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4 EURÓPA 

4.1 GEOGRAFICKÁ POLOHA A ČLENITOSŤ ÚZEMIA 

Európa sa rozkladá na severnej pologuli. Má rozlohu 10 382 000 km² (7 % rozlohy 
svetovej súše, vrátane európskej časti Ruska a Kazachstanu). Na východe susedí v dĺžke 3 
500 km s Áziou a predstavuje obrovský polostrov jednotnej pevniny Eurázie. Je samostatným 
svetadielom z dôvodov historických a kultúrnych, má špecifické prírodné pomery a veľký 
ekonomický význam. Hranica medzi Áziou a Európou je konvenčná a prebieha po 
východnom úpätí pohoria Ural, po rieke Emba, severným pobrežím Kaspického mora, Kumo-
Manyčskou zníženinou, Azovským morom, Kerčským prielivom, Čiernym morom, prielivom 
Bospor, Marmarským morom, prielivom Dardanely do Egejského mora. Okrem Ázie, 
s ktorou bezprostredne susedí, sa Európa najviac približuje k Afrike v Gibraltárskom prielive 
(14 km široký). Na severe obklopuje Európu Severný ľadový oceán, na západe Atlantický 
oceán a na juhu vnútrozemské moria Atlantického oceánu - Stredozemné more, Čierne more 
a Azovské more.   

 
Najsevernejší bod pevniny: mys Nordkinn (71º 08' s.š) - Nórsko 
Najsevernejší bod celého svetadielu: mys Fligeli (81º 51' s.š.) – Rusko (Rudolfov 
ostrov v súostroví Zem Františka Jozefa)  
Najjužnejší bod pevniny: mys Marroqui (35º 58' s.š.) – Španielsko  
Najjužnejší bod celého svetadielu: ostrov Gávdos (34º 48' s.š) – Grécko (južné 
pobrežie Kréty)  
Najzápadnejší bod pevniny: mys Roca (9º 29' z.d.) – Portugalsko 
Najzápadnejší bod celého svetadielu: ostrov Tearaght (10º 39' z.d.) – Írsko (súostrovie 
Blasket) – vrátane Islandu – mys Bjargtangar (24º 32' z.d.) 
Najvýchodnejší bod pevniny a celého svetadielu: východné úpätie Polárneho Uralu 
(67º 20' v.d.) – Rusko 
 
Vzdialenosť medzi najzápadnejším a najvýchodnejším bodom svetadielu je približne 5 

400 km (spolu s Islandom ešte väčšia) a vzdialenosť medzi najsevernejším a najjužnejším 
bodom svetadielu je približne 4 300 km. Európa má veľkú horizontálnu členitosť. Dĺžka 
pobrežnej čiary je 37 900 km (bez dĺžky pobrežia všetkých priľahlých ostrovov 
a ostrovčekov), takže na jej 1 km pripadá 245 km² súše. Pobrežie Európy je vývojovo mladé 
a málo pretvorené abráznou a akumulačnou činnosťou mora. V severnej Európe je 
glaciálneho pôvodu a fjordového, fjärdového a skjärového typu, pri južnom pobreží Baltského 
mora boddového typu, v severnej a južnej časti západnej Európy tektonicko – erózneho 
pôvodu a estuáriového a riasového typu, po obvode Stredozemného mora tektonického 
pôvodu a ingresného a kanálového typu. Menšie časti európskeho pobrežia sú akumulačného 
pôvodu. Viac ako 30 % celkovej rozlohy Európy zaberajú polostrovy (2,7 mil. km²) a ostrovy 
(742 000 km²). Najväčšími polostrovmi sú Škandinávsky (774 000 km²), Pyrenejský (Iberský) 
(581 000 km²), Balkánsky (505 000 km²), Apeninský (149 000 km²) a Kola (120 000 km²). 
Najväčšie ostrovy sú situované na severozápade svetadielu - Veľká Británia (216 325 km²), 
Island (102 820 km²) a Írsko (83 849 km²), na severe územia Severný ostrov (Nová zem) 
(48 100 km²) a Západný Špicberg (39 044 km²), ako aj na juhu v Stredozemnom mori Sicília 
(25 426 km²), Sardínia (23 813 km²), Korzika (8 680 km²) a Kréta (8 216 km²). Najväčším 
zálivom, ktorý sa zarezáva do európskej pevniny je Biskajský záliv (194 000 km²). Prevažná 
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väčšina európskych štátov je prímorských a ¾ územia, na ktorom žije približne 9/10 
obyvateľstva, nie sú vzdialené od mora viac než 300 km. Najvyšším bodom Európy je Mont 
Blanc (4 807 m) (v anglosaskej literatúre sa udáva Elbrus 5 642 m) a najnižším bodom je 
delta Volgy (-28 m). Stredná nadmorská výška svetadielu je 340 m. 

Názov Európa prebrali starovekí Gréci z akkadského slova ereb alebo irib ako označenie 
večerného súmraku (západ slnka) v protiklade k slovu asu (východ slnka, označenie Ázie). Zo 
začiatku sa pojmom Európa označovalo iba stredné Grécko, neskôr najbližšie okolie gréckeho 
sveta, predovšetkým Balkánsky polostrov a až omnoho neskôr sa názov ujal pre celý 
svetadiel. 

4.2 PRÍRODNÉ POMERY 

Povrch Európy je tvarovo i výškovo veľmi rozmanitý. Zo všetkých pevnín má Európa 
najnižšiu priemernú nadmorskú výšku (340 m). Prevládajú nížiny do nadmorskej výšky 200 
m (57 % celkovej rozlohy pevniny). Usporiadanie nížinných a horských oblastí má určité 
zákonitosti, ktoré vyplývajú z geologickej stavby a geomorfologického vývoja. Najstarším 
jadrom pevniny je nížinná východná Európa (tzv. Fennosarmatia) s rozsiahlou 
Východoeurópskou nížinou. Východne od nej vystupuje ako hradba najdlhšia európska 
horská sústava kaledónskeho veku Ural (2 500 km) (Narodnaja, 1 895 m). Na západe 
vytvárajú  ďalšiu rozsiahlu hradbu Škandinávske vrchy (Skandy), (Galdhøpiggen, 2 469 m) s 
početnými ľadovcami a typickými hlbokými fjordmi  - Vestfjorden, 2. najdlhší fjord na svete 
(255 km), Sognefjorden, 3. najhlbší fjord na svete (1 308 m). Stred Európy vypĺňa rozsiahla 
Stredoeurópska nížina s pozostatkami pevninského zaľadnenia. Tvorí ju Severonemecká 
nížina a Stredopoľské nížiny (Mazovská, Sliezska, Veľkopoľská). Hercýnskeho veku je 
Česko – nemecké stredohorie (Sněžka, 1 602 m) a Centrálny masív (Puy de Sancy, 1 886 m) 
vo Francúzsku, podobne aj pohoria na Britských ostrovoch. Treťohorným alpínskym 
vrásnením vznikli najvyššie európske veľhory Alpy (Mont Blanc, 4 807 m) podobne ako 
Karpaty (Gerlachovský štít, 2 655 m), Dináre (Maja Jezercë, 2 694 m), Pyreneje (Pico de 
Aneto, 3 404 m) a Apeniny (Corno Grande, 2 914 m). V južnej a severnej Európe sa 
vyskytuje vulkanizmus (Etna 3 323 m – najvyššia činná sopka v Európe, Beerenberg, 2 278 
m; Askja, 1 510 m; Hekla, 1 491 m; Vezuv, 1 277 m ai.), ako aj zemetrasná činnosť. 

