vztahu s Ruskem

Relativně spornou oblastí mezi Ruskem a Ukrajinou se stalo i rozdělení 

všech majetků SSSR a sovětského zahraničního dluhu. Jednání o nich vyvrcholila 

mezi lety 1994 a 1995.7 V souvislosti stím  podepsala Ukrajina s Ruskem 

v březnu 1995 v Kyjevě dohodu restrukturalizaci ukrajinského dluhu vůči Rusku. 

Ukrajinský státní dluh vzrůstal i se zvyšující se neschopností platit za ruské 

dodávky ropy a plynu.

Ukrajina navíc neměla s Ruskem a ni dohodnutou hranici, a to až do roku 

1997. V základní smlouvě s Ruskem z května 1997 pak Rusko uznalo stávající 

hranice s Ukrajinou. Jediným problémem ale bylo, že ty nebyly vůbec 

delimitovány, tedy v reálu neexistovaly. To plynulo z neexistence přesných hranic 

správních republik v době SSSR, uznána tak byla jen čára na sovětské mapě 

v reálu široká kilometry. Platilo to v případě jak zemských, tak i mořských hranic 

v Azovském moři. A co horšího, delimitační jednání až do současnosti nebyla 

dokončena.

Problémové byly i vzájemné menšiny, ukrajinská v Rusku a ruská 

v Ukrajině. Rusko navrhovalo pro svou menšinu v Ukrajině dvojí občanství, 

zvláště na Krymu, což Ukrajina omítala, protože se obávala následného ruského 

zasahování do ukrajinských vnitřních věcí. Situaci ztěžuje i těžkost v odlišování 

etnických Rusů a Ukrajinců v Ukrajině, protože i velká část samotných Ukrajinců

71 Litera, a kol., Vzájemné vztahy postsovětských republik, str. 72
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mluví ruský.72 Rusko ale nepodporovalo separatismus ruských menšin jen 

v Ukrajině, ale také i v Moldavsku a jiných postosovětských zemích. „Z tohoto 

hlediska bylo možno chápat ruské aktivity jak na Krymu, tak v Bělorusku i 

v Podněsteří (a koneckonců v jistém rozsahu i v Zakarpatské oblasti Ukrajiny) 

jako součást určité politické koncepce, kterou bychom mohli nazvat obkličováním 

Ukrajiny ze všech směrů.“73 S cílem zvětšování vlivu na Ukrajinu.

Jedním z důvodů, proč se Ukrajina moc nehrne do integračních snah 

v SNS, byl i čečenský konflikt. Byli na něm patrné ruské snahy o udržení 

jakýchkoliv dalších osamostatňujících se území za jakoukoliv cenu. Čečensko sice 

bylo součástí Ruska, ale přesto zápal, sjakým  šli ruští představitelé do boje 

s čečenskými separatisty byl opravdu znepokojující. To významně znejistilo 

ostatní státy v SNS, Ukrajinu nevyjímaje.74

Ukrajinská politika к Rusku

Po celou dobou od samostatnosti Ukrajiny se ukrajinská zahraniční 

politika к Rusku neměnila, i přes časté střídání vlád byla celkem konzistentní. A 

to hlavně proto, že zahraniční politiku a zejména politiku к Rusku vytvářeli 

hlavně prezidenti. První prezident Kravčuk i druhý prezident Kučma. Pomáhali 

jim v tom  samozřejmě i premiéři a ministři zahraničních věcí. Oba prezidenti 

museli v zahraniční politice již od začátku zaujímat centristická stanoviska 

vhledem к často extrémním názorům a vyjádřením nacionalističtějších kruhů, 

ponejvíce z řad parlamentních zástupců. Podobnou funkci zastával na druhé straně 

ruský prezident Boris Jelcin, který se průběžně stával vždy pro Ukrajinu 

nejpřijatelnějším kandidátem na ruského prezidenta, zvláště s ohledem na jiné, 

nacionalističtější kandidáty.

V prvních letech nového ukrajinského vedení prezidenta Kučmy a 

levicové vlády V. Masola od roku 1994, byly formulovány priority zahraniční 

politiky Ukrajiny a přední místo v nich zaujímalo právě Rusko a SNS. Tyto zájmy 

preferovala jak vláda tak i prezident Kučma.

72 Naproti tomu je i velká ukrajinská menšina na ruském území. Ta však není z Kyjeva nijak 
výrazně podporována.
73 Litera, a kol., Vzájemné vztahy postsovětských republik, str. 75
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V prvním vzájemném ukrajinsko-ruském komuniké (po zvolení nového 

parlamentu) při parlamentní delegaci v Moskvě z konce července 1994 byla 

vyjádřena myšlenka partnerských vztahů obou států, oba státy si vytvoří vztahy na 

vzájemných bilaterálních dohodách i dohodách v rámci SNS. Rusové při tom 

přišli s nabídkou meziparlamentních konzultací Ruska, Ukrajiny, Běloruska a 

Kazachstánu. К tomu ukrajinský parlament zaujal kladný postoj.75

Vládní delegace na summitu SNS v Moskvě pak v září 1994 podepsala 17 

dohod к prohloubení integrace v SNS, krom dohody o platebním svazu, dohodu o 

Ekonomickém soudu a dohodu o společné televizní společnosti Mir.76 Zato 

podepsala dohody o základních vývojových směrech SNS do roku 1995 či dohodu 

o vytvoření Mezistátního ekonomického výboru.

V té době došlo i ke změně i v ruském přístupu ke Krymu. Ruští 

představitelé začali Ukrajinu ujišťovat o tom, že Krymská otázka je ukrajinskou 

vnitřní otázkou a Rusko se do ní nebude vměšovat. Tento výrazný obrat se 

odehrál jako reakce na novou politiku Ukrajiny nasměrovanou к Rusku a 

к relativně větší integraci v SNS. Své v tom ale sehrála i čečenská válka. Kdyby 

dál Rusko rozdmýchávalo krymskou otázku, mohlo by to být považováno za 

signál ke stejnému přístupu i z ukrajinské strany к Čečensku.

Od roku 1994 vztahy s Ruskem byly relativně bezkonfliktní. Jen v říjnu 

1996 ruský parlament zase jednou po dlouhé době schválil deklaraci o ruském 

statutu Sevastopolu, což byl sice pokus o zásah do ukrajinské územní integrity, ale 

nijak důležitý vzhledem к celkem pravidelné snaze nacionalistického jádra 

ruského parlamentu. I ruský prezident Jelcin se od této deklarace distancoval.

Na poli ekonomických vztahů se od reforem za Kučmovy vlády za 

relativního zlepšování ukrajinské ekonomiky postupně začal ukrajinský trh 

odpoutávat od trhu SNS a Ruska a začínal se více orientovat na trh se západními 

státy. Možná také z toho důvodu se vletech 1996-1998 se mezi oběma státy 

rozhořela obchodní válka. V srpnu 1996 ruská vláda zavedla 20% daň z přidané 

hodnoty na výrobky z Ukrajiny, a to jako reakci na podobný krok z ukrajinské 

strany v dubnu 1996. Později Rusko zavedlo i kvóty na ukrajinské potraviny. To

74 Na Ukrajině mohli vyvíjet antiruskou činnost čečenští exulanti a žili zde i manželka a dcera 
bývalého čečenského prezidenta Dudajeva. viz. Litera, a kol., Vzájemné vztahy postsovětských 
republik, str. 73
75 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 180
76 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 181
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nijak nezlepšilo vztahy mezi oběma státy, ale naznačilo, v jakém směru se budou 

konflikty obou států v budoucnosti vyvíjet. Tedy na poli hospodářském. Ukrajina 

ještě v roce 1998 byla stále závislá na dovozu strategických surovin z Ruska, 

jehož podíl na tomto dovozu činil až 90%. Naopak do Ruska vyvážela Ukrajina 

velkou část svých zemědělských výrobků. V těchto letech mělo tedy Rusko na 

Ukrajinu stále velký hospodářský vliv.77 Tuto ruskou politiku nátlaku lze 

považovat za reakci na více prozápadní deklarace Ukrajiny od roku 1996. Rusko 

tak pravděpodobně prověřovalo pevnost nových vazeb Ukrajiny. V této době 

navíc Kazachstán vyzval Ukrajinu na přistoupení к celní unii v rámci SNS, ve 

které byli Rusko, Bělorusko, Kazachstán a Kyrgyzstán, což bylo ukrajinskou 

vládou s díky odmítnuto.

Základní politická dohoda s Ruskem, květen 1997

Ruská politika nátlaku ale měla své ovoce. Donutila Ukrajinu více 

zapracovat na dlouho plánované základní politické smlouvě s Ruskem. Již 8. 

února 1995 v Kyjevě byla takováto smlouva parafována, následující dva roky se 

na ní ale ještě pracovalo. Předpokladem jejího dokončení bylo vyřešení dělení 

čemomořské flotily, což bylo učiněno dohodou z června 1995, podepsanou 

v Soči. Základní politická dohoda pak byla podepsána 31. května 1997 v Kyjevě 

jako Smlouva o přátelství, spolupráci a partnerství mezi Ukrajinou a Ruskem. 

Došlo tak к významnému pokroku v bilaterálních vztazích к Rusku. A to „po 

několikaletém ruském vydírání Ukrajiny, sporech o Čemomořskou válečnou 

flotilu, o dodávky ropy a plynu pro Ukrajinu, po zpochybňování přináležitosti 

Krymu, choutkách Ruska přivlastnit si Sevastopol, otevřeném podněcování 

protiukrajinských elementů na Krymu a na východní Ukrajině, po celkovém 

zpochybňování ukrajinské státnosti a suverenity vysokými funkcionáři ruského
*70

státu.“ Rusko dohodou uznalo ukrajinské hranice, bylo vyřešeno ukotvení ruské
70čemomořské flotily v Sevastopolu pronajmutím přístavu na 20 let a Rusko se 

zavázalo neinstalovat v Sevastopolu žádné jaderné zbraně, pokračovala

77 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 275
78 Bojko, Nejnovější dějiny Ukrajiny, str. 250
79 Což bylo dohodnuto v předešlých smlouvách z 28. 5. 1997.
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odkázanost Ukrajiny na dovoz ropy a plynu z Ruska, zlepšily se možnosti 

vytváření podniků s ruskou účastí na Ukrajině atd.80

Pro nacionálnější politiky obou států se dohoda zdála příliš umírněnou a 

protestovali proti ní. Ukrajinskými experty byla dokonce označována za velký 

ústupek Rusku.

Ratifikace této dohody se však protáhla, ukrajinský parlament ji ratifikoval 

v lednu 1998, krom dohod o černomořské flotile v Sevastopolu z 28. května 1997, 

ruská dolní komora parlamentu ratifikovala v prosinci 1998 a horní komora 

v únoru 1999, platnost dohody ale podmínila ratifikací tří smluv o černomořské 

flotile v ukrajinském parlamentě. Ukrajinský parlament tak učinil až v březnu

1999 a umístění černomořské flotily v Sevastopolu tak nabylo platnosti.81

Ekonomické vztahy obou států

Jedním z nej větších problémů samostatné Ukrajiny ve vztazích s Ruskem 

je její ekonomická a energetická závislost na Rusku. Zahraniční obchod s Ruskem 

zabíral nej větší část ukrajinského zahraničního obchodu, a to do doby, než se 

rozšířila Evropská Unie v roce 2004. Od toho času má Ukrajina nej větší obchodní 

výměnu s EU. Stále je však na obchodu s Ruskem silně závislá. Již v době, kdy se 

rozpadlo SSSR, byla ukrajinská ekonomika silně závislá na dodávkách 

z postsovětského prostoru a bez výrobků, polotovarů a surovin z těchto států jen 

těžko fungovala. S těmito státy začal obchod velmi upadat a to byl také hlavní 

důvod, proč se ukrajinská ekonomika již na začátku roku 1992 dostávala do krize.

Problémy ukrajinskému státu dělal i ukrajinský dluh za dodávky plynu a 

ropy z Ruska. Rusko se snažilo tyto dluhy umazat za zisk podílů ve strategických 

sektorech ukrajinské infrastruktury a průmyslu. Například chtělo mít ve 

vlastnictví produktovody v Ukrajině a ropné rafinérie. Tím by se stala Ukrajina 

vysoce závislá na ruské zahraniční politice.

Navíc Rusko v devadesátých letech už tak vysokou závislost ukrajinského 

průmyslu na dodávkách z Ruska hojně využívalo. Například v případě ukrajinské 

dohody o dodávce 350 na Ukrajině vyrobených tanků do Pákistánu. V této

80 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 275-276
81 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 33-34
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záležitosti ruská vláda odmítla vydat exportní licence pro ruské firmy, jež 

oddávaly součástky pro ukrajinské tanky.82

Postupně se ale jejich obchodní vztahy zlepšily a na přelomu února a 

března roku 1998 pak byla mezi Ruskem a Ukrajinou podepsána dohoda o 

hospodářské spolupráci na roky 1998-2007, která navazovala na dohodu z května 

1997. Byla vedena čistě pragmatickými úsudky, že obě ekonomiky jsou natolik 

provázány, že je třeba rozvinutou sféru obchodu mezi nimi využít. Tato dohoda 

kupodivu předpokládá ztrojnásobení vzájemného zahraničního obchodu a trvalé 

dodávky ruských energozdrojů.

Energetická politika Ukrajiny к Rusku

Ukrajina je silně závislá na dodávkách ruské ropy a zemního plynu. 

Ukrajinské hospodářství je  totiž samo velmi náročné na spotřebu zemního plynu a 

ropy. Převážná většina ropy, kterou Ukrajina importuje, к ní spěje z Ruska a malé 

množství z Kazachstánu, Turkmenistánu a Běloruska (V roce 1996 to bylo 

z Ruska skoro 60%. Z domácích zdrojů v roce 1996 bylo 24%.). Zpracované 

množství ropy v Ukrajině od roku 1989 do roku 1996 výrazně pokleslo, a to z 

61,5 mil. tun na 12,3 mil. tun. A to z důvodu zhoršené platební schopnosti 

Ukrajiny, snížení těžby v Rusku a snížení dodávek z Ruska. Zemní plyn dováží 

především z Ruska a po něm z Turkmenistánu (V roce 1996 z nich dovážela asi 

80% domácí spotřeby.).83

S dodávkami zároveň do roku 1996 rostl ukrajinský dluh za energetické 

suroviny. Část z dluhu vůči Rusku se smazala vyrovnáním ve věci rozdělení 

čemomořské flotily.

Ruský plyn má velkou budoucnost kvůli své kvalitě. Existuje centrální 

tranzit plynu z Ruska přes Ukrajinu do Evropy. К  tomu se vybudoval „severní 

cestou“ plynovod z ruského Jamalu do západní Evropy -  přes Bělorusko a Polsko 

do Německa, a buduje se ještě jeden plynovod po „severní cestě “ a jedna , jižní 

cesta“ přes Bulharsko a Řecko do Turecka.

82 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 40
83 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 308
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Ruská ropa je  méně kvalitní a hůře zpracovatelná než ta z arabských států 

či ze Severního moře, tudíž je potřeba, aby si ruské exportní společnosti udrželi 

exportní prostor ve východní Evropě, která byla v minulosti odkázaná na tuto 

ropu, a aby jejich zpracovatelské společnosti nepřecházely na jiný druh ropy. 

Ropovody z Ruska do Evropy, Družba a Družba I, vedou přes Ukrajinu, 

Bělorusko, Polsko, Slovensko až do Česka a Německa a napojuje se na ně 

ropovod Adria do Maďarska a Chorvatska.

Na Ukrajině se vytvořila po roce 1996 silná ekonomická lobby spojená 

s energetickým průmyslem. Tato lobby má velký politický vliv, a v zahraniční 

politice prosazuje spolupráci s Ruskem. Skládá Se ze sil závislých na dodávkách, 

prodeji a tranzitu ropy a plynu, ale zároveň z této „závislosti“ významně profituje, 

protože zase na nich je pak závislá ukrajinská ekonomika.

Ukrajinská vláda roku 1996 zprivatizovala trh se zemním plynem a rozdala 

licence na jeho dovoz. A tak od roku 1996 přestal její dluh za plyn z Ruska přestal 

růst. Ale naproti tomu zase „stát stratil takmer úplné kontrolu nad situáciou na
84  •  • •plynovom trhu“. Po částečné privatizaci trhu s plynem v Ukrajině se zrodili 

plynárenští baroni a jejich společnosti s velkým vlivem v ekonomice i politice. 

Navíc začal plynárenský sektor prorůstat i s politikou a korumpoval toto prostředí. 

A ještě hůře, otevřel se zde prostor pro vliv ruských plynoexportních společností, 

které začínaly získávat na trh s plynem v Ukrajině silný vliv, a to hlavně pro ruský 

plynový gigant Gazprom, ovládaný Moskvou. Pro ruské exportní firmy je totiž 

nejjednodušším způsobem zajištění si odbytu plynu a ropy, a v případě ropy i 

zajištění si nepřestavování rafinérií na jiný druh ropy, získávání si podílů 

v ukrajinských a evropských transitních firmách a rafinériích. V minulosti se tedy 

pokusily získat si akcie v ukrajinských firmách a v některých případech se jim  to i 

podařilo. V jiných případech zase byli nuceni zasáhnout ukrajinský prezident a 

parlament na ochranu ukrajinských státních zájmů. Kdyby totiž docházelo často 

к takovýmto transakcím, celá ukrajinská ekonomika by byla ve vlivu ruského 

kapitálu a potažmo ruské vládní politiky. A tím by mohla ukrajinská vláda ztratit 

vliv na privatizaci ukrajinské ekonomiky a na průnik cizích ekonomických 

společností do Ukrajiny.85

84 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 319
85 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 319
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Jak je  ale Ukrajina závislá na dovozu ropy a plynu z Ruska, tak je zase 

Rusko závislé na tranzitu těchto surovin přes Ukrajinu. Ukrajina je zatím pro 

Rusko klíčovou tranzitní zemí pro přepravu ropy a plynu produktovody na Západ, 

přes ni jde do Evropy 90% ruské ropy a většina plynu. Ale přesto Ukrajina platí 

vysoké částky za jejich dodávky, někdy i výrazně vyšší než její západní sousedé. 

Na druhou stranu ale i ruské společnosti platí ukrajinským provozovatelům 

produktovodů na Ukrajině poplatky za tranzit. A ukrajinská vláda s ruskou 

z tohoto důvodu pravidelně svádějí boj i o výši poplatků za tranzit ropy a plynu 

přes Ukrajinu. Například v lednu 1996 Ukrajina na pár hodin uzavřela 

produktovody, aby donutila Rusko platit vyšší poplatky.86 Z jiného soudku, 

Gazprom zase pravidelně bojuje s Ukrajinou o výši jejích plateb za plyn. 

