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Co (vše) je střední Evropa?
Střední Evropa není jasně ohraničena přírodními 
bariérami a nepředstavuje uzavřený celek ani z fy
zickogeografického hlediska. I proto se definice 
a vymezení střední Evropy různí. Ve skutečnosti 
jde o umělý konstrukt, za jehož vznikem stály 
politické události a mocenské zájmy. Samotný 
pojem střední Evropa (německy Mitteleuropa, an
glicky Central Europe, francouzsky Europe centrale) 
se vžil do povědomí teprve v 19. století. Oficiálně 
byl poprvé použit na vídeňském kongresu v letech 
1814–1815, jehož cílem bylo obnovení pořádku 
a uspořádání Evropy po napoleonských válkách. 
Zpočátku byl tento pojem úzce spojen s územím 
Německa a s jeho politickými ambicemi. Jeho 
vnímání se výrazně proměnilo po 2. světové válce, 
kdy došlo spuštěním železné opony k ostrému 
rozdělení tohoto prostoru mezi Západ a Východ. 
Význam pojmu tak načas ustoupil do pozadí a za
čal být více ztotožňován s užším územím Polska, 
Československa a Maďarska.

Spíše než politicky je střední Evropa v součas
nosti identifikována prostřednictvím kulturních, 
historických a společenských znaků. Z tohoto hle
diska bývá nejčastěji považována za přechodové 
pásmo mezi Západem a Východem, dvěma his
torickými subregiony Evropy, nebo za východní 
okraj Západu (Nováček 2012). Vzhledem k řadě 
specifik není výjimkou pohlížet na střední Evropu 
též jako na samostatný region. K tomuto pojetí 
obvykle přispívá sama výuka zeměpisu, která 
z praktických důvodů rozděluje Evropu do něko
lika dílčích celků.
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Ačkoliv se kvůli nejasné definici a proměn
livosti střední Evropy geografické práce v jejím 
vymezování mnohdy rozcházejí, bývá nejčastěji 
spojována s územím států Visegrádské skupiny 
(V4), tedy Polska, Česka, Slovenska a Maďarska, 
dále pak Německa, Rakouska, Lichtenštejnska, 
případně Švýcarska a Slovinska (Nováček 2014). 
Z historického hlediska se sem někdy přiřazují 
i oblasti Pobaltí, západní okraj dnešního Bělo
ruska a Ukrajiny (Kresy, Východní Halič a Pod
karpatská Rus), rumunské Sedmihradsko, srbská 
Vojvodina, Chorvatsko a italské Jižní Tyrolsko 
a Furlánsko (v italštině Friuli), které jsou spolu 
se svými mateřskými státy považovány v dnešní 
době již za součást jiných evropských regionů 
( Jordan 2005).

Výzkum pomocí mentálních map
Za účelem vymezení střední Evropy jsme pro stu
dii prezentovanou v tomto článku použili metodu 
mentálního mapování. Při tvorbě mentální mapy 
přenáší člověk své představy a kognitivní zkuše
nosti o prostoru na papír nebo jiné záznamové 
médium v podobě kreslené mapy (Drbohlav 1991). 
V geografii se tato metoda často využívá ke studiu 
kulturní a regionální identity nebo vnímání re
gionů (Polonský, Novotný 2012), její aplikace se 
ale nabízí i v řadě jiných oborů (blíže o možnos
tech využití a způsobech hodnocení mentálních 
map KynčlováTihonová, Bláha 2013).

