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Dělení Evropy s využitím GIS 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá teoretickým i praktickým rozdělením Evropy na jednotlivé části s 

vyuţitím geoinformačních systémů. 

Hlavní náplní práce je za pomocí nástrojů programu ArcMap vymezit region Evropa a 

následně jej rozdělit na části. Důleţitým zdrojem je rešerše literatury, která zjistila různé druhy 

dělení světadílu, a podkladová data společnosti ESRI. Hlavním kritériem, s jehoţ pomocí se 

Evropa rozdělila, byla celková rozloha světadílu a jednotlivých států. Právě na základě rozlohy 

se srovnávací analýzou prokázala, z geografického pohledu, vhodnost či nevhodnost označení 

jednotlivých částí světadílu. 

Výsledkem práce jsou mapové výstupy, které ukazují rozdíly či podobnosti u 

jednotlivých dělení a pouţitého hlediska. Nově vzniklé mapy jsou konfrontovány a srovnávány 

s mapami původními. 

Klíčová slova: Dělení Evropy, ArcGIS, Geografický medián 

Division of Europe using GIS 

Abstract 

This work focuses on theoretical and practical division of Europe into parts using GIS. 

The main scope of this work is using the program ArcMap to define the region of 

Europe and then to divide it into parts. An important sources are background research of 

literature which found different types of dividing the continent, and the underlying data ESRI. 

Geographic distribution of map of Europe was made on the basis of identified types of division. 

The main criterion by which Europe is divided was the total area of the continent and individual 

countries. Just based on the area the correlation analysis showed the appropriateness or 

inappropriateness of labeling different parts of the continent, from the geographical point of 

view. 

The result of the work are maps outputs  that shows the differences and similarities in 

each division and used terms. The newly created maps are confronted and compared with 

original maps. 

Keywords: Division of Europe, ArcGIS, Geographical median 
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

ESRI Economic and Social Research Institute = Dodavatel geografických informačních 

systémů 

GIS     Geoinformační systémy 

JPEG Joint Photographic Experts Group = standartní metoda ztrátové komprese pouţívaná 

pro ukládání rastrového obrazu  

WGS 84 World Geodetic System = geodetický standart vydaný ministerstvem obrany USA 
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KAPITOLA 1 

Úvod 

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila Dělení Evropy s vyuţitím GIS. Toto téma mě především 

zaujalo z toho důvodu, ţe mě velmi zajímala problematika spojená s rozdělením kontinentu na jeho 

dílčí části. Většinou jsou v rámci dělení zohledňovány kulturní, politické a historické aspekty, mě 

však zajímalo, jak se rozloţení kontinentu změní po aplikování hlediska geografického. Zároveň 

jsem si chtěla ujasnit postavení České republiky v rámci Evropy, neboť její poloha je ze stran cizích 

národů brána poněkud rozdílně.  

 Také mě velmi baví pracovat v prostředí ArcGis. Tvorba map záleţí totiţ, krom splnění určitých 

poţadavků, na jejím zpracovateli. Umoţňuje v menší míře seberealizaci a kreativitu stejně tak jako 

určité estetické cítění. Mapy promlouvají jednak svým obsahem, jednak svým vzhledem. Ten, kdo 

vytváří mapy, se tak podepíše na jejich celkovém vzezření a jejich čitelnosti, která bývá nosným 

pilířem kaţdé mapy. Ztvárnit mapu Evropy tak, jako nikdo před tím, byla zajímavá motivace a výzva 

zvolit si toto téma. 

Ve své práci nabízím konkrétní náhledy a pojetí dělení Evropy na jednotlivé regiony. I kdyţ se 

jedná pouze o nepatrnou část zpracování této problematiky, doufám, ţe práce poslouţí jako podklad 

pro její další rozvinutí. Existuje totiţ mnoho dalších dělení Evropy, která ve své práci nezmiňuji, 

avšak z geografického hlediska jsou velice zajímavá. Proto věřím, ţe toto téma bude v budoucnu 

více prozkoumáno a rozšířeno o další náhledy a zpracování. 

Hlavním cílem této práce je za pomocí nástrojů GIS analyzovat všeobecně pouţívaná dělení 

Evropy. Velmi důleţitým krokem bude provést důkladnou rešerši literatury, na jejímţ základě se 

Evropa v praxi rozdělí. Srovnávací analýzou se z geografického pohledu prokáţe vhodnost či 

nevhodnost označení jednotlivých částí světadílu. Výsledkem práce budou nově vzniklé mapy          

na základě geografického rozdělení a jejich konfrontace s mapami původními. 
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KAPITOLA 2  

Úvod do problematiky a literární rešerše 

V úvodu práce budeme hovořit o Evropě v obecné rovině a vymezíme si základní pojmy a prvky, 

které nám poskytnou ucelený obraz o problematice. Důleţité je vyčlenění Evropy jako samostatného 

regionu z celosvětového kontextu, přiblíţení se k jeho geografickým aspektům, kulturním, 

historickým a politickým hodnotám, které daly za vznik celému kontinentu jako celku a oddělily ho 

od zbytku Euroasie. Právě hranice, a to zejména suchozemská, bude hrát důleţitou roli ve vymezení 

Evropy. Teprve po uvědomění si těchto základních informací o Evropě můţeme začít s dělením         

na její jednotlivé části. Rozdělení Evropy bude zmíněno pouze v jeho teoretické rovině opírající se     

o načtenou literaturu a bude mít čistě popisný charakter. Rovněţ bude mít za úkol seznámit 

s různými náhledy na problematiku dělení celého kontinentu. Promítnou se zde vlivy geografické, 

historické, náboţenské, kulturní a politické. 

2.1 Evropa a její vymezení 

Evropa spolu s Asií dohromady tvoří jednotný kontinent Euroasie, avšak vzhledem ke svému 

odlišnému geologickému sloţení, kulturnímu a historickému vývoji je povaţována za samostatný 

kontinent. „Název Evropa pochází z asyrského slova EREB – Země, kde zapadá Slunce, území ležící 

na západě Eurasie.“ (Kašparovský, 1999) „Jiný názor odvozuje název od jména jedné z dcer řeckého 

boha moře Poseidona – Evropy.“ (Voţenílek, 2001) Tvoří ji 49 států včetně východní části Ruska. 

Evropa má celkovou rozlohu přes 10,5 milionu km
2
 a řadí se tak mezi druhý nejmenší kontinent 

světa. (Bičík, 1989) Okolo 30 % celkové rozlohy zaujímají ostrovy a poloostrovy. Kontinentální 

pobřeţí je ohraničeno Severním Ledovým oceánem, Atlantským oceánem, Středozemním mořem        

a Černým mořem a je vůbec nejčlenitější ze všech světadílů. Jeho délka činí asi 37 000 km. 

Členitostí pobřeţí je také do jisté míry ovlivňováno evropské klima.  

Díky své poloze se Evropa nachází většinově v mírném klimatickém pásu, na které má velký 

vliv převládající západní proudění od Atlantského oceánu na západě, na východě převládá 
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vnitrozemské pevninské klima. Jiţní pobřeţí má subtropické podnebí, které postupně přechází 

směrem na sever přes mírné aţ po subpolární ve Skandinávii. 

Krajními body pevniny je na severu mys Nordkyn (71° 08‘ s. š.), na východě Polární Ural 

(asi 67°  v. d.), na jihu mys Marroqui (35° 58‘ s. š.) a na západě mys Roca (8° 28’ z. d.). Avšak 

vezmeme-li v potaz i ostrovní části Evropy, krajní body se ještě více posunou. Na severu to je Země 

Františka Josefa (81° 50‘ s. š.), na jihu ostrov Gaudos u Krény (34° 48‘ s. š.) a na západě Faj Grande 

na Azorách (asi 30° z. d.). Celý kontinent se nachází na severní polokouli zejména v její východní 

části (Bičík, 1989). 

V Evropě ţije více neţ 710 milionů obyvatel, takţe je vzhledem ke své rozloze nejhustěji 

zalidněným kontinentem světa. Většina obyvatel ţije ve městech a je europoidního původu. Jejich 

počet však klesá a je doplňován přistěhovalci zejména z východu. Problémem do budoucna bude 

stárnutí populace a stagnace porodnosti. 