Naposledy se okolo toho strhl spor na přelomu roku 2005-2006.

Z toho důvodu se tedy Ukrajina snaží získat alternativní zdroje 

energoproduktů a Rusko zase vystavět nové produktovody, které by Ukrajinu 

obcházely. Tato výstavba je ale velice drahá a z hlediska času i dlouhá. Jak je 

Ukrajina závislá na ruském dovozu energetických surovin, musí podle toho i 

přistupovat к vzájemným vztahům. Důležitým předpokladem osamostatnění na 

vlivu Ruska je zbavení se velkého energetického vlivu Ruska, tedy od dodávek 

energetických surovin z Ruska. V tom smyslu musí najít jinou cestu napojení se 

na produktovody z kaspického regionu, aby si vytvořila protiváhu к energiím 

z Ruska. Zbavení se této výrazné závislosti je  důležitým předpokladem uhájení 

nezávislosti na Rusku a dobrým odrazovým můstkem pro roli nezávislého aktéra 

v mezinárodních vztazích.

Kaspická naleziště jsou prakticky jediným možným zdrojem, který může 

snížit závislost ukrajinského energetického sektoru na Rusku. Kaspická naleziště 

ropy a plynu mají třetí nej větší potenciál na světě, po Rusku a Perském zálivu. 

Z Ázerbajdžánu se v současnosti exportuje ropa třemi trasami. Jedna z nich, 

nedávno postavený ropovod BTC (v roce 2005 otevřený), vede z Baku do 

tureckého Ceyhanu ve Středozemním moři. Jiný vede z Baku do Supsy v Gruzii 

(otevřený 1999) a odtud se v budoucnosti bude ropa vozit přes Černé moře do 

Oděsy, odkud poputuje ropovodem do Brody a přes ropovod Družba do Evropy. 

Poslední vede z Baku do ruského terminálu v Novorossijsku u Černého moře,
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odkud se exportuje přes úžiny do Středozemního moře. První dvě trasy byly 

vystavěny za cílem snižování transportu ropy přes Bospor a Dardanely. Ta třetí 

tento problém neřeší a tak proti ní vyvíjelo tlak dokonce i Turecko. Bezvýsledně.

Ze Střední Asie se ropa tranzituje více směry, ale do Evropy jde především 

přes ruské ropovody. Ukrajina po krátkou dobu odebírala ropu i z Íránu, ale kvůli 

protestům ze strany USA byl tento zdroj Kyjevem zavrhnut.

V každém případě je jediným relevantním zdrojem snížení závislosti 

Ukrajiny na ruské ropě a plynu Kaspický region a v něm producenti především 

Ázerbajdžán, Turkmenistán a Kazachstán. Transport surovin z Kaspické oblasti 

podporuje USA a zvláště EU, protože i ona je dnes silně závislá na ruském plynu. 

A i NATO podporuje výstavbu a spolupráci v transportu energetických surovin 

přes Zakavkazsko, protože to zvýší stabilitu tohoto regionu. Právě většina surovin 

z Kaspiku jde právě přes tento region. Z toho důvodu se prezidenti Ukrajiny, 

Moldavska, Ázerbajdžánu, Gruzie a Uzbekistánu dohodli na vytvoření neformální 

skupiny GUUAM, v níž se tyto státy sdružily prvotně hlavně z důvodu spolupráce 

v tranzitu kaspických surovin do Evropy.87

Voiensko-průmyslové vztahy

Sovětský svaz se v minulosti významně soustředil na produkci zbraní a 

jedny z nej významnějších zbrojních podniků byly právě na Ukrajině. Vždyť v 

době před osamostatněním Ukrajiny byly ve zbrojním průmyslu zaměstnány 3 

miliony lidí, tedy 30% pracovníků v ukrajinském průmyslu. A v roce 1989 

zabírala zbrojní výroba 61% ukrajinské průmyslové produkce. A tento průmysl 

byl silně závislý na dodávkách nejrůznějších produktů a surovin z SSSR, až
oo # # t

z 80% procent. Ukrajinský zbrojní průmysl byl v té době jedním 

z nej vyspělejších na světě. Po osamostatnění Ukrajiny hrála zbrojní lobby stále
• OQ # .

důležitou úlohu. Po osamostatnění Ukrajiny se zpřetrhaly vazby se SNS a tento 

průmysl začal upadat a jeho technologie bez přístupu к postsovětským 

technologickým trhům zaostávaly. Přispěl к tomu i tlak Západu na omezení

86 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 42
87 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 329
88 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 183
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ukrajinské zbrojní výroby, ať už z důvodu západních zbrojařských lobby, či 

z jiných strategických cílů. A tak zbrojní lobby byla jedním z největších zastánců 

integrace v SNS.90 Z toho důvodu se snažil ukrajinský zbrojní průmysl udržet 

dobré vztahy s Ruskem a sjeho zbrojním průmyslem. Právě na jejich spolupráci 

totiž záležela i kvalita jejich výrobků. Obě země jsou v tomto průmyslu na sobě i 

v současnosti velmi závislé. „Without the partnership o f Russia, it is very difficult 

for Ukraine to deliver comlete systems -  from designing projects to completing 

and delivering systems and after sales technical support.“91 V současnosti spolu 

vojensko-průmyslové podniky obou států spolupracují hlavně ve výrobě raket, 

letadel a například i při ruském vesmírném programu. A dokonce i na 

prezidentské schůzce Kučmy a Jelcina v březnu -1998 v Moskvě bylo rozhodnuto

o užší spolupráci ve zbrojním průmyslu a o společném vstupu na světové zbojní 

trhy.92

Význam vztahů s Ruskem

Vztah к Rusku ovlivňuje obecně celé ukrajinské zahraničněpolitické 

vztahy a jejich orientaci. Ukrajina se snaží ruský vliv všelijak mírnit a vyvažovat. 

Protože je členem SNS, snaží se nepodléhat tlakům Ruska na větší integraci 

v tomto uskupení a pomalu ale jistě se z něj vyvažuje.

Hlavně se ale Ukrajina snaží vyrovnávat silný ruský ekonomický a 

mocenský vliv. Z toho důvodu hledá spojence a partnery v mezinárodních 

vztazích, kteří by jí v tomto cíli pomohli. V prvních dvou letech samostatnosti 

musela hledat směrem na východ, protože v této době na ni Západ pohlížel 

s jistou rezervou a zajímal se jen o otázku jejího jaderného odzbrojení. Zaměřila 

se tedy na asijské státy, к nimž patřili a patří hlavně Čína, Írán a Turecko. Její 

takzvaná východní politika měla a má za cíl vytváření bilaterálních dohod s 

významnými euroasijskými hráči. Cílem takovýchto snah je hlavně snížení 

závislosti na ruské ropě a zemním plynu. Z toho důvodu navazuje kontakty 

s Íránem, s nímž v minulosti jednala o dodávkách a tranzitu íránské ropy a

89 Například Kučma strávil valnou část svého života v jednom takovém zbrojním gigantu. Stal se 
dokonce generálním ředitelem v Južmaš Dnětropetrovsk, který vyráběl i komponenty
к balistickým raketám.
90 A sehrála velkou roli v parlamentní i prezidentské volbě 1994.
91 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 44
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zemního plynu. Ve střední Asii za tím účelem rozvíjí vztahy s Kazachstánem, 

Turkmenistánem a Uzbekistánem. Ale nejde jen o změnu energetické politiky. 

Například jí pomáhá Turecko, které se angažuje v otázce Krymských Tatarů a tím 

trochu oslabuje proruské tendence na Krymu. Navíc je strategickým členem 

NATO a významným černomořským hráčem.

Vztahy s Ruskem jsou tedy v důsledku permanentně napjaté a nutí 

Ukrajinu víc se přibližovat к Západu. Ten Ukrajině pomáhá odolat 

hospodářskému i politickému tlaku Ruska a zároveň sjeho pomocí je Ukrajina 

nadále strategicky významným aktérem v mezinárodních vztazích. Podle 

Alexandra Duleby takovýto vztah Ruska a Ukrajiny, tedy permanentní soupeření 

a ruský tlak, může trvat ještě několik desetiletí.93

3.1.2. Společenství nezávislých států (SNS)

Společenství nezávislých států vzniklo v prosinci 1991 a bylo založeno 

prakticky jako náhrada za SSSR. Kdyby se totiž SSSR rozpadlo a na jeho místě 

by se nevytvořila žádná integrační skupina či nějaké fórum spolupráce, v celém 

postsovětském prostoru by se vytvořilo vakuum a státy by se ihned ocitly 

v rozbrojích mezi sebou. Vytvoření SNS zajistilo tzv. „civilizovaný rozvod“ států 

bývalého SSSR, což zní opravdu vznešeně, nakonec to ale tak vznešené nebylo.

Již v době vstupu Ukrajiny do SNS část ukrajinských politiků viděla 

v založení SNS vznik organizace plně nahrazující SSSR a cítila tedy к SNS odpor. 

Argumenty к tomu dává jednoznačná hegemonie Ruska ve všech orgánech SNS a

i podobný stav ve všech integračních návrzích. Původně si představitelé Ruska 

představovali, že SNS bude vystavěno hlavně na spolupráci Ruska a Ukrajiny a 

ostatní státy se budou točit okolo nich. Dokonce i podle Jelcina SNS „was the 

only way of pulling Ukraine into the orbit of some sort o f new union-like 

relationship on a totally new basis.“94 Ale Ukrajina měla o SNS úplně jiné 

představy, totiž že to bude společenství opravdu nezávislých států.

92 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 44
93 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 277
94 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 55
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„From the moment of its inception, the CIS failed to function as a post- 

Soviet instituion of the type envisaged by Moscow, especially in terms of 

integrating Ukraine. On the one hand, the tendency for CIS structures to benefit 

Moscow repelled Ukraine. So, while the CIS was a framework within which Kyiv 

participated, Ukraine did so as little more than an observer. The CIS, or Russia for 

that matter, had little power to enforce either compliance, or indeed insist on full 

membership for Ukraine.“95

Když hned v počátcích SNS Rusko začalo ukazovat, jakým směrem by 

chtělo ubírat integraci v SNS, Ukrajina přestala být nadšená tímto společenstvím a 

v následujících letech přistoupila bezvýhradně jen к asi 60% všech dohod 

uzavřených na půdě této organizace.96

Integrace v SNS

SNS oficiálně zahrnuje spolupráci jak vojensko-bezpečnostní, tak 

ekonomickou i politickou. Politika Ukrajiny v SNS je také vystavěna zvláště na 

vztahu к Rusku. Ukrajina velmi opatrně zvažuje všechny dohody na poli integrace 

a spolupráce v SNS a velkou část z nich odmítá, protože se bojí významného 

posilování ruského vlivu. A to není jen permanentní ukrajinská paranoia, ale lehce 

doložitelná pravda na faktu, že většina výborů a exekutivních orgánů jak 

ekonomické, tak politické i bezpečnostní spolupráce je minimálně pod vlivem, 

často i přímo pod personálním vedením Rusů. To vyplývá z obecných Ruských 

snah neztratit významný vliv na postsovětské státy a legitimizovat pomocí SNS 

svou politiku vůči státům postsovětského prostoru. V ekonomických i vojensko- 

bezpečnostních platformách SNS je ruská hegemonie vysvětlována nejsilnější 

ekonomikou, respektive největší a nejmodemější armádou. Ukrajina se bojí, aby 

většími pravomocemi orgánů SNS Rusko nezískalo ještě větší politický a 

ekonomický vliv na Ukrajinu. A hlavně, aby nemohlo jen tak pod záminkou 

potřeby řešení některého z ukrajinských vnitřních problémů rozmístit v Ukrajině 

svá vojska. Ukrajina tak nesouhlasila s přetvořením SNS na mezinárodní 

regionální organizaci, ani s možností mírových operací pod SNS bez mandátu

95 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 152
96 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 66
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OSN a OBSE.97 V takovéto situaci je pro Ukrajinu těžké jednoduše vstoupit do 

některých orgánů a dohod v SNS.

Politická spolupráce v SNS

Jako jeden z prvních dokumentů politické spolupráce v SNS byla navržena 

charta SNS v květnu 1992, ale okolo jejích principů se strhla velká diskuse, 

hlavně Ukrajina neměla nej větší chuť podepsat dokument, který by z ní udělal jen 

jednu oblast nadstátu SNS. Charta byla trochu pozměněna, ale přesto do ní při 

podpisu v lednu 1993 nevstoupila Ukrajina, Turkmenistán, Moldavsko, 

Ázerbajdžán a Gruzie. Charta založila užší vztahy států SNS a nový rámec jejich 

spolupráce. Již v této době ukázala Ukrajina tendence oponovat na poli SNS 

Rusku, a začala vyvažovat ruský tlak na větší sepětí v SNS.

Zároveň se od roku 1992 začalo vytvářet Meziparlamentní shromáždění 

SNS, do kterého Ukrajina zase nevstoupila.98

Vojensko-bezpečnostní integrace v SNS

Dne 15. května roku 1992 byla v Taškentu podepsána Dohoda o kolektivní 

bezpečnosti, podepsali ji Arménie, Rusko, Kazachstán, Tádžikistán, Uzbekistán, 

Turkmenistán, později přistoupili Ázerbajdžán, Bělorusko a Gruzie. Mimo tuto 

dohodu tedy zůstalo Moldavsko a hlavně Ukrajina. V dubnu 1999 pak odmítli 

Dohodu o kolektivní bezpečnosti prodloužit Ázerbajdžán, Gruzie a Uzbekistán a 

tím se tato bezpečnostní koncepce začala rozpadat.99

V únoru 1995 ale Ukrajina přistoupila к dohodě o společné obraně 

vzdušeného prostoru. Později v únoru 1997 podepsala i možnost pro Rusy 

využívat dvě základny včasného varování v Mukačevu a v Sevastopolu. Tím 

skončilo ukrajinské angažování ve věcech bezpečnosti v SNS.

97 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 277
98 Členství si ukrajinský parlament odhlasoval až v roce 1999.
99 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 60-61
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Ekonomická integrace v SNS

V SNS se stále nedaří integrace v ekonomické oblasti, a to zvláště 

z důvodu značně velkých rozdílů ve stavech ekonomik států postsovětského 

prostoru. A nejen z rozdílných ekonomických úrovní, ale také kvůli rozdílným 

sociálním a politickým podmínkám.. Z tohoto pohledu jakákoliv integrace v SNS 

vypadá jako nemožná. Tuto integraci ale také znemožňují snahy Ruska ve všech 

sférách SNS dominovat a udržet si svou hegemonii z dob SSSR. Například ve 

sféře ekonomické SNS je tato jeho snaha vysvětlována ruskými představiteli 

nej silnější ekonomikou ze členů SNS a tudíž se zde vytváří důvod pro nej silnější 

postavení. A tak se rusko snaží prosazovat hlavně své ekonomické zájmy bez 

ohledu na zájmy jiných států, necítí se s nimi být v rovnocenné pozici a někteří 

členové SNS se tak právem cítí méněcenní ve vztahu к Rusku. Z toho důvodu se 

státy více a více poohlížejí po obchodních partnerech i mimo prostor SNS.

Na poli ekonomickém tedy nedošlo к nijak významným krokům.

V červenci 1993 Ukrajina spolu s Ruskem a Běloruskem iniciovala prohloubení 

ekonomické integrace v SNS vytvořením Ekonomické unie. Ta pak byla uzavřena 

24. září 1993 Dohodou o vytvoření ekonomické unie, jíž  se ale nakonec Ukrajina 

nezúčastnila. Připojila se až v dubnu 1994 i s Uzbekistánem, ale jen jako 

přidružený člen.100 V říjnu 1994 byla vytvořen Mezistátní ekonomický výbor, к 

němuž Ukrajina přistoupila jen s mnoha výhradami. Jinak se Ukrajina snaží 

nezúčastňovat ekonomické integrace v SNS, protože ji stačí utužovat bilaterální 

ekonomické svazky a navíc se bojí, jak bylo již  vícekrát zmiňováno, utužení 

ruského ekonomického vlivu.

Protože se nedaří SNS výrazněji integrovat v rámci celého společenství, 

začaly se v něm vytvářet menší integrační uskupení se sblížením v určitém směru, 

takové vícerychlostní SNS. V SNS se postupně vytvořily tři úrovně integrace, 

v první bylo Rusko a Bělorusko se svým Společenstvím suverénních republik, 

vytvořeným na přelomu března a dubna 1996. Rusko a Bělorusko se ve svém 

společenství hodně sblížily a integrovali. Druhá úroveň je od března 1996 Svaz 

čtyř Ruska, Běloruska, Kazachstánu a Kyrgyzstánu, v němž tyto státy přistupují 

к užší ekonomické spolupráci. A v květnu 1998 byla vytvořena skupina Ruska,
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Uzbekistánu a Tádžikistánu, která má za cíl nejen ekonomickou spolupráci, ale i 

spolupráci na politicko-ideologickém základě, jejich slovy: proti extrémnímu 

nacionalismu a fundamentalismu.101 A třetí úroveň je pro všechny ostatní státy.102

Na druhé straně se přistupuje i к jednoduchým dvoustranným vztahům a 

právě Ukrajina se snaží v důsledku nefunkčnosti a nevyhovujícnosti SNS rozvíjet 

v této organizaci přednostně bilaterální vztahy.

Vývoj vztahu Ukrajiny к SNS

Posuny ukrajinské politiky na linii SNS - Západ ovlivňovaly často hlavně 

krajinské vnitřní politické síly. Na vnitřní politické scéně vůči SNS panuje od 

vzniku této organizace relativně velká diferencovanost. Převážně pravicová část 

ukrajinských elit se dívala s velkými obavami na integrační snahy v rámci SNS. Z 

této části polit spektra se nej častěji ozývaly návrhy na vystoupení Ukrajiny 

ze SNS a ještě lépe na zesílení snah o integraci do EU a NATO. Na levicové části 

spektra se zas kumulovaly myšlenky na zachování členství v SNS či dokonce 

prohloubení integrace v této organizaci. Takže přestože od počátku Ukrajina 

přistupovala к integraci v SNS vesměs negativisticky, v některých situacích a 

v některých oblastech integrace byla celkem svolná к většímu sblížení. To bylo 

tedy často způsobeno změnou na ukrajinské politické scéně. Například zatímco 

v roce 1992 Ukrajina odmítla vstoupit do Meziparlamentnímu shromáždění SNS, 

za změněné vnitropolitické situace po parlamentních volbách 1998 к němu v 

březnu 1999 přistoupila, i když na základě velmi těsného hlasování v ukrajinském 

parlamentě.