Európa patrí klimaticky do štyroch podnebných pásiem severnej pologule. Na krajnom 
severe sa vyskytuje arktické a subarktické pásmo (Špicbergy, Nová zem, severné pobrežie 
Ruska). Väčšina svetadielu patrí do mierneho pásma. V západnej Európe sa výrazne prejavuje 
oceánsky typ s prevládajúcimi západnými vetrami (mierna zima a leto), v strednej Európe 
prechodný typ (teplé leto so zrážkami, zima s trvalou snehovou pokrývkou) a vo východnej 
Európe kontinentálny typ (dlhé studené zimy a horúce letá). Vlastnosti vzduchu 
prenikajúceho nad európsku pevninu vznikajú nad Atlantickým oceánom, Severným ľadovým 
oceánom a nad Stredozemným morom. V zime je pevnina ovplyvňovaná predovšetkým 
islandskou tlakovou nížou a sibírskou tlakovou výšou. V lete zase dominuje azorská tlaková 
výš. V súvislosti s globálnymi klimatickými zmenami sa prejavujú určité posuny aj v podnebí 
Európy a typy, ktoré boli špecifické pre danú oblasť sú v súčasnosti čiastočne modifikované. 
Najvyššia absolútna teplota bola nameraná v lokalite Sevilla (Španielsko, 52º C), najnižšia 
v lokalite Usť – Ciľma (Rusko, -69 ºC). Maximum zrážok ročne bolo nameraných v lokalite 
Crkvice (Čierna Hora, 4 624 mm ročne) a minimum v lokalite Astrachán (Rusko, 168 mm).      

Riečna sieť Európy je v dôsledku značného množstva zrážok pomerne hustá. Objem 
priemerného množstva vody, ktorá pretečie za rok, je 2 560 km³. Približne 80 % povrchu má 
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odtok do okrajových morí Atlantického oceánu a približne 20 % pripadá na povodie 
Kaspického mora, ktoré je bezodtokové. Sem ústí aj najdlhšia a najväčšia európska rieka 
Volga (3 531 km, priemerný prietok 8 060 m³/s, plocha povodia 1 360 000 km²) s rozsiahlou 
deltou (18 000 km²). Západoeurópske rieky majú najväčšie prietoky v zime (40 % 
celoročného množstva), najmenšie v letných mesiacoch. Stredoeurópske rieky majú najväčšie 
prietoky na jar (30 – 35 % celoročného množstva), najnižšie na začiatku jesene. 
Severoeurópske rieky majú najväčšie prietoky na jar a v lete (35 – 40 % celoročného 
množstva), najmenšie na jeseň a v zime. Juhoeurópske rieky majú najväčší prísun dažďovej 
vody v zime a na jar (45 – 55 % celoročného množstva) a v lete niektoré aj vysychajú. 
Východoeurópske rieky majú najviac vody na jar a začiatkom leta, najmenej na jeseň 
a v zime. Rieky veľhorských oblastí disponujú najväčšími prietokmi v lete (85 %). Jazerá 
v Európe sú z väčšej časti ľadovcového pôvodu (sem patria aj ľadovcovo – tektonické 
a karové jazerá). V severnej časti strednej Európy a v severnej Európe vytvárajú rozsiahle 
jazerné plošiny (Meklenburská, Pomoranská, Mazurská, Fínska ai.). Menej jazier je 
tektonického pôvodu (Blatenské, Prespanské, Ochridské, jazerá Francúzskeho stredohoria 
a i.). V južnej časti Európy v oblasti Dinárov sú početnejšie krasové jazerá (napr. Plitvické). 
Na západnom a severnom pobreží Európy, v oblasti Atlantického oceánu a Baltského mora sa 
vyskytujú lagúnové jazerá (Landes vo Francúzsku, Holandsko, Nemecko). Jazerá na nivách 
a v deltách riek sú početné v povodiach Dunaja, Rýna a Rhôny. Jazier sopečného pôvodu je 
najmenej a vyskytujú sa hlavne v Taliansku (Trasimenské, Bolsenské) a v Nemecku (menšie 
jazerá v explozívnych kráteroch – maary, Laach). Najväčším európskym jazerom je Ladožské 
jazero (18 135 km²), za ktorým nasledujú Onežské, Vänern, Saimaa, Čudsko – Pskovské, 
Vättern atď.  Najhlbším jazerom v Európe je Hornindalsvatn v Nórsku s hĺbkou 514 m. 
V Európe sa nachádzajú aj vodopády, ktoré sa nestratia ani vo svetovom rebríčku najvyšších 
vodopádov – Utigard (Nórsko, 6. miesto na svete, 610 m), Ormeli (Nórsko, 9. miesto na 
svete, 563 m) a Kile (Nórsko, 10. miesto na svete, 561 m). Na území Európy sa nachádzajú aj 
zaľadnené územia s celkovou rozlohou cca. 113 500 km². Najväčšími plochami disponujú 
Špicbergy (Svalbard, 57 000 km²), Nová zem (24 300 km²), Zem Františka Jozefa (13 730 
km²), Island (11 252 km²), Alpy (3 600 km²), Škandinávske vrchy (3 200 km²), Jan Mayen 
(70 km²), Pyreneje (30 km²) a Ural (28 km²).    