2.1.1 Mořská hranice Evropy 

Mořská hranice Evropy je dána vnějším okrajem pevninského šelfu. Na severu Evropy začíná 

hranice v Bajdarackém zálivu, kde se táhne podél Země Františka Josefa a Špicberků. Poté se šelf 

kolem severozápadního pobřeţí Skandinávie zuţuje a vystupují z něj Lofoty a Vesterály. V Norském 

moři se opět rozšiřuje a navazuje na něj rozsáhlý okraj Severního moře, kde hranice pokračuje dále 

na západ od Velké Británie, Irských ostrovů, Hebrid, Orknejí směrem do Atlantského oceánu. 

Britské ostrovy jsou od pevninské Evropy odděleny pouze 32 km širokou Doverskou úţinou. Dále      

na západ od okraje Atlantského oceánu se nachází Islandsko-faerský práh s Faerskými ostrovy               

a Islandem. Práh typem oceánského dna neodpovídá evropské stavební jednotce. I kdyţ Island leţí 

v riftové zóně Severoatlantského podmořského prahu, bývá přiřazován ve většině publikací             

do Evropy a to vzhledem ke svému kulturně-historickému vývoji. (Bičík, 1989) 
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Obr. 1 Geografické vymezení Evropy (zdroj: www.welt.atlas.de) 

Šelf pokračuje Biskajským zálivem, poté lemuje pobřeţí Španělska a Portugalska, kde je velmi 

úzký a prudce se svaţuje do hlubokomořských pánví. Od Asie dělí Evropu pás moře procházející 14 

km širokým Gibraltarským průlivem. Odtud navazuje pás šelfu Středozemního moře, který je 

převáţně úzký. Avšak většinou bývá celý prostor Středozemního moře přiřazován k Evropě (vyjma 

malých ostrovů blízko pobřeţí Afriky). Hranice dále pokračuje na jihovýchodě Krétským                   

a Egejským mořem. Marmarské moře spolu s tureckými zúţeninami Dardanely (0,7 km široký)         

a Bospor (1,4 km široký) umoţňuje vstup do Černého moře, kudy přes Kerčský průliv hranice končí 

při pobřeţí Azovského moře (Bičík, 1989). 

2.1.2 Suchozemská hranice Evropy 

Na rozdíl od celkem jasného vymezení mořské hranice se od počátku 2. poloviny 20. století se vedou 

spory o umístění hranice mezi Evropou a Asií. Vzhledem k tomu, ţe tato hranice je čistě pevninská    

a konvenční, existuje několik názorů o jejím přesném umístění. I dnes není zcela přesně definována    

a názory se různí od publikace k publikaci. Obecně vzato se suchozemská hranice táhne                   

od Bajdarackého zálivu, přes východní části Uralu. Zde podobnost končí. 

http://www.welt.atlas.de/
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Obr. 2  Hranice s Asií vedoucí po řece Ural (zdroj: http://leccos.com/index.php/clanky/rusko) 

Votýpka ve své knize Fyzická geografie Evropy zmiňuje dva typy vedení hranic. První 

z nich „vede po hřebenech Kavkazu, čímž se Elbrus stává nejvyšší horou Evropy, a od severních 

břehů Kaspiku pokračuje po řece Ural k pohoří Ural.“ (Votýpka, 2001) Druhým a spíše více 

uznávaným názorem, který zohledňuje geologické hledisko, ţe „hranice vede přes Kumo-maničskou 

nížinu, místem zaniklého průlivu mezi Černým a Kaspickým mořem a podél severních břehů Kaspiku 

pokračuje až k ústí řeky Ural a proti proudu až k jižnímu Uralu.“ (Votýpka, 2001) Tento názor 

zastává i většina evropských atlasů a publikací. Vezmeme-li v potaz tyto hranice, Evropa nám 

vytváří jeden celek, který se projevuje v geologické stavbě, geografii, klimatu a základních rysech 

členitého kontinentu. 

 

http://leccos.com/index.php/clanky/rusko
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Obr. 3 Hranice s Asií vedoucí po řece Emba (zdroj: http://leccos.com/index.php/clanky/rusko) 

Předchozí dělení bralo za hraniční řeku Ural. Avšak ve více publikacích se za hraniční řeku 

povaţuje Emba, která se nachází východně od řeky Ural. Podle Voţenílka „hranice probíhá podél 

východního úpatí řeky Ural, podél řeky Emby a Kaspického moře a dále pak severním podhůřím 

Kavkazu přes Azovské moře.“ (Voţenílek, 2001) Ve většině středoškolských učebnic se hranice vede 

po řece Embě po severozápadním pobřeţí Kaspického moře k ústí řeky Kumy, dále pak Kumo-

manyčskou sníţeninou po stejnojmenných řekách aţ k ústí řeky Manyč do  Taganoţského zálivu 

v Azovském moři. Tento poslední názor je nejvíce zastoupen a je povaţován za reprezentativní 

rozdělení Evropy od Asie. 

2.2 Teoretické rozdělení Evropy 

Evropa se dá dělit několika různými způsoby. Velmi důleţitou roli zde hrají faktory nejen 

geografické, ale i kulturní a historický vývoj. Právě geografické hledisko bere na zřetel tento vývoj, 

protoţe je úzce spjat se smýšlením lidí a celkového utváření jednotlivých státních celků. Tyto celky 

lze poté snadněji přiřadit do určité části Evropy. Problémem je však členění samotné, neboť 

neexistuje ţádná studie, která by podrobněji členila Evropu. Jedná se spíše o převzaté návrhy, 

předávané z generace na generaci. Právě tyto návrhy se dostaly do obecného podvědomí většiny 

populace. Po prozkoumání několika odborných publikací můţeme mluvit zejména o čtyřech 

http://leccos.com/index.php/clanky/rusko
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variantách rozdělení Evropy. Základním typem je bipolární dělení na Východní a Západní Evropu, 

která je nejvíce pouţívanou a také nejznámější metodou. Méně pouţívané je dělení na Východní, 

Střední a Západní Evropu. Dalším typem je členění na Severní a Jiţní Evropu, kde se rozlišuje 

několik aspektů, podle kterých tato území navzájem hraničí. Posledním a nejvíce pouţívaným 

členěním v České republice je rozdělení na Východní, Severní, Střední, Západní, Jiţní                        

a Jihovýchodní Evropu (Voţenílek, 2001). 

Kromě těchto čtyř typů dělení existuje bezpočet dalších dělení sledujících různé pohledy, podle 

kterých lze Evropu dělit. Jedná se zejména o kulturní, historické, politické, geografické, ale               

i náboţenské a společenské faktory, které daly za vznik různým dělením Evropy. Jedná se například 

o rozdělení na Severní, Oceánskou, Centrální, Středomořskou a Východní Evropu (Stamp, 1961). 

Dále pak na Evropu Severní, Západní, Východní, Jiţní a Střední (nationmaster.com 2005). Evropa se 

také můţe dělit na Západní, Severní, Východní a Středomořskou (Clee, Hildebrand, 1973). Toto je 

pouze nepatrný nástin mnoţství názorů, které v této problematice existují. V podstatě lze říci, ţe 

v kaţdé publikaci najdeme jistou odlišnost a jen málokdy se dosáhne v rozdělení shody. 

2.2.1 Východní a Západní Evropa 

Rozdělení na Východní a Západní Evropu je úzce spjato s historickým vývojem zejména v druhé 

polovině dvacátého století. Tyto pojmy se objevují během studené války a definují tak pohled         

na situaci v tehdejší Evropě. Obě části se lišily rozdílnou ekonomickou strukturou, politikou              

a kulturou spíše neţ svou geografickou diferenciací. Vliv geografie je však znát na pojmenování 

těchto dvou částí. Největší vliv na rozdělení měla politická situace po konci 2. Světové války, západ 

byl ovlivněn zejména kapitalismem, později zde sehrál klíčovou roli vliv Spojených států, východ 

byl v područí komunistického Sovětského svazu. Hranice mezi těmito částmi je velmi komplikovaná        

a nejednoznačná, protoţe v minulosti docházelo ke změnám v jejím umístění. 
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Obr. 4 Historické rozdělení Evropy na Východní a Západní (zdroj: www.ucebnice-dejepisu.ic.cz) 

Obr. 4 nám ukazuje základní dělení Evropy v průběhu studené války. Modrá znázorňuje státy, 

které jsou členy NATO, červená zobrazuje členy Varšavské smlouvy, bezbarvé jsou státy, které jsou 

politicky neutrální. Jugoslávie, ač bez komunistického reţimu, byla ekonomicky závislá na SSSR. 

