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Vznikem Československa v roce 1918 došlo k propo-
jení dvou poměrně odlišných světů. Na jedné straně 
stály z velké části již industrializované a urbanizo-
vané Čechy, Morava a Slezsko s převažujícími histo-
rickými kontakty na německy mluvící země a Vídeň. 
Na straně druhé pak rurální a ekonomicky nepříliš 
rozvinuté Slovensko (a Podkarpatská Rus) se silnými 
historickými vazbami na Uhry a Budapešť. Vzhle-
dem k protáhlému tvaru nově vzniklého státu byl 
na jeho území více než v kterémkoliv jiném z okol-
ních států patrný západovýchodní gradient rozdílů, 
který je dodnes charakteristický pro celou střední 
Evropu (Nováček 2014). Příčina této skutečnosti 
tkví v menší vzdálenosti západní poloviny střední 
Evropy od hlavního evropského jádra rozvoje, tzv. 
Modrého banánu (obr. 1), odkud se šířily inovace 
a impulzy pokroku. Další důvod lze hledat v určité 
dualitě ve vývoji Evropy. 

Dva subregiony Evropy
Klíčů geografi ckého členění Evropy je bezesporu 
celá řada, ať již přírodních, nebo sociogeografi ckých. 
Ve školním pojetí se nejčastěji uplatňuje podrobnější 
dělení Evropy na severní, západní, jižní, jihovýchodní, 
východní a střední. V tomto článku je uplatněno dě-
lení generalizované na pouhé dvě části, Západ a Vý-
chod, defi nované a vymezené pomocí dominující 
prostorové polarity a vidění (socioekonomických, 
politických, kulturních) protikladů. Ačkoliv jsou oba 
pojmy často spojovány hlavně s politickou bipola-
ritou Evropy po druhé světové válce (kapitalistický 
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a demokratický Západ vs. socialistický a totalitární 
Východ), ani dnes neztrácí své opodstatnění.

Ve středověku měly Západ a Východ podobu 
dvou kulturně odlišných civilizačních okruhů. Důle-
žitým impulzem utváření západovýchodní polarity 
byl vznik nového evropského jádra v oblasti Porýní 
a severní Itálie v době raného středověku a panování 
Karla Velikého. Konkurenční vůči tomuto jádru byla 
dlouhá staletí Byzanc, v čele s Konstantinopolí. 
Prostřednictvím šíření křesťanství, kultury a poli-
tického vlivu z obou jader se postupně zformovaly 
dva civilizační okruhy, západní a východní. Ke zdů-
raznění jejich rozdílů výrazně přispělo zejména velké 
církevní schizma (1054). Zatímco Západ se vyvíjel 
de facto kontinuálně, Východ ztratil s úpadkem 
Byzance v období vrcholícího středověku své vlastní 
jádro a tím i vnitřní integritu, a postupně začal 
za Západem zaostávat. Přispělo k tomu i pronikání 
nájezdníků z Asie, Tatarů a poté Turků. Typickým 
rysem Východu se stalo splývání orientálních a poz-
ději západních prvků s východní tradicí. Jeho izolace 
vedla v mnoha oblastech k „zakonzervování“ spo-
lečnosti. To vše ještě dnes poznamenává charakter 
Balkánu, ale též Ruska, které lze přibližně od 18. sto-
letí vnímat s jistou rezervou coby alternativní jádro 
Východu (Nováček 2012).

S rostoucími rozdíly ve vyspělosti obou částí Ev-
ropy nabývá v období novověku jako hlavní dělítko 
světadílu aspekt rozvoje – hlavně ekonomického 
a společenského. Toto vidění, tedy rozvinutý Zá-
pad vs. zaostávající Východ, přetrvává s výjimkou 
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rozmezí let 1945–1989/91, kdy šlo primárně o poli-
tické dělení, dodnes.

Střední Evropa mezi Západem 
a Východem
Za střední Evropu, kterou jsme v tomto kontextu 
označili oblastí přirozeného prolínání a střetávání 
charakteristik a vlivů Západu a Východu, bývá 
nejčastěji považováno současné území Polska, 
Česka, Slovenska, Maďarska, potažmo Německa, 
Rakouska, Švýcarska a Slovinska. Některá vymezení 
sem řadí také Chorvatsko a státy Pobaltí vč. ruské 
Kaliningradské oblasti, historicky pak ještě přilehlé 
oblasti západní Ukrajiny (Podkarpatská Rus, Halič), 
Rumunska (Sedmihradsko, Bukovina), Srbska (Voj-
vodina), Itálie (Furlánsko, Jižní Tyrolsko) a Francie 
(Alsasko, část Lotrinska; blíže Jordan 2005, Bláha, 
Nováček 2016).

