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Ukrajina 

 Ukrajina (ukrajinsky Україна) je 
země ležící ve východní Evropě. 
Ukrajinská republika 
získala nezávislost roku 1991 po 
rozpadu Sovětského svazu; 
zároveň je zakládajícím 
členem Společenství nezávislých 
států. Ukrajina jeunitární stát, 
který se dělí na 24 oblastí, 2 
města se zvláštním statusem 
(Kyjev a přístav Sevastopol) 
a autonomní republiku Krym. 



Fakta o Ukrajině 

 Hlavní město: Kyjev 

 Rozloha: 603 700 km² (44. na světě) 

 Nejvyšší bod: Hoverla (2061 m n. m.) 

 Počet obyvatel: 46 011 345 (2008) 

 Hustota zalidnění: 77 ob. / km² 

 Jazyk: ukrajinština (oficiální), ruština(oficiální pouze v Autonomní republice Krym) 

 Náboženství: pravoslavné a řeckokatolické křesťanství 

 Státní zřízení: poloprezidentská republika 

 Vznik: 24. srpna 1991 (odtržením od SSSR) 

 Měna: Ukrajinská hřivna (UAH) 



Geografie 

 Ukrajina je s rozlohou 603 700 km² druhým největším státem 
Evropy (po Rusku). Střední a východní Ukrajina zaujímá 
jihozápadní část rozlehlé Východoevropské roviny. Povrch je 
tvořen především vysočinami a pahorkatinami či náhorními 
plošinami přerušovanými údolími řek, která jsou typická 
především pro přítoky Dněstru v Podolí. Na jihu země se 
rozkládají rovinaté stepi; druhá větší rovinatá oblast je 
tzv. Polesí při hranicích s Běloruskem. Největšími pohořími 
jsou Karpaty na jihozápadě země (nejvyšším vrchem 
je Hoverla, 2061 m) a Krymské horyna jihu Krymského 
poloostrova, jejichž nejvyšší vrcholky dosahují okolo 1500 m. 
Poloostrov Krym je se zbytkem pevniny spojen Perekopskou 
šíjí. 



Fyzická mapa Ukrajiny 



Vodstvo 

 Celková délka říční sítě je okolo 170 000 km. Většina řek patří 
do úmoří Azovského a Černého moře, jen 4 % území náleží k 
úmoří Baltského moře. Nejvýznamnější řekou 
je Dněpr (ukrajinsky Dnipro), který protíná Ukrajinu ze severu na jih a 
dělí ji na dvě části, „levobřežní“ a „pravobřežní“. Jeho hlavními přítoky 
jsou Pripjať, Desna, Pslo a Inhulec. Východní Ukrajinou protéká Severní 
Doněc, přítok Donu. Další velké řeky jsou Prut, Dněstr a Jižní Buh. Velké 
řeky jsou využívány jednak pro lodní dopravu, jednak jako zdroj energie: 
zejména na Dněpru bylo vybudováno několik velkých přehrad 
s hydroelektrárnami, z nichž nejznámější je DněproGES v Záporoží; 
největší přehradní nádrží je Kremenčucká vodní nádrž. 

 Největší ukrajinská jezera jsou v Budžaku v 
údolích Dunaje (Jalpuh, Kahul). Větší jezera a limany se rozkládají na 
pobřeží Černého a Azovského moře; největší z nich 
je Dněsterský (360 km²), největší neumělá vodní plocha Ukrajiny. 
Ve Volyni a Polesí je mnoho krasových jezer; v Ukrajinských 
Karpatech je nejvýznamnější jezero Synevyr. 

 



Řeka Severní Donec protéká typickou, mírně zvlněnou 
krajinou Doněckého krjaže na východní Ukrajině. 



Klima 

 Téměř celá Ukrajina náleží do mírného 
klimatického pásu, převládá kontinentální podnebí; 
pouze na úzkém území mezi Krymskými 
horami a Černým mořem je podnebí subtropické. 

 Průměrná roční teplota se pohybuje mezi +6 °C na 
severu a +12 °C na jihu země. Průměrné roční 
srážky na většině území činí okolo 600 mm; 
největší srážkový úhrn vykazují Karpaty (1200 mm), 
nejsuššími oblastmi jsou stepi Chersonské oblasti a 
severního Krymu (400 mm ročně). 