Európa patrí z fytogeografického hľadiska do holarktickej oblasti. V súčasnosti dominujú 
komplexy rastlinstva lesných formácií, napriek tomu, že pokrývajú už len približne 45 % 
rozlohy svetadielu a boli antropogénnou činnosťou zmenené rozsahom aj druhovou skladbou. 
Od severu smerom na juh sa tu vyskytujú tieto pôdnovegetačné pásma: tundra (mach, 
lišajníky), tajga s ihličnatými lesmi, zmiešané ihličnato – listnaté lesy, listnaté lesy mierneho 
pásma, lesostepi, stepi (suchomilné trávy) i polopúšte (v oblasti Kaspického mora), 
vždyzelené suchomilné lesy a tŕnité kroviny (macchie) a listnaté opadavé lesy stredomorskej 
kveteny. V horských oblastiach je vyvinutá výšková pásmovitosť (alpínska kvetena). 
V Európe je pomerne hojne rozšírená tzv. kultúrna step s kvalitnou ornou pôdou.   

Živočíšstvo Európy patrí do jednej zoogeografickej oblasti – holarktickej. Typickými 
zástupcami živočíšnej ríše sú napr. sob, los, vlk, rys, medveď, rosomák, líška, jeleň, kamzík, 
vydra, zajac, jež, rôzne druhy vtákov, plazov, obojživelníkov, rýb a hmyzu.   

K významným národným parkom a prírodným rezerváciám v Európe patria Lemmenjoki 
(Fínsko), Abisko, Sarek (Švédsko), Rondane, Folgefonna (Nórsko), Connemara (Írsko), Lake 
District (Spojené kráľovstvo), Bayerischer Wald (Nemecko), Hohe Tauern (Rakúsko), 
Švajčiarsky NP (Švajčiarsko), Gran Paradiso (Taliansko), Vanoise (Francúzsko), Doñana, 
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Covadonga (Španielsko), Kurská kosa (Litva), TANAP, NAPANT, PIENAP, MAFANP, 
Slovenský raj (Slovensko) ai. 

 
Obrázok 9 Európa – fyzická mapa  

4.3 OBYVATEĽSTVO A SÍDLA 

V Európe žije 740 308 000 obyvateľov. Priemerná hustota zaľudnenia je 71,3 obyv. na 
km². Európa je najhustejšie osídlený svetadiel. Obyvateľstvo je rozložené nerovnomerne. 
Najhustejšie zaľudnené sú predovšetkým malé štáty (miništáty) Európy  - Monako (16 818 
obyv. na km²), Vatikán (2 045), (Malta (1 277), San Marino (489) a dva štáty Beneluxu – 
Holandsko (401) a Belgicko (341). V 19. storočí urýchlil rozvoj industrializácie a s ním 
spojený rast miest vývoj koncentrácie obyvateľstva najmä do oblastí ťažby energetických 
surovín, v ktorých sa intenzívne rozvíjal aj spracovateľský priemysel, predovšetkým hutníctvo 
a strojárenstvo. Tak vznikli kompaktnejšie zaľudnené oblasti v priemyselných regiónoch 
Porýnia – Porúria, stredného Anglicka (Midlands), severného Francúzska a Horného Sliezska. 
Husto zaľudnená oblasť Pádskej nížiny je naopak výsledkom intenzívneho 
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poľnohospodárstva a až neskôr priemyselnej výroby v mestských centrách. Najnižšiu hustotu 
obyvateľstva v Európe má Island (3 obyv. na km²), za ním nasleduje Rusko (8,2) a severské 
štáty Nórsko (14,3), Fínsko (15,5) a Švédsko (20,0). Na Slovensku je hustota obyvateľstva 
110 obyv. na km². Z hľadiska pôrodnosti sú na prvých priečkach Írsko (15,2 ‰), Island 
(13,1), Albánsko (12,7), Francúzsko (12,5) a Spojené kráľovstvo (12,2). Na Slovensku 
dosahuje pôrodnosť hodnotu 10,0 ‰. Európa patrí k najvyspelejším oblastiam sveta nielen 
v ekonomickej oblasti, ale aj v sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Toho dôkazom je aj 
dojčenská úmrtnosť (do 1 roku života), ktorá patrí k najnižším na svete. Pohybuje sa v rozpätí 
od 3 (Švédsko, Nórsko, Fínsko, Slovinsko, Česko) do 16 ‰ (Albánsko, Rumunsko).  Na 
Slovensku dosahuje dojčenská úmrtnosť hodnotu 7 ‰. Krajinami s najvyšším prirodzeným 
prírastkom v Európe sú:  Írsko (0,9 %), Island (0,7), Cyprus (0,6), Albánsko (0,5) a Nórsko, 
Luxembursko a Lichtenštajnsko (0,4). Na Slovensku dosahuje prirodzený prírastok hodnotu 
0,1 %. Veľa štátov Európy, vrátane vyspelých ekonomík má nulové alebo záporné hodnoty 
prirodzeného prírastku. V období rokov 2000 až 2010 sa obyvatelia Európy dožili priemerne 
74 rokov (muži 70 rokov, ženy 79 rokov). Vo vekovej štruktúre prevládalo obyvateľstvo vo 
veku 15 – 64 rokov (68 %) nad obyvateľstvom vo veku do 14 rokov (18 %) a obyvateľstvom 
starším ako 65 rokov (14 %). Demografický vývoj Európy je vo všeobecnosti nepriaznivý. 
Proces starnutia obyvateľstva je silný predovšetkým v krajinách západnej Európy, ale 
zosilňuje sa aj v krajinách strednej a východnej Európy. Pre Európu súčasnosti sú typické 
výrazné migračné procesy z krajín, kde je politická nestabilita, prebiehajú vojenské konflikty, 
prenasledovania a fyzická likvidácia zapríčinená etnickou alebo religióznou rôznorodosťou 
(Irak, Afganistan, Sýria, africké krajiny ai.). Migrácia je namierená predovšetkým do krajín 
západnej (Spojené kráľovstvo, Nemecko, Holandsko), južnej (Taliansko, Španielsko) 
a severnej (Dánsko, Švédsko, Nórsko) Európy. Mnohé európske mestá sa menia na 
multietnické a multikultúrne metropoly. Vo všeobecnosti migračné pohyby, či už za prácou 
v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch z krajín južnej Európy a Turecka do Nemecka 
(gastarbeitri), zo severnej Afriky (Maghrib) do Francúzska alebo z južnej Ázie do Spojeného 
kráľovstva, ako aj v súčasnosti, zmenili národnostné a náboženské zloženie európskeho 
obyvateľstva.  