Po nástupu do prezidentství začal Kučma v létě 1994 směrovat ukrajinskou 

zahraniční politiku podle svého programu, tedy na orientaci na Rusko a SNS, 

v čemž se shodoval i s levicovou vládou. Na summitu SNS v Moskvě pak v září

1994 ukrajinská vláda podepsala 17 dohod к prohloubení integrace v SNS, mezi 

nimi dohody o základních vývojových směrech SNS do roku 1995 či dohodu o

100 Litera, a kol., Vzájemné vztahy postsovětských republik, str. 74
101 Had, Kotyk, a kol., Malé země, velcí sousedé, str. 154
102 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 53
103 Pro bylo 230 převážně levicových hlasů proti zbylým 220 hlasům, viz. Wolczuk, Ukraine's 
Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 59
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vytvoření Mezistátního ekonomického výboru. Na druhou stranu nepodepsala 

dohodu o platebním svazu, dohodu o Ekonomickém soudu a dohodu o společné 

televizní společnosti M ir.104

Prezident Kučma se zase snažil o zlepšení ale zároveň zrovnoprávnění 

vztahů s Ruskem a v srpnu 1994 se dokonce angažoval ve společném kazašsko- 

ukrajinském prezidentském návrhu na vytvoření Euroasijského svazu. Rusko však 

tento plán odmítlo, protože si ve své ekonomické a politické síle dostatečně věřilo 

a cítilo se oprávněné ovlivňovat politiku Ukrajiny a jiných postsovětských států i 

bez větší integrace v SNS.10' Tato snaha Ruska se právě Kučmovi nezamlouvala a 

poté, co ucítil ještě více projevů ruské imperiální politiky, obrátil svou pozornost 

na Západ. V listopadu 1994 navštívil prezident Kučma Washington a tím se 

symbolicky změnila ukrajinská politika na trvale otevřeně prozápadní orientaci.

A to mělo i implikace pro vztah Ukrajiny к SNS. Ukrajina odmítla v únoru 

1995 podepsat smlouvu o ochraně vnějších hranic SNS jako symbolickou změnu 

v přístupu к integraci v SNS.

Celkově se tedy Ukrajina od roku 1994 začala orientovat na větší 

spolupráci s EU a NATO, v nichž viděla jednoznačně lepší partnery pro rozvíjení 

ekonomické i politické spolupráce. Po parlamentních volbách 1998 se ale zase na 

čas její inklinace к SNS zvýšila. Ukrajina pak dokonce v březnu 1999 přistoupila 

к Meziparlamentnímu shromáždění SNS (MPS). Přistoupením к tomuto orgánu 

SNS se pak Ukrajina dostala do problému v plnění požadavků členství v MPS. 

Členstvím totiž musela Ukrajina harmonizovat svou legislativu s legislativními 

principy MPS, což by bylo zase v rozporu s harmonizací legislativy s EU. 

Ukrajinský parlament to vyřešil tím, že vlastně na tento požadavek vyplývající 

z členství v MPS nereflektoval a dál harmonizoval jen s legislativou EU a 

OBSE.106

V současnosti svým postojem v SNS Ukrajina mocensky vyvažuje snahy 

Ruska o integraci v jeho prospěch. A zároveň aspiruje na leadera neruských států 

SNS. Později i z toho důvodu bylo vytvořeno sdružení GUUAM, které se snažilo 

v SNS vyrovnávat tlaky skupiny tvořené Ruskem, Běloruskem, Kazachstánem a 

Kyrgyzstánem.

104 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 181
105 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 256
106 Wolczuk, Ukraine’s Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 59-60
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Jinak by se dalo říci, že ve většině iniciativ v SNS je  Ukrajina jen takovým 

strategickým partnerem SNS, ač je jeho členem. Není členem klíčových institucí 

SNS: nepodepsala chartu SNS ani není členem Ekonomické unie. Velmi opatrně 

si vybírá, které iniciativy podpoří a do kterých dohod se nechá zatáhnout.

V ostatních případech se uchyluje ke kritizování SNS a jeho nedokonalých 

integračních tendencí. Jak tedy pak shrnuje Wolczuk, „without a doubt Ukraine 

has been one o f the most vociferous critics o f the CIS, in particular o f its failure to 

function effectively as an economic entity, incapable o f integrating the separate 

and disparate functions of the member states o f the CIS into a cohesive whole.“107 

К tomu lze ještě dodat, že sama Ukrajina velkou měrou přispěla к nefunkčnosti 

SNS a jeho orgánů tím, že к těm dohodám, ke kterým přistoupila, měla často 

výhrady a podepsala je jen s podmínkami. I ona tím tedy, a není tak jediným 

státem, paralyzuje orgány SNS a blokuje celý jeho rozvoj. Na její obranu lze jen 

říci, že to vše dělá hlavně z obav o svoji nezávislost.

3.1.3. Vztahy к postsovětským státům

Nejvýraznější vztahy ze států SNS má ukrajinská vláda к Moldavsku, 

Bělorusku a ke státům skupiny GUUAM, tedy Gruzii, Uzbekistánu, Azerbajdžánu 

a Moldavsku. К  pobaltským státům, které nikdy nevstoupily do SNS a od počátku 

samostatnosti se vydaly na dráhu jednoznačného přibližování к Západu, má 

Ukrajina relativně daleko, už z důvodu geografické vzdálenosti. Od roku 1997 ale 

došlo к několika krokům v zintenzivnění jejich vztahů. Své v tomto procesu 

sehrává i polská snaha o jakési prostředkování mezi Ukrajinou a Západem

Ukrajina má v sousedních státech velké etnické menšiny. К nim ale 

nepřistupuje tak jako například Rusko, tzn. mentorováním, vyhrožováním či 

dokonce autonomistickou podporou, vedoucí к destabilizaci oblasti či celé země. 

Její minority v okolních zemích se nikde nestaly důvodem ke sporům, jen 

v případě Moldavska se dá hovořit o menší destabilizující roli ukrajinské menšiny.

107 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 65
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Ta je ale výrazně menší, než takováto role ruské menšiny v tomto křehkém 

státečku.

Ukrajina a Moldavsko

Vztah Ukrajiny к Moldavsku je ovlivněný hlavně vytvořením 

Podněsterské republiky na východě této země. Dvě třetiny Moldavanů mluví 

moldavštinou, dialektem rumunštiny a tito obyvatelé se dají považovat za 

čistokrevné Moldavany, zbytek obyvatelstva tvoří hlavně etničtí Rusové a 

Ukrajinci.

Moldavsko má historické vazby к Rumunsku i к Ukrajině. Pro Sovětský 

svaz navíc představovala strategické západní území. V roce 1940 Sovětský svaz 

zabral rumunskou Besarábii a její střední část spojil s Moldavskou autonomní 

republikou, jež byla součástí Ukrajinské SSR. Byla tak vytvořena samostatná
i r\o

Moldavská SSR. Dnešní Podněstersko je vlastně bývalá Moldavská autonomní 

republika a odedávna v něm převažovali etničtí Rusi a Ukrajinci, po rozpadu 

SSSR Rusové tvořili 25% a Ukrajinci 28% ze 740 tis. obyvatel Podněsteří. 

Kumulovala se zde většina Moldavského průmyslu a byla zde dislokována 

sovětská 14. armáda.

V roce 1990, v době, kdy se Sovětský svaz již těžko držel na nohou, se 

rumunská většina začala osamostatňovat a Kišiněv začal přemýšlet o možném 

spojení s Rumunskem. Zároveň sílily hlasy po připojení starých rumunských 

území jako severní Bukovina a jižní Besarábie. To však bylo pro ruskou menšinu 

v Podněsteří příliš a v srpnu 1990 vyhlásila Podněstersko-moldavskou republiku 

se svým vlastním prezidentem. Po vyhlášení nezávislosti Moldavska v srpnu 1991 

se rozhořel násilný odpor ruské menšiny v Podněsterskou proti kišiněvskému 

centru a do prosince 1991 ztratil Kišiněv kontrolu nad touto oblastí. Ruská 

menšina byla neoficiálně podporována bývalou sovětskou 14. armádou 

(s převážně ruskou skladbou), která zde byla dislokována ještě z dob SSSR. 

Ukrajinská vláda brzy posílila jednotky poblíž hranice s Modlavskem 

(Podněsterskem). V dubnu 1992 Jelcin dekretem podřídil 14. armádu velení 

Ruska. Od června 1992 boje mezi Kišiněvem a podněsterskými nacionalisty 

zesílily a v té době se nový velitel 14. armády generál Lebed’ prakticky vymkl
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ruskému generálnímu štábu z kontroly a nasadil 14. armádu do těžkých bojů. 

Ruští představitelé se Lebeďe snažili zklidnit, ale nechávali jej ve velení této 

armády a tak „ruskou zahraniční politiku vůči Moldavsku v podstatě diktoval 

tento sebevědomý parašutista...“109

Na počátku podněsterského konfliktu uvažoval Kyjev i o možnosti 

vznesení nároku na Podněstersko. Ale s tím, jak konflikt zesílil, si kyjevská vláda 

uvědomila potenciální nebezpečnost podněsterských nacionalistických Rusů pro 

ukrajinskou územní integritu i v případě zapojení do ukrajinského státu. Navíc 

s podporou 14. armády Podněsteřanům se Ukrajina bála i možnosti podobného 

ruského zásahu na ukrajinském území, kdyby došlo ke konfliktu například 

s Krymem. Z toho důvodu začala ukrajinská vláda brzy v konfliktu jednoznačně 

podporovat Kišiněv. A tak v roce 1992 Ukrajinský parlament několikrát vyzývá 

к řešení mírovou cestou. Hlavní iniciativu zde však přebralo Rusko, které přes 

ukrajinské území podporovalo separatisty. Tomu Ukrajina nebyla schopna 

zabránit. V červenci 1992 se pak moldavský a ruský prezident dohodli na 

postupném stažení 14. armády a na ustavení speciálního statusu Podněsterska 

v rámci Moldavska. Zároveň bylo dohodnuto ustavení mírových jednotek, které 

budou udržovat pořádek v oblasti. Paradoxně většinu z nich měly tvořit ruské 

jednotky, malou část moldavské a podněsterské.

Moldavská vláda postupně Podněstersku uzákonila politickou a 

ekonomickou autonomii, ruštinu a ukrajinštinu jako oficiální jazyky, a hlavně 

právo Podněsteřanů rozhodnout o své územní přináležitosti к Moldavsku 

v případě, že by se Moldavsko spojilo s jiným státem.110 Od roku 1995 se 

Ukrajina úporně snaží o prostředkování jednání v konfliktu mezi Moldavském a 

Podněsteřím. A v současnosti je  v podněsterském konfliktu důležitým 

prostředníkem v jednáních o vyřešení tohoto problému. Od roku 1997 je 

Podněsterský konflikt relativně zmrazen dohodou z 8. května 1997. Tato 

pětistranná dohoda (moldavská vláda, představitelé Podněsterska, Ukrajina, 

Rusko a OBSE) Moldavsku potvrdila územní integritu, Podněstersku zase 

speciální status. V poslední době je Ukrajina aktivním hráčem v jednání, navrhla 

tzv. Juščenkův plán na zapojení pozorovatelů z EU a USA. V říjnu 2005

108 Ke konfliktu v Podněsteří viz.Wolszuk.str.89-97
109 Galeotti, Čas úzkosti, str. 184
110 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 94
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podepsali zástupci Ukrajiny, Moldavska a EU Memorandum o porozumění a EU 

umístila v oblasti svou misi s mandátem na dva roky. Tato mise pomáhá 

zajišťovat chod ukrajinsko-moldavských hraničních přechodů, a hlavně na hranici 

s Podněsteřím hraniční bezpečnost a kontrolu proti ilegálním přechodům a 

pašování zbraní.111 V budoucnu by se konflikt mezi moldavskou vládou a 

podněsterskými autonomisty měl zklidnit, к čemuž dopomáhá právě zapojení EU 

do řešení problému.

V říjnu 1992 uzavírá Kyjev s Kišiněvem dohodu o přátelství a spolupráci. 

Ta posílila symbolizovala jejich zlepšující se vztahy a rozvinula spolupráci obou 

států, zvláště v SNS. Stejně jako Ukrajina i Moldavsko nepodepsalo chartu SNS 

v prosinci 1992. Ale poté, co Rusko v srpnu 1993 uvalilo na dovoz z Moldavska 

velmi vysoké clo, musela moldavská vláda koncem roku 1993 přijmout mírnější 

politickou linii к povstalcům a zároveň podepsala chartu SNS a jiné ekonomické 

dohody v tomto společenství. V přelomovém roce 1994 ale moldavská vláda 

oznámila nové cíle své zahraniční politiky, mezi nimž bylo posilování spolupráce 

s Ukrajinou, ale i větší přiblížení к EU. V červenci 1994 pak Moldavsko 

podepsalo dohodu o partnerství spolupráci s EU a už v březnu přistoupilo 

к Partnerství pro mír. V roce 1997 byla mezi Moldavském a Ukrajinou konečně 

delimitována hranice a v březnu 1997 dokonce uzavřena dohoda o budoucím 

vytvoření celní unie mezi nimi. V současnosti jsou jejich vztahy stále silnější, 

spolčenou zahraniční politiku provádějí oba státy i v rámci skupiny GUUAM, 

v jejímž rámci spolupracují i s Ázerbajdžánem, Gruzií a Uzbekistánem. V SNS 

postupuje Moldavsko často podle ukrajinského příkladu, tedy proti větší 

ekonomické a politické integraci, zvláště kvůli své i v současnosti pokračující 

nedobré zkušenosti s ruskou vládou v podněsterského konfliktu.

Ukrajina a Bělorusko

Ještě v prosinci 1991 se za prezidenta Šuškeviče stalo Bělorusko jedním ze 

zakládajících států SNS. V této době byly vztahy obou států na dobré úrovni. 

Jejich cesty se začaly rozdělovat od roku 1994, kdy Lukašenkovo Bělorusko 

začalo silněji prohlubovat integraci s Ruskem. V tom směru čas od času běloruská 

strana vybízí Ukrajinu к většímu sepětí v SNS a přibírá skoro ruskou rétoriku. A

111 http://ec.europa.eu/comm/extemal_relations/ukraine/intro/index.htm
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ani nástup nedemokratických tendencí Lukašenka jejich vztahy nezlepšil. Na 

politické rovině tedy vzájemné vztahy obou států nejsou nijak zvlášť vřelé. Ale 

naproti tomu, ač je v jihozápadním Bělorusku velká ukrajinská menšina, minority 

se nikdy nestaly problémem ve vztazích obou zemí. Ukrajinská menšina 

v Bělorusku neprokazuje žádné konfliktní tendence.

V červenci 1996 byla pak podepsána smlouva o přátelství, sousedských 

vztazích a spolupráci. A v květnu 1997 pak byla podepsána smlouva o delimitaci 

ukrajinsko-běloruské hranice. Takže není v současnosti žádného důvodu pro 

špatný vývoj ve vztazích obou států, když odhlédneme od podstaty běloruského 

režimu.

Ukrajina a skupina GUUAM

Z důvodu ukrajinské potřeby spojit se s některými státy postsovětského

prostoru a vyvažovat tak ruský vliv v SNS bylo mezi lety 1996-1997 vytvořeno

sdružení GUUAM (Gruzie, Ukrajina, Uzbekistán, Ázerbajdžán a Moldavsko, 
t i * '  112Uzbekistán). Tato skupina se snaží v prostoru SNS vyrovnávat tlaky skupiny 

tvořené Ruskem, Běloruskem, Kazachstánem a Kyrgyzstánem.

GUUAM vytvořilo sdružení na převážně politických a ekonomických 

cílech. Jedním z nich je pro Ukrajinu důležité zajištění transportu energoproduktů 

mimo ruský vliv a kontrolu. Tuto snahu skupiny podporují euroatlantické 

struktury a USA. Uplatňuje se zde ukrajinská snaha o dodávky strategických 

surovin produktovody přes Ázerbajdžán a Gruzii do Čemomoří. Ukrajina se navíc 

touto strukturou snaží nabrat body v přibližování к EU a to tím, že je součástí 

systému transportujícího na Západ ropu. Zároveň sbližování v této skupině 

rozkližuje sbližování v SNS. Postupně v rámci této skupiny členské země vyvíjely 

stále širší spolupráci a snaží se rozvinout větší institucionalizaci skupiny. V září

2000 na setkání v New Yorku členské státy oznámily, že hodlají postupně ustavit 

zónu volného obchodu a bezvízovou zónu. Objevili se v něm i ambice 

v kolektivní bezpečnosti. Toto sdružení má před sebou pravděpodobně velkou 

budoucnost, protože členové hodlají přibírat do sdružení GUUAM i země

112 Popravdě mezi lety 1996-1997 vznikl GUAM, až v roce 1999 do něj vstoupil Uzbekistán a 
sdružení se přejmenovalo na GUUAM.
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současného SNS i státy mimo postsovětský prostor. Nejblíže členství jsou 

Turecko a Rumunsko.113

Ukrajina a Zakavkazsko

Vztahy se zeměmi Zakavkazska se odvíjejí hlavně od ukrajinské politiky 

zajišťování alternativních zdrojů energoproduktů. Také za tímto účelem bylo 

vytvořeno i sdružení GUUAM. Sbližování v této skupině zároveň politicky a 

ekonomicky stabilizuje státy Zakavkazska. S Gruzií navíc Ukrajina rozvíjí vztahy 

v rámci Fóra pro ekonomickou spolupráci v Černomoří (BSEC), jehož hlavním 

cílem je oslabení ruského vlivu v černomořském prostoru. Mimo jiné Ukrajina 

samozřejmě podporuje územní celistvost Gruzie, proti separatismu Abcházců a 

Osetinců. Zároveň protestuje proti arménské podpoře separatistů v Náhorním 

Karabachu v Ázerbajdžánu. Z toho důvodu se vztahy Ukrajiny s Arménií příliš 

nerozvíjejí.

Ukrajina a Střední Asie

S některými středoasijskými státy má Ukrajina velice dobré vztahy, 

například s Uzbekistánem, jenž je s ní ve skupině GUUAM. Ukrajina se snaží 

rozvíjet vztahy s tímto regionem hlavně kvůli kaspickým nalezištím ropy a 

zemního plynu, v tom směru hlavně vztahy s Turkmenistánem a Uzbekistánem.