Naši respondenti dostali za úkol zakreslit do 
podkladové obrysové mapy Evropy (mapa ob
sahovala hranice států) hranice střední Evropy 

Kde leží střední Evropa? 
Vymezení regionu 
na základě mentálních map 
Střední Evropa, Středoevropan, středoevropský… Geografická označení, 
která ve vztahu k našemu regionu používáme zcela automaticky. Jak ale 
vymezit území, které patří do střední Evropy? Kudy vedou její hranice a jak 
ji definovat? V odpovědích na tyto otázky nepanuje shoda ani v odborné 
literatuře a učebnicích. Střední Evropu podle mentálních map studentů z osmi 
středoevropských zemí představuje následující text.
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tak, jak ji sami subjektivně vnímají. Byli při tom 
upozorněni, že nemusí nutně respektovat stávající 
politické hranice. Šetření proběhlo v osmi zemích, 
které bývají nejčastěji označovány za středoevrop
ské, a zúčastnili se ho studenti posledních ročníků 
středních škol a prvních ročníků univerzit. Celkem 
se do výzkumu zapojilo 11 institucí z 11 lokalit: ra
kouská Vídeň, česká Kadaň a Praha, německý Frei
burg im Breisgau (ležící na jihozápadě bývalého 
západního Německa), Lipsko a Rostock (v bývalé 
Německé demokratické republice), maďarská Šo
proň, polský Lublin, slovinská Lublaň a švýcarský 
Curych. Tímto způsobem bylo z každého státu 
získáno mezi 40 a 80 použitelnými mentálními 
mapami (výjimku tvořilo jen Polsko s 27 a Sloven
sko s 95 mapami), přičemž součet všech nasbí
raných map činil 490. Následně byly tyto mapy 
analyzovány a pomocí překryvu agregovány v GIS 
do podoby přehledných mapových výstupů (více 
k metodice jejich tvorby Bláha, Nováček 2016). 
Kromě informace o podílu respondentů, jež dané 
území považovali za součást střední Evropy, je 
v nich vždy lokalizován i střed regionu podle jed
notlivých skupin respondentů. Ten je vypočítán 
jako místo, které je nejblíže těžišti všech zahrnu
tých polygonů (obr. 1 a 2).

S přihlédnutím k věku studentů (kterým bylo 
mezi 16 a 25 lety) se tak nejedná o široký exkurz 
do názoru veškeré populace, nýbrž o jakousi sondu 
ukazující pohled mladé generace. Lze předpoklá
dat, že zejména v jiných věkových kategoriích by 
výsledky mohly být odlišné, poznamenané pamětí 
jiné geopolitické reality a výuky ve škole.

Vymezení střední Evropy
Při hodnocení výsledků, které se ukázaly pře
krytím mentálních map respondentů, se autoři 
zaměřili na zodpovězení několika otázek:

 Do jaké míry se mezi respondenty liší/shodují 
představy o vymezení střední Evropy?

 Shodují se respondenti na nějaké centrální/
nezpochybnitelné oblasti střední Evropy?

 Jak se liší představy o střední Evropě mezi 
respondenty z různých států?

 Potvrdí se v mapách předpoklad různé míry 
identifikace národů se střední Evropou?

Odpověď na první otázku není nikterak překva
pující. Vzhledem k velkým rozdílům v ohraničení 
střední Evropy zakreslovaném jednotlivými 
respondenty lze konstatovat, že její vymezení 
je nejednoznačné. O něco vyšší shoda panovala 
ve vyznačení severní a východní hranice regionu, 
zatímco u západní a jižní hranice byla shoda 
nižší. Pokud vezmeme jako kritérium vymezení 
regionu oblast, kterou sem zahrnulo minimálně 
50 % účastníků, pak je jím celé území Polska, 
Česka, Slovenska, Maďarska, Německa, Rakouska, 
Lichtenštejnska a Švýcarska (obr. 1). Výsledek še
tření tak odpovídá oblasti, která bývá nejčastěji 
za střední Evropu označována i v literatuře. Záro
veň se jedná o státy, které se (kromě Lichtenštejn
ska) zúčastnily výzkumu. Jedinou do výzkumu 
zahrnutou zemí, kterou ale do střední Evropy 
začlenila jen necelá polovina všech respondentů, 
bylo Slovinsko. Přibližně ve třetině map sem byly 
zařazeny i oblasti severní Itálie a státy Beneluxu. 
Jednoznačně nejvíc (více než 90 %) respondentů 
vnímalo jako integrální součást regionu území 
Rakouska a Česka (s dílčím přesahem do saského 
a bavorského příhraničí), jež tak lze s jistou mírou 
nadsázky označit za nezpochybnitelnou či cen
trální oblast střední Evropy.