Európa ako jedna z najvyspelejších oblastí sveta má vysoký stupeň urbanizácie (v 
mestách žije približne 74 % obyvateľov). Proces urbanizácie bol intenzívny najmä vo Veľkej 
Británii, ktorá sa stala už na prelome 19. a 20. storočia najviac urbanizovanou krajinou sveta. 
V mestách v tom čase žili už tri štvrtiny obyvateľstva. Podobný vývoj bol aj v Nemecku 
(Porúrie), Holandsku (dolné Porýnie), Belgicku apod. Pre sídelnú štruktúru najvyspelejších 
európskych krajín je príznačné veľké sústredenie obyvateľstva a na to nadväzujúcej výroby a 
iných služieb v konurbáciách. Ich začiatky sa viažu na koniec 19. storočia.  Najvyšší stupeň 
urbanizácie v Európe je prirodzene v mestských štátoch – Monako (100 %), Vatikán (100), 
San Marino (94), ako aj v Belgicku (97) a na Islande (92). Najnižší stupeň urbanizácie je 
v Albánsku (45 %), Bosne a Hercegovine (46), Moldavsku (47), Slovinsku (51) a Srbsku (52). 
Na Slovensku urbanizácia dosahuje hodnotu 56 %. V Európe sa nachádza viacero veľkých 
aglomerácií alebo konurbácií – Londýnska, Moskovská, Parížska, Porúrie, Randstad Holland, 
Lombardská (Miláno), Berlínska ai. Typickým prvkom pre tieto aglomerované oblasti sú 
satelitné mestá. Vytvárajú sa aj budúce megalopoly – anglická (Londýn, Birmingham, 
Manchester, Liverpool), rýnska (Porúrie, Porýnie, Randstad Holland) apod. Vysokou 
koncentráciou obyvateľstva disponujú metropolitné oblasti. Európa mala v roku 2011 34 
miliónových miest. K najväčším patria Moskva (Rusko, 13,5 mil. obyv.), Istanbul (Turecko, 
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12,4), Londýn (12,3), za ktorými nasledujú Petrohrad (St. Peterburg), Berlín, Madrid, Kyjev, 
Rím, Paríž a Bukurešť.         

Obyvateľstvo Európy patrí k viacerým jazykovým rodinám. Dominantnou je 
indoeurópska jazyková rodina, ktorá je aj najrozšírenejšou jazykovou rodinou na svete. 
Pravlasť indoeurópčiny sa lokalizuje do oblasti južného Ruska, niekedy do strednej alebo 
severnej Európy, prípadne do Malej Ázie. Indoeurópska jazyková rodina pozostáva 
z viacerých jazykových skupín a niekoľkých jazykových útvarov. Prevládajúcimi skupinami 
v Európe sú slovanská, germánska a románska. Slovanskú skupinu tvorí východoslovanská, 
južnoslovanská a západoslovanská podskupina. Germánsku skupinu tvorí západogermánska 
a severogermánska podskupina. Románsku skupinu tvorí západorománska 
a východorománska podskupina. Ďalšími jazykovými skupinami, ktoré sa vyskytujú na 
európskom území sú baltská, keltská, ugrofínska, turecká a semitská jazyková skupina.  
Osobitné miesto majú menej početné jazyky, ale historicky veľmi významné,  obmedzené na 
autochtónne teritórium – albánsky, grécky, baskický. Medzi veľké európske národy (viac ako 
25 mil.) patria Rusi (v európskej časti ich žije vyše 106 mil.), Nemci, Angličania, Francúzi, 
Taliani, Ukrajinci, Poliaci a Španieli. K stredne veľkým národom (7 – 25 mil.) patria Rumuni, 
Holanďania, Maďari, Portugalci, Gréci, Česi, Srbi, Bulhari a Švédi. Malými európskymi 
národmi (1 – 7 mil.) sú Katalánci, Dáni, Albánci, Chorváti, Fíni, Slováci, Nóri, Galícijčania, 
Íri, Slovinci, Macedónci, Litovci, Lotyši a Estónci. K veľmi malým národom (do 1 mil.) 
patria Malťania, Islanďania, Baskovia, Bretónci, Velšania, Friulovia, Frízi, Rómovia, 
Aromuni (Arumuni), Gaelovia, Lužickí Srbi, Rétorománi, Laponci, Faerčania, Ladinovia, 
Čiernohorci, Židia, Karaimovia ai. 

Z hľadiska náboženskej štruktúry je Európa kresťanským svetadielom. Žije tam 25,7 % 
kresťanov sveta. Ku kresťanstvu sa hlási 75,2 % obyvateľov Európy. Zároveň je pre Európu 
príznačný aj najvyšší podiel ľudí bez vyznania a ateistov (18,8 %) spomedzi všetkých 
kontinentov a svetadielov. V prvej desiatke krajín s najpočetnejšími kresťanskými 
komunitami, ktorá sústreďuje až 48 % všetkých kresťanov sú z európskych krajín Rusko (4,8 
%) a Nemecko (2,6 %). Prevláda rímsky katolicizmus (45,4 %) pred protestantizmom (20 %), 
pravoslávim (17,9 %) a gréckokatolicizmom (0,53 %). Rímskokatolíci prevládajú v juho-
románskych krajinách (Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Francúzsko), štátoch bývalej 
Habsburskej monarchie (Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko), v Poľsku, 
Írsku, Litve, Belgicku a južnom Nemecku. K niektorej z vetví protestantizmu sa hlási väčšina 
obyvateľov v severských štátoch (Dánsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Island), Estónsku, 
Holandsku, Spojenom kráľovstve, severnom Nemecku a v niektorých švajčiarskych kan-
tónoch. K pravosláviu sa hlási väčšina obyvateľov vo východnej (Rusko, Bielorusko, 
Ukrajina) a juhovýchodnej Európe (Srbsko, Macedónsko, Čierna Hora, Rumunsko, 
Bulharsko, Grécko). Islám vyznáva v Európe 5,3 % obyvateľov. Do Európy prenikol v 7. 
storočí prostredníctvom arabskej (maurskej) expanzie na Pyrenejský (Iberský) polostrov. 
Počas existencie Osmanskej ríše sa islám dostal na Balkánsky polostrov a do priľahlých 
oblastí. Osmanskí Turci prenikli až do strednej Európy na územie Habsburskej monarchie, ale 
po porážke pri Viedni v roku 1683 sa stiahli na územie južnej a juhovýchodnej Európy. Prišlo 
k čiastočnej islámizácii územia (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Bulharsko, časť 
Srbska – Sandžak). Muslimské komunity majú tradičné historické zastúpenie aj na území 
Ruska (Povolžie v strednom Rusku, Predkaukazsko). V súčasnosti tvoria muslimovia 95 % 
obyvateľov Turecka, 90 % obyvateľov Kosova, 70 % obyvateľov Albánska, 40 % obyvateľov 
Bosny a Hercegoviny, 33 % obyvateľov Macedónska, 18 % obyvateľov Čiernej Hory, 10 % - 
15 % obyvateľov Ruska, 12 % obyvateľov Bulharska, 9 % obyvateľov Francúzska, 6 % 
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obyvateľov Holandska, 5 % obyvateľov Dánska, približne 4 % obyvateľov Švajčiarska a 
Rakúska, 3 % - 4 % obyvateľov Grécka a takmer 3 % obyvateľov Spojeného kráľovstva. 
Z muslimských krajín prúdia do Európy tisíce migrantov, takže islám patrí k najrýchlejšie 
rastúcim relígiám tohto priestoru. Judaizmus, ako najstaršie monoteistické náboženstvo 
vyznáva v Európe 0,2 % obyvateľov. Bol praktikovaný už na území Rímskeho impéria. 
V priebehu stredoveku boli Židia vystavení mnohým pogromom a prenasledovaniam. Väčšina 
európskej židovskej populácie bola zlikvidovaná počas 2. svetovej vojny (holokaust). 
Domovom najväčšej židovskej komunity v Európe je Francúzsko. Iné náboženstvá vyznáva 
v Európe 4,3 % obyvateľov (napr. budhizmus v Kalmyckej republike v Rusku; hinduizmus, 
sikhizmus, džinizmus migranti z južnej Ázie ai.). 