 



Administrativní dělení 

 Ukrajina se dělí na 27 správních celků: 
 1 autonomní republika: Autonomní republika Krym (Simferopol) 

 24 oblastí 
 2 města se zvláštním statutem 
   _______________________________________________ 
 Tyto celky se dále dělí na rajóny, kterých je na Ukrajině 

celkem 490 a které přibližně odpovídají 
českým okresům, v průměru jsou však o něco menší. 
Větší města bývají samostatnou správní jednotkou 
podřízenou přímo oblasti, některá jsou dále rozdělena 
na městské rajóny. Obce na Ukrajině spadají do tří 
kategorií: města, sídla městského typu a vesnice. 



Politika 

 Ukrajina je republika, zhruba uprostřed mezi prezidentským a parlamentním 
typem (podobně jako např. Polsko do roku 1997). Prezident (v současné 
době Viktor Janukovyč) je volen přímo, a to na 5 let. Ukrajina má jednokomorový 
parlament (Verchovna rada Ukrajiny) o 450 zastupitelích (od r. 2006 též na 
pětileté období); ten volí a odvolává premiéra země (v současné době jím 
je Mykola Azarov ze Strany regionů); premiér musí být oficiálně jmenován 
prezidentem. 

 Ukrajina je mj. členem Společenství nezávislých států, OSN, OBSE, GUAM, Rady 
Evropy a Organizace pro hospodářskou spolupráci černomořských zemí 
(BSEC). 16. května 2008 se Ukrajina po čtrnáctiletém vyjednávání oficiálně stala 
členem WTO. 

 Ukrajina má intenzivní, avšak komplikované vztahy se svým největším 
sousedem: Ruskem. Panovalo mezi nimi napětí zejména kvůli podpoře 
tehdejšího prezidenta Viktora Juščenka vůči Gruzii ve válce v Jižní Osetii a jeho 
snahy o vstup do NATO, opakovaně také kvůli cenám ruského zemního plynu. 
Na přelomu let 2008/2009 eskaloval rusko-ukrajinský plynový konflikt poté, co 
ruský koncern Gazprom odmítl dodávat plyn ukrajinskému Naftohazu, pokud 
ten nesplatí dluhy za předchozí dodávky. Výsledkem bylo třítýdenní přerušení 
dodávek plynu v lednu 2009, což postihlo nejen Ukrajinu, ale také střední a 
jihovýchodní Evropu. Současný prezident Viktor Janukovyč zastává názor 
vstřícnějších vztahů s Ruskem. 

 



Ekonomika 

 Ukrajinská ekonomika byla druhou největší v rámci 
Sovětského svazu. Po jeho rozpadu bylo nastoleno tržní 
hospodářství, jehož nástup v podobě „šokové terapie“ byl 
velice bolestný: zemi postihla hyperinflace, mnoho podniků 
ukončilo výrobu, privatizace probíhaly neprůhledným 
způsobem. Situace se částečně stabilizovala po 
roce 1996 po zavedení nové měny, Ukrajinské hřivny. V 
prvních letech 21. století ukrajinská ekonomika nastoupila 
poměrně rychlý a stabilní růst (HDP v roce 2007 vzrostl o 
7,3 %). Optimistická čísla však mohou zakrývat vážné 
přetrvávající problémy. Ukrajinské hospodářství nadále 
nese znaky postsovětské ekonomiky orientované na obory s 
nízkou přidanou hodnotou a převahou těžkého průmyslu, 
zejména metalurgie. Na podzim roku 2008 zasáhla zemi 
celosvětová finanční krize a Ukrajina společně s 
Maďarskem přijala mnohamiliardový úvěr 
od Mezinárodního měnového fondu. Největšími 
obchodními partnery jsou země EU, Rusko (potažmo SNS) 
a Turecko. 

Vlajka ukrajinské 
armády 

 



Náboženství 

 Za věřící se označuje okolo 60 % obyvatel Ukrajiny, přičemž více nábožensky 
založen je západ země, zatímco v průmyslových oblastech, zejména 
na Donbasu, má silnou pozici ateismus. Převládajícím náboženstvím 
je pravoslavné křesťanství; část pravoslavných se hlásí k Ukrajinské pravoslavné 
církvi Kyjevského patriarchátu, část uznává Moskevský patriarchát; kromě toho 
zde působí též Ukrajinská autokefální pravoslavná církev. Na západě země, 
zejména v Haliči, převládá řeckokatolické vyznání (Ukrajinská řeckokatolická 
církev), v některých oblastech jsou výraznější menšinou též římští katolíci, kteří 
celkem tvoří necelé 2 % ukrajinských věřících. Po pádu protináboženského 
režimu SSSR bylo opraveno či znovu postaveno množství kostelů a poutních 
míst, z nichž nejznámější je Kyjevskopečerská lávra. 