Rozdíly mezi jednotlivými státy
Ačkoliv by se z celkového výsledku zachyceného 
v obr. 1 mohlo zdát, že se studenti při vymezování 
drželi dominantně současných státních hranic, 
jednotlivé „národní“ pohledy ukazují, že u velké 
části případů tomu tak nebylo. Porovnámeli agre
gované mapy vytvořené překrytím mentálních 
map od respondentů z daného státu (obr. 2), je 
patrné, že se některé pohledy národů velmi podo
bají. První taková podobnost se projevila výrazně 
u map pocházejících ze Švýcarska a západního 
Německa, jejichž autoři region dominantně situ
ovali do oblasti středozápadní Evropy s těžištěm 
v německy mluvících zemích. Výsledky z nových 
spolkových republik Německa (bývalé NDR) vy
kazovaly naproti tomu znatelně vyšší tendenci 
přiřazovat sem vedle německy mluvících zemí 
i státy středovýchodní Evropy. Podobné vyme
zení lze spatřovat také u Rakušanů a částečně 
i Slovinců. Je to patrné i z posunu středu regionu 
příslušných skupin respondentů. Zatímco podle 

obr. 1 Vymezení střední 
Evropy na základě 
mentálních map všech 
490 respondentů. 
zdroj dat: vlastní 
dotazníkové šetření; 
Bláha, Nováček (2016).
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obr. 2 Pohledy respon-
dentů z jednotlivých 
zemí na vymezení střední 
Evropy. zdroj dat: vlastní 
dotazníkové šetření; Bláha, 
Nováček (2016).

Tip

V digitální a interaktivní 
podobě jsou tyto a mnohé 
další mapy přístupné 
na novém webovém 
portále Český historický 
atlas (kapitola Český stát 
a Evropa ve 20. století).
www.ceskyhistorickyatlas.cz

https://cha.fsv.cvut.cz/
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map ze Švýcarska a západního Německa by tento 
střed ležel v jižním a středním Německu, v ma
pách z bývalého východního Německa, Rakouska 
a Slovinska se již posouvá východním směrem 
na české, respektive rakouské území.

Vzájemně poměrně blízká si jsou také vymezení 
regionu pocházející od studentů z Česka, Sloven
ska a Polska. Střední Evropu shodně ztotožňovali 
nejvíc s teritoriem států Visegrádské skupiny, 
Německa a Rakouska, naproti tomu snaha řadit 
sem i Švýcarsko a Slovinsko byla znatelně nižší. 
Integrální součást regionu, tedy území zahrnuté 
do regionu ve více než 90 % případů, v nich bylo 
zpravidla situováno do oblasti Česka (což dokazují 
i zde lokalizované středy), Slovenska a východ
ního Rakouska. V rámci vymezení uváděných 
studenty ze států Visegrádské skupiny můžeme 
vidět částečnou odchylku u Maďarů. V jejich po
jetí se střední Evropa posouvá i se svým těžištěm 
do oblasti někdejší rakouskouherské monarchie. 
Častěji než území Německa a Švýcarska tak ma
ďarští respondenti do regionu zahrnovali část 
severního a západního Balkánu, která v minulosti 
bývala součástí Uherska. Maďarský pohled tak 
představuje pomyslný protipól toto, co za tento 
region považovali účastníci z německy mluvících 
zemí. Co však je všem „národním“ pohledům 
společné, je tendence vidět sebe nikoliv na okraji, 
nýbrž co nejblíže centru střední Evropy, a v tomto 
duchu si posouvat i její hranice.