V Európe sa nachádza 44 suverénnych štátov, 1 autonómne územie Dánska (Faerské 
ostrovy), 2 autonómne územia Portugalska (Azory, Madeira), 3 britské korunné dependencie 
(Jersey, Guernsey, Man), 1 závislé územie Spojeného kráľovstva (Gibraltár), 1 závislé územie 
Nórska (Svalbard a Jan Mayen), 2 autonómne oblasti Španielska (Kanárske ostrovy, Ceuta 
a Mellila), 1 autonómna provincia Fínska (Alandy), 1 autonómna mníšska republika (Atos), 1 
autonómna provincia Srbska (Kosovo), Severný Cyprus (Severocyperská republika). 

4.4 EKONOMIKA 

Európa patrí k ekonomicky najvyspelejším oblastiam sveta. Spolu so Severnou 
Amerikou, Austráliou a Japonskom tvorí tzv. bohatý Sever (náprotivok chudobného Juhu). 
Ten zahŕňa iba pätinu ľudstva, ale využíva asi dve tretiny nerastného bohatstva Zeme a 
výraznou mierou prispieva k technickému a kultúrnemu rozvoju svetového spoločenstva. 
Krajiny Severu zároveň patria k najväčším globálnym znečisťovateľom životného prostredia a 
tvorcom odpadov. V rámci globálneho postavenia svetových makroregiónov, ich 
ekonomickej, politickej ale aj vojenskej sily, majú štáty Severu kľúčovú mieru zodpovednosti 
za ďalší rozvoj spoločnosti v podmienkach trvalo udržateľného života na Zemi. Jadrom 
európskeho ekonomického rozvoja je západná Európa, na ktorú sa viažu periférne 
ekonomické prstence z východnej Európy, Ruska, severnej Afriky a juhozápadnej Ázie. 

Európa má dlhú tradíciu rozvoja všetkých priemyselných odvetví, vysoko vyvinutú 
poľnohospodársku produkciu (rastlinnú i živočíšnu) založenú na intenzívnom stupni 
mechanizácie a intenzifikácie, vývoj a aplikáciu najmodernejších technológií v oblasti 
technických a prírodovedných odvetví. Značné ekonomické úspechy Európanov v nedávnej 
minulosti sa vysvetľujú čiastočne tým, že existencia niekoľkých dominantných štátov 
pôsobila v trhovom kapitalistickom systéme pozitívne z hľadiska konkurencieschopnosti 
výrobných odvetví. S tým bol spojený rozvoj vedy a techniky, ktorý nemá v novodobých 
dejinách obdoby. Celkovému rozvoju priemyslu, poľnohospodárstva a s tým spojenému 
obchodu výrazne napomohla koloniálna politika. Popredné európske mocnosti získavali 
z území tzv. tretieho sveta obrovské nerastné bohatstvo a poľnohospodárske komodity, ktoré 
pomohli rozbehnúť hospodárske odvetia a obchod všeobecne. Strety záujmov európskych 
štátov sa riešili mnohokrát silovými prostriedkami a z územia Európy vzišli najväčšie 
vojenské konflikty v histórii (1. a 2. svetová vojna). V konečnom dôsledku ale po vojnových 
kataklizmách, ktoré si vyžiadali desiatky miliónov obetí sa ekonomiky jednotlivých, aj 
porazených štátov pozviechali a zaznamenali v relatívne krátkom čase nový hospodársky 
rozmach. Skoro všetky európske krajiny patria k ekonomicky vyspelým, existujú ale medzi 
nimi značné odchýlky v ekonomickej úrovni. Rozdiely sú najmä v podiele jednotlivých 
sektorov národného hospodárstva na HDP, v zamestnanosti a v produktivite práce. Dôležitým 
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faktorom, ktorý ovplyvnil rozdiely v ekonomike jednotlivých krajín a regiónov bola aj 
existencia socialistických štátov rokoch 1948 až 1990 s plánovaným hospodárstvom a vznik 
odlišných hospodárskych zoskupení (RVHP/1949 a EHS/1957). 

V štruktúre HDP patrí v celoeurópskom rámci dominantné postavenie terciárnemu 
sektoru (73 %), za ktorým nasleduje sekundárny sektor (25 %) a primárny sektor (2 %). 

Z hľadiska teritoriálnych zmien sa moderná priemyselná výroba presúva do východnej 
Európy a vyspelé technológie sa koncentrujú mimo starých priemyselných oblastí (napr. 
Bádensko – Württembersko, Wales, Provensálsko ai.). Zaostalejšie regióny v štátoch EÚ 
získavajú viac zdrojov z európskej pokladnice v rámci projektov, sú viac finančne dotované 
a zvýhodňované aj po podnikateľskej stránke.   