V Uzbekistánu navíc žijí i vysídlení Krymští Tataři, kteří mají zájem se postupně 

navrátit do své původní domoviny. Naproti tomu v Kazachstánu je  usídlena zase 

velká ukrajinská menšina. Kazachstán se snaží o stejně významnou roli v SNS, 

jako v něm hraje Ukrajina, ale s opačným směrem, tedy ve smyslu integrace 

к Rusku. Z toho důvodu se jejich vztahy nevyvíjejí v hluboké spolupráci.

113 Více к tomuto sdružení viz. Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 
147-151
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3.2. Západ

Na stránkách Mise Ukrajiny v NATO se píše: “The strategie foreign policy 

course for integration into European and Euro-Atlantic structures is Ukraine’s 

natural choice that flows out from the historical, cultural and geopolitical realities 

of Ukraine's development. This is a wish to promote common democratic values, 

to introduce good management and high technologies, to build prosperity, to 

return to the environment, which we for centuries had been deprived of.”114 Což 

plně vystihuje zájmy Ukrajiny v přibližování к západním strukturám. Podle 

převládajícího politického kurzu v Ukrajině Ukrajina patří do Evropy, míněno do 

Západní Evropy. A zvláště současné vedení státu, tedy prezident Juščenko se 

pravděpodobně bude snažit udělat vše pro brzký vstup do EU a NATO.

V začátcích osamostatnění Ukrajiny se NATO a západní struktury o 

Ukrajinu prakticky nezajímaly. Nebo spíše: nezajímaly jinak, než z hlediska 

problému odstranění jaderných zbraní. Relativní zlepšení jejich vztahů nastalo až 

s kladnějším přístupem z ukrajinské strany v otázce jaderných zbraní v Ukrajině 

v roce 1994.

Západní struktury si ale přesto Ukrajiny nevšímaly v takové míře, jako si 

všímaly Ruska. Jak NATO tak i EU se snažily vytvořit si pevný vztah primárně 

s tímto velkým východním státem a na Ukrajinu jim  jaksi nezbýval čas. Ukrajina 

tedy byla takovýmto přístupem vydaná na milost a nemilost ruských 

ekonomických, politických a vojenských tlaků. V té době se Ukrajina snažila 

Západu přiblížit alespoň přes své vztahy se středoevropskými státy.

Pak ale přišel mezi lety 1995-1996 obrat a v té době kulminujících 

rozmíšek s Ruskem ohledně čemomořské flotily, krymské otázky, energetických 

dodávek z Ruska a integrace v SNS se začaly vztahy s NATO i EU zlepšovat. 

Západní struktury si začaly více všímat politického, ekonomického a zvláště 

bezpečnostního významu Ukrajiny. Ukrajina se stále více ukazovala ve světle 

ruských tlaků jako budoucí významný hráč na evropské mapě a také jako filtr 

ruských tlaků proti Západu. Západní integrační struktury pak pochopily, že je 

třeba udržet Ukrajinu nezávislou od Ruska.

114 http://www.ukraine.be/nato/dovidka.html
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Ukrajina zatím stojí mezi oběma „tábory“, tedy mezi euroatlantickými 

strukturami a SNS. Daří se jí ale přibližovat к západoevropským strukturám, bez 

ohledu na ruské tlaky.

Stažení jaderných zbraní z Ukrajiny

Ke konci své existence stihl ještě Sovětský svaz uzavřít s USA dohodu o 

jaderném odzbrojení. Byla to smlouva START I, podepsaná 31. července 1991 

Gorbačovem a Bushem starším. Ta naplánovala redukci strategické triády o 25% 

pro USA a o 35% pro SSSR, do sedmi let. Dohoda byla uzavřena a zdálo se, že na 

obzoru není žádný problém, a v létě 1991 tomu-tak opravdu bylo. Přišel ale konec 

roku a rozpad SSSR plnění dohody START I silně zkomplikoval. Jaderné zbraně 

po SSSR na svém území mělo totiž nejen Rusko, jako nástupnický stát SSSR, ale i 

Kazachstán, Bělorusko a hlavně Ukrajina. Konkrétně ukrajinské sklady tvořily 

třetí nej větší arzenál jaderných zbraní na světě.115

Začala tedy jednání o vztahu nových postsovětských republik s jadernými 

zbraněmi ke smlouvě START I. V těchto jednáních se ukázal vyjednávači talent 

amerických diplomatů: „USA při jednáních s jednotlivými republikami i nadále 

využívaly jejich ekonomických potíží a touhy stát se rovnocennými členy 

mezinárodního společenství, aby tyto souhlasily s nejademým statusem.“116 

Výsledkem jednání byl Lisabonský protokol, podepsaný 23. května 1992 zástupci 

USA, Ruska, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu. Podle Lisabonského protokolu 

se Ukrajina, Bělorusko a Kazachstán zavazují předat všechny jaderné zbraně na 

svém území117 Rusku, jako nástupci SSSR, a to je na svém území demontuje 

v souladu se smlouvou START 1. Zároveň se zavázaly připojit se Smlouvě o 

nešíření jaderných zbraní a stát se zeměmi bez jaderných zbraní. Pak šlo už jen o 

to, aby tento protokol byl ratifikován. Kazachstán i Bělorusko smlouvu 

ratifikovaly,118 ale v souvislosti s ratifikací na Ukrajině se vyskytnul problém.

115 Bojko, Nejnovější dějiny Ukrajiny, str. 249
116 Suchý, a kol., Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století, str. 99
117 Z Ukrajiny už do začátku května 1992 byly odstraněny všechny taktické jaderné zbraně. Na 
Ukrajině ale zůstalo po sovětské armádě ještě 176 strategických raket -  130 zastaralých SS 19 a 
SS 20 a 46 moderních SS 24 a s tím 1200-1600 jaderných hlavic, viz. Duleba, Ukrajina a 
Slovensko, str. 243, Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 35
118 Bělorusko v červenci 1993, Kazachstán v únoru 1994.
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Prezident Kravčuk a i jiní ukrajinští představitelé již  od počátku 

odzbroj ovacích jednání žádali za odstranění jaderných zbraní a realizaci 

nejademého statusu mezinárodní bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Těch se jim 

ale nedostalo. Ukrajinští představitelé tedy museli nalézt jiné řešení svých 

požadavků.

Už v ukrajinské Deklaraci nezávislosti z roku 1991 je zmínka o tom, že 

Ukrajina je a bude nejaderný stát, v červenci 1993 ale stejný parlament, jaký 

schválil tuto deklaraci, stejnou koncepci přehodnotil. Přijal totiž rozhodnutí, že 

jaderné zbraně na území Ukrajiny jsou majetkem Ukrajiny. Tím se tyto zbraně 

vyňaly z kompetence Velení strategických sil Spojených ozbrojených sil SNS, 

které bylo prvotně vytvořeno také kvůli správě a rozdělení pozůstatků sovětské 

armády.119 Toto rozhodnutí ve svém důsledku znamenalo zkomplikování dohod o 

jaderném odzbrojení, i když ukrajinští představitelé tvrdili, že do budoucna se na 

nejademém statutu Ukrajiny nic nemění. Ukrajina se stala třetí nej větší jadernou 

mocností světa.

Na tento přístup Ukrajiny pohlížel Západ s velkou nedůvěrou a Ukrajina 

se v té době dostala do částečné mezinárodní izolace. A to i z důvodu politické a 

ekonomické krize a malé víry Západu v schopnost ukrajinského státu se udržet na 

nohou. Po dlouhých jednáních a návrzích se nakonec 14. února 1994 se pak konal 

v Moskvě summit prezidentů Ukrajiny, Ruska a USA (Kravčuk, Jelcin, Clinton). 

Na něm prezident Kravčuk podepsal trojstrannou dohodu o tom, že se Ukrajina 

vzdá svých jaderných zbraní ve shodě s Lisabonským protokolem. Za to se Rusko 

a USA zavázaly, že proti Ukrajině nikdy nepoužijí jaderné zbraně nebo jejich 

hrozbu. Ukrajinský parlament pak 16. listopadu schválil budoucí přistoupení ke 

Smlouvě o nešíření jaderných zbraní a záměr Ukrajiny stát se zemí bez jaderných 

zbraní. Nato 5. prosince 1994 ratifikoval smlouvu START I, zatímco vtom  

samém dni USA, Velká Británie a Rusko (jako jaderné mocnosti) podepsaly 

v Budapešti memorandum o poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině. Nakonec 

tedy „přes pochybnosti skeptiků byl Lisabonský protokol skutečně realizován a 

stal se tak v praktické rovině nej úspěšnější akcí v boji proti nešířeni jaderných 

zbraní.“120

119 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 243
120 Suchý, a kol., Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století, str. 99
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Ukrajina dostala od NATO částku 60 mil. USD jako kompenzaci za 

odevzdání jaderných zbraní Rusku. A později se jí  za podpory NATO podařilo 

dohnat Rusko к uznání dluhu vůči Ukrajině ve výši 450 mil. USD za jaderné 

zbraně vyvezené do Ruska v letech 1991-92.121

Následné vztahy se Západem

Dokument z února 1994 o stažení jaderných zbraní z Ukrajiny umožnil 

v následujících letech větší přibližování Ukrajiny к západoevropským a 

euroatlantickým strukturám. Ještě 8. února 1994 se Ukrajina připojila 

к Partnerství pro mír a 16. června 1994 byla podepsána základní smlouva 

s Evropskou unií.

Nový prezident Kučma začal v létě 1994 zahraniční politiku podle svého 

volebního programu s orientací na SNS a snažil se o větší přiblížení к SNS. 

S kazašským prezidentem iniciovali některé návrhy pro pozměnění struktury SNS, 

ale jejich iniciativy Rusko odmítlo, protože se cítilo samo dostatečně silné na 

ovlivňování politiky Ukrajiny a jiných států SNS z pozice ekonomické a politické 

moci. Tyto signály samozřejmě Kučma zachytil, otočil o 180 stupňů. Takže od 

podzimu 1994 se dá datovat jednoznačně prozápadní směrování Ukrajiny. V 

listopadu 1994 pak na stvrzení nové orientace navštívil prezident Kučma 

Washington a tím se změnila ukrajinská politika na otevřeně prozápadní orientaci. 

Ukrajinská politika se ale nezměnila jen ve vztahu к Rusku, ale i к SNS. Od jara

1995 se už Ukrajina v SNS nepokoušela nijak integrovat.

V červnu 1996 pak Kučma vyhlašuje cílem Ukrajiny integraci do 

evropských struktur a zájem o asociační dohodu s EU. Zároveň státní sekretář 

USA poprvé vyjadřuje americký zájem na zapojení Ukrajiny do spolupráce s EU a 

NATO.122

V průběhu roku 1996 se ukrajinská pozice v Evropě výrazně posílila.

Ukrajina začala hrát důležitější roly jak pro NATO, tak pro EU. Tyto dvě západní

struktury se к Ukrajině stavěly velmi příznivě. Naproti tomu se více a více 

zhoršovaly vztahy s Ruskem.

121 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 271-272
122 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 257-258
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Poté, co v únoru 1994 Ukrajina slíbila vzdát se svých jaderných zbraní a 

v prosinci ukrajinský parlament ratifikoval smlouvu START I, se 1. června 1996 

Ukrajina stala bezjademou zemí. Následně přistoupila к Smlouvě o nešíření 

jaderných zbraní. Tím se Ukrajině otevřel prostor pro lepší vztahy se Západem, 

USA navíc Ukrajině slíbily podporu pro vstup do WTO.

V roce 1996 vzniklo mezi USA a Ukrajinou strategické partnerství. Byla 

vytvořena Mezivládní ukrajinsko-americká komise Kučma -  Gore. Navíc se 

zvýšila frekvence politických návštěv na obou stranách. Americký kongres 

v tomto roce vydal rezoluci, v níž vyjádřil za americký národní zájem nezávislou 

Ukrajinu a její územní integritu. Ukrajina se'roce 1997 stala třetím největším 

příjemcem americké zahraniční pomoci (za Izraelem a Egyptem).123

3.2.1. Severoatlantická aliance (NATO)

Ukrajina se od počátku samostatnosti snažila přiblížit к západním 

strukturám. Byla ale nucena fungovat jako tlumič mezi NATO a Ruskem. Zvláště, 

když NATO a Rusko udržovaly vztahy mezi sebou úplně mimo Ukrajinu. Rusko 

si tím legitimizovalo svou politiku v postosovětském prostoru. Tím byla Ukrajina 

znovu ohrožena, protože se prakticky dostala ze zájmů západních struktur a byla 

vydána napospas ekonomickému, politickému a vojenskému laku Ruska. Snažila 

se tedy o sblížení s nimi, což se jí podařilo hlavně uzavřením Charty partnerství 

mezi Ukrajinou a NATO v roce 1997. Tím se symbolicky vyčlenila 

z postsovětského prostoru a zesílila svou nezávislost na Rusku.

Vztahy NATO a Ukrajiny se začaly odvíjet od jejího vstupu v roce 1991 

do Severoatlantické rady pro spolupráci vytvořené v prosinci toho roku. Ta byla 

později přeměněna na Euroatlantickou radu pro partnerství. Poté, co v lednu 1994 

vzniklo Partnerství pro mír, vstoupila i do něj - 8. února 1994. Partnerství pro mír

123 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 270
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je  hlavním programem pro praktickou obrannou a bezpečnostní spolupráci 

jednotlivých nečlenských států s NATO.124

Ukrajina ve své politice к NATO nikdy (narozdíl od Ruska) neměla 

námitek proti rozšiřování NATO směrem na východ. Cítí to jako odpověď 

snahám Ruska o pokračující hegemonii v postkomunistickém a postsovětském 

prostoru. V tom směru v roce 1997 pak uzavřela s NATO Chartu partnerství 

Ukrajiny a NATO, prakticky jako protiváhu podobné dohodě mezi NATO a 

Ruskem. Dala tak základ blízkému partnerství sNATO a podle Romana 

Wolczuka „it had avoided isolation or, worse, being left to face Moscow on its 

own.“125

V následujících letech se jejich vztah rozvíjel a obě strany se významně 

sbližovaly. A když se NATO v březnu 1999 rozšířilo o dva z jejích západních 

sousedů (Polsko a Maďarsko), Ukrajina se zároveň s tím dostala do bezpečnostní 

zóny NATO. Naproti tomu ale pak Ukrajina zaujala, ústy svého prezidenta 

Kučmy, zdrženlivý postoj к operaci NATO v Jugoslávii v březnu 1999. To bylo 

zapříčiněno vůlí levicové většiny ukrajinského parlamentu, jež chtěla zastavit 

spolupráci sNATO. Po ukončení operace Jugoslávii se zase naplno rozběhlo 

sbližování NATO a Ukrajiny. V květnu 2002 pak prezident Kučma oznámil zájem 

NATO na budoucím členství v NATO. Od té doby se jejich vztah dostal na vyšší 

úroveň a přistoupilo se к společným plánům a programům užší spolupráce, 

výhledově s cílem v budoucím členství Ukrajiny v NATO.

V listopadu 2002 byl pak přijat Akční plán NATO a Ukrajiny 

s konkrétnějším vymezením sledovaných cílů a společných zájmů.

V následujících dvou letech byly v Ukrajině vykonány pokroky v přibližování 

к euroatlantickým strukturám. A v březnu 2004 se pak poslední dva z jejích 

západních sousedů (Rumunsko a Slovensko) stali součástí NATO a Ukrajina je
1 9 f\dnes tak na západě Severoatlantickou aliancí plně obklopena.

Po politickém vývoji v Ukrajině v listopadu a prosinci 2004 a nástupu 

nového prezidenta, Juščenka, představitelé NATO vyjádřili podporu 

dalekosáhlým cílům nového politického vedení země. V dubnu 2005 pak spolu

124 К Partnerství pro mír viz. Fidler, Mareš, Dějiny NATO, str. 225-229
125 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 108
126 Pokud nepočítáme Moldavsko.
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Ukrajina a NATO rozvinuly tzv. “Intenzivní dialog”, hlavně s cílem budoucího 

ukrajinského členství v NATO.127

Charta partnerství Ukrajiny a NATO

Vztahy Ukrajiny a NATO se odehrávají hlavně na základě Charty 

partnerství mezi Ukrajinou a NATO, podepsané 9. července 1997 na summitu 

NATO v Madridu. Charta vytvořila bázi pro dialog a spolupráci v politických a 

bezpečnostních otázkách a vytvořila Komisi NATO a Ukrajiny (NUC) jako 

instituci pro jejich užší spolupráci. V rámci Charty se mezi NATO a Ukrajinou 

prohlubuje přímá spolupráce.128 Ukrajina a NATO podle ní navíc vytvořily 

krizový systém konzultací pro případ ohrožení územní integrity Ukrajiny, její 

politické nezávislosti či suverenity. Od července 1997 tak mluví ukrajinští 

představitelé o jednoznačném záměru začlenit Ukrajinu do evropských a 

transatlantických struktur a stejnou perspektivu nevylučují ani představitelé 

NATO.

Na základě Charty partnerství Ukrajiny a NATO se vytvořila v roce 1997 

Komise NATO a Ukrajiny jako hlavní instituce pro jejich kooperaci a jako 

důležité fórum pro jejich politický dialog. V ní jsou reprezentovány všechny 

členské státy NATO a Ukrajina. Její součástí je řada výborů a pracovních skupin, 

v nichž se spolupráce vykonává. Jednou z nich je „pracovní skupina obranné 

reformy“, pracující v oblasti přeměny ukrajinské obrany a jejím sbližování 

s obrannými složkami NATO. Jiné pracovní skupiny vyvíjejí činnost v oblasti 

bezpečnostní reformy, zbrojení, ekonomické bezpečnosti či technologické 

spolupráce.129

Akční plán NATO-Ukraiina

V listopadu 2002 byl na Summitu NATO v Praze přijat Komisí NATO a 

Ukrajiny Akční plán NATO-Ukrajina. Ten vytyčil společné cíle a zájmy NATO a 

Ukrajiny a reformy, které Ukrajina musí v zájmu dosažení těchto cílů přijmout.

