


Hlavní město: Kyjev 

Rozloha: 603 700 km2  - 2.největší stát Evropy 

Státní zřízení: republika 

Měna: hřivna  

Úřední jazyk: ukrajinština, hodně se mluví rusky 

Není členem EU  

 

Ukrajinská republika získala nezávislost roku 1991 po rozpadu 

Sovětského svazu; zároveň je zakládajícím členem Společenství 

nezávislých států 

 

Poloostrov Krym tvoří v rámci Ukrajiny autonomní republiku. Na rozdíl 

od „proevropské“ západní části je východ a v menší míře i jih kulturně a 

politicky orientován spíše na Rusko.  

 

Vedle současných velkých hospodářských a vnitropolitických potíží je 

životní prostředí a zdraví obyvatelstva dlouhodobě ohroženo následky 

destrukce bloku černobylské jaderné elektrárny na severu země. 
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26.4. 1986 došlo na severu země k výbuchu jaderné 

elektrárny v ČERNOBYLU, nejhorší havárii jaderné 

elektrárny v dějinách. Ukrajinsko-běloruské pomezí je 

dodnes zamořeno radioaktivním spadem, území v 

okruhu několika desítek kilometrů muselo být 

vysídleno. 

 

V důsledku havárie se uvolnila radioaktivní 

energie stokrát větší než při výbuchu atomových 

bomb v Hirošimě a Nagasaki.  

 
Více informací o černobylské katastrofě - ZDE 

 

 

 

http://www.info-cernobyl.wz.cz/start.htm
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Základem hospodářství je těžba nerostných surovin, 

průmysl a zemědělství. 

 

     Nerostné suroviny - černé uhlí v oblasti DONBASU – 

                                          hlavní průmyslový region země 

                  železná ruda – Krivoj Rog 

  

Doněcká uhelná 

pánev 

Většina území Ukrajiny má 

úrodnou černozemní půdu 

 

stepi  - obilnice – pšenice,  

                            ječmen 

     - cukrová řepa,brambory 



Ukrajinská krize  je rozsáhlý konflikt mezi ukrajinskými 

občany a mezi Ukrajinou a Ruskem probíhající od listopadu 2013, kdy 

ukrajinský prezident Viktor Janukovyč nečekaně odmítl podepsat 

připravenou asociační dohodu s EU. Větší část občanů, většinou ukrajinské 

národnosti, především v západní a střední oblasti Ukrajiny 

požaduje proevropské směřování a v reakci na nepodepsání dohody začala 

protestovat při tzv. Euromajdanu. 

 

Protesty odstartovaly také celoukrajinskou krizi, např. tzv. krymskou krizi. 

Území Autonomní republiky Krym a Sevastopolu začali okupovat ruští vojáci. 

Po obsazení krymského parlamentu a vlády ruskými ozbrojenci požádal 

nově ustanovený promoskevský premiér Aksjonov Rusko o ochranu ruské 

většiny na poloostrově a vyhlásil referendum o přičlenění Krymu k Ruské 

federaci. Situace vyústila až v ruskou anexi Krymu, kterou většina zemí 

světa neuznává. Podobný scénář jako na Krymu se začal na začátku dubna 

odehrávat také na východě Ukrajiny. Místní demonstranti s podporou ruských 

neoznačených ozbrojenců začali obsazovat důležité instituce, na 

separatismus reaguje ukrajinská armád. 
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www.wikipedia.cz 
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