Základom európskeho hospodárstva je priemysel, ktorý má v mnohých krajinách stále 
vysoký podiel na tvorbe HDP. Ku krajinám s najvyšším podielom priemyslu na HDP patria 
Írsko, Rusko, Nórsko, Bielorusko a Česko. V priemyselných odvetviach sa najdynamickejšie 
rozvíja energetika, strojárenstvo, chemický a elektrotechnický priemysel. V Európe sa zvyšuje 
závislosť od energetických surovín (najmä ropy a zemného plynu), ktoré sa stávajú 
strategickým faktorom a zohrávajú dôležitú úlohu nie len v ekonomickej, ale aj v politickej 
oblasti (Rusko vs. Ukrajina, nutnosť mnohých európskych krajín diverzifikovať svoje 
energetické zdroje). Medzi oblasti s dominantnou idustriálnou funkciou patria Midlands 
v Spojenom kráľovstve, Severné Porýnie - Vestfálsko v Nemecku, Randstad Holland 
v Holandsku, Marseille vo Francúzsku, Barcelona – Bilbao – Madrid v Španielsku, Valónsko 
v Belgicku, Lombardia – Piemont – Ligúria v Taliansku, Viedeň s okolím v Rakúsku, Praha 
s okolím v Česku, Horné Sliezsko v Poľsku, Donbas (Donecká panva) na východe Ukrajiny a 
juhozápade Ruska, Petrohrad (St. Peterburg) v Rusku ai.  

Poľnohospodárstvo zostáva aj napriek rozvoju priemyslu a služieb dôležitou zložkou 
národného hospodárstva a v mnohých krajinách má aj významný podiel na exporte 
(Holandsko, Dánsko, Francúzsko, Maďarsko). V Európe sa vyznačuje vysokou mierou 
mechanizácie a intenzifikácie. V základných potravinách je Európa sebestačná, ale ich 
nadprodukcia a distribúcia na európske a svetové trhy spôsobuje výrazné ekonomické 
a politické problémy. Európa je popredný svetový producent pšenice, mäsa, mlieka, ovocia 
a zeleniny. Hospodársky najvyspelejšie oblasti majú vysokú produkciu živočíšnej výroby, 
ktorá celkovo v Európe aj prevažuje (hovädzí dobytok, ošípané, hydina, ryby). V južnej 
a čiastočne aj východnej Európe prevažuje rastlinná výroba. K najprodukčnejším 
poľnohospodárskym oblastiam patrí Severofrancúzska a Pádska nížina, zníženiny v alpsko – 
karpatskom oblúku a černozemné oblasti východnej Európy.   

V európskych krajinách prebieha proces neustáleho zvyšovania významu a postavenia 
terciárneho sektora v odvetvovej štruktúre hospodárstva. Podiel zamestnanosti v službách 
rastie veľmi rýchlym tempom. Spúšťačmi týchto procesov sú globalizácia, liberalizácia, 
medzinárodný pohyb tovarov, služieb a kapitálu, ale aj politika rozširovania EÚ. Oblasťami 
s prevahou terciárneho sektora sú Londýn s okolím, Paríž s okolím, Benelux, Katalánsko, 
Lombardia, Kolín nad Rýnom s okolím, Rím s okolím, Berlín s okolím, Kodaň – Malmö – 
Göteborg ai.  

Európa sa ako celok významne podieľa na svetovom zahraničnom obchode (vyše 50 %) 
a na hospodárskej pomoci menej rozvinutým krajinám a regiónom. Stáva sa pravidelným 
cieľom migrantov z celého sveta kvôli svojej vysokej životnej úrovni a ponúkaným 
možnostiam v ekonomickej, kultúrnej a sociálnej oblasti. 

Po páde železnej opony boli v Európe vytvorené nové podmienky rozvoja a spolupráce 
medzi štátmi a regiónmi. Okrem dominantných jadrových oblastí, v ktorých sa sústreďuje 
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najväčší rozvojový potenciál, sa postupne vytvorilo niekoľko desiatok oblastí cezhraničnej 
spolupráce založenej na priamych kontaktoch v susedných regiónoch, ako aj na lokálnych 
a regionálnych štruktúrach susediacich štátov (euroregióny). Európa dlhé stáročia rozdrobená 
na množstvo malých štátov, kniežatstiev a iných útvarov sa vydala po 2. svetovej vojne cestou 
vzájomnej spolupráce. Myšlienky európskej integrácie nie sú nové. Mali svojich zástancov už 
v minulých storočiach. Boli ale založené na iných princípoch  - Dante Alighieri, Silvio 
Piccolomini, Pierre Dubois, Jiří z Poděbrad, William Penn, Jean – Jacques Rousseau, 
Immanuel Kant, Victor Hugo, Adolf Hitler ai.  

Dominantným integračným zoskupením Európy, jedným z najvýznamnejších vo 
svetovom meradle a vzorom pre mnohé zoskupenia podobného charakteru v iných oblastiach 
sveta je Európska únia (EÚ). Predchádzali jej Európske hospodárske spoločenstvo (EHS), 
Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom) a Európske spoločenstvo uhlia a ocele 
(Montánna únia). Tieto tri organizácie sa zlúčili a vytvorili Európske spoločenstvo (ES). 
V roku 1992 po zložitej ratifikácii tzv. maastrichtskej zmluvy všetkými členskými krajinami 
sa ES pretvorilo na EÚ. V súčasnosti má EÚ 28 členských štátov (Belgicko, Bulharsko, 
Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, 
Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, 
Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, 
Taliansko) s celkovým počtom vyše 500 mil. obyvateľov (cca. 8 % svetovej populácie).           



68 

Obrázok 10 Európa – politická mapa  
 

 
 
4.5 HISTORICKO – POLITICKÝ VÝVOJ 
Európa si už od staroveku získala vo svetovom meradle postavenie, ktoré ďaleko 

prekračovalo jej rozlohu a počet obyvateľov. Toto postavenie si v priebehu nasledujúcich 
stáročí udržiavala a posilňovala. Európska prevaha sa najjednoznačnejšou stala v 19. a na 
začiatku 20. storočia, keď na Zemi bolo iba málo krajín, alebo oblastí, ktoré by neboli 
ovládané Európanmi, či už priamo alebo nepriamo. Svetovému obchodu dominovali európske 
banky a obchodné domy. Väčšina tovaru bola prepravovaná európskymi loďami, neskôr aj 
inými dopravnými prostriedkami. Európske koloniálne ríše sa vzmáhali do obrovských 
rozmerov, ktoré niekoľkonásobne prevyšovali rozlohou a počtom obyvateľov svoje materské 
krajiny (Veľká Británia, Francúzsko, Portugalsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko). 1. 
svetová vojna znamenala začiatok konca europocentrického sveta, založeného na imperiál-
nom chápaní sveta.  2. svetová vojna, ktorá zasiahla prakticky všetky kontinenty a svetadiely 
s výnimkou Ameriky a Antarktídy, vznik a vzájomný súboj dvoch superveľmocí (USA, 
ZSSR) v období studenej vojny, procesy dekolonizácie a následný rozpad sovietskeho bloku 
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spôsobili mocenský, ekonomický a morálny úpadok hlavných veľmocí v Európe. Európa 
nikdy netvorila jeden štátny celok aj keď v histórii sa o to snažilo viacero hegemónov. Kvôli 
svojej heterogenite a historickej skúsenosti sa európske štáty postupne zapájali do 
integračných procesov, zo začiatku ekonomických, neskôr aj politických a kultúrnych.            