V této oblasti můžeme pozorovat nejen vý-
znamné rozdíly mezi jejími západními a východními 
částmi, ale též uvnitř jednotlivých států. Na základě 
výzkumů a analýz lze konstatovat, že prolínání vlivů 
obou subregionů se v minulosti nejintenzivněji 
projevovalo v oblouku táhnoucím se od Pobaltí přes 
dnešní Polsko, Slovensko, Maďarsko, západ Ukrajiny 
a Rumunska po Vojvodinu a Chorvatsko (Nováček 
2012, 2014). Z tohoto pohledu lze „příslušnost“ 

těchto zemí k Západu nebo Východu vnímat v prů-
běhu dějin jako proměnlivou.

V období středověku a začátku novověku, kdy 
lze Západ a Východ, jak již bylo uvedeno, chápat 
coby dva převážně kulturně a nábožensky odlišné 
civilizační okruhy, můžeme celou oblast střední 
Evropy včetně jejího zmiňovaného východního 
oblouku brát víceméně za součást Západu (obr. 1). 
I tady se projevoval dominantní vliv Západu (římské 
katolictví a později reformace, německá kolonizace, 
feudalismus, svobodná města, umění gotiky a re-
nesance, knihtisk apod.). V případě Polska, českých 
zemí a Uher lze tvrdit, že v této době postupně sni-
žují míru zaostávání za západní Evropou a naopak 
zvyšují svůj rozvojový náskok vůči destabilizované 
východní a jihovýchodní Evropě (Davies 2007).

Tento pozitivní trend se začal měnit v důsledku 
válečných událostí a krizí, které tragicky zasáhly 
v 16. a 17. století nejprve Uhry a posléze v 17. sto-
letí území Svaté říše římské včetně českých zemí 
a Polska. V západní Evropě naproti tomu ve stejné 
době došlo díky zámořským objevům a prosazení 
protokapitalismu k nastartování rychlého rozvoje, 
který ji posunul do pozice hlavního a nejvyspělejšího 
jádra tehdejšího světa.

Podobně jako v celé Evropě, projevil se růst roz-
dílů ve vyspělosti i uvnitř střední Evropy. Zatímco její 

obr. 1 Rozdělení (dualita) 
Evropy na přelomu 
středověku a novověku 
(1500). Upraveno podle 
Nováček 2012.
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západní části (Švýcarsko, Německo včetně Slezska 
a pruských záborů Polska, rakouské a české země), 
v 19. století navíc silně zasažené průmyslovou re-
volucí, lze považovat za součást Západu, východní 
část střední Evropy zůstala ještě dlouho převážně 
agrární a chudá, čímž se více podobala zaostáva-
jícímu Východu. Takto zřetelné rozdělení střední 
Evropy, jak jej zachycuje obr. 2, fakticky přetrvalo 
až do první poloviny 20. století.

Jinou formu rozdělení střední Evropy přinesla 
desetiletí po druhé světové válce. Geopoliticky 
vymezená hranice mezi Západem a Východem v té 
době nabyla podobu fyzické bariéry tzv. železné 
opony. Na západ od ní se ocitly nově vytvořené 
Západní Německo a Rakousko, zbytek středoevrop-
ských států (včetně Východního Německa) spadal 
do bloku socialistických zemí – Východu. Teprve 
jeho rozpad umocněný zánikem Sovětského svazu 
1989/91 umožnil obnovení přirozených vazeb států 
středovýchodní Evropy k Západu, jejich postupnou 
integraci do struktur EU a NATO a přibližování se 
západním standardům. Aktuálně převažuje názor, 
k němuž se na základě výsledků analýzy kloní i au-
tor tohoto článku, že státy středovýchodní Evropy 
(Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko), Pobaltí, 
Slovinsko a případně i Chorvatsko lze dnes vnímat 
za součást evropského Západu.