Politicky neutrální Irsko, Švédsko, Finsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Rakousko se řadily           

do Evropy Západní. Hranice mezi Východním a Západním blokem (neoficiální pouţívané označení) 

se dříve nazývala ţelezná opona (v angličtině rovněţ označovaná jako „iron curtain“). Byla to 

symbolická, ideologická i fyzická hraniční čára dělící Evropu na dvě oddělené části mezi lety      

1945 – 1991. Ţelezná opona ve své nejrozšířenější podobě vedla po západních hranicích Sovětského 

Svazu, pobřeţní linii Baltského moře, Východního Německa, Československé socialistické 

republiky, Maďarska, Jugoslávie, Albánie a Bulharska. 

Pojem Východní Evropa má různé významy a různé definice. Je zde několik hledisek, které        

na něj můţeme aplikovat, a to zejména politické, historické a geografické. V této části se však 

budeme věnovat pouze politickému a historickému aspektu, neboť hledisko geografické má vliv na 

další dva typy dělení Evropy zmíněné v následujících pasáţích práce. Politicky lze Východní Evropu 

definovat jako tu část Evropy, která byla pod vlivem bývalého komunistického SSSR. Patří sem 

samotný bývalý SSSR, státy, které byly pod přímým vlivem Moskvy a ostatní postkomunistické 

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/
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státy. V roce 2007 deník Time definuje Východní Evropu jako následujících 23 zemí: Albánie, 

Arménie, Ázerbajdţán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, 

Estonsko, Řecko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Moldávie, Černá Hora, Polsko, 

Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina (Time, 2007).  

Západní Evropa je definována jako ta část Evropy, která neleţí pod bývalou sovětskou 

nadvládou a vlivem. Řadí se k ní i státy, které byli dříve neutrální (viz obr. 4). V dnešní době je stále 

více rozvinutá, neţ východní Evropa. Dříve se k západní Evropě také řadilo Řecko a Turecko, 

protoţe jsou členem NATO, ovšem dnes z geografického hlediska Řecko řadíme do východní části 

Evropy a Turecko do Asie (pouze jeho severozápadní část nacházející se na Balkánském poloostrově 

se přiřazuje do Evropy). Západní Evropa je sloţena z těchto států: Velká Británie, Irsko, Belgie, 

Lucembursko, Nizozemsko, Francie, Monako, Německo, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko, 

Itálie, San Marino, Vatikán, Španělsko, Portugalsko, Andorra, Dánsko, Finsko, Island, Norsko, 

Švédsko, Řecko, Malta a Kypr. 

2.2.2 Východní, Střední a Západní Evropa 

Toto dělení je historicky o něco mladší, neţ dělení předchozí. Objevuje se aţ začátkem 90. let spolu 

s rozpadem tehdejšího Sovětského svazu. Dříve se o něj zajímal polský historik Oskar Halecki, který 

definoval Střední Evropu jako zónu přechodu mezi Západem a Východem, a poprvé tak zmínil jistou 

nesourodost mezi těmito dvěma základními regiony. Trojí členění se začíná pouţívat z toho důvodu, 

ţe bývalé komunistické země na styku se západní Evropou na tom byly hospodářsky o něco lépe, neţ 

jejich východní sousedi. Po pádu ţelezné opony ve středu Evropy nastal prudký ekonomický             

a kulturní rozvoj a v 90. letech tvořila Střední Evropa pozvolný přechod mezi východem a západem.  

Dnes je Střední Evropa definována jako region mezi Východní a Západní Evropou. Hranice 

mezi nimi jsou nepřesné a často se překrývají. Vymezení je relativní, protoţe Západ bere země        

ze Střední Evropy jako Východ, neboť mají hluboce zakořeněný svůj komunistický původ. Toto 

dělení tedy není moc pouţíváno celoevropsky, spíše regionálně a to zejména státy, které se nacházejí 

na tomto rozmezí. Většinou bývají do Střední Evropy zahrnuty tyto státy: Rakousko, Česká 

republika, Německo, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko                

a Chorvatsko (Anděl, 1997). 
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Obr. 5 Vymezení střední Evropy (zdroj: http://wikitravel.org) 

Z geografického hlediska je členění poněkud nesourodé, neboť Střední Evropa zaujímá pouze 

malý prostor vzhledem k celkové rozloze kontinentu. Na severu je vymezena Baltským mořem,       

na jihu Apeninským poloostrovem, Dinárskými horami, Balkánským poloostrovem a obloukem 

jiţních a východních Karpat. Východní a západní hranice je dána spíše politickým a kulturním 

vývojem a geograficky není blíţe určena. 

2.2.3 Severní a Jižní Evropa 

Rozdělení na Severní a Jiţní Evropu je asi nejproblémovějším rozdělením vůbec. Existuje mnoho 

názorů, jak přistupovat k tomuto dělení. Evropa je z tohoto pohledu velmi heterogenní a geograficky 

velmi členitá, proto nelze jednoznačně určit hranice mezi Jiţní a Severní Evropou, i kdyţ jsou to 

pojmy velice známé. Navíc existuje jen velmi malé mnoţství publikací věnující se této problematice 

a proto si myslím, ţe by měla být zmíněna. Spíše neţ existující dělení, které bude zmíněno v této 

pasáţi, nás bude zajímat rozdělení, které budou aplikována v praktické části práce pomocí softwaru 

GIS.  
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Obr. 6 Druhy dělení Evropy na Severní a Jižní (zdroj: http://strangemaps.files.wordpress.com, 2006) 

Z obr. 6 můţeme vyčíst několik typů dělení Evropy na Severní a Jiţní. Jedná se o dělení podle 

náboţenství, lingvistiky, reliéfu, pásu pěstování vinné révy a podle podnebí. Můţeme posoudit, jak 

se tato hranice mění, jak je variabilní a jak moc záleţí na individuálním pojetí rozdělení. Je to spíše 

mapa orientační a nereprezentativní, avšak je důleţité ji zmínit, protoţe ukazuje nejednotnost názorů 

v této problematice. 

 

Obr. 7 Dělení Evropy na Severní a Jižní (zdroj: http://www.hunreal.com, 2006) 

Na obr. 7 můţeme vidět mnohem zajímavější rozdělení Evropy na Severní a Jiţní. Jedná se        

o dělení, které spojuje prvky náboţenské a kulturně politické. Na jihu Evropy převládá korupce, 
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byrokracie ve vedení státu a hodnoty zaloţené na vzájemných vztazích. Čím více se však blíţíme 

k do středu Evropy a více severněji, začínají zde hrát roli hodnoty jiného raţení. Právo o vedení státu 

se spíše zajímá o potřeby občanů, důleţitá je také etika, která se v rámci právních úkonů vyuţívá. 

Dalším důleţitým faktorem objevujícím se spíše na severu je určitá spolehlivost fungování státu        

a průhlednost ekonomiky. Pokud spojíme tyto prvky s převládajícím protestantismem na severu        

a katolicismem na jihu, vyjde nám hraniční čára oddělující tyto dvě oblasti (Palhegyi, 2006). Bylo by 

velmi zajímavé tuto hranici diskutovat v praxi, bohuţel toto rozdělení nezahrnuje evropskou část 

Ruska. 

2.2.4 Východní, Severní, Střední, Západní, Jižní a Jihovýchodní Evropa 

Jedná se o jednoznačně nejpouţívanější rozdělení Evropy, zejména v České republice. Vyskytuje se 

hlavně v učebnicích a autoři jsou si aţ na malé výjimky, které se týkají umístění států, velmi 

názorově podobní. Toto dělení slučuje jak pohled geografický a klimatický tak pohled kulturního      

a historického vývoje jednotlivých částí Evropy.  

 

Obr. 8 Dělení Evropy na Jižní, Západní, Severní, Střední, Jihovýchodní a Východní 

(zdroj: Asie a Evropa, 1997) 

 Východní Evropa zaujímající plošně největší část Evropy geograficky obsahuje Moldávii, 

Ukrajinu, Bělorusko, Pobaltské státy – Litva, Lotyško a Estonsko, a Rusko (Kašparovský, 2002). 

Jedná se rovněţ o východoslovanské státy, které jsou úzce spjaty svým historickým vývojem. 

K evropské části řadíme tu část Ruska, která se nachází západně od pohoří Ural a řeky Ural. Protoţe 
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velká část severní Východní Evropy leţí ve vysokých zeměpisných šířkách, byla do konce 19. století 

řazena do Severní Evropy. Jednalo se o okolí měst Novgorod a Petrohrad, protoţe leţí severněji neţ 

většina měst na Skandinávském poloostrově. Východní Evropa tedy zaujímá celou 

Východoevropskou rovinu a na západě nemá významné geografické hranice. Na severu hraničí 

s Finskem, dále pak na území Pobaltských států hranici tvoří Baltské moře, odtud přes Polsko, 

Slovensko, Maďarsko a Rumunsko vede aţ na pobřeţí Kaspického moře. 