127 http://www.nato.int/issues/nato-ukraine/evolution.html
128 Oproti dohodě Rusko-NATO, která zajišťuje jen vzájemnou kontrolu a důvěru
129 http://www.nato.int/issues/nuc/index.html
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“Ukraine and NATO share a common vision of a united and free Europe, and a 

determination to combat terrorism, the proliferation of Weapons of Mass 

Destruction (WMD), regional instability and other security threats. The interests 

of national security and the present international situation demand an essential 

deepening of relations between Ukraine and NATO.”130 Prioritní mezi nimi jsou 

v politické rovině posílení demokracie a demokratické společnosti, posílení vlády 

práva, lidských práv; v rovině bezpečnosti jsou to reforma struktur státní 

bezpečnosti, rozvoj civilně-vojenských vztahů, vyšší role v utváření regionální 

stability, účast v operacích na udržení míru, boj proti terorismu a šíření zbraní 

hromadného ničení; a posledně v ekonomické rovině posílení tržní ekonomiky a 

přijetí standardů WTO. Dosažení vytyčených tilů  v oblasti bezpečnosti a obrany 

jsou prioritami spolupráce NATO a Ukrajiny. Každoročně jsou přijímány dílčí 

plány prioritních reforem, které určují naplňování Akčního plánu. Přijetí tohoto 

plánu ukazuje důležitost Ukrajiny pro NATO, která má zájem na stabilizované a 

demokratické Ukrajině, jež se v budoucnu pravděpodobně do NATO sama 

zapojí.131

Rok 2005, intenzivní dialog

Ukrajina sNATO aktivně spolupracuje v mezinárodních operacích na 

podporu míru a i v jiných oblastech. Na pozadí této spolupráce jsou aspirace 

Ukrajiny na členství v NATO. Od dubna 2005 jejich spolupráce zintenzívněla. 

Členské státy NATO plně podporují Ukrajinu v jejím přibližování к NATO, to ale 

ještě Ukrajině nezaručuje přizvání ke vstupu. Vše závisí na schopnosti Ukrajiny 

provést doma klíčové reformy, v jejichž dosahování jí NATO pomáhá 

nej různěj šími programy.132

viz. NATO-Ukraine Action Plan
131 http://www.nato.int/issues/nato-ukraine/action_plan.html
132 Pokud se Ukrajina dostane do soukolí přístupových programů к NATO, stane se nejdříve 
členem Přístupového plánu MAP. Země se vněm, za podpory Aliance, přizpůsobují aliančním 
standardům a připravují se na potenciální budoucí vstup. Státy musí dosáhnout určitých 
politických, ekonomických a vojenských cílů. Těmi jsou: funkční demokratický systém s tržní 
ekonomikou, vyspělé nakládání s menšinami na svém území podle standardů OBSE, vyřešení 
sporů se sousedy, schopnost a vůle к vojenským závazkům vůči Alianci a schopnost spolupráce 
vojenských jednotek s jednotkami ostatních členů Aliance. Po splnění těchto cílů jsou potenciální 
členové pozváni к přístupovým jednáním к Alianci.
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V dubnu 2005 na setkání ministrů zahraničí ve Vilniusu členské státy 

NATO a Ukrajina rozběhly proces Intenzivního dialogu к Ukrajinskému záměru 

v budoucnosti vstoupit do NATO. Zároveň byl ve Vilniusu přijat plán na zesílení 

spolupráce Ukrajiny a NATO, jeho součástí jsou hlavně posílení demokratických 

institucí v Ukrajině, zesílení vzájemného politického dialogu a zrychlení reforem 

v oblasti obrany a bezpečnosti.133 V červnu pak ukrajinská vláda představila 

iniciační list reforem, které hodlá vykonat v zájmu přizvání к přístupovým 

jednáním do NATO.

Oblasti spolupráce NATO a Ukrajiny

Spolupráce je vyvíjena v oblasti bezpečnosti a operací na podporu míru 

v konfliktních oblastech, v oblasti obranné a bezpečnostní reformy v Ukrajině, 

ekonomických aspektech obrany, spolupráce armád NATO a Ukrajiny a v oblasti 

technologické a enviromentální spolupráce.134 Prezident Ukrajiny schválil 

dekretem z 25. ledna 2001 vytvoření institutu Národních koordinátorů spolupráce 

Ukrajiny s NATO. Tito koordinátoři jsou speciální pracovníci ministerstev a 

koordinují činnosti a jednání, týkající se partnerství sNATO. Je jich jedenáct a 

specializují se vždy na jednu oblast z partnerských vztahů.135

V oblasti bezpečnostní spolupráce se Ukrajina účastní a účastnila několika 

operací na udržení míru. Například v operacích na Balkáně pod vedením NATO 

v Bosně a Hercegovině či v současnosti v Kosovu, kde má rozmístěny některé 

vojenské jednotky pod KFOR. Vedle těchto misí se účastní i vojenských misí 

v Afghánistánu mezi jednotkami ISAF pod NATO či v operaci “Trvalá svoboda” 

pod vedení USA. Spolu s NATO vystupuje Ukrajina jednotně i v boji proti 

terorismu a účastní se vojenských misí v Iráku.

NATO zároveň pomáhá Ukrajině v její obranné reformě, která má za cíl 

zmodernizování ukrajinské armády a rozvinutí civilně-armádních vztahů. 

Cílovým stavem je  interoperabilita mezi jejími jednotkami a jednotkami 

členských států NATO. V této oblasti jí pomáhá i samotné členství v programu 

Partnerství pro mír, který je užitečný pro plánování armádní reformy. Pomocí

133 http://www.nato.int/issues/nato-ukraine/intensified_dialog.html
134 http://www.nato.int/issues/nato-ukraine/cooperation.html
135 http://www.ukraine.be/nato/dovidka.html
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podprogramů programu Partnerství pro mír členské země finančně a technicky 

podporují Ukrajinu v zneškodňování zásob přebytečných a zastaralých zbraní a 

munice, určených к zneškodnění.136

NATO dále s Ukrajinou spolupracuje v oblasti ekonomiky obrany, 

v rozpočtovém sektoru obrany a v plánování financování rozsáhlých obranných 

reforem, v oblasti vojenských technologií v oblasti krizového plánování, 

v přípravách proti přírodním katastrofám apod. NATO financuje i jazykové a 

tréninkové kurzy pracovníků v armádě a v bezpečnostním sektoru a technicky 

zajišťuje přeškolování či vojenský výcvik ukrajinských vojáků. Konají se 

pravidelná společná cvičení armád NATO a Ukrajiny.137

Význam svazků Ukrajiny s NATO

Ukrajina má dnes pro NATO velký strategický význam. NATO má z toho 

důvodu zájem na silné, stabilizované a demokratické Ukrajině, která bude hrát 

klíčovou roli ve stabilitě regionu východní Evropy a Černého moře. Taková 

Ukrajina se stane pro NATO důležitým spoluhráčem a v budoucnosti i důležitým 

členem. К zlepšení spolupráce Ukrajina provozuje svou diplomatickou misi 

v NATO -  Mise Ukrajiny v NATO, od října 1997 a má i svou vojenskou misi 

v partnerském koordinačním středisku v operačním ústředí NATO v Monsu 

v Belgii.

A jak řekl generální tajemník NATO Jaap de Hoop Scheffer ve svém 

komentáři к parlamentním volbám na Ukrajině 27. března 2006, “Ukraine is an 

important strategic partner for NATO, and we look forward to further deepening 

our cooperation. As always, NATO stands ready to assist Ukraine to realise its 

Euro-Atlantic aspirations, and work with Ukraine to promote peace and security 

in the region.”138

136 Například v letech 2002-2003 tak bylo zneškodněno prvních 400 tis. z celkových 7 milionů 
ukrajinských proti pěchotních min. V roce 2005 byl dále nastartován projekt zneškodnění 133 tis. 
tun konvenční munice, 1,5 mil. lehkých a jiných zbraní, viz. http://www.nato.int/issues/nato- 
ukraine/cooperation.html
137 http://www.nato.int/issues/nato-ukraine/cooperation.html
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3.2.2. Evropská unie (EU)

Ukrajina je pro Evropskou Unii jedním ze strategických partnerů a možná 

přímo ten nestrategičtější na evropském kontinentě. Již 14. července 1996 Kučma 

oficiálně vyhlásil strategickým cílem Ukrajiny integraci do evropských struktur.

V květnu 1996 přijala EU deklaraci, která naznačila zájem na spolupráci 

s Ukrajinou a v červnu 1996 schválila Program rozvoje vztahů s Ukrajinou.

V roce 1998 přijal prezident Kučma Strategii pro Evropskou integraci, která 

vytyčuje vládní plán na cestě přibližování к Evropské Unii. Nový prezident 

Juščenko v roce 2005 v souladu se současnou politikou Ukrajiny deklaroval 

úmysl začlenit Ukrajinu do EU jako prioritu ukrajinské zahraniční politiky.

V souladu s tím vytvořil v nové vládě post vicepremiéra pro evropskou 

integraci.139 Důležité pro obě strany bylo i rozšíření Evropské unie 1. května 

2004, kdy se Ukrajina a Evropská unie staly geografickými sousedy členstvím 

Polska, Slovenska a Maďarska.

Vztahy obou stran jsou založeny na mnoha dohodách, hlavně na Dohodě o 

partnerství a spolupráci s platností od roku 1998, a také na Akčním plánu EU a 

Ukrajiny, přijatém v únoru 2005. Právě v dokumentu Společné strategie pro 

Ukrajinu se píše: „The strategie partnership between the European Union (EU) 

and Ukraine, based on shared values and common interests, is a vital factor 

enhancing peace, stability and prosperity in Europe. The freedom, independence 

and stability o f Ukraine rank among the greatest achievements in the new Europe 

rid of old dividing lines. Geography as well as size, the resources o f its population 

as well as its location along the North-South and East-West axes give Ukraine a 

unique position in Europe and makes it a determinant regional actor.“140

lj8 http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-038e.htm
139 http://delukr.cec.eu.int/page36480.html
140 viz. European Council Common Strategy o f 11 December 1999 on Ukraine, Pg. 1
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Dohoda o partnerství a spolupráci

Ukrajina byla první zemí z postsovětského regionu, která uzavřela 

s Evropskou unií Dohodu o partnerství a spolupráci. Stalo se tak v 16. června 

1994. Po ratifikacích na obou stranách začala platit od 1. března 1998. V červnu 

1998 Ukrajina oficiálně požádala o dohodu o přidruženém členství к EU. 

Takovou dohodu ale pravděpodobně uzavře až po úplné implementaci Dohody o 

partnerství a spolupráci. Později byl ještě podepsán dodatek к Dohodě o 

partnerství a spolupráci, který tuto dohodu mezi EU a Ukrajinou rozšířil i na 10 

nových členských států EU. Byl podepsán 30. března 2004.

Dohoda o partnerství a spolupráci “highlights respect for shared 

fundamental values as an essential element for the relationship; provides an 

appropriate framework for political dialogue; sets the principal common 

objectives in terms o f harmonious economic relations, sustainable development, 

co-operation in a number of areas, and support to Ukraine’s efforts towards 

democracy; as well as creating an institutional framework for pursuing these 

goals.”141 Navíc tato dohoda otevírá Ukrajině výhledově cestu к jednotnému trhu 

s Evropskou unií. Tato dohoda položila prostor pro několik vrstev struktur pro 

spolupráci: každoroční bilaterální Summity EU-Ukrajina (prezident Ukrajiny a 

nejvyšší představitelé EU), každoroční Rady pro spolupráci (na ministerské a 

komisařské úrovni), Výbory pro spolupráci (na úrovni delegátů, podporovány 

Podvýbory pro spolupráci s odborníky).

Politický dialog mezi Ukrajinou a EU se odvíjí právě na základě Dohody o 

partnerství a spolupráci a je  vykonáván prostřednictvím každoročních Summitů 

EU a Ukrajiny a v Radách pro spolupráci. Mimo tyto struktury fungují i různá 

ministerská setkání a také setkání jiných politických představitelů obou stran, 

např. pravidelná setkání Evropského parlamentu a ukrajinského parlamentu. 

Poslední Summit EU-Ukrajina se konal v Kyjevě v prosinci 2005. Od roku 2003 

se politický dialog odehrává v rámci tzv. Politiky evropského sousedství.

Nej frekventovanějšími tématy jsou hrozba terorismu, odzbrojování, 

nešíření zbraní hromadného ničení, regionální a evropské mezinárodní vztahy, 

demokracie a lidská práva na Ukrajině. Za poslední dobu se velmi rozvinula
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jednání a spolupráce v otázkách evropské bezpečnosti a Ukrajina se i účastní 

některých krizových policejních misí EU.

Společná strategie pro Ukrajinu

Nedlouho po Dohodě o partnerství a spolupráci v prosinci 1999 přijala 

v Helsinkách Evropská rada Společnou strategii pro Ukrajinu. Strategie si položila 

za cíl vytvořit mezi Evropskou unií a Ukrajinou strategické partnerství, založené 

na Dohodě o partnerství a spolupráci. „The European Council therefore adopts 

this Common Strategy to strengthen the strategic partnership between the EU and 

Ukraine. The European Council recognises that a successful, stable and secure 

Ukraine is in the best o f interests of the EU.“142 V ní vyřkla tři základní principy:

• podpora pro demokratický vývoj a plný přechod к tržnímu hospodářství 

v Ukrajině

• čelit společně výzvám v Evropě i ve světě (stabilita a bezpečnost, životní 

prostředí, a také jaderná bezpečnost)

• posilovat vazby Ukrajiny a EU, pomoci ukrajinské integraci do evropské a 

světové ekonomiky, rozvíjet spolupráci v oblasti vnitra a soudnictví

Současné vztahy Ukrajiny a Evropské unie -  skrze Akční plán

Evropská komise rozjela v roce 2003 Politiku Evropského sousedství, 

která zahrnuje do užšího svazku s EU ty sousedské země, jež nevstoupí nebo 

nemohou vstoupit v nejbližší době do EU. V rámci této politiky mezi lednem a 

zářím roku 2004 EU s Ukrajinou vytvořila Akční plán EU-Ukrajina143. Ten přijala 

Rada pro spolupráci EU a Ukrajiny 21. února 2005. Tímto akčním plánem je dán 

plán pro především ukrajinské reformy a změny za cílem většího přiblížení 

Ukrajiny a EU, zvláště přes ekonomickou a politickou spolupráci. Od přijetí vše 

závisí na Ukrajině a její schopnosti plnit body akčního plánu a tím se přibližovat 

к EU.

141 http://delukr.cec.eu.int/page36480.htrnl
142 viz. European Council Common Strategy o f 11 December 1999 on Ukraine, Pg. 2
143 http://delukr.cec.eu.int/page36474.html
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V akčním plánu jsou obecně položeny tyto cíle:144

• posílení demokracie a vlády práva v Ukrajině, podpora občanské 

společnosti, zvýšit ochranu lidských práv, posílit nezávislost médií a 

svobodu vyjadřování, zajistit demokratický průběh voleb v roce 2004 a 

2006, zlepšit soudnictví

• posílit spolupráci v mezinárodních a bezpečnostních otázkách, v otázkách 

odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení, к tomu patří i spolupráce 

к vyřešení konfliktu v Podněsteří v Moldavsku a otázka jeho společných 

hranic s Ukrajinou, ve vyšší míře konzultovat regionální a mezinárodní 

otázky, boj proti terorismu

• vstup Ukrajiny do WTO, postupné odbourání překážek bilaterálního 

obchodu, zlepšit tržní prostředí a investiční podmínky v Ukrajině, posílit 

právní prostředí pro obchod a zlepšit boj s korupcí, daňová reforma, 

příprava Ukrajiny na vstup do vnitřního trhu EU ve vybraných oblastech, 

částečné propojení trhu se službami

• zintenzívnit dialog ohledně vízové politiky, dialog ohledně migrační a 

pracovní politiky

• posílit spolupráci v oblasti energií, v oblasti životního prostředí, v oblasti 

dopravy, v oblasti technologií

• celkové postupné sblížení ukrajinských právních předpisů s evropskými 

Na pomoc Ukrajině v plnění Akčního plánu byla vyčleněna i finanční

pomoc od Evropské investiční banky.145

Výsledky tohoto akčního plánu jsou: EU ze své pozice dala Ukrajině 

Status Tržní ekonomiky v prosinci 2005, podepsáno Memorandum o porozumění 

o energii také z prosince 2005, rozvinutí dialogu o vzájemné vízové a migrační 

politice, pokroky v bezpečností spolupráci, pokrok v řešení problému Podněsteří 

v Moldavsku ustavením mise EU na hranicích Ukrajina-Moldavsko.

144 viz. EU-Ukraine Action Plan
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Obchodní vztahy Ukrajiny a EU

Po rozšíření Evropské unie v květnu 2004 se EU stala největším 

obchodním partnerem Ukrajiny, předtím jím  bylo Rusko. V roce 2004 po 

rozšíření EU dosáhl jejich společný obchod 17,6 miliard Eur, což je 35% 

ukrajinského zahraničního obchodu. Z vývozu Ukrajiny do EU zabírají 32% 

energetické a zemědělské produkty a dalších 30% ocel a textilní výrobky, zatímco 

EU do Ukrajiny dováží hlavně strojírenské a chemické produkty.146 Evropská unie 

podporuje snahy Ukrajiny o vstup do WTO a zároveň podporuje reformy v její 

ekonomice.

Jejich obchodní vztahy jsou založeny hlavně na Dohodě o partnerství a 

spolupráci splatností od 1998. Tato dohoda také předpokládá v budoucnu 

možnost vytvořit mezi EU a Ukrajinou prostor volného trhu, to však závisí hlavně 

na tom, kdy Ukrajina vstoupí do WTO. A vstup Ukrajiny do WTO zase záleží na 

její schopnosti přijmout potřebné ekonomické a tržní reformy к jejich sjednocení 

s pravidly WTO. Z toho vyplývá, že jednou z priorit ukrajinské zahraniční 

politiky к EU v nej bližší době je vstup do WTO, protože na tom závisí další 

rozvíjení obchodních vztahů s jejím největším obchodním partnerem.

Pomoc od Evropské unie Ukrajině

Evropská unie je  pro Ukrajinu významný partner v rozvojové, finanční, 

technické i charitativní pomoci. EU je  pro Ukrajinu největším dárcem takovéto 

pomoci. Evropské společenství pomohlo Ukrajině od roku 1991 již  více než 2 

miliardami Eur.147 Největší část z této pomoci zabírá program TACIS 

(podprogramy národní, regionální, přeshraniční spolupráce a podprogram jaderné 

bezpečnosti), dále makroekonomická finanční pomoc, a jiné menší pomocné 

programy jako například od Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva 

(EIDHR) či humanitární pomoc od Humanitárního úřadu ES (ECHO).148

Evropská Unie podporuje Ukrajinu pomocí programu TACIS již  od 

začátku 90. let, jím  pomáhá Ukrajině v přechodu к demokracii a tržní ekonomice.