 Menšinovými náboženstvími, která však obě mají na Ukrajině dlouhou tradici, 
jsou judaismus a islám. Židovství bylo od středověku rozšířeno po celé Ukrajině; 
kraj Podolí se v18. století stal ohniskem chasidského hnutí. Dnes však 
tvoří židé jen několik desetin procenta obyvatel země a většina synagóg a jiných 
židovských památek již neexistuje. 

 Centrem Islámu na Ukrajině je Krymský poloostrov, jenž byl po staletí 
osídlen Tatary, resp. Krymskými Tatary, kteří se sem od konce 20. století vracejí 
ze středoasijského vyhnanství. Islám vyznává něco přes 1 % obyvatel Ukrajiny. 

 



Chrám sv. Michala v Kyjevě 



Kultura 

 Ukrajinská kultura vyrůstá z křesťanských tradic, především z pravoslaví, ale 
také z řeckého katolictví. Z dob Kyjevské Rusi společné kořeny s běloruskou a 
ruskou kulturou; ruský vliv je v ukrajinské kultuře trvale a silně přítomný. 
Významný je také přínos někdejší početné židovské menšiny (na Ukrajině se mj. 
zrodilo chasidské hnutí) a muslimů zejména na Krymu. V době polské nadvlády 
na pravobřežní Ukrajině se hojně prosazovaly polské vlivy, které jsou patrny 
např. v ukrajinské slovní zásobě. 

 V 19. století byla ukrajinská kultura a ukrajinština utlačována ze 
strany carského Ruska, jehož zájmem bylo celé území rusifikovat. Přesto 
se ukrajinskému národnímu obrození podařilo etablovat spisovnou ukrajinštinu 
(průkopnickým dílem byla Aeneida Ivana Kotljarevského a o něco později také 
básně Tarase Ševčenka, jehož sochu dnes najdeme v téměř každém ukrajinském 
městě); poté, co byl v ruské části vydán dokonce zákaz používání ukrajinštiny, 
přesunuly se emancipační snahy ukrajinských spisovatelů a politiků do 
liberálnější habsburské části země – Haliče a Bukoviny. Ani 20. století nepřineslo 
ukrajinské kultuře příznivé prostředí, neboť rusifikace probíhala i v éře SSSR (do 
roku 1991). Proto jsou národní otázky v současném ukrajinském umění stále 
živé. Mezi současné autory, jejichž díla jsou hojně překládána, patří např. 
Oksana Zabužko či Jurij Andruchovyč. 

 



Ostap Kindračuk v tradičním kroji kobzara, 
kozackého barda, hrající na banduru. 



ODKAZY, ZDROJE 
Text:               http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina ; 

                        [citováno 19.1.2012] 

                       licence: Creative Commons 

Obrázky: 1. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Ukraine.svg 

                       licence: Public Domain 

                 2. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lesser_Coat_of_Arms_of_Ukraine.svg  

                       licence: Public Domain 

                 3. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_location_UKR.png 

                       licence: David Liuzzo 

                4. -  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ukraine_topo_en.jpg 

                       licence: GNU Free Documentation License 

                5. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Donets_near_shipilivka4.JPG 

                       licence: GNU Free Documentation License 

                6. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zsu_prapor.jpg 

                       licence: Public Domain 

                7. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St._Michael%27s_Cathedral_from_belltower.JPG 

                       licence:  Creative Commons 

                8. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kozacka_piesn.jpg 

                       licence: GNU Free Documentation License 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Ukraine.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Ukraine.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Ukraine.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lesser_Coat_of_Arms_of_Ukraine.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lesser_Coat_of_Arms_of_Ukraine.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_location_UKR.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_location_UKR.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ukraine_topo_en.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ukraine_topo_en.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Donets_near_shipilivka4.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Donets_near_shipilivka4.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zsu_prapor.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zsu_prapor.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St._Michael's_Cathedral_from_belltower.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St._Michael's_Cathedral_from_belltower.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kozacka_piesn.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kozacka_piesn.jpg