 Severní Evropa se svou velkou částí rozkládá na Skandinávském poloostrově, dále pak zaujímá 

celý Jutský poloostrov a ostrovy v Severním ledovém oceánu a Norském moři. Tvoří ji státy Finsko, 

Norsko, Švédko, Dánsko a Island (Kašparovský, 2002). Občas se k Severní Evropě řadí i Pobaltské 

státy, avšak vzhledem ke svému historickému vývoji spjatému s příslušností k Sovětskému svazu 

jsou spíše brány jako státy východoevropské. Státy Severní Evropy patří k ekonomicky 

nejrozvinutějším v Evropě a mají vysokou ţivotní úroveň. Spojuje je také kultura a ţivotní styl daný 

polohou a podnebím. S polohou a podnebím je rovněţ spjata i nízká hustota zalidnění těchto států. 

Hranice Severní Evropy je především mořská. Na severu Skandinávský poloostrov obklopuje 

Severní Ledový oceán, dále hranice vede přes Norské moře do Atlantského oceánu, kde leţí Island. 

Na jihu hraničí s Německem, odtud hranice pokračuje Baltským mořem a na východě vede             

při hranicích s Ruskem. 

Střední Evropa zahrnuje čtyři ekonomicky vyspělé země – Německo, Rakousko, Švýcarsko       

a Lichtenštejnsko a čtyři postkomunistické země – Polsko, Českou republiku, Slovensko a Maďarsko 

(Kašparovský, 2002). Převládají zde vnitrozemské státy, pouze Německo a Polsko hraničí s mořem. 

Střední Evropa je přechodným dělícím územím mezi Evropou Jiţní, Východní, Severní a Západní. 

Z historického hlediska byla ve středu střetávání se evropských národů. Ve Střední Evropě se 

nachází geografický střed, coţ má následek kulturní heterogenitu tohoto regionu vlivem různých 

ţivotních stylů. Hranice Evropy je z velké míry pevninská. Na západě hraničí se zeměmi Beneluxu     

a Francií, na jihu s Itálií, Slovinskem, Chorvatskem, Srbskem a Černou Horou a na východě 

s Rumunskem, Ukrajinou, Běloruskem, Litvou a pobřeţní částí Ruska. Severní hranice je spíše 

mořská a vede při pobřeţí Baltského moře a Severního moře, malým cípem hraničí s Dánskem. 

Západní Evropa se rozprostírá mezi Střední Evropou a Pyrenejským poloostrovem. Je 

nejhustěji obydlenou částí Evropy a státy, které sem náleţí, patří mezi ekonomicky velmi vyspělé. 

Do Západní Evropy se řadí Francie, země Beneluxu – Nizozemí, Lucembursko a Belgie, Velká 

Británie a Irsko (Kašparovský, 2002). Velká Británie a Irsko jsou ostrovní státy a od pevniny jsou 

odděleny Doverskou úţinou. Řadí se sem i ostrov Korsika, který se nachází ve středozemním moři     

a politicky náleţí Francii. Západní Evropa v tomto pojetí neobsahuje Španělsko a Portugalsko, 

protoţe tyto státy mají blíţe k jiţanské kultuře. Jedná se spíše o geografické, neţ o kulturní               

a politické vymezení. Geograficky je na východě ohraničena Alpami, na západě Pyrenejemi. Západní 
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Evropu na severu omývá Severní moře a Atlantský oceán, na západě hraničí se Španělskem, odkud 

hranice vede na jih ke Středozemnímu moři a nadále pak na východ pře Itálii, Švýcarsko a Německo. 

 Jižní Evropa bývá také často označována jako Středozemní Evropa, protoţe její jiţní břehy 

omývá Středozemní moře. Jedná se o přímořské státy, které spojuje podobné klima, geografické 

prostředí, historické a lingvistické faktory. Zejména pak z historického hlediska je toho území 

spojováno jiţ od antiky, kdy zde vznikaly prvotní vazby mezi jednotlivými části. Primárně se          

do Jiţní Evropy řadí Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko a ostrovní stát Malta (Kašparovský, 

2002). Patří sem i ostrovy v Atlantském oceánu, Středozemním a Egejském moři. Mezi ty největší se 

řadí Sicílie a Sardinie náleţící Itálii. Jiţní Evropa se rozkládá na Pyrenejském, Apeninském                      

a Balkánském poloostrově. Na západě je ohraničena Atlantským oceánem, na jihu Středozemním          

a Egejským mořem a na severu hraničí s evropskou částí Turecka, Bulharskem, Makedonií a Albánií, 

dále pak se Slovinskem, Rakouskem, Švýcarskem a Francií.  

Jihovýchodní Evropa se rozkládá zejména na Balkánském poloostrově. Převaţují zde národy 

jiţních Slovanů, kteří kulturně ovlivnili celou část této Evropy. Velký vliv zde v minulosti také měla 

arabská kultura, která sem přicházela z poloostrova Malá Asie z Turecka. Geograficky z této oblasti 

však do Evropy řadíme pouze tu část Turecka, která se nachází na Balkánském poloostrově. Mezi 

státy Jihovýchodní Evropy patří Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, 

Makedonie, Albánie, Bulharsko a Rumunsko (Kašparovský, 2002). V rámci celé Evropy se jedná        

o region s největším počtem států. Právě proto je také Jihovýchodní Evropa jedna 

z nejproblémovějších částí Evropy, co se týče válečných konfliktů a sporů jednotlivých etnik. 

Jihovýchodní Evropa na západě a východě hraničí s mořem, na jihu s Řeckem a na severu 

s Ukrajinou, Moldávii, Maďarskem, Rakouskem a Itálií. 
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KAPITOLA 3 

Metodika 

V této části budeme hovořit zejména o postupech práce, které vedly k dosaţení výsledků. Zmíníme 

zde, odkud pochází podkladová data a jaká kritéria budou vyuţita při dělení Evropy na regiony. 

Následně bude popsána metodika zpracování praktické části práce za pomocí geoinformačních 

systémů společnosti ArcGis. Dvěma nejdůleţitějšími aplikacemi, které se budou podílet                  

na mapových výstupech, jsou aplikace ArcCatalog a ArcMap. Tyto aplikace obsahují nepřeberné 

mnoţství nástrojů a funkcí, z nichţ bude v praxi vyuţita pouze nepatrná část. Jedná o funkce, které 

nám vymezí kontinent a následně jej pak rozdělí na části. Nejdůleţitější z nich bude určení 

geografického mediánu. Všechny tyto funkce, nástroje, postupy a metody budou konkrétně popsány 

a prakticky pouţity. 

3.1 Podkladová data 

Podkladová data náleţí společnosti ESRI a pochází z roku 2004. Tyto data jsou projektována 

v geografickém souřadnicovém systému WGS 84. WGS 84 je zkratka pro World Geodetic System 

1984, který byl vydán ministerstvem obrany USA v roce 1984 a je všeobecně povaţovaný               

za geodetický standart. Systém má počátek v hmotném středu Země (s přesností cca 2 m) – jedná se          

o geocentrický systém. Osa Z je totoţná s osou rotace Země v roce 1984. Osy X a Y leţí v rovině 

rovníku.  

Data jsou vektorová, uloţena v různých shapefilech (vrstvách). Vektorový model vyjadřuje 

geometrická data.  Jedná se o body, linie a plochy. Plošný prvek se rovněţ označuje jako polygon, 

coţ je uzavřený homogenní obrazec. Nejdůleţitějším pouţitým shapefilem byla vrstva jednotlivých 

států. Tato vrstva obsahovala informace o rozloze, geografickém umístění daných statů                    

do souřadnicového systému, a mnoho dalších. Dalšími shapefilely, které byly v práci vyuţity, byly 

vrstvy obsahující informace o kontinetu a geografické sítě Země. Všechny tři vrstvy mají tvar 

polygonu. 
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3.2 Zobrazení Evropy 

Původní podkladová data obsahovala nevyhovující geografický souřadnicový systém  WGS 84       

pro zobrazení vybrané části světa, proto jej bylo nutno předefinovat na jiný souřadnicový systém, 

který by zobrazil kontinent v přijatelnější podobě. Další částí byl výběr vhodného zobrazení. 