Nejvyšší míra sebeidentifikace se střední Evro
pou bývá obvykle přičítána trojici národů středo
východní Evropy, tj. Čechům, Slovákům a Maďa
rům (Rupnik 1992). Střední Evropa zde bývá často 
vnímána jako samostatný region mezi západní 
a východní Evropou, případně jako východní okraj 
Západu. Tomu nasvědčují i výsledky ze získaných 
mentálních map. Respondenti z těchto zemí ne
jenže plně začleňovali svůj stát do střední Evropy, 
ale navíc jej převážně umísťovali velmi blízko 
jejího středu. Projevila se zde i relativně vysoká 
shoda v názorech na vedení východní hranice, té, 
za níž pro ně začíná Východ, vůči němuž se histo
ricky vyhraňují. O něco nižší sounáležitost Poláků 
s regionem je podle některých autorů dána jejich 
dílčí inklinací k Evropě jako celku (Rupnik 1992). 
Dokládá to i podíl polských účastníků (podobně 
jako u slovinských), kteří svůj stát, nebo jeho část, 
do střední Evropy vůbec nezahrnuli. Předpoklad, 
že se u Švýcarů a Němců podobným způsobem 
ukáže tendence ztotožňovat se spíše se západní 
Evropou, se naproti tomu nepotvrdil.

„Výsledná“ střední Evropa
Přestože je střední Evropa regionem, který má své 
historické, kulturní nebo politické opodstatnění, 
postrádá jasné, či chcemeli oficiální hranice. 
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Abstract

Where is Central 
Europe? Delimitation 
of the region based on 
mental maps. This article 
introduces a research 
carried out in eight 
Central European countries 
(which were considered 
“Central European” by the 
authors and referred to as 
Central European in the 
most relevant literature), 
where students marked 
the borders of Central 
Europe using mental maps 
based on their subjective 
perception. The article 
presents the resulting 
region delimitation, 
aggregated on the basis of 
these maps, compares the 
differences in the delimita-
tion of Central Europe in 
individual countries and 
suggest some explanations 
of these differences.

Nejde o jasně definovaný nebo přírodními hrani
cemi vymezený celek, nýbrž do určité míry umělý 
a dobově proměnlivý geografický konstrukt, 
a jako takový je vnímán různě. V současnosti bývá 
za střední  Evropu nejčastěji označováno území 
států Visegrádské skupiny, německy mluvících 
zemí a Slovinska. To potvrdily i závěry našeho 
šetření provedeného prostřednictvím mentálních 
map pocházejících z osmi středoevropských zemí. 
Jednoznačně nejčastěji se v mapách od respon
dentů objevilo jako součást střední Evropy území 
Česka a Rakouska, následované s jistým odstupem 
územím Německa, Lichtenštejnska, Slovenska, 
Ma ďarska a Polska s výjimkou některých jejich 
okra jových oblastí. Více než polovina účastníků 
zařa dila k regionu i Švýcarsko, naproti tomu 
Slo vin sko se zde vyskytlo v méně než polovině 
případů.

V rozdílech, jež byly mezi jednotlivými „národ
ními“ pohledy na vymezení střední Evropy patrné, 
se ukázala tendence pojímat ohraničení tak, aby 
lokalita respondenta neležela na jeho okraji. 
Účastníci z německy mluvících zemí tak region 
i jeho těžiště posouvali více na západ, zatímco 
respondenti ze čtveřice států Visegrádské skupiny 
jej situovali východněji.

Tato skutečnost dokládá silný vliv původu 
jedince na vnímání a vymezování vlastního re
gionu, přičemž svou roli hraje i míra identifikace 
s regionem, v našem případě se střední Evropou. 
Příčiny nestejného nahlížení jednotlivých ná
rodů na tento region lze hledat v rozdílech jejich 
vzdělávacích systémů, respektive pojetí v učebni
cích a atlasech, ale též v odlišné historické zku
šenosti, politice a prezentaci regionu v mediích. 
To vše pomáhá spoluutvářet jak kognitivní mapu 
jedince, tak jeho vlastní subjektivní regionální 
identitu.

Tip

Metodu mentálního 
mapování lze efektivně 
využít i ve výuce zeměpisu. 
V archivu článků časopisu 
Geografické rozhledy 
lze zadáním klíčového 
slova „mentální mapa“ 
najít některé z možností, 
jak mentální mapování 
do výuky zařadit.
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