4.5.1 Významné historické a politické udalosti vo vývoji Európy 

asi 2 mil. – 250 000 pr. Kr.  objavuje sa Homo erectus (človek vzpriamený), ktorý sa 
rozšíril do Afriky, Európy a Ázie 

250 000 – 70 000 pr. Kr.  objavuje sa Homo sapiens – mnohé jeho znaky sú 
príbuzné s dnešnými znakmi človeka 

70 000 – 40 000 pr. Kr.   Homo sapiens neanderthalensis – žil v západnej Európe – 
mal rozvinutú schopnosť myslieť 

asi 40 000 pr. Kr.   objavil sa Homo sapiens sapiens – človek akého poznáme 
dnes  

9000 – 5200 pr. Kr.   prechod k produktívnemu hospodárstvu – domestikácia 
plodín a zvierat – budovanie stálych sídiel – formuje sa 
náboženstvo 

1600 – 1200 pr. Kr.   rozvoj mykénskej civilizácie na území Grécka – hlavné 
centrá – Mykény, Argos, Tyrins, Orchomenos, Atény, 
Sparta 

1200 pr. Kr.   príchod gréckych Dórov – zánik a zničenie mykénskej 
civilizácie na Peloponéze a minojskej na Kréte 

776 pr. Kr.   v posvätnej Olympii na Peloponéze  sa uskutočnili prvé 
olympijské hry v Grécku 

753 pr. Kr.   založenie Ríma – bratia Romulus a Remus 
750 pr. Kr.   vznik spartského štátu (Lakedaimon) 
490 pr. Kr.   bitka pri Maratóne medzi Aténčanmi a Peržanmi – správu 

o víťazstve Grékov priniesol do Atén rýchly bežec 
Feidippides – maratónsky beh (42 193 m) – vzdialenosť 
medzi Aténami a Maratónom 

480 pr. Kr. bitka pri Termopylách medzi Grékmi (najmä Sparťanmi) 
a Peržanmi – prienik Peržanov do stredného Grécka 
a spustošenie Atén 

443 – 429 pr. Kr.    „zlatý vek“ Atén – obdobie vlády Perikla – vrchol aténskej 
demokracie a kultúry 

431 – 404 pr. Kr.   peloponézska vojna – ozbrojený konflikt medzi 
najsilnejšími gréckymi štátmi a ich spolkami o hegemóniu 
nad Gréckom 

336 pr. Kr.   na macedónsky trón nastupuje Alexander Veľký – 
prenikol svojimi výbojmi až do severozápadnej Indie – 
vytvoril rozsiahlu ríšu siahajúcu od juhovýchodnej Európy 
až do strednej a južnej Ázie – zomrel v r. 323 pr. Kr. 
v Babylone 

264 – 241 pr. Kr.   prvá púnska vojna medzi Kartágom a Rímom 
218 – 201 pr. Kr.   druhá púnska vojna medzi Kartágom a Ríma 
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149 – 146 pr. Kr.   tretia púnska vojna medzi Kartágom a Rímom – Kartágo 
bolo zrovnané so zemou a obyvatelia predaní do otroctva 

73 – 71 pr. Kr.   najväčšie povstanie otrokov v dejinách antického sveta 
pod vedením Spartaka – 6 000 otrokov bolo po ich 
porážke ukrižovaných na ceste z Capuy do Ríma 

44 pr. Kr.   zavraždenie Gaia Julia Caesara 
7 alebo 6 pr. Kr.    narodenie Ježiša Krista (Christos – Pomazaný) 

v Betleheme  
30 alebo 33   ukrižovanie Ježiša Krista pri Jeruzaleme 
64    veľké prenasledovanie kresťanov v Ríme – zahynuli pri 

ňom apoštoli Peter a Pavol 
166 – 181  obdobie markomanských vojen (germánsko – sarmatské 

vojny) – rímske vojská prenikli aj na územie Slovenska 
(nápis na Trenčianskej skale) 

313   vydanie Milánskeho ediktu cisárom Konštantínom – 
zrovnoprávnenie kresťanstva s ostatnými náboženskými 
kultmi v ríši 

330   cisár Konštantín prebudoval staré grécke mesto Byzantion 
– zmenil aj jeho názov na Konštantínopol a urobil z neho 
druhé hlavné mesto Rímskej ríše 

379    kresťanstvo bolo vyhlásené za štátne náboženstvo 
v Rímskej ríši 

476   germánsky náčelník Odoakar zosadil posledného rímskeho 
cisára Romula Augusta a založil prvé germánske panstvo 
v Itálii – zánik Západorímskej ríše okolo 500 – začiatok 
osídľovania Balkánskeho polostrova Slovanmi 

623  franský kupec Samo sa postavil na čelo vzbúrených 
slovanských kmeňov a po víťazstve nad Avarmi ho 
Slovania zvolili za kráľa 

711 – 718  Arabi prenikli na Pyrenejský (Iberský) polostrov, kde 
rozvrátili ríšu Vizigótov a obsadili väčšiu časť jej územia 

732   v bitke pri Poitiers porazila franská armáda arabské vojská 
a zastavila ich postup na západ 

800    pápež Lev III. korunoval v Ríme Karola Veľkého za 
rímskeho cisára 

843 bola uzatvorená Verdunská zmluva – rozdelenie Franskej 
ríše na tri časti medzi synov Ľudovíta Pobožného 

862 vodca Varjagov (švédskych Vikingov) Rurik založil 
dynastiu Rurikovcov, ktorá vládla až do roku 1598 

955 v bitke pri rieke Lech porazil nemecký kráľ Otto I. 
Maďarov, ktorí sa potom vrátili do Podunajska a usadili sa 
tam 

988 prijatie kresťanstva v Kyjevskej Rusi 
1054  definitívny rozkol medzi východnou a západnou cirkvou 

(veľká schizma) 
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1066 bitka pri Hastingse – Viliam Dobyvateľ sa stal anglickým 
kráľom a ním nastúpila na anglický trón normanská 
dynastia 