Zobrazení muselo být plochojevné, neboť plocha byla nejdůleţitějším kritériem při dělení Evropy        

na jednotlivé části. V průběhu práce byla pouţita následující dvě zobrazení (viz příloha 1): 

Lambertovo kuželové komformní zobrazení v polární poloze, které se velmi často pouţívá 

pro zobrazení jednotlivých kontinentů. V aplikaci ArcGis bylo také naprojektováno speciálně        

pro kontinent Evropy. Lambertovo zobrazení je „stejnoploché kuželové zobrazení s jednou 

dotykovou rovnoběžkou, kdy se vzdálenosti obrazů rovnoběžek směrem k pólu zvětšují.“ (Voţenílek, 

2004) Toto je zároveň zobrazení, ve kterém byly dělány všechny mapové výstupy.  

Lambertovo izocylindrické zobrazení se objevuje jiţ za Archiméda, ovšem bylo 

propracováno aţ  J. H. Lambertem v 16. Století. Zobrazení je plochojevné s nezkresleným rovníkem, 

směrem od rovníku se vzájemná vzdálenost jednotlivých rovnoběţek zkracuje (Voţenílek, 2004). 

Bylo pouţito při zjišťování geografického mediánu pro dělení na Východní a Západní Evropu           

a na Východní, Střední a Západní Evropu. Na rozdíl od předchozího zobrazení jsou poledníky 

rovnoběţné, coţ je důleţité pro metodu, na jejímţ základě dochází k určení geografického mediánu. 

Toto zobrazení slouţilo pouze pro účely zpracování dat a nejsou v něm vyobrazeny ţádné mapové 

výstupy.  

3.3 Kritéria pro rozdělení Evropy 

Pro rozdělení Evropy se vyuţilo hned několik důleţitých kritérií. Prvním z nich bylo 

vymezení Evropy samotné. Na základě načtené literatury se kontinentální část Evropy ořízla             

o jednotlivé malé ostrovy a bylo jí ponecháno pouze několik stěţejních ostrovů (Island, Korsika, 

Sardinie, Sicílie,…). Tudíţ se v mapových výstupech objevuje pouze kontinentální část světadílu. 

Pokladová data bylo nutno také oříznout o státy, které Evropě geograficky nenáleţí. Jednalo se o část 

Turecka nacházející se na poloostrově Malá Asie, dále pak státy Gruzie, Azerbajdţán a Arménie. 

Hranice Evropy s Asií se vedla na základě podkladových dat. Na severu od Bajdarackého zálivu 

přes pohoří Ural, po řece Ural aţ k jejímu ústí do Kaspického moře. Odtud dále hranice pokračuje 

přes Východní podhůří Kavkazu aţ do Černého moře. 

Dalším důleţitým kritériem, na jehoţ základě se státy přiřazovaly do určitých 

regionů, byla celková rozloha světadílu a jednotlivých států. Ačkoliv existuje mnoho dalších 

kritérií, podle kterých by se Evropa dala rozdělit, rozloha je pro geografické účely 

nejreprezentativnějším argumentem. V praxi pouţití tohoto kritéria znamenalo, ţe pokud se 

větší část území nachází v daném regionu, přiřadíme jej právě tam. 
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3.4 GIS a jeho využití 

Je velice obtíţné definovat geoinformační systémy, protoţe existuje více náhledů na tuto 

problematiku. „Pod označením GIS patří celý komplex nástrojů zahrnující výpočetní techniku           

i programové vybavení pro sběr a kontrolu dat, jejich uskladnění, výběr, analýzu, manipulaci             

a prezentaci. Moderní GIS umožňuje ukládat a zpracovávat data z různých zdrojů, jakými jsou 

digitální mapy, digitální obrazová data, video a nejrůznější statistické registry. GIS je proto                

i systémem na vzájemné propojování různých datových zdrojů.“ (Kolář, 2003) GIS nelze chápat 

pouze jako program na vytváření mapových výstupů. Aplikuje se tam, kde je potřeba pracovat 

s prostorovými daty. Vyuţívá se při územním plánování, modelování ekologických situací, 

záchranných systémech. V praxi zde bude pouţit pro mapové výstupy při různých typech dělení 

Evropy na části. 

3.4.1 Využití nástrojů GIS při rozdělení Evropy 

Pro potřebu rozdělení Evropy na jednotlivé části se vyuţila pouze nepatrná část všech nástrojů 

programu ArcGIS. Na tvorbu map byla pouţita data Evropy od společnosti ESRI. Pracovalo se se 

dvěma programy, které společnost ESRI nabízí – ArcCatalog a ArcMap.  

V aplikaci ArcCatalog můţeme vyhledávat, prohlíţet, evidovat a organizovat různá 

geografická data a vytvářet komplexní geodatabáze. Tento modul také obsahuje různé nástroje, které 

mu umoţňují zaznamenávání a správu metadat, prohlíţení prostorových dat, export a import návrhů 

geodatabáze. ArcCatalog byl pouţit pouze okrajově na vytvoření nových personálních geodatabází. 

Vyuţíval se spíše jako doplňkový program na editování a organizování podkladových dat                  

a na vytváření nových shapefilelů.  

ArcMap slouţí pro všechny úlohy, kde jsou důleţité mapové výstupy. Můţeme v ní tvořit            

a editovat data a stejně tak dobře je analyzovat. Důleţitou funkcí, kterou tato aplikace obsahuje, je 

vyuţití ArcMapu jako stránky, na níţ se navrhne uspořádání výkresu mapy pro zobrazení. V aplikaci 

můţeme zobrazovat geografická data, nebo zobrazovat výkres mapy. Do vytvořeného mapového 

souboru se však neukládají nově vytvořená prostorová data ani jejich úpravy. ArcMap se proto stal 

hlavním programem, v němţ byla zpracována všechna podkladová data. Rovněţ se v něm prováděla 

editace konečných mapových výstupů. 

3.4.1.1 Oříznutí Evropy 

V prvé řadě bylo důleţité oříznout Evropu o části, které jsou obsaţeny v původním datovém 

podkladu. K tomuto účelu byla v aplikaci ArcCatalog vytvořena nová Personální geodatabáze, kde 

se vytvořil nový Feature dataset, kterému byl nadefinován vlastní souřadnicový systém. 

„Souřadnicový systém nelze definovat pro celou osobní geodatabázi, lze jej definovat pro datovou 

sadu prvků a třídu prvků při jejich vytváření.“ (Štych, 2008) Personální geodatabáze je databáze 
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„určená pro osobní potřebu v operačním systému Windows a není nutné sdílet ji s někým jiným.“ 

(Štych, 2008) Personální geodatabáze obsahuje tabulku, do které se ukládají veškerá geodata             

a informace o nich. Feature dataset je datová sada prvků, do níţ lze vytvořit nový Feature Class 

(třída prvků), coţ je vektorová vrstva, která můţe obsahovat vţdy jeden typ geometrických objektů 

(bod, linie, polygon). Těmto geometrickým objektům je také přiřazen soubor negeometrických 

atributových dat. 

Do Feature dataset v personální geodatábázi se nadále naimportovaly poţadované jednotlivé 

vrstvy Evropy (např. kontinent, státy, souřadnicová síť,…), které se nacházely v podkladových 

datech společnosti ESRI. Tyto vrstvy se poté otevřely v aplikaci ArcMap, kde se s nimi nadále 

pracovalo. Pomocí Editoru se vytvořil nový polygon zabírající pouze poţadované území. Editor je 

panel nástrojů aplikace ArcMap, který umoţňuje jednotlivé úpravy a mapuje prostředí pro prvky 

uloţené ve všech typech vektorových geografických datových souborů, geodatabází a shapefilelů. 

Takto vytvořený polygon poslouţil jako rámec ohraničující vybrané území Evropy. Pomocí funkce 

clip v nabídce Analysis tools byl vyříznut výsledný mapový podklad Evropy ořezaný o části, které 

geograficky Evropě nenáleţí. Clip je funkce, do které se vkládají dvě vrstvy, z nichţ jedna ořízne tu 

druhou, výsledkem je tak zcela nová vrstva. Pro tyto účely se jedná o vrstvu ořízlou o oblasti, které 

geograficky nenáleţí Evropě. 