Proměny v postavení Česka 
a Slovenska
Pohled do historie naznačuje, že dnešní přísluš-
nost území Česka a Slovenska k Západu nebyla 
v minulosti vždy jednoznačná. Obě země bývalého 
Československa se od sebe historicky odlišovaly, ať 
už charakterem společnosti, kultury, stupněm eko-
nomického rozvoje nebo vzdáleností a intenzitou 
vazeb k Západu.

Jak bylo dříve uvedeno, ve středověku a na za-
čátku novověku lze obě území shodně považovat 
za součást Západu. V 16. a 17. století paralyzovaly 
vývoj na území Slovenska, resp. v Uhrách turecké 
války a s nimi spojená nestabilita. Podobně tomu 
bylo i v českých zemích v období třicetileté války 
1618–1648. Tyto události vedly ke stagnaci měst, 
utužení nevolnictví a tím i k vyššímu zaostávání 
za dynamicky se rozvíjejícími oblastmi převážně 
protestantského Západu. V případě českých zemí 
můžeme přesto na základě posouzení některých 
aspektů (charakter a struktura hospodářství, míra 
urbanizace, vzdělanost, intenzita vazeb na Západ 
apod.) tvrdit, že je lze i nadále brát jako součást 
Západu. Také proto, že primárně zůstávaly spjaty 
s vyspělejším německojazyčným prostředím stře-
dozápadní Evropy, kterou můžeme dlouhodobě 
považovat za integrální součást, ba „spolutvůrce“ 

obr. 2 Rozdělení (dualita) 
Evropy na vyspělejší 
„Západ“ a zaostávající 
„Východ“ na začátku 
20. století (1910/1914). 
Upraveno podle Nováček 
2012.
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Západu. Naproti tomu silně agrární, periferní 
a relativně řídce zalidněné území Slovenska, po-
tažmo i celých Uher se na dlouhou dobu až hluboko 
do 20. století přiblížilo spíše charakteru Východu, 
tedy zaostávající a méně rozvinuté Evropě. Rozdíl 
ve vyspělosti mezi územím českých zemí a Sloven-
ska se v průběhu 19. století v důsledku šíření průmy-
slové revoluce a modernizace ze severozápadu ještě 
prohloubil. A to navzdory skutečnosti, že obě území 
byla po čtyři staletí součástí téhož státu – habsbur-
ské monarchie, resp. Rakousko-Uherska.

Československo – „most“ nebo 
„příkop“ mezi Západem a Východem?
Vznikem Československa v roce 1918 došlo ke slou-
čení zemí se značně odlišným charakterem spo-
lečnosti i úrovně hospodářství. Vznikl tak do jisté 
míry umělý a nesourodý útvar spojující pomyslné 
břehy evropského Západu a Východu (obr. 2). Ač-
koliv následující vývoj státu vedl ke snižování rozdílů 
ve vyspělosti mezi jeho západní a východní částí, lze 
až do poloviny 20. století považovat české země 
za součást Západu, území Slovenska (a samozřejmě 
i Podkarpatské Rusi) mělo nadále svým charakterem 
blíže zaostávajícímu Východu. Ve stejné době se 
na domácí i mezinárodní politické scéně, především 
těsně po druhé světové válce, objevila idea Česko-
slovenska jako „mostu“ mezi Západem a Východem. 
V letech 1945–1948 dokonce nakrátko představovala 
ofi ciální koncept československé zahraniční politiky 
prosazovaný prezidentem Edvardem Benešem a mi-
nistrem zahraničí Janem Masarykem (Zapomělová 
2008). Reálně však meziválečné Československo 
tvořilo v zásadě spíše nárazník mezi nacistickým Ně-
meckem a SSSR. V poválečné Evropě získaly Západ 
a Východ dominantně politický rozměr a dosavadní 
„mosty“ (spojující) se změnily v „příkopy“ (rozdělu-
jící). V této nové pozici bylo Československo včleněno 
do prosovětského východního bloku. Čechy a Mo-
rava (nově ale také oblast NDR a dříve německého 
západního Polska) se tak staly poprvé od středověku 
na několik desetiletí přímou součástí Východu. I tato 
skutečnost vedla spolu s centrálně plánovanou so-
cialistickou industrializací k posílení konvergenčních 
tendencí a rychlému snižování socioekonomických 
rozdílů mezi Českem a Slovenskem.