145 http://delukr.cec.eu.int/page36474.html
146 http://delukr.cec.eu.int/page36088.html
147 V letech 1991-2005.
148 http://ec.europa.eu/comm/extemal_relations/ukraine/intro/index.htm
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Od roku 2007 bude na jeho místo postaven nový program, Nástroj evropského 

sousedství a partnerství (ENPI).

Národní podprogram programu TACIS se v letech 2002-2006 zaměřil na 

tři hlavní oblasti: 1) podpora institucionální, správní a právní reformy, 2) podpora 

privátnímu sektoru a ekonomickému rozvoji, 3) a podpora na zlehčování dopadů 

transformace.na společnost. V roce 2006 je očekávána pomoc v objemu 100 

milionů Eur. Regionální podprogram TACISu dotuje vnitrostátní dopravu, 

energetickou síť a užívání přírodních zdroj, hlavně vodních. Zároveň pomáhá 

v soudnictví a bezpečnosti. Podprogram přeshraniční spolupráce TACISu 

podporuje rozvoj příhraničních regionů. Podprogram TASCu к jaderné 

bezpečnosti podporuje Energoatom (instituce spravující jaderné elektrárny na 

Ukrajině) v modernizaci elektráren к světovým bezpečnostním standardům. 

Přidružené se к tomuto programu přičítá i program na zabezpečení Čemobylské 

elektrárny.

Evropská společenství zároveň dotuje i mezinárodní Centrum vědy a 

techniky (STCU) v Ukrajině, organizaci pro nešíření technologií a poznatků 

spojených se zbraněmi hromadného ničení. Toto centrum podporuje mnoho 

projektů a bývalých zbrojních vědců a snaží se o jejich začlenění do civilního 

života.

Finančně pomáhá Ukrajině i Evropská investiční banka, která pro ni na 

léta 2005-2006 vyčlenila půjčky v hodnotě skoro 250 milionů eur.149

Mimo tyto programy působí v Ukrajině například program TEMPUS pro 

spolupráci evropských a ukrajinských univerzit, vzdělávací program Erasmus 

Mundus, pro zlepšování produktovodných sítí a jejich bezpečnosti a pro pomoc 

v distribuci energoproduktů do Evropy je zde program INOGATE. Mezi lety 2000 

a 2002 byl ve funkci program Fuel Gap. Ten dotoval nedostatek elektrické energie 

v Ukrajině v době uzavíráni Černobylské jaderné elektrárny, do doby, než se 

dostaví jiné elektrárny. Tato pomoc měla hodnotu 65 milionů eur.

Energie a jaderná bezpečnost

Ukrajina je pro Evropu také důležitá jako tranzitní země při dovozu ropy a 

zemního plynu z Ruska a Černého moře. V budoucnu by Ukrajina mohla hrát i
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důležitou roli v dovozu elektřiny do EU. Větší spolupráci v oblasti energie 

předpokládá i Akční plán EU-Ukrajina přijatý v únoru 2005. Memorandum o 

porozumění o energii z prosince 2005 je strategickým plánem pro sjednocení 

energetických trhů Ukrajiny a EU. V plánu jsou čtyři hlavní oblasti (jaderná 

bezpečnost, integrace trhu s elektřinou a s plynem, zabezpečení energetických 

zdrojů a zásob a tranzitu hydrokarbonů, a trh s uhlím).150

Důležitým tématem oblasti energií je  ropa a zemní plyn a jejich 

produktovodů. Ukrajinská vláda rozhodla o orientaci produktovodu „Oděsa- 

Brody“ na jiho-severní směr. Tím se v budoucnosti může zvýšit objem 

energoproduktů z Kaspického regionu a naplňovat tak evropskou politiku 

altemativnosti těchto zdrojů. Ukrajina navíc stále zlepšuje kvalitu a vlastnosti své 

produktovodné sítě, s velkým přispěním programu TACIS.

V červenci 1999 zástupci EUROATOMu a Ukrajiny podepsali dohodu o 

spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a v oblasti termojaderné fůze. Na jaře 

2005 byla podepsána Dohoda o mírovém využití jaderné energie.151

Bezpečnostní spolupráce

V rámci bezpečnostní politiky EU a Ukrajina spolupracují i v projektech 

boje proti terorismu, proti šíření zbraní hromadného ničení. Zároveň se EU snaží o 

podepsání dohody s Ukrajinou, která by Ukrajinu připojila к evropské chartě 

principů exportu zbraní (v reakci na některé ukrajinské exporty do konfliktních 

regionů). Rozvíjí se spolupráce na odzbrojování Ukrajiny od přebytečných a 

dosloužilých zbraní. EU navíc rozjíždí program na pomoc Ukrajině v jejím 

zneškodňování přebytečných muničních skladů a zbraní a munice, určených 

к zneškodnění. Zároveň pomáhá Ukrajině v její ratifikaci dohody o zákazu
1 С'У

protipěchotních min.

Ukrajina se účastní i evropských projektů bezpečnosti v Evropě a s tím 

souvisejících policejních misí. V současnosti se účastní například krizových 

policejních operací pod vedením EU v Bosně a Hercegovině a bude se účastnit 

operace v Bývalé jugoslávské republice Makedonii.

149 http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ukraine/intro/index.htm
150 http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ukraine/intro/index.htm
151 http://ec.europa.eu/comm/extemal_relations/ukraine/intro/index.htm
152 http://ec.europa.eu/comm/extemal_relations/ukraine/intro/index.htm
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Ukrajina je například důležitým prostředníkem v jednáních o 

vyřešení podněsterského konfliktu. V poslední době Ukrajina navrhla tzv. 

Juščenkův plán na zapojení pozorovatelů z EU a USA. Pak prezident Juščenko 

společně s moldavským prezidentem Voroninem požádali EU o pomoc v ustavení 

hraniční kontroly na podněsterské části ukrajinsko-moldavské hranice. Dne 7. 

října 2005 podepsali zástupci Ukrajiny, Moldavska a EU Memorandum o 

porozumění a nato EU umístila v oblasti svou misi s mandátem na dva roky, která 

pomáhá zajišťovat chod hraničních přechodů mezi Ukrajinou a Moldavském 

(mise v Oděsku od 30. listopadu), a hlavně kontrolu hranice s Podněsteřím proti 

ilegálním přechodům a pašování zbraní (od 1. prosince), a zároveň zajišťuje její 

bezpečnost.153 Tato iniciativa a zapojení EU do řešení konfliktu by měly zajistit 

stabilitu v oblasti a nastoupit jistější cestu к vyřešení konfliktu.

Význam svazků Ukrajiny s Evropskou unií

Evropská unie je největším západním sousedem Ukrajiny. Ukrajina má 

samozřejmě ještě většího souseda na východě, ale ve svazcích s ním se snaží být 

velmi opatrná. Naproti tomu ve vztahu к západnímu sousedovi se Ukrajina 

pokouší o co nejširší spolupráci. Spolupráci s vidinou vstupu do Evropské unie, 

který se pravděpodobně jednou odehraje.

Hlavní důvody, proč se Ukrajina snaží o členství v EU (a v NATO), jsou 

výhody, které jí z něj poplynou. „Ukraine saw its salvation in a similar solution. 

As a result, Kyiv’s main objective, despite the seemingly insurmountable barriers, 

was the political, economic and security benefits that accrue from membership of 

the EU and increasingly meaningful partnership with if  not yet membership of 

NATO.“154 Členství v obou strukturách tedy Ukrajině pomůže zlepšit její 

ekonomickou situaci. Ale nejenom tu. Zlepší se i její politická a bezpečnostní 

situace.

Zatím však Ukrajina do Evropské unie nevstoupila a z toho důvodu s EU 

rozšiřuje partnerskou spolupráci. Spolupráci politickou a ekonomickou. V oblasti 

hospodářské kooperace přijímá Ukrajina velkou finanční pomoc z nejrůznějších 

programů EU, z nichž nej důležitějším je program TACIS. Pomocí těchto

153 http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ukraine/intro/index.htm
154 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 105
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programů je  financováno přibližování obou aktérů a zaručuje se tak relativně 

hladký průběh budoucího vstupu Ukrajiny do EU. A budoucnost je ještě velmi 

daleko.

3.2.3. Vztahy к západním sousedům Ukrajiny

Ukrajina se snažila v době, kdy byla mimo hlavní zájem NATO a EU, 

rozvíjet alespoň vztahy se svými západními sousedy. Už od začátku roku 1993 se 

obraceli ukrajinští představitelé i к střední Evropě, L. Kravčuk na začátku roku 

1993 navrhl vytvořit Středoevropskou zónu stability a bezpečnosti s členstvím 

středoevropských a balkánských postkomunistických zemí, Ukrajiny, Běloruska, 

Moldavska a Pobaltí. A to vše jako bezpečnostní pakt mezi Západem a Ruskem.

V letech 1993 až 1994 vypracovali ukrajinští bezpečnostní experti návrh Systému 

středoevropské bezpečnosti (SSB). Podle nich se Ukrajina a ostatní 

středoevropské, jihovýchodoevropské a východoevropské postkomunistické země 

(tzv. Baltsko-Černomořská zóna) v budoucnosti zapojí do bezpečnostních struktur 

celé Evropy a celé severní polokoule, ale prozatím je naléhavá potřeba alespoň 

nějakého bezpečnostního bloku pro tyto země, zvláště na obranu proti ruskému 

imperialismu či proti balkanizaci vztahů mezi těmito státy kvůli některým 

nedořešeným společným otázkám (hranice, menšiny atd.).155 Tato myšlenka ale 

rychle vzala za své zejména větší inklinací Višegrádské čtyřky к Západu. Zvláště 

proto, že v tomto návrhu bezpečnostní aliance hrálo jednu z hlavních rolí 

Maďarsko jako centrum regionu.

Po nezdaření iniciativě SSB se Ukrajina snažila o sblížení se sousedními 

státy na svých západních hranicích. Věřila, že až se stanou tyto státy součástí 

euroatlantických struktur, budou jí široké vztahy s nimi prospěšné pro větší sepětí 

se Západem. Prvním cílem při směrování Ukrajiny na Západ bylo tedy založit 

dobré vztahy s Polskem, Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem. Při snaze 

zlepšit vztahy s těmito sousedy se jí pak podařilo v roce 1997 uzavřít snim i 

důležité smlouvy o vztazích. Zvláště dohody, které řeší problém jejích západních

155 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 245-249
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hranic. A to deklaraci o sousedském spolužití a usmíření s Polskem a dohodu o 

sousedských vztazích a spolupráci s Rumunskem. Tím pomohla i jim  к možnosti 

členství v EU a NATO. V roce 1996 Ukrajina navíc získala plnoprávné členství 

v Středoevropské iniciativě (SEI), jako jediný stát mimo EU a bez dohody o 

přidruženém členství к ní.

Země na ukrajinské západní hranici dnes Ukrajině pomáhají přiblížit se 

к euroatlantickým strukturám. Největší podíl na tom má Polsko. Všichni tito 

západní sousedé Ukrajiny jsou v současné době členy NATO a krom Rumunska i 

členy EU.156

Ukrajina a Polsko

Ve spojení těchto států je veliký potenciál již  podle. Oba byly historicky 

kvůli své rozloze, obyvatelstvu a ekonomickému potenciálu vždycky místem 

setkávání německých a ruských imperiálních zájmů.

Vztahy Ukrajiny a Polska byly vždy v ukrajinských zahraničních vztazích 

výjimečné a bylo tomu tak hlavně kvůli společné historické zkušenosti. Polsko se 

snažilo rozvíjet styky s Ukrajinou ještě za dob existence SSSR. V prosinci 1991 se 

pak Ukrajina oficiálně osamostatnila a již  jeden den po ukrajinském referendu o 

nezávislosti, tedy 2. prosince Polsko uznalo novou státnost Ukrajiny, a to jako 

první země. Ale již  předtím se Polsko stalo prvním státem mimo SSSR, s nímž 

Ukrajina podepsala mezinárodní dohodu -  4. listopadu 1991 dohodu o obchodu a 

ekonomických vztazích. Dohoda o přátelství a spolupráci byla pak uzavřena 18. 

května 1992 a pak dohodou z ledna 1993 byla deklarována neporušitelnost jejich 

vzájemných hranic. Po nezdařeném ukrajinském návrhu na vytvoření Systému 

středoevropské bezpečnosti roku 1993 se Ukrajina začala více orientovat na 

spolupráci s Polskem. Od této doby se zase Polsko angažovalo ve zlepšení obrazu 

Ukrajiny v Evropě.

A to i v době její mezinárodní izolace od léta 1993. A právě v té době se 

objevilo malé vychýlení ze společné harmonie, potom co se Polsko začalo více 

přibližovat NATO a trochu tak vzdalovat Ukrajině, která se na západ orientovat 

nemohla. Ukrajinští představitelé se na směrování Polska začali dívat lehce kysele 

a dokonce se i vyskytly hlasy na podmínění členství Polska v NATO souhlasem
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Ruska.157 Od podzimu 1994 se ale s náhlou změnou ukrajinské zahraniční politiky 

ve směru к Západu z ukrajinské strany zase ozývaly propolské hlasy.158 V té době 

byla polská politická scéna, již od začátku roku 1994, rozdělená na dvě části, na 

proruskou orientaci a na prozápadní a proukrajinskou. Od roku 1996 ale 

jednoznačně zvítězil v polské zahraniční politice prozápadní a proukrajinský směr 

a tak se polsko-ukrajinské vztahy mohly zase prohlubovat.

V červnu 1996 polský prezident Kwasniewski s Kučmou podepsali Deklaraci o 

strategickém partnerství Polska a Ukrajiny a další podobné smlouvy. V nich byly 

vyjádřeny dobré polsko-ukrajinské vztahy, podpora Ukrajiny pro polské členství 

v NATO a polská podpora pro co nejrychlejší integraci Ukrajiny do západních 

struktur, kterou Kučma v té době vyhlašuje zá cíl ukrajinské zahraniční politiky.

V roce 1997 pak uzavírá Ukrajina deklaraci o sousedském spolužití a usmíření 

s Polskem, touto smlouvou se deklaruje neporušitelnost stávající hranice Ukrajiny 

s Polskem. Spomost hranice trvala od roku 1939, kdy byly Sovětským svazem 

připojeny к Ukrajině Halič a Volyň od Polska.

Od roku 1996 se již přístup Polska к Ukrajině víceméně nemění a polská 

vláda vytrvale podporuje Ukrajinu v jejích západních snahách.159 Skvěle to 

potvrdil i polský prezident Kwasniewski v době ukrajinské Oranžové revoluce na 

podzim 2004, kdy již jako prezident členského státu EU a NATO podporoval 

prozápadní síly na Ukrajině.

Dalším příkladem vzájemné podpory je případ budování druhé severní 

cesty ruských plynovodů do západní Evropy. Tato trasa měla původně 

překračovat Polsko, ale polská vláda s návrhem nesouhlasila, protože nechtěla 

podporovat plynovod, vyhýbající se ukrajinskému území. Tím by totiž 

ukrajinskou vládu oslabila vůči Rusku při častých sporech o poplatky za tranzit 

ruských produktů přes Ukrajinu.160

Podle Brzezinského právě tyto dva státy hrají důležitou roli v udržení 

bezpečnostní stability v Evropě. Podle něj je  totiž pravděpodobné, že se Ukrajina

156 Rumunsko by podle posledních údajů mělo do EU vstoupit v roce 2007, nejpozději v roce 2008
157 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 253
158 V té době dostoupila i vzájemná vojenská spolupráce nebývalých výšek, když spolu oba státy 
vytvořily společnou vojenskou jednotku, která se měla účastnit mírových misí pod OSN a OBSE. 
viz. Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 76-77
159 Ke vztahům Polska s Ukrajinou viz. Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991- 
2000, Pg. 71-79
160 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 118; více к tématu energetické 
politiky Ukrajiny к Rusku v kapitole o Rusku.
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stane součástí jádra garantů evropské bezpečnosti. V něm bude spolu s Francií, 

Německem a Polskem.161

Ukrajina a Slovensko

V začátcích nezávislosti Slovenska nebyly jejich kontakty nijak časté, 

spíše řídké, a to zvláště oproti vztahům Slovenska s Ruskem. V postsovětském 

prostoru totiž Slovensko rozvíjelo vztahy předně s Ruskem a Ukrajina, dalo by se 

říci, obcházelo. Už v létě 1993 je mezi Ukrajinou a Slovenskem podepsána 

smlouva o dobrém sousedství a spolupráci. Pak ale jejich vztahy řídnou a mezi 

červnem 1996 a červnem 1999 dokonce nemělo Slovensko v Ukrajině 

diplomatické zastoupení na úrovni velvyslance. Až od roku 1995 se začaly trochu 

rozšiřovat jejich kontakty a od roku 1996 se začaly rozvíjet hlavně ekonomické 

vztahy. Vyskytly se dokonce návrhy Slovenska na možnost členství Ukrajiny 

v CEFTA, ale spíše do budoucna, než že by Ukrajina byla rovnou vyzvána. Pak až 

do roku 1999 vztahy zase ochladly. Až od ledna 1999 začalo Slovensko Ukrajině 

věnovat větší pozornost, hlavně kvůli své perspektivě členství v NATO 

potřebovalo Slovensko zlepšit bezpečnostní vztahy se svými sousedy a sjednotit 

svou politiku к Ukrajině s politikou NATO. Ve stejném duchu se potřebovalo 

zviditelnit i před EU. Od té doby už jsou jejich vztahy ve stejném duchu, hlavně 

proto, že Slovensko vstoupilo v roce 2004 do EU i NATO.

Mezi Slovenskem a Ukrajinou se vyskytly v historii jejich vztahů jen dvě 

problémovější otázky. První z nich je otázka Rusínů. Na východním Slovensku je 

velká menšina Rusínů, která se po roce 1989 oficiálně vydělila z ukrajinské 

menšiny. Z této menšiny tvoří dokonce více než polovinu.162 Tato menšina se 

zasazuje o uznání Rusínů jako národa a o autonomii Zakarpatska. Oficiální 

rusínské hnutí je ukrajinskou vládou obviňováno ze separatismu podporovaného 

ruskou vládou. V zájmu Ukrajiny je, aby slovenská vláda Rusíny nepodporovala, 

protože by tím podporovala rusínský zakarpatský separatismus. A tak v roce 1994 

Ukrajina navrhla vytvoření společné ukrajinsko-slovenské Komise pro otázky 

národnostních menšin, jejíž první schůze se uskutečnila v roce 1995. Na základě 

návrhů komise se začala podporovat ukrajinská menšina na Slovensku a ta

161 Brzezinski, Velká šachovnice, str. 90-91
162 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 265
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slovenská na Ukrajině, což trochu zneutralizovalo separatismus Rusínů na obou 

stranách hranice. V dnešní době je slovensko-ukrajinská otázka Rusínů celkem 

zneutralizovaná.