3.4.1.2 Geografický medián 

Pro řádné rozdělení Evropy na jednotlivé části je třeba určit metodu, na jejímţ základě se bude       

při dělení postupovat. Pro rozdělení Evropy se nejlépe hodí metoda geografického mediánu. Medián 

je obecně prvek statistického souboru, který se po jeho seřazení vyskytuje uprostřed. Kdyţ tuto 

teoretickou poučku aplikujeme pro geografické potřeby, můţeme jej v tomto případě definovat jako 

linii půlící v daném směru Evropu. Pouţit byl ve všech typech dělení, avšak v kaţdém případě trochu 

odlišně. Pouţití geografického mediánu je zčásti subjektivní metoda, neboť v praxi neexistuje linie 

dělící státy či kontinent přesně napůl. Vţdy bude tato linie procházet skrze státy a bude záleţet        

na konkrétních kritériích, které ovlivní umístění státu v dané části Evropy. Váhou v těchto případech 

můţe být rozloha, počet obyvatel, či kulturní nebo politické zázemí. V praxi byly vyuţity dva typy 

pojetí geografického mediánu. Jednak jako čáry kopírující hranice státu v závislosti na jejich rozloze 

a jednak jako rovné linie půlící dané území. 

 Při rozdělení Evropy na Severní a Jiţní, Východní a Západní, Východní, Střední a Západní byla 

pouţita metoda liniového geografického mediánu. Jeho poloha se zjistila pomocí následujících 

funkcí. Za prvé se do aplikace ArcMap kromě vrstvy kontinentu Evropy načetla i vrstva obsahující 

zeměpisnou síť světa. Poté se v Editoru vektorizovala první rovnoběţka (poledník), která neprotínala 

Evropu. Pro tuto operaci bylo nutno předem vytvořit novou liniovou Feature class v personální 

geodatabázi. Na nově vytvořenou rovnoběţku (poledník) se aplikovala funkce Buffer.                    

Ve výběrovém okně bufferu se nadefinuje vzdálenost, která obklopí linii na všechny strany stejně 
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daleko. Pro další vyuţití je moţnost nadefinovat vzdálenost pouze jedním směrem od linie. Tímto 

způsobem se vytvořil nový polygon, který měl tvar odpovídající tvaru linie. Poté bylo  nutno provést 

Intersect nově vytvořeného polygonu a polygonu Evropy. Intersect je funkce, která tyto dva 

polygony sjednotí a vybere pouze tu část, jeţ je jim společná. Vzhledem k nepřesnosti této metody ji 

bylo nutné provést několikrát, dokud se rozloha polygonu nepřiblíţila k polovině (třetině) rozlohy 

Evropy. Zjišťování geografického mediánu bylo tedy zaloţeno na empirickém postupu. Rozloha 

nově vytvořeného polygonu se pomocí funkce Intersect zjistila v atributové tabulce. Pro dělení 

Evropy na Severní a Jiţní byla vyuţita rovnoběţka a kontinent se geografickým mediánem rozdělil 

na polovinu.  

Pro dělení Evropy na Východní a Západní byl vyuţit poledník a kontinent se geografickým 

mediánem rozdělil na polovinu. Pro dělení Evropy na Východní, Střední a Západní byl vyuţit 

poledník a Evropa se rozdělila na třetiny. Druhý a třetí způsob dělení bylo nutno provést Lambertově 

izocylindrickém zobrazení (viz příloha 1) neboť v Lambertově konformním kónickém zobrazení 

nejsou poledníky rovnoběţné (viz příloha 1) a nedala by se na ně aplikovat tato metoda. Takto 

vzniklé mediány byly pak později importovány do personální databáze, která má předdefinované 

Lambertovo komformní kónické zobrazení. 

 Geografický medián kopírující hranice jednotlivých států byl pouţit pro dělení Evropy           

na Východní, Severní, Západní, Střední, Jiţní a Jihovýchodní. Důvodem bylo několikanásobné 

dělení Evropy v různých zeměpisných směrech. V tomto případě hrálo důleţitou roli informační 

tlačítko aplikace ArcMap, díky němuţ se otevřelo okno, ze kterého se získaly informace o velikosti 

území státu. Postupně se takto procházely všechny okolní státy, a pokud jejich rozloha dohromady 

odpovídala jedné šestině rozlohy Evropy, byly společně přiřazeny do určitého regionu. Důleţitá byla 

geografická poloha států a kompaktnost nově vzniklého regionu. 

3.4.1.3 Geografický střed Evropy 

Geografický střed Evropy je také důleţitým prvkem, který nám dokáţe snáze pochopit rozdělení 

Evropy na jednotlivé části pomocí GIS. Je také základní metodou jak jednoduše zjistit celkové 

rozloţení prvků vůči jeho poloze. Prvky (v tomto případě státy) jsou poté snadněji zařaditelné            

do určité oblasti Evropy. Jako podkladová data pro vznik geografického středu poslouţila mapa 

ořízlého kontinentu, který se načetl v aplikaci ArcMap. Zde se v atributové tabulce přidaly další dva 

nové sloupce, kam se pomocí Calculate Geometry vloţily X a Y Centroidy. Odtud se celá tabulka 

vyexportovala a posléze načetla jako další vrstva. Centroid (těţiště) je střed polygonu, který je 

zaloţen na váţeném průměru jeho souřadnic X a Y. (ESRI, 2009) Nadále se pomocí Add XY data, 

kde se ve výběru zvolila exportovaná tabulka se souřadnicemi XY, zobrazil geografický střed 

Evropy do mapy.  
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Obr. 9 Geografický střed Evropy (zdroj: vlastní tvorba) 

Geografický střed Evropy se překvapivě nachází v jihovýchodní části Litvy. Jeho poloha je 

ovlivněna velkou rozlohou Ruska. Většina publikací umisťuje geografický střed do střední části 

Evropy do blízkosti České republiky. Pojmenování Střední Evropa se proto můţe zdát relativní 

vzhledem k pravému umístění středu Evropy. Z tohoto důvodu veškeré následující mapy zaloţené    

na rozdělení podle rozlohy Evropy budou polohou středu ovlivněny, coţ je velmi důleţité zdůraznit 

jiţ v metodice práce. 
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KAPITOLA 4  

Rozdělení Evropy v praxi 

V této části se budeme věnovat rozdělení Evropy za pomoci vyuţití geoinformačních systémů. 

V předchozích částech byl popsán postup, který byl pouţit pro dané typy dělení Evropy. Zde se 

budou interpretovat jednotlivé mapové výstupy, které vznikly za vyuţití aplikace ArcMap. Jsou to 

jednak mapy, které zobrazují nové dělení Evropy na základě rozlohy jednotlivých států, a mapy, 

které diskutují rozdíl mezi původním a novým dělením. Tento rozdíl je hlavním cílem práce, neboť 

ukazuje Evropu v novém světle a mění pohled na její celkové vnímání a rozloţení. Jednotlivé 

mapové výstupy byly z důvodu snaţší manipulace z aplikace ArcMap vyexportovány a uloţeny      

ve formátu JPEG. 
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4.1 Rozdělení na Východní a Západní Evropu 

Původní dělení je bráno z historicko-politického pohledu a do dnešní doby je neustále zakořeněno 

v podvědomí většiny evropské populace. V tomto případě byl pouţit geografický medián 

v severojiţním směru dělící Evropu na polovinu. Byl vytvořen v Lambertově izocylindrickém 

zobrazení a poté importován do Lambertova komformního zobrazení. 

 

Obr. 10 Rozdělení na Východní a Západní Evropu s využitím GIS (zdroj: vlastní tvorba) 

Východní Evropa po geografickém rozdělení přišla o svou podstatnou část území v západní části, 

tedy o své postkomunistické země. Navíc se k Východní Evropě přiřadilo pouze Finsko. Finsko bylo 

navíc sporně rozděleno geografickým mediánem, který tuto zemi na první pohled půlí, avšak           

při podrobnějším zkoumání se zjistilo, ţe větší rozloha se nachází v jeho východní části. Svým 

kulturním, politickým a historickým vývojem by se však řadilo spíše do Evropy Západní. Jedinou 

zemí, která se nachází na Balkánském poloostrově a náleţí do Východní Evropy, je evropská část 

Turecka. Západní Evropa nápadně zvětšila svou rozlohu, coţ je zcela pochopitelné vzhledem 

k původnímu bipolárnímu rozdělení. Celkem se k ní nově přiřadilo 15 zemí. 
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4.2 Rozdělení na Východní, Střední a Západní Evropu 

I kdyţ toto dělení není nijak v dnešní době rozšířené, protoţe má spíše historické kořeny, je velmi 

zajímavé vidět jej praxi rozdělené pomocí geografického mediánu. V tomto případě byly pouţity dva 

liniové geografické mediány v severojiţním směru dělící Evropu na třetiny. Byly vytvořeny 

v Lambertově izocylindrickém zobrazení a poté importovány do Lambertova komformního 

zobrazení. 