1096 – 1099 prvá križiacka výprava do Svätej zeme – do roku 1270 sa 
uskutočnilo sedem križiackych výprav – v roku 1291 
definitívne padlo Jeruzalemské kráľovstvo 

1119  v talianskej Bologni bola založená prvá európska 
univerzita 

1167 v anglickom Oxforde bola založená univerzita     
1241 Mongoli porazili nemecké, poľské a uhorské vojská pri 

svojom prieniku do Európy 
1337 – 1453 storočná vojna medzi Anglickom a Francúzskom 
1348  epidémii moru padlo za obeť 20 – 30 % obyvateľov 

Európy 
1380 bitka na Kulikovovom poli – porážka Mongolov ruskými 

vojskami – úpadok Zlatej hordy – mocenský vzostup 
Moskvy 

1389 bitka na Kosovom poli – spojené vojská balkánskych 
národov utrpeli porážku od tureckých vojsk 

1410 bitka pri Grünwalde – spojené poľsko – litovské vojsko 
porazilo vojsko Rádu nemeckých rytierov – Poľsko – 
litovská únia sa stala najsilnejšou mocnosťou východnej 
Európy 

1415 na koncile v Kostnici bol upálený český teológ, kazateľ 
a náboženský reformátor Ján Hus 

1443 Ján Gutenberg vynašiel kníhtlač 
1453  sultán Murad II. dobyl Konštantínopol, hlavné mesto 

Byzantskej ríše 
1480 ukončenie mongolskej nadvlády v Rusku 
1492 Španieli dobyli Granadu, poslednú pevnosť Maurov na 

európskom území – skončenie reconquisty na 
Pyrenejskom (Iberskom) polostrove  - znovuobjavenie 
Ameriky Krištofom Kolumbom 

1494   zmluva v Tordesillas medzi Španielskom a Portugalskom 
o rozdelení sveta na záujmové sféry oboch koloniálnych 
mocností 

1517 začiatok reformácie – augustiniánsky mních Martin Luther 
pripevnil ma dvere farského kostola vo Wittenbergu 95 téz 
kritizujúcich pomery v katolíckej cirkvi (odpustky) 

1526 v bitke pri Moháči porazil turecký sultán Sulejman II. 
uhorské vojsko Ľudovíta II. 

1534  anglický kráľ Henrich VIII. sa vyhlásil za hlavu novej 
anglikánskej cirkvi 

1545 – 1563 Tridentský koncil prijal mnohé reformy v katolíckej cirkvi 
1618 – 1648 Tridsaťročná vojna – náboženský a mocenský konflikt 

medzi katolíckym a protestantským táborom  
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1683 v bitke pri Viedni porazili spoločné poľsko – rakúsko – 
nemecké vojská (Svätá liga) pod vedením poľského kráľa 
Jána III. Sobieskeho tureckú armádu na čele 
s veľkovezírom Kara Mustafa Pašom 

1689 Peter I. Veľký sa stal cárom v Rusku – zmodernizoval 
ruskú armádu – presadil hospodárske a spoločenské 
reformy - zaradil Rusko medzi európske mocnosti 

1703  ruský cár Peter I. Veľký založil nové hlavné mesto Ruska 
– Sankt Peterburg 

1704 Angličania obsadili Gibraltár 
1707 zákon o únii zjednotil Anglicko so Škótskom do jedného 

štátneho útvaru, Veľkej Británie 
1756 – 1763 sedemročná vojna – prvý celosvetový konflikt (Európa, 

Ázia, Amerika, Oceánia) 
1783 James Watt skonštruoval zdokonalený parný stroj 
1789  francúzska revolúcia – rovnosť, bratstvo, sloboda – vláda 

teroru 
1804  prvý francúzsky konzul Napoleon Bonaparte bol 

korunovaný za cisára 
1805 (21. 9.) v námornej bitke pri Trafalgare bolo zničené spojené 

francúzsko – španielske loďstvo – Veľká Británia si 
zabezpečila námornú prevahu 

1805 (2. 12.) v tzv. bitke troch cisárov pri Slavkove zvíťazilo 
francúzske vojsko nad rakúskou a ruskou armádou 

1812 Napoleon uskutočnil vojenské ťaženie do Ruska 
1813 v bitke národov pri Lipsku utrpel Napoleon ťažkú porážku 

od rusko – rakúsko – pruských vojsk 
1815 (9. 6.) Viedenský kongres – prijatie záverečných dokumentov 

o politickom usporiadaní Európy 
1815 (15. 6.) bitka pri Waterloo – anglicko – pruské vojská definitívne 

porazili Napoleonovu armádu 
1871 bol zavŕšený proces zjednotenia Nemecka – za nemeckého 

cisára bol vyhlásený pruský kráľ Wilhelm I. a kancelárom 
sa stal Otto von Bismarck 

1878 (13. 6. – 13. 7.) Medzinárodný kongres v Berlíne – výsledkom boli 
výrazné politické zmeny a usporiadanie vzťahov na 
Balkáne 

1885 Berlínska konferencia – medzinárodná konferencia 14. 
európskych štátov a USA stanovila princíp rozdeľovania 
afrického kontinentu  

1896 v Aténach sa uskutočnili prvé novodobé olympijské hry 
(iniciatíva Pierra de Coubertina) 

1897 v Bazileji sa uskutočnil prvý sionistický kongres – jeho 
účastníci sa vyslovili za vytvorenie židovského štátu 
v Palestíne 

1914 (28. 7.) – 1918 (11. 11.) 1. svetová vojna (Veľká vojna) – ozbrojený konflikt 
globálnych rozmerov si vyžiadal obrovské ľudské 
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a materiálne škody – vo vojne zomrelo najmenej 
9 600 000 vojakov a 7 000 000 civilistov a zranených bolo 
vyše 20 000 000 ľudí - vojna výrazne zmenila tvár Európy 
– rozpadli sa viaceré impériá – Nemecké cisárstvo, 
Rakúsko - Uhorsko, Osmanská ríša a cárske Rusko 

1938 (29. – 30. 9.) v Mníchove bola za účasti predstaviteľov Francúzska, 
Veľkej Británie, Talianska a Nemecka podpísaná 
Mníchovská dohoda o odstúpení pohraničných oblastí 
ČSR obývaných nemeckou menšinou Nemecku 

1939 (1. 9.)  nemecké jednotky prepadli Poľsko – začiatok 2. svetovej 
vojny 

1941 (22. 6. ) Nemecko prepadlo ZSSR (plán Barbarossa) 
1