Jako druhý problém se objevila otázka ruského plynovodu do západní 

Evropy. Je spojený s výstavbou nového plynovodu „Jamal-Evropa“ z Ruska přes 

Bělorusko a Polsko do Německa. Podle Ukrajiny byl tento projekt jednoznačně 

„antiukrajinský.“ A poté, co Slovensko v roce 19993 navrhlo stavbu větve, která 

by přes Slovensko směřovala do jižní Evropy, se mezi oběma vládami strhla 

rozmíška. Slovensko s Ukrajinou své názory nejen nekonzultovalo, ale navíc by 

prakticky tímto návrhem vyřadilo Ukrajinu z tranzitu plynu úplně. Tato rozmíška 

se hodila Rusku, protože to pak mohlo na Ukrajinu tlačit s větší intenzitou. Tento 

konflikt trval asi dva roky a pak se vše relativně urovnalo koordinací postojů obou 

vlád v této věci.163 A oba státy pak zaujaly ve vztahu к Rusku shodné stanoviska, 

často upevňovaná konzultacemi.

Ukrajina a Maďarsko

Maďarsko je pro ukrajinské vztahy se západem druhý nej důležitější 

středoevropský stát. Stejně jako Polsko i Maďarsko zareagovalo ihned na 

osamostatnění Ukrajiny, uznalo ji 3. prosince 1991 a založilo sn í diplomatické 

vztahy. V Ukrajině je ale velká maďarská menšina, asi 200 tis. lidí v západní 

Ukrajině.164 A po vstupu Maďarska do EU v roce 2004 byla tato menšina 

relativně izolována od své „domoviny.“ Zajímavou otázkou do budoucna vjejich 

vztazích je problém Zakarpatska. I když maďarská menšina, která je usídlena i 

v této ukrajinské správní oblasti, necítí výraznou potřebu pro autonomii na 

Kyjevě, přesto je  součástí autonomistické oblasti. Pokud by v budoucnu náhodou 

došlo к odtržení Zakarpatska od Ukrajiny, a to bude možno spíše zvýšeným 

vlivem Rusínů, nastane otázka, co se samostatným státem. Pravděpodobně by se 

tato oblast připojila к Maďarsku. Jinak jsou jejich vztahy totálně bezproblémové a 

není mezi nimi jediného sporu.

163 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 267-268
164 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 80
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Ukrajina a Rumunsko

Mezi Ukrajinou a Rumunskem se již  od rozpadu Sovětského svazu 

rozdmýchal teritoriální spor.165

Jeho předmětem byly oblasti Ukrajiny, které sovětský svaz zabral za druhé 

světové války, konkrétně oblast Čemovicka a Izmailska připojené к Ukrajině 

v roce 1940. Čemvicko sousedí přímo s historickou Haliči a je  také známo jako 

historická Severní Bukovina; Izmailsko, ležící mezi ústím Dněstru a Dunaje do 

Černého moře, je  jižní částí historické Besarábie a v současnosti je součástí 

správní oblasti Oděsy. Rumunsko hned po osamostatnění Ukrajiny celkem 

logicky nastavilo otázku právoplatnosti připojení těchto území к Ukrajině.

Ale protože Rumunsko vidělo možnost připojit se v budoucnu к NATO, 

nahlíželo i z tohoto úhlu na tento územní spor. Stát do NATO nemůže vstoupit, 

pokud má neurovnané spory se sousedy, Rumunsko se snažilo tento problém 

s Ukrajinou co nejdříve urovnat.

Sovětský svaz zabral v roce 1940 na základě paktu Molotov-Ribbentrop 

Severní Bukovinu a Besarábii. Severní Bukovinu a část severní Besarábie spojil 

do černovické oblasti a připojil к ukrajinské SSR, střední část Besarábie připojil 

к moldavské SSR a jižní Besarábii připojil к ukrajinské oděské oblasti. V roce 

1941 ale oblasti znovu zabralo Rumunsko, ale v roce 1944 je zvou okupoval 

Sovětský svaz. Po válce SSSR uzavřel s Rumunskem mírovou smlouvu v únoru 

1947, na jejímž základě byl stávající stav hranice uznán. Konkrétní hranice byla 

dohodnuta v únoru 1948, přitom si ale SSSR ještě vymínilo připojení Hadího 

ostrova v deltě Dunaje. A uzavřením smlouvy o hranicích mezi SSSR a 

Rumunskem v roce 1949. Konkrétní námořní hranice ale nebyla vytyčena nijak 

pečlivě.

Ještě v listopadu 1991 deklarovalo Rumunsko zájem na přehodnocení 

smluv, na jejímž základě byla již  zmíněná území vydána Sovětskému svazu. Tím 

tyto smlouvy napadlo a deklarovalo vůli znovu připojit ztracená území. Když pak 

proběhlo v Ukrajině 1. prosince 1991 referendum o nezávislosti, v němž se oblast 

Čemovicka i Izmailska vyjádřily pro nezávislost, rumunská menšina v obou 

oblastech hlasování víceméně bojkotovala.

165 К rumunsko-ukrajinskému územnímu sporu viz. Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security
Policy 1991-2000, Pg. 83-89
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Mezi lety 1991 a 1994 byly vztahy mezi oběma státy z důvodu 

nevyřešeného teritoriálního sporu napjaté a v roce 1995 se významně zhoršily a to 

kvůli otázce Hadího ostrova. Okolo ostrova byly objeveny velké zdroje minerálů a 

tak Rumunsko v prosinci 1995 oznámilo úmysl dát věc vlastnictví ostrova 

к posouzení Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu, zpochybňování náležitosti 

ostrova к Ukrajině bylo založeno na zpochybňování smluv, na jejichž základě byl 

ostrov к Ukrajině připojeny. Ukrajina pak v odpovědi posílila vojenskou jednotku 

na ostrově. Samozřejmě spor se nevedl jen o Hadí ostrov, ale byla položena i 

otázka Čemovicka a Izmailska, i když ne tak ultimativně jako v případě ostrova. 

Navíc přímo na ukrajinské straně hranice se částečně „mobilizovala“ rumunská 

menšina pod jejím  vlivem sílil tlak na separaci těchto oblastí od Ukrajiny.

Ukrajinu celý spor s Rumunskem postavil do nelehké pozice. Kdyby totiž 

přistoupila na jednoduché řešení v podobě ustoupení ze svého území, byl by to 

signál i pro odstředivé tendence i v jiných částech země. Rumunská vláda byla 

tlačena к silnějšímu nátlaku hlavně sílícími silami rumunských nacionalistů 

v parlamentu a jen těžko odolávala.

Pokrok v řešení sporu se naskytnul v roce 1996 s rumunskými snahami o 

pozvání к jednání o přistoupení к NATO v červenci 1997. Jedním z požadavků 

pro možnost к přistoupení к NATO je totiž i urovnání územních sporů se sousedy.

V roce 1996 se vystupňovala jednání o problému. Rumunská strana chtěla po 

ukrajinské, aby odsoudila pakt Molotov-Ribbentrop, což by podle ní znamenalo i 

zpochybnění připojení sporných oblastí. Ukrajina zase útočila, že pokud by měla 

Ukrajina uznat zpochybněním paktu nároky Rumunska na území, v tom případě 

by iniciovala jednání o rumunských ziscích na Ukrajině v roce 1918.

V listopadu 1996 byl zvolen nový rumunský prezident Constantinescu, 

který byl mírnější než jeho předchůdce a měl větší zájem na začlenění Rumunska 

do NATO. S novým vedením se změnila i rumunská politika a Rumunsko už 

přestalo na Ukrajině ultimativně vyžadovat odsouzení paktu Molotov-Ribbentrop 

a s tím se přestalo snažit získat Hadí ostrov a nabourat územní integritu i v otázce 

Čemovicka a Izmailska. Rumunsko ale vyžadovalo vytyčení hranice na 

hodnotném šelfu okolo hadího ostrova, s čímž Ukrajina souhlasila.

Po dlouhých jednáních pak byla konečně 2. června 1997 mezi oběma státy 

podepsána Dohoda o sousedských vztazích a spolupráci. V dohodě nebyla
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prakticky žádná zmínka o paktu Molotov-Ribbentrop, naproti tomu hranice mezi 

oběma státy byly stvrzeny. Rumunsko tedy nezpochybňovalo ukrajinské 

vlastnictví Hadího ostrova ani Čemovicka a Izmailska, bylo ale stvrzeno, že do 

dvou let se vytyčí hranice v šelfu okolo Hadího ostrova. Zároveň byla rumunské 

menšině v Ukrajině přiznána rozsáhlá práva s podmínkou, jež vylučovala udělení 

územní autonomie této menšině.

Touto dohodou Rumunsko na Ukrajině nic nezískalo, ani její menšina 

nebyla nijak zvlášť zvýhodněna. Na druhou stranu si vytvořilo vhodné podmínky 

pro pozdější pozvání к připojení к NATO. Nestalo se tak sice v roce 1997, ale 

Rumunsko do NATO nakonec přeci jen vstoupilo (v roce 2004). Ukrajina se tím 

zbavila jednoho z nej větších ohrožení své územní integrity, které hrozilo přerůst 

ve větší konflikt, potenciálně spojený s občanskou válkou. To se nestalo a 

Ukrajina tak nastoupila se svým západním sousedem cestu přátelských vztahů.

Podle Wolczuka je  zde ale přesto možnost, že v budoucnosti se může spor 

znovu otevřít. Usuzuje tak z faktu, že dohoda mezi oběma státy byla uzavřena až 

po změně vnitropolitické situace v Rumunsku a ústupu rumunských nacionalistů 

z politického výsluní, ne tedy po velkém vnitropolitickém konsensu. Z toho 

důvodu může tedy Rumunsko kdykoliv znovu nastoupit nacionalističtější kurz ve 

vztahu к Ukrajině.166 Pravděpodobnost takového vývoje se ale po rumunském 

vstupu do NATO silně zmenšila.

V současnosti se vztahy obou států ale rozvíjejí na přátelské úrovni a 

prozatím Rumunsko žádný z územních sporů s Ukrajinou neotevírá. Oba státy 

rozvíjejí obchodní svazky a dokonce spolu spolupracují i v rámci Fóra pro 

ekonomickou spolupráci v Čemomoří (BSEC), jehož hlavním cílem je 

vyrovnávání ekonomického a politického vlivu Ruska v tomto regionu.

166 „The very circumstances under which the treaty was signed suggests that the relationship is 
reversible.“ viz. Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 88
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3.3. Ostatní země a regiony

Již na počátku osamostatnění se začala Ukrajina poohlížet v širším světě 

po jiných ekonomických a politických partnerech. A to hlavně proto, že se 

s rozpadem Sovětského svazu se nesnižoval Ruský vliv na Ukrajinu. Ukrajina se 

snažila proti Rusku a jeho vlivu hledat spojence hlavně na Západě, tedy EU a 

NATO, dokonce i USA. Ale západní země se na ni na počátku 90. let dívaly jen 

jako na stát, který získal po SSSR jaderné zbraně a snažily se o její jaderné 

odzbrojení.

Z toho důvodu Ukrajina hledala v prvních dvou až třech letech 

samostatnosti spojence a partnery v mezinárodních vztazích jinde ve světě. 

Zaměřila se na státy, které by vyrovnaly hospodářský a mocenský vliv Ruska. 

Patřila к nim hlavně Čína, Írán a Turecko. Její takzvaná východní politika měla za 

cíl vytváření bilaterálních dohod s v regionech významnými euroasijskými hráči.

S Íránem jednala v minulosti Ukrajina například o dodávkách a tranzitu 

íránské ropy a zemního plynu. Tento vztah ale opadnul hlavně kvůli tlaku USA. 

Ve vztahu к Číně se zase snažila navázat obchodní svazky. Ale nej větší význam 

z těchto zemí pro ni mělo a má Turecko.

Ukrajina a Turecko

Od počátku 90. let hledá Ukrajina spojence proti ruskému ekonomickému i 

politickému vlivu. V čemomořském regionu našla takového spojence především 

v Turecku. Již v květnu 1992 byla mezi nimi podepsána dohoda o přátelství a 

sousedských vztazích. Na jejím základě se brzy mezi oběma státy rozvinula 

ekonomická a politická spolupráce. A brzy se mezi nimi rozvinul vzájemný 

obchod.

Kvůli spolupráci v rámci čemomořského regionu bylo vytvořeno v roce 

1992 Fórum pro ekonomickou spolupráci v Čemomoří (BSEC, Black Sea
• 1 7 v •Economic Co-operation Forum). Cleny společenství BSEC jsou všechny 

čemomořské státy vyjma Ruska (tedy Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina a

167 К tématu BSEC viz. Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 131-147
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Gruzie), protože jedním z cílů BSEC je i oslabení ruského vlivu v Černomoří.168 

BSEC bylo iniciováno hlavně Tureckem. „While ostensibly the organisation was 

to facilitate ties between Black Sea states and provide a common regional 

platform on which member states could voice their views about regional issues, 

arguably the BSEC was developed as a vehicle via which Turkey could exert its 

influence.“169 Turecko se fóru angažuje mezi jinými důvody i kvůli zvýšení svých 

šancí na integraci do Evropské Unie. A i z toho důvodu tuto regionální strukturu 

podporuje i Ukrajina. Členstvím totiž mezi jiným demonstruje ukrajinský 

prozápadní kurz. Finálně aktivita v BSEC pomáhá Ukrajině к posílení její 

mocenské role v Černomoří.170

Obě země spolu zároveň spolupracují 1 ve věci transportu energoproduktů
• i  * • 1 7 1z Kaspického regionu. Taková snaha pomáhá zbavit Ukrajinu závislosti na 

ruských dodávkách a zároveň oslabuje vliv Ruska v Černomoří.172 Oba státy 

odebírají ropu a zemní plyn z Kaspického regionu a snaží se o snížení vlivu Ruska 

na tranzit tamějších produktů. Proto také Turecko v minulosti protestovalo proti 

výstavbě ruského ropovodu z Baku do ruského terminálu v Novorossijsku u 

Černého moře.

Turecko se navíc angažuje v otázce znovuusídlení Krymských Tatarů na 

Krymu. Ukrajinská vláda si totiž sama neví rady, jak krymské Tatary na Krymu
• 17̂jednoduše socializovat. Turecká vláda jí tedy v řešení problému pomáhá.

Neposledně je Turecko strategickým členem NATO, historicky prvním 

v oblasti Černého moře. Pro tuto skutečnost je významné pro Ukrajinu vzhledem 

к ukrajinské snaze o budoucí integraci v NATO.

168 Členství si hýčká i vnitrozemské Moldavsko.
169 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 145
170 Ukrajina spolu s Tureckem se v minulosti snažily i o ustavení parlamentního shromáždění pro 
BSEC.
171 Tato spolupráce se odehrává i v rámci BSEC.
172 К energetické politice Ukrajiny viz. kapitola o vztazích Ukrajiny к Rusku.
173 Usidlování dříve vysídlených Tatarů navíc pomáhá Kyjevu oslabit proruské tendence na Krymu
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4. Geopolitický vyznám Ukrajiny

4.1. Geopolitický význam Ukrajiny

Ukrajina je  jedním z největších států v Evropě, má rozlohu 603,7 tis. km2, 

a zároveň jedním s největším počtem obyvatel 47,6 mil. obyvatel v roce 2003.174 

Osamostatněním se Ukrajina dostala do pozice důležitého hráče v mezinárodních 

vztazích. Ukrajina má důležité postavení kvůli své poloze mezi Západem a 

současným Východem, mezi Evropou a Eurasií. Patří mezi nej důležitější 

geopolitická ohniska v Euroásii.175

„Ukraine is thus seen as a central and even critical feature in the European 

security structure: if  at the end of the twentieth century ,geography and 

geopolitics still matter4, Ukraine1 s geography and geopolitics seem to matter more 

than most, at least on the European continent.“176

Samostatná Ukrajina rozděluje geopolitické jádro ruského imperiálního 

státu. Toto jádro se rozkládá od ústí Dunaje v Černém moři, přes Krym, východní 

Ukrajinu, centrální Rusko, transsibiřskou a jihosibiřskou magistrálu (procházející 

pře Kazachstán), dále přes Omsk a Bajkalsko-Amurskou magistrálu do 

Chabarovsku, až do Vladivostoku u Pacifiku. V tomto pásu se soustředí většina 

obyvatelstva bývalého SSSR, která je etnicky převážně ruská. Leží zde největší 

urbanistická centra, dopravní spoje a uzly. A právě osamostatněním Ukrajiny a 

Kazachstánu došlo к rozdělení tohoto jádrového pásu ruského imperiálního
f  177 • • • •území. Duleba к tomu říká, že „existencia nezávislej Ukrajiny a Kazachstanu 

znemožňuje obnovu imperiálneho potenciálu ruského štátu a odsúva ho dlhodobo 

do existencie v iných geopolitických súradniciach.“17

174 Wiener Institut Für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Countries in transition 2004, Pg. 32- 
33
175 Brzezinski, Velká šachovnice, str. 48
176 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 3
177 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 288-289
178 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 289
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A podle Brzezinského Ukrajina odděluje Rusko od Evropy.179 Bez

Ukrajiny ztrácí ruské impérium jakoukoli váhu, Rusko se stává asijskou mocností.

„Rusko se stále bez Ukrajiny stále ještě může snažit o imperiální status, ale

v případě úspěchu by se stalo především asijským imperiálním státem, jenž by byl

pravděpodobně zatažen do vyčerpávajících konfliktů s probuzenými státy střední
• 180Asie.“ V případě úspěchu v ovládnutí Ukrajiny by Rusko získalo základnu pro 

svou euroasijskou imperiální politiku. Podle něj by se Rusko znovu mohlo stát 

velmocí se stejnou silou jen opětovným připojením Ukrajiny. Tyto Brzezinského 

teze změnily politiku USA, které se po roce 1993 začalo skrze NATO více snažit 

o stabilizaci a větší nezávislost Ukrajiny na Rusku. A následně přišlo i 

přibližování Ukrajiny к NATO a EU.