 

Obr. 11 Rozdělení na Východní, Střední a Západní Evropu s využitím GIS (zdroj: vlastní tvorba) 

Geografický medián nám rozdělil Evropu na tři rozlohou totoţné části Evropy. U všech států 

bylo naprosto jasné jejich umístění do daného regionu na základě jejich rozlohy. Nevyskytla se zde 

ţádná oblast, která by byla v jakémkoliv případě sporná. Vzhledem k původnímu rozdělení, které 

bralo v potaz pouze několik států jako Střední Evropu, je změna rozmístění jednotlivých regionů 

obrovským rozdílem. Z geografického pohledu je Evropa posunuta mnohem více na východ               

a nachází se zde také geografický střed Evropy. Ve Střední a Východní Evropě téměř vévodí 

Slovanské národy, v Západní převaţují národy Germánské. Z původního dělení ve Střední Evropě 

zůstalo pouze Polsko, Slovensko a Maďarsko. Konfrontace s původním dělením je tedy naprosto 

očividná (viz příloha 2). Můţeme zde vidět obrovský rozdíl mezi rozdělením historicko-politickým          
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a geografickým. Tato nově vzniklá mapa nám ukazuje zcela nový pohled na pojetí Střední Evropy     

a nechává za sebou své původní pojetí, které si s sebou nese od ukončení studené války. 

4.3 Rozdělení na Severní a Jižní Evropu 

V tomto dělení byla pouţita metoda liniového geografického mediánu v západovýchodním směru 

půlící Evropu na dvě rozlohově stejně velké části. Původní dělení byla zaloţena na kulturně-

politickém vývoji, náboţenství, klimatu, sociálně-ekonomické situaci jednotlivých zemí. Proto bude 

velmi zajímavé geografické hledisko, které vezme v potaz rozlohu. 

 

Obr. 12 Rozdělení na Severní a Jižní Evropu s využitím GIS (zdroj: vlastní tvorba) 

Geografický medián v tomto případě prochází Irskem, Velkou Británií, Nizozemím, Německem, 

Polskem, Běloruskem a Ruskem. Díky jeho poloze nebyl ţádný problém jednotlivé země přiřadit 

k odpovídajícímu regionu. Na první pohled je zřejmé, ţe nepůlí ţádnou z vyjmenovaných zemí. 

Proporčně se z mapy vymyká Rusko, neboť velká část jeho území zasahuje do jiţních šířek               

a geograficky by se spíše řadila do Evropy Jiţní. Konfrontace s původním dělením je velmi obtíţná, 

neboť toto dělení nemá jednoznačně specifikovány hranice. Proto jsem se rozhodla pouţít jako 

hraniční linii původního dělení klimatickou čáru dělící Evropu na Evropu s teplými a studenými 

zimami (viz příloha 2). Po aplikování této linie se většina Evropy kromě Portugalska, Španělska, 
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Itálie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Albánie, Řecka a evropské části Turecka ocitla v Evropě 

Severní. Ve výsledku je tedy toto nové dělení mnohem více reprezentativní neţ předchozí a bylo by 

moţné jej nadále vyuţít jako podkladový materiál. 

4.4 Rozdělení na Východní, Severní, Západní, Střední, Jižní a 
Jihovýchodní Evropu 

Je to nejčastější rozdělení Evropy pouţíváné v učebnicích pro střední školy v České republice. Pro 

toto dělení byla pouţita metoda geografického mediánu, který kopíruje hranice jednotlivých států. 

Důleţitým krokem bylo rozdělení Evropy na šest rozlohově stejných částí a zachování kompaktnosti 

nově vzniklých regionů. Výjimku činila rozloha Ruska, která převyšuje jednu šestinu celkové 

rozlohy Evropy. 

 

Obr. 13 Rozdělení na Východní, Severní, Západní, Střední, Jižní a Jihovýchodní Evropu s využitím GIS 

(zdroj: vlastní tvorba) 

Na první pohled je patrná změna v rozloţení regionů Evropy. Jediným regionem, kde nenastaly 

ţádné změny, je Severní Evropa. Východní část Evropy tvoří pouze Rusko pro jeho obrovskou 

rozlohu. Ostatní státy, které dříve Východní Evropě náleţely, se rozdělily mezi Evropu Střední         

a Jihovýchodní. Můţeme názorně pozorovat celkové posunutí rozloţení jednotlivých regionů 
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směrem ke geografickému středu Evropy, který se nachází v jihovýchodní části Litvy. Kromě 

Východní a Severní Evropy zaznamenaly všechny ostatní části nárůst o několik nových států, jejich 

rozloha se tedy celkově zvětšila. Nově Jiţní Evropě náleţí Albánie, Madekonie a Bulharsko. O toto 

území se Jihovýchodní Evropa posunula severněji a nově jí náleţí Moldávie a Ukrajina. Západní 

Evropa získala území Německa a Švýcarska, Střední Evropě, která je posunuta více na východ, 

náleţí  území Litvy, Lotyška, Estonska a Běloruska. Celkově se jedná o 11 států, co změnily své 

umístění v rámci Evropy. Musí se však ještě jednou zdůraznit, ţe se jedná o geografické hranice, 

nikoliv kulturní. Jednotlivé části Evropy ve výsledku změnily svoji pozici vůči svému předchozímu 

umístění. 
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KAPITOLA 5 

Diskuze 

Tato práce se zabývala vyuţitím geoinformačních systému při dělení Evropy. Rozdělení Evropy bylo 

opřeno o načtenou literaturu, která se daným tématem povětšinou zabývala jen okrajově. Z mnoha 

různých zdrojů se získaly čtyři základní a u nás nejpouţívanější dělení Evropy. Typy rozdělení 

Evropy jsou následující: 

a) Evropa Západní a Východní 

b) Evropa Západní, Střední a Východní 

c) Evropa Severní a Jiţní 

d) Evropa Východní, Severní, Západní, Střední, Jiţní a Jihovýchodní 

Abychom mohli takto v praxi rozdělit Evropu, bylo nutno si nadefinovat základní kritéria, která 

budou mít rozhodující vliv na celkové uchopení problematiky. Prvním důleţitým kritériem je 

vymezení Evropy samotné. Podkladová data totiţ obsahovala státy, které se z geografického hlediska 

do Evropy neřadí. Jednalo se o část Turecka nacházející se na poloostrově malá Asie, dále pak státy 

Gruzie, Azerbajdţán a Arménie. Také se ořízly ostrovy nacházející se v Atlantském oceánu – 

Kanárské ostrovy a Azory, které sice do Evropy z politického hlediska náleţí, avšak mají 

zanedbatelnou rozlohu. V Severním ledovém oceánu byly oříznuty ostrovy Nová Země, Země 

Františka Josefa a Špicbergy. Tyto ostrovy také geograficky i politicky do Evropy náleţí, ale jako 

důleţitý faktor, který měl rozhodující vliv na odstranění těchto ostrovů, byl fakt, ţe se ve většině jiţ 

existujících atlasů s pevninskou částí kontinentu nenacházejí. Proto i zde jsme je při dělení nebrali 

v potaz. Důleţitá byla také hranice s Asií, která je rovněţ problematická. Hranice kontinentu vede 

po východní části pohoří Ural, dále pak po řece Ural, poté pokračuje po severozápadním pobřeţí 

Kaspického moře aţ k severnímu úpatí Kavkazu, odkud prochází Černým mořem přes průlivy 

Bospor a Dardanely aţ do Egejského moře. Jak je jiţ zmíněno v první kapitole práce, existuje více 

druhů dělení Evropy od Asie. Jako reprezentativní jsme však brali v potaz toto rozdělení. Muselo se 

uváţit, ţe území, o které se dělení liší (území mezi Kavkazem a řekami Kumou a Manyč), má 

nepatrnou rozlohu a nachází se v Rusku. Rusko je rozlohou největší zemí v Evropě a tato 

zanedbatelná část území nemá ţádný vliv ve výsledném rozdělení Evropy na části, proto byla 
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uvaţována pouze jedna hranice. Důvodem byl fakt, ţe i kdyby se braly v úvahu různé hnanice, 

výsledné mapy by byly totoţné.  

V teoretické rovině jsme měli několik druhů kritérií, jak dělit Evropu. Jednalo se například       o 

náboţenskou rovinu, hustotu obyvatel, rozlohu jednotlivých států, podnebí, či odlišnou kulturu. 