Obnovením přirozených vazeb zemí středo-
východní Evropy se západní Evropou po rozpadu 
východního bloku došlo k zásadnímu obratu, jejich 
transformaci a opětovnému přesměrování na Západ. 
To platí i v případě Česka a Slovenska, které se roku 
1993 po rozdělení společného státu osamostatnily. 
Ačkoliv nadále oba státy nedosahují úrovně západ-
ních sousedů, míra jejich zaostávání se za poslední 
tři desetiletí snížila. Jejich dnešní vnímání spolu 
s dalšími zeměmi středovýchodní Evropy coby sou-
části Západu se jeví opět jako opodstatněné. Tradici 

historických vazeb se Západem i Východem u nich 
můžeme dodnes pozorovat v rovině hospodářské, 
kulturní i politické. Specifi ckým příkladem může být 
i určitá zdrženlivost vůči jednotné politice EU.

Závěr
Prostor střední Evropy představuje přirozenou 
přechodovou zónu mezi Západem a Východem, 
v níž se vždy prolínaly vlivy obou těchto subregionů. 
Přestože ji v současnosti vidíme, zvláště v opozitu 
k Rusku coby Východu, spíše jako oblast Západu, 
v minulosti bychom mohly nalézt období, kdy tomu 
tak hlavně v jejích východních oblastech nebylo. 
Po většinu středověku lze téměř celou střední Ev-
ropu chápat jako součást západního civilizačního 
okruhu, avšak následný nárůst rozdílů ve vyspě-
losti v době novověku přiblížil v mnoha ohledech 
rozsáhlé oblasti středovýchodní Evropy (Polsko, 
Uhry) charakteru zaostávajícího Východu. Další 
změny v tomto smyslu přineslo období po druhé 
světové válce, kdy nejprve byly k Východu vazalsky 
přičleněny i některé dosud „západní“ oblasti (NDR, 
západní části dnešního Polska a Česko), aby poté 
spolu s ostatními státy středovýchodní Evropy 
na přelomu tisíciletí opět nastoupily cestu k Západu.

To vše se projevilo i v případě území Česko-
slovenska. Zatímco ještě na začátku novověku 
můžeme prostor dnešního Česka i Slovenska pova-
žovat shodně za součást Západu, pro dobu přibližně 
od 17. století do poloviny 20. století lze usuzovat, že 
teritorium každého z nich leželo na opačné straně 
pomyslné hranice mezi vyspělejším Západem a za-
ostá vajícím Východem. Teprve následkem pováleč-
ných událostí se obě území, obrazně řečeno, opět 
stávají součástí téhož evropského subregionu – prve 
Východu a aktuálně Západu. Společně s tím došlo 
v průběhu posledních sta let k minimalizaci původně 
značných vzájemných rozdílů. Ačkoliv Českosloven-
sko nelze považovat v pravém slova smyslu za reálný 
„most“ mezi Západem a Východem, je dodnes pa-
trné, že vlivy obou evropských subregionů zanechaly 
v Česku i Slovensku nezpochybnitelnou stopu.
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Abstract
Central Europe and the 
territory of Czechoslo-
vakia between the West 
and the East. This article 
deals with Central Europe 
and more specifi cally with 
the territory of Czecho-
slovakia from the point 
of view of their historical 
position between the West 
and the East. It refl ects 
when and why the territory 
of the Czech Republic and 
Slovakia can be perceived 
more as part of the West 
or part of the East. It 
concludes that the birth 
of Czechoslovakia in 1918 
involved the intercon-
nection of two diverse 
areas of Central Europe, 
and the development in 
the following hundred 
years led to the minimiza-
tion of initially large 
socioeconomic diff erences 
between the Czech 
Republic and Slovakia.



GeoGrafické rozhledy 28/1 (2018–2019)

Tento soubor (článek) je vlastnictvím časopisu Geografické rozhledy a podléhá 
právní ochraně. G Vydavatel i nakladatel časopisu si vyhrazují právo článek 
zveřejňovat na webových stránkách a sociálních sítích časopisu za účelem pro-
pagace časopisu. G Dílo není určeno ke komerčnímu využití. Smí se šířit, pokud 
jsou korektně uvedeny údaje o autorovi, článku a jako zdroj citován časopis 
Geografické rozhledy.