Podle Duleby bude Rusko v budoucnu existovat jako mocenská a kulturní 

alternativa к transatlantickému světu.181 Rusko se tak jako tak nadlouho oddělí od 

Evropy. Po zapojení Bulharska a Rumunska do EU v roce 2007182 se mezi ním a 

Evropou ocitne jen Ukrajina se státy okolo, tedy Moldavském a Běloruskem,183 

které možná pospolu vytvoří společný bezpečnostní a hospodářský blok.

Mezi Ruskem a Ukrajinou v takovéto situaci budou pokračovat napjaté 

vztahy. Podle Duleby by totiž dobré vztahy s Ruskem znamenaly jen poddávání 

se Ukrajiny Rusku, jiné dobré vztahy Rusko v budoucnu pravděpodobně 

nepřipustí. Zrovnoprávnění v jejich vztazích by se mohlo uskutečnit jen při 

rezignaci Ruska na imperiální postavení v prostoru, což se nezdá příliš
184 •pravděpodobné. Důležité bude, aby se v takovémto geopolitickém rozložení 

v regionu Ukrajina zároveň integrovala do ekonomických organizací, tedy WTO a 

možná i nějakého hospodářského paktu s Moldavském a Běloruskem, který by se
1 RSčástečně svázal s Evropskou unií. ' V opačném případě nadále přetrvá silná 

závislost Ukrajiny na hospodářských vztazích к Rusku. A to i přesto, že se od 

roku 2004 jejím  největším obchodním partnerem stala Evropská unie. To

179 Podobně jej odděluje Kazachstán od Střední Asie.
180 Brzezinski, Velká šachovnice, str. 52
181 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 292
182 Předpokládaný vstup, možná se ale posune až na rok 2008.
183 Bělorusko by mohlo v blízké budoucnosti nasadit demokratický a prozápadní kurz, vzhledem 
к posledním událostem.
184 Zvláště ne pod vedením autoritativního a imperiálního Putina.
185 Již teď se plánuje zapojení Ukrajiny do společné zóny volného obchodu s EU po jejím 
začlenění do WTO.
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znamená, že „dosiahnutie bezpečnostných a hospodářských garancií voči Rusku je 

existenčnou otázkou nezávislého ukrajinského štátu.“186

Je dokonce možné, že Ukrajina v budoucnu převezme mocenskou úlohu 

Ruska v postsovětském prostoru -  hlavně v Zakavkazsku, protože státy tohoto 

prostoru ucítí vazby na Ukrajinu jako rovnoprávnější hospodářský a možná i 

bezpečnostní ekvivalent к Rusku. Již teď Ukrajina pomocí svazků v GUUAM 

státy Zakavkazska částečně integruje. A právě GUUAM má před sebou velkou 

budoucnost jako jedno z nej důležitějších integračních uskupení v prostoru po 

Sovětském svazu.

4.2. Scénáře možného vývoje geopolitického postavení Ukrajiny

Jak se tedy může v budoucnu vyvinout situace v Ukrajině a v jejím vztahu 

к zahraničním mocnostem? Musím předeslat, že geopolitická analýza nemusí být 

vždycky úplně přesná v předpovědích, protože na vývoj států mají vliv i vnitřní 

procesy, které jsou velmi pestré, a jejich vlivy mohou pozměnit vývoj mnoha 

způsoby.

Jako nejpravděpodobnější se mi zdá vývoj, к jehož formulování jsem se 

nechal inspirovat závěrečnou analýzou Alexandera Duleby.187 Tento vývoj 

předpokládá, že ekonomické a politické reformy, které jsou na Ukrajině 

požadovány Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí, budou úspěšné. Ukrajina 

bude připravena ve všech směrech na vstup do EU a NATO, a to okolo roku 2020. 

Integraci Ukrajiny do západních struktur totiž v současné době neztěžuje jen její 

vlastní demokratický a ekonomický vývoj, ale také přítomnost ruské válečné 

flotily na Krymu. Až se podle předpokladů po roce 2017 stáhnou ruské síly ze 

Sevastopolu, pak nastane příhodná chvíle к vstupu Ukrajiny do západních 

struktur.

Na druhé straně Rusko bude nucené se smířit se svým postavením 

к Evropě a se ztrátou silného vlivu na Ukrajinu. Ukrajině se podaří sjednotit stát

186 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 241



na politickém národě a ne na etnické národním základě. To znamená, že 

ukrajinské Rusy politicky zukrajinizuje. Tito Rusové budou nadále soucítit 

s ruským státem za východní hranicí, ale zároveň pro ně bude důležitější 

nezávislost ukrajinského státu a jeho hospodářská síla. Ukrajina tak bude muset 

pokračovat v jakémsi napětí s Ruskem. Ale již  ne s Běloruskem, které 

pravděpodobně v brzké budoucnosti „podlehne“ demokratizačním silám a zároveň 

se tím odpoutá od Ruska. Ukrajina samozřejmě vystoupí ze Společenství 

nezávislých států, protože toto uskupení ji již  dnes přespříliš svazuje. Svůj vztah 

ke státům postsovětského prostoru ale neztratí. Ve vztahu к ostatním zemím 

Černého moře a Zakavkazska se mnoho z ukrajinské strany nezmění a Ukrajina 

bude s těmito státy nadále udržovat silné vztahy, dokonce se zesílí jejich 

spolupráce a v rámci BSEC i v rámci GUUAM Ukrajina vytvoří hlavní jádro 

vzájemné kooperace. V daleké budoucnosti do Evropské unie vstoupí i Turecko, a 

zakavkazské státy se s EU svážou prostřednictvím přidruženého členství.

Existuje tu ještě jiná možnost, která je naopak podle Duleby 

nejpravděpodobnější. Vliv na její formulování měla situace mezi roky 1999-2000, 

tozn. před šesti lety. Od té doby se již mnoho změnilo a mnoho situací se 

posunulo jiným směrem. Duleba ve zkratce předpovídá, že transformace Ukrajiny 

bude relativně neúspěšná a sociální nespokojenost obyvatel bude potlačena více 

autoritativním režimem. Tento režim zároveň podrží stát proti ruskému vlivu, 

starý zkorumpovaný systém ale bude pokračovat. Ukrajina nepřijde o podporu 

Západu, jenž ji udrží na Rusku nezávislou. Zároveň se ale Ukrajina neintegruje do 

západních struktur. Dle mého názoru, pokud by tato situace nastala, tak se stane 

spíše jen přechodným obdobím před uvedením první řečené vývojové možnosti 

do běhu.

Ať už se situace v Ukrajině vyvine jakkoliv, v každém případě má 

Ukrajina a její budoucnost velký význam pro Evropu a potažmo celý svět. 

Ukrajina již  nyní nastupuje roli významného hráče ve východní a jihovýchodní 

Evropě, ovlivňuje i situaci v zakavkazském regionu a vzdáleně i v oblasti střední 

Asie. Ukrajině tedy pravděpodobně nestojí nic v cestě stát se zemí s vlivem a 

zájmy na úrovni, které se definují jako velmocenské.

187 Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 339-343
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III. Závěr

Ukrajina se po ustavení své nezávislosti v roce 1991 dostala do dilematu 

své orientace. Na Východ nebo na Západ? S Ruskem ji vázala společná minulost a 

politická, ekonomická i bezpečnostní zkušenost. To však již  byla historie. Na 

začátku devadesátých let „economic power had seemingly displaced military 

power, and Europe represented one of the three poles o f economic power in the 

world, along with Japan and the USA. Furthermore, the W est’s victory in the Cold 

War was comprehensive: it was moral, economic, social, political and 

technological. The East’s defeat was total: moral bankruptcy, economic collapse, 

military decrepitude, political civil war and social breakdown.“188 Z toho důvodu 

se Ukrajina pokoušela orientovat na západní struktury, zvláště ve vidině mnoha 

výhod. Jenže Západ neměl zrovna velký zájem na integraci Ukrajiny do svých 

euroatlantických struktur. Pokud si měl vybrat mezi Ruskem a Ukrajinou, volil 

samozřejmě Rusko, jako stát s větším politickým a ekonomickým významem. 

Ukrajina tak stála po několik let mimo zájem Západu o spolupráci. Západ se ve 

vztahu к Ukrajině snažil jen o její nukleární odzbrojení a pochyboval o její 

schopnosti udržet vlastní stabilitu. Na druhé světostraně se Rusko snažilo 

Ukrajinu znovu svázat s Východem a pokoušelo se o její větší integraci v SNS. 

Čím větší byly tlaky Ruska v tomto směru, tím větší ale byla vzpurnost Ukrajiny. 

Pohled Západu na Ukrajinu se však zanedlouho začal měnit a západní integrační 

struktury pochopily, že je třeba udržet Ukrajinu stabilní a nezávislou na Rusku. 

Snaha o kooperaci mezi euroatlantickými strukturami a Ukrajinou zesílila. 

Političtí představitelé ukrajinského státu vycítili příležitost radikálního zlepšení 

situace nejen v samotné Ukrajině, ale i jejího postavení v Evropě. Jak politického, 

tak ekonomického i bezpečnostního. Plně tedy rozvíjeli spolupráci se Západem.

Velkou překážkou v takové snaze jim  ale byl vnitřní politický vývoj ve 

státě. V Ukrajině totiž pravidelně volby vyhrávala silně rusifikovaná levice, jež 

inklinovala к zájmům opačným к právoplatným snahám nového nezávislého státu. 

Snažila se o větší sepětí s Ruskem a zeměmi SNS, a to především kvůli tomu, že 

Ukrajina byla ještě z dob SSSR na těchto státech hospodářsky závislá. Levice tedy

188 Wolczuk, Ukraine's Foreign and Security Policy 1991-2000, Pg. 158
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prvotně nechtěla ztratit ekonomické Jisto ty“ v převratné době a měla primární 

zájem na udržení hospodářství v chodu. Naproti tomu pravice se snažila o sepětí 

se Západem. Pro ni byl předně důležitý statut ukrajinského státu. Západ totiž 

nepotřeboval Ukrajinu ve vztazích s ní ovládat, chtěl ji začlenit do globálního 

systému svobodných zemí. Ekonomické zájmy státu se tedy podle pravice měly v 

počátcích samostatnosti státu podřídit spíše politickým cílům, mezi nimiž 

vynikalo udržení státní nezávislosti. Změna hospodářské situace se měla zajistit až 

s navázáním styků s euroatlantickými strukturami a světovými ekonomickými 

organizacemi, ke kterým mohl Ukrajinu dovést zase především Západ. Oba první 

ukrajinští prezidenti pak, jako hlavní ústavní figury ve formulování zahraniční 

politiky, inklinovali spíše к zahraničně-politickým zájmům, jak je definovala 

pravice a prosazovali západní orientaci. Přesto se ale Ukrajina nedokázala od 

východního prostoru a ruských imperiálních ambicí úplně odpoutat, zvláště kvůli 

neslábnoucímu tlaku východních oblastí země. Zájmy obou hlavních ukrajinských 

politicko-geografíckých regionů se tak hrubě střetávaly a ovlivňovaly 

vnitropolitickou situaci. Nejvíce se tento konflikt projevoval ve vztazích к 

ruskému státu, kdy rusifikované východní oblasti čas od času volaly po autonomii 

na centrální vládě a politicko-ekonomickém sepětí s tímto obrovitým sousedem.

V zahraniční politice se Ukrajina od počátečních snah o jistou 

angažovanost ve Společenství nezávislých států pomalu přesunula к méně 

multilaterálním aktivitám v postsovětském prostoru, prakticky mimo rámec tohoto 

sdružení. Ve významné roli se účastní aktivit skupiny GUUAM a sdružení BSEC.

V jejich rámci spolupracuje se státy, jež tak jako ona nemají příliš velké zájmy na 

spolupráci v SNS. Patří mezi ně především Ázerbajdžán a Gruzie, které svou 

důležitostí pro Ukrajinu dalece předstihují ostatní státy postsovětského prostoru. 

Je tomu tak především pro jejich aktivity v oblasti transitu ropy a zemního plynu 

z kaspického regionu. Tyto zakavkazské země zajišťují pro Ukrajinu přísun 

energoproduktů, jež unikají ruskému politickému a ekonomickému vlivu. S jejich 

pomocí se Ukrajině daří naplňovat politiku altemativnosti zdrojů energoproduktů 

a tím se vymanit ze silných ruských tlaků. V rámci BSEC Ukrajina kooperuje i 

s dalším důležitým státem, Tureckem. Právě Turecko pomáhá Ukrajině v její 

snaze o integraci do Severoatlantické aliance tím, že spolu oba státy vyvíjejí 

v rámci čemomořského prostoru bezpečnostně-politické aktivity. Obě země si
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zároveň navzájem zvyšují šance na vstup do Evropské unie. Ve snaze o integraci 

do EU a NATO pomáhají Ukrajině zvláště státy střední Evropy, které před 

nedlouhou dobou s Ukrajinou vyplňovaly stejný geopolitický prostor. Těmto 

státům, tedy jejím  západním sousedům, se podařilo dosáhnout nejvyšších met 

v euroatlantické integraci. Polsko, Slovensko a Maďarsko se staly součástí jak 

NATO, tak i Evropské unie, a Rumunsko se po uskutečnění členství v Alianci 

blíží i к integraci do EU. Jejich zkušenosti a „přímluvy“ zajišťují Ukrajině 

budoucnost v podobě vstupu do obou integračních uskupení. Ukrajina se o 

členství v nich snaží již od poloviny devadesátých let a pomalu ale jistě spěje 

к uskutečnění svého velkého snu. Na cestě к jeho splnění ale musí urazit ještě 

dlouhou cestu, vydlážděnou mnoha reformami v rámci celého politického, 

ekonomického, bezpečnostního a neposledně i kultumě-společenského klimatu ve 

státě. Takové změny se jí podaří především silným ukrajinským navázáním na 

západní struktury a angažováním se v euroatlantické spolupráci.

Ukrajina se vstupem do Evropské unie a NATO posílí svůj mezinárodní 

význam a zároveň se odtrhne od svého silného východního souseda. Rusko, až se 

Ukrajině podaří si zajistit plnohodnotné alternativní zdroje ropy a zemního plynu 

a dosáhnut trvalého konsensu ve vnitřním politickém vývoji, ztratí pravděpodobně 

jakékoli možnosti ovlivňovat ukrajinskou zahraniční i vnitřní politiku. Bude 

odkázáno na partnerství s euroatlantickou civilizací a jejími strukturami a jeho 

imperiální ambice se stočí pouze východním a jižním směrem do Asie. V blízkých 

asijských regionech ale i tak bude ztrácet své postavení s přibližováním Západu 

к místním státům a postupně ubere na svých imperiálních zájmech.

Ukrajina jen západní zahraničně-politickou linií může sobě zajistit státní 

nezávislost a suverenitu, své ekonomice prosperitu a své společnosti volnost a 

demokracii. Zároveň pouze s takovouto politickou orientací se Ukrajině dostane 

jejího právoplatného geopolitického postavení v Evropě. Ukrajina plně využije 

svůj potenciál a stane se politickou, ekonomickou a bezpečnostní velmocí.

V Evropě a blízkém postsovětském prostoru bude hrát s ostatními velmocemi 

prim, o tom není pochyb. V současnosti má již tuto cestu pevně nastoupenou. Jako 

nová otázka se zde tedy nabízí: jakou úlohu pak bude hrát Ukrajina v globálním 

světě?

počet slov: 26 878, počet znaků bez mezer: 154 638
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Summary

Ukraine is one o f the most important post-Soviet countries. When Ukraine 

have made it independent in the beginning of the 1990’s, the dilemma o f its 

orientation had come. Which direction should an independent Ukraine follow? 

The western or the eastern? The Ukrainian political leaders have after some while 

chosen the direction to the geopolitical West. They wanted to integrate Ukraine 

into the Euro Atlantic structures and to improve the Ukrainian political, 

economical and security situation. But there was an obstacle to the easy choosing 

the pro-western course. The Ukraine is divided into two different territorial 

regions with an opposite political conviction. The western Ukraine votes for the 

right wing, this region orients to the European West and it wants to integrate into 

the European Union and the NATO. By contrast, the eastern Ukraine votes for the 

left. This heavily russificated region has its main interest in closer approaching 

with the great Russia and CIS (Commonwealth o f Independent States). But the 

first two Ukrainian presidents, as the main figures o f formulating the foreign 

relations, were in total for the orientation to the West. So the present-day Ukraine, 

under the leadership o f a new pro-western president Juščenko, approaches the 

European Union and the NATO. Ukraine is cold to the Russian efforts to force 

Ukraine to integrate in the CIS. Instead Ukraine participates in other structures of 

the co-operation in the post-Soviet space. Ukraine is a member o f the group of 

GUUAM, where it endeavors reducing the dependence on the Russian supplies of 

oil and gas. Ukraine with Turkey and other states o f the Black Sea region 

collaborate in the group o f BSEC (Black Sea Economic Co-operation Forum). In 

the future Ukraine will become an important member o f the EU and the NATO. 

This Ukraine will probably act a great role of a geopolitical power in the Europe 

and near post-Soviet space.
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Přílohy

Příloha 1: Procentuální početnost ukrajinského a ruského obyvatelstva

v jednotlivých správních oblastech

Uzemní jednotka Podíl ukrajinského 
obyvatelstva (%)

Podíl ruského 
obyvatelstva (%)

Auton. republika Krym 
(včetně města Sevastopol)

25,8 67

Luganská oblast 51,9 44,8
Doněcká oblast 50,7 43,6
Charkovská oblast 62,8 33,2
Záporožská oblast 63,1 32
Oděská oblast 54,6 27,4
Dněpropetrovská oblast 71,6 24,2
Kyjev (město) 72,5 20,9
Chersonská oblast 75,7 20,2
Mikolajevská oblast 75,6 19,4
Sumská oblast 85,5 13,3
Kirovogradská oblast 85,3 11,7
Poltavská oblast 87,9 10,2
Kyjevská oblast (bez 
města Kyjev)

89,4 8,7

v
Cerkasská oblast 90,5 8
v
Zitomirská oblast 84,9 7,9
Lvovská oblast 90,4 7,2
Vinnická oblast 91,5 5,9
Chmelnická oblast 90,6 -

Ivano-Frankovská oblast 95 -

Cernigovská oblast 91,5 -

Ternopolská oblast 96,8 -

Rovenská oblast 93,3 -

Volyňská oblast 94,6 -

Zakarpatská oblast 78,4 -

Cernovická oblast 70,8 -

Ukrajina (dohromady) 72,7 22,1
Zdroj: Duleba, Ukrajina a Slovensko, str. 348-349, upraveno
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