Z těchto různých kritérií je pro geografické hledisko nejdůleţitější rozloha jednotlivých států a její 

vliv na umístění států v dané oblasti Evropy. Je to měřítko, které je nejvíce reprezentativní a snadno 

uchopitelné. Právě na základě tohoto daného kritéria byly v mapových výstupech přiřazovány 

jednotlivé státy do příslušného regionu. V celkovém rozhodování mělo vliv také kulturní, historické 

a politické vystupování státu. Konkrétně se tyto hodnoty porovnaly s  okolními státy a zváţilo se,        

ke kterému regionu spíše tíhne a která kultura jej historicky a politicky nejvíce ovlivnila. Důleţitým 

kritériem byla také kompaktnost jednotlivých oblastí, jejich celková provázanost a ohraničení. Tato 

metoda je zčásti subjektivní, a proto záleţí na pohledu jedince, zda se s tím v tomto případě ztotoţní. 

V průběhu práce se pracovalo s aplikacemi ArcCatalog a ArcMap. V programu ArcMap vznikaly 

všechny mapové výstupy a bylo zde vyuţito několika funkcí a nástrojů na jejich sestrojení. 

Okrajovým výsledkem bylo zjištění geografického středu Evropy, který nám v dalších pasáţích 

práce více osvětlil změny v rozloţení regionů v Evropě.  Poté se v aplikaci ArcMap vyuţily další 

nástroje pro zjištění rozdělení Evropy. Na jednotlivá dělení byla pouţita metoda geografického 

mediánu, který byl pojat dvěma způsoby. Jednak jako rovná linie dělící kontinent na rozlohově 

totoţné části a jednak jako linie kopírující hranice jednotlivých států. Určení geografického mediánu 

bylo tou nejproblematičtější částí zpracování práce a zjišťovalo se empiricky. Na základě této 

metody vznikly všechny výsledné mapy. 

Výsledné mapové výstupy se většinou značně lišily od map původních. Konfrontace nových map 

s původním dělením je přiloţena v příloze 2. V závěrečném vyhodnocení můţeme hovořit o 

obrovském vlivu rozlohy Ruska na celkové rozdělení Evropy. Vzhledem k tomu, ţe rozloha činí 

téměř jednu třetinu celkové rozlohy Evropy, byl tento vliv markantní. Ve dvou ze čtyř případů 

Východní Evropu tvořilo pouze Rusko. Jeho rozloha měla také vliv na celkové uspořádání ostatních 

regionů Evropy. Je diskutabilní, jak by tvář Evropy vypadala bez evropské části tohoto státu. 

Celkově se rozloţení Evropy posunulo východně směrem ke geografickému středu Evropy, který se 

nachází v jihovýchodní části Litvy. Původní mapy, které byly zaloţeny na politickohistorickém, 

kulturním, či jiném dělení se tak velmi lišily, vezmeme-li v potaz geografické dělení. Geografické 

dělení nesleduje ţádné kulturní ani politické návaznosti jednotlivých států na sebe. Je takovým 

kritériem, které bez ohledu na tyto podklady rozdělí Evropu pro geografa nebo kartografa mnohem 

racionálněji. Ve výsledných mapách je na první pohled patrný onen rozdíl.  

Přiřazování států do jednotlivých regionů na základě stanovených kritérií nečinilo ţádný 

problém. Geografické mediány povětšinou procházely územím státu tak, ţe šla jednoznačně určit 

jejich poloha vůči ostatním. Překvapivé však byly samotné polohy geografických mediánů a tedy       
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i výsledná rozdělení Evropy na části. Celkově můţeme shrnout, ţe v ţádném případě není původní 

dělení totoţné s dělením geografickým. Práce tedy v tomto ohledu splnila svůj cíl a ukázala rozdíl 

mezi jednotlivými náhledy na rozdělení Evropy.  

Při dělení Evropy na Západní a Východní přišla Východní Evropa o velkou část svého území. 

Jednalo se o bývalé komunistické země, které nyní náleţí Evropě Západní. Důvodem byla jiţ 

zmiňovaná velká rozloha Ruska. Při dělení Evropy na Západní, Střední a Východní došlo 

k obrovskému plošnému rozšíření střední Evropy, která v původním dělení měla pouze nepatrnou 

výměru. Nově se do střední Evropy zařadily země zejména z původní Východní Evropy. Na tomto 

příkladě lze vidět, jak moc se občas liší policko-kulturní náhled od náhledu geografického. V dalším 

dělení Evropy na Severní a Jiţní Evropy byla velmi zajímavá konfrontace s dělením původním, 

neboť neexistuje ucelený náhled na tuto problematiku. Proto by bylo podnětné toto nově vzniklé 

dělení pouţít jako podkladový materiál. Poslední dělení na Evropu Východní, Severní, Západní, 

Střední, Jiţní a Jihovýchodní se také proporčně změnilo. Východní Evropa přišla o velkou část svého 

území, které bylo přiřazeno Evropě Jiţní a Jihovýchodní. Celkově se všechny regiony posunuly 

směrem na východ. Střední Evropa se posunula směrem ke geografickému středu Evropy a výrazně 

tak změnila svou polohu. 

Tato nově vzniklá rozdělení Evropy a jejich srovnání s dělením původním byla hlavním 

výsledkem této práce. Jednotlivé regiony změnily svou rozlohu, tvar i umístění. Vznikly nové mapy, 

které mohou poslouţit jako podklad pro další zpracování a rozšíření této tematiky. 
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KAPITOLA 6 

Závěr 

Cílem této práce bylo rozdělit Evropu pomocí GIS na jednotlivé regiony. Důleţitou podmínkou bylo 

velké mnoţství načtené literatury, které se touto tematikou zaobírá jen okrajově. Na základě 

důkladné rešerše literatury se Evropa v teoretické části práce rozdělila na několik druhů 

nejpouţívanějších dělení. Tato dělení byla posléze prakticky vyuţita v aplikaci ArcMap, kde 

vznikaly výstupní mapy, které tvořily hlavní výsledky práce. Tyto mapy byly srovnávány                  

a analyzovány s původním dělením Evropy. Jejich konfrontace pak tvořila závěrečnou část práce. 

 Důleţitým přínosem práce je naprosto nový náhled na dělení Evropy, neboť do této doby byla 

pouţita pouze kritéria, která zohledňovala kulturní, politické, historické a náboţenské aspekty. 

Přínosem jsou i nově vzniklé mapy, na nichţ můţeme názorně pozorovat změnu v rozloţení 

jednotlivých částí Evropy.  

Hlavním kritériem, které mělo vliv na rozdělení Evropy, byla rozloha kontinentu a jednotlivých 

států. Do budoucna se dá rozšířit o další geografická hlediska, která by nabízela rovněţ vzájemné 

srovnání. Mimo rozlohu, by se dalo uvaţovat o rozdělení na základě vzdálenosti, počtu obyvatel a 

jiných. Práce by se mohla rozšířit i o negeografický pohled, kupříkladu z hlediska politologie a 

sociologie.   

Ačkoliv byly naplněny cíle práce, dané téma skýtá ještě velké mnoţství typů dělení, o které by se 

dalo rozšířit. Dělení Evropy je sice známou tématikou, avšak nikdy nebylo zpracováno do větší 

hloubky a z tolika úhlů pohledu. Doposud byly k dispozici pouze kusé a neucelené informace           

o rozdělení z mnoha zdrojů. Proto věřím, ţe výsledky poslouţí k dalšímu rozvinutí základních 

myšlenek, které práce skýtá. Do budoucna by se mohla více diskutovat hranice s Asií, která v dnešní 

době není stále jednoznačně určena. Dále pak by se na toto téma dalo navázat o komplexní 

zpracování geografického rozdělení celého světa či ostatních kontinentů. Zajímavé by také byly 

výstupy, v nichţ by se Evropa uvaţovala bez evropské části Ruska, které má díky své rozloze 

zásadní vliv na celkové rozloţení regionů v Evropě. 
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Konfrontace při rozdělení Západní a Východní Evropy (zdroj: vlastní tvorba) 
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Konfrontace při rozdělení Západní, Střední a Východní Evropy (zdroj: vlastní tvorba) 

 

Konfrontace při rozdělení Severní a Jižní Evropy (zdroj: vlastní tvorba)
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Konfrontace při rodzdělení na Východní, Severní, Západní, Střední, Jižní a Jihovýchodní Evropy  

(zdroj: vlastní tvorba)  


