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Velcí kartografové doby baroka 









Kyjevská Rus 



Mongolský vpád – porobení Kyjevské Rusi, 
resp. údělných ruských knížectví 



Východní Evropa ve 14. a 15. století



Moskevské 
knížectví –
ohnisko nového 
ruského státu



Bitva na Kulikově poli (1380) 

Ivan III. Veliký 1462–1505

Moskva – „Třetí Řím“

+ sjednotil většinu malých ruských 
knížectví

+ Novgorodská republika (1479)



Ivan IV. Hrozný 
1533–1584

+ Kazaňský chanát (1552)
+ Astrachaňský chanát (1553)
+ Sibiřský chanát (1582)



Polsko-litevský stát v době Bohdana 
Chmelnického v pol. 17. stol.



Osmanská říše, Krymský chanát a Divoká pole



Mehmed IV. záporožským kozákům: 
Já Sultán … velký ochránce – nařizuji vám, záporožským kozákům, abyste 
se mi dobrovolně a bez odporu podřídili…

Záporožští kozáci tureckému sultánovi:
Ó sultáne, čerte turecký, ďáblův synu i bratře … Nebudeš pod sebou, čubčí synu, 
křesťanské syny mít. Tvého vojska se nebojíme, na suchu i na moři se mu 
postavíme, tak obskoč svou matku. … Tím končíme, protože neznáme datum a 
nemáme kalendář. Měsíc je na nebi, rok v knize, ten samý den je u nás jak u vás, 
tak nám polib p… zas!



Bohdan
Chmelnický
nar. asi 1595–1657



Petr Veliký
1689–1725



Severní válka, průnik k Baltu



Založení Petrohradu - založen 1702, okno do 
Evropy, nové hlavní město (1712) a symbol nové 
velmoci, nástupiště k agresím na Západ



Ustavení euroasijského velestátu 
Petrův odkaz a inspirace budoucím vládcům Ruska – územní 

expanze jako smysl ruských dějin 



Kateřina II. 
1762–1796 

pokračování územní agrese 
na západ a na jih i východ;
likvidace kozácké 

autonomie na Ukrajině

+ Krym
+ stepi severně od Černého 
moře - „Nové Rusko“
+ část Polska a Litvy (vč. velké 
části Ukrajiny)
+ Livonsko, Kuronsko
+ Aljaška – tzv. Ruská Amerika







Novoruská odysea: 
Grigorij Potěmkin 
i baron Prášil



Dělení Polska v letech 1772–1795



Alexandr I.  
1801–1825

• Vítěz nad Napoleonem

• Vídeňský kongres 1815

+ Finsko (1809)

+ Polsko - tzv. „Kongresovka“



Evropa a Rusko po Vídeňském kongresu



Ruské imperium po Vídeňském 
kongresu (1815)



Mikuláš I. (1825–1855)  

Alexandr II. (1855–1881)

Alexandr III. (1881–1894)

• Reakce
• Podpora slovanských národů na Balkáně, 

ale potlačování slovanských národů v 
Rusku

• Ukrajinské národní obrození - represe 
• Pokusy zničit Osmanskou říši
• Krymská válka (1853–1856)

+ Zakavkazsko
+ Moldávie
+ ovládnutí střední Asie (1813–1907)



Evropa v době Krymské války (1853)



Pokus o agresi na dálném východě 
Rusko-japonská válka 1904-1905



1. světová válka a 
Říjnová revoluce



• Ukrajinská lidová 
republika

• listopad 1917 – únor 1919

• Západoukrajinská lidová republika

• Kubáňská lidová republika

• Ukrajinská SSR 
(Charkov)

• Od prosince 1917

• Oděská sovětská republika

• Doněcko-krivorožská SR



Sovětské Rusko a od r. 1922 SSSR

• Zakládající členové:

• Ruská SFSR

• Ukrajinská SSR

• Běloruská SSR

• Zakavkazská SSR



Předvečer 2. světové války

• Pakt Molotov – Ribbentrop (srpen 1939)

+ Finsko ruská zimní válka a územní zisky (11/1939 – 3/1940

+ Okupace pobaltských států (1940)

+ Okupace Bukoviny a Moldavska (1940)

+ Obsazení východního Polska (1939)



Polsko mezi Německem a Ruskem 
v meziválečném období



2. světová válka a její výsledky



SSSR po roce 1945 – vrchol 
dosažené moci ruské expanze



Rozpad SSSR

• Odpadnutí sovětských satelitů – zánik Varšavské 
smlouvy a RVHP

• Odchod pobaltských republik do západních struktur

• Osamostatnění dalších bývalých svazových republik

• Dezintegrace Ruské federace (vzpoury v Čečně, 
Tatarstánu apod.)



Putin – snaha o obnovu velmoci

Destabilizace okolo hranic Ruska jako prostředek k 
ovládnutí sousedních zemí, tvrdé zlomení odporu 
uvnitř Ruské federace, autoritářský režim

+ Podněstří (1991)

+ Abcházie (1993)

+ Jižní Osetie (2008)

+ Krym (2014)

+ Donbas (2014)

+ Ukrajina ?

+ ??



Děkuji za pozornost



PRAMENY

Digitální knihovna JVK - https://kramerius.cbvk.cz/

Wikipedia: https://cs.wikipedia.org/

https://kramerius.cbvk.cz/
https://cs.wikipedia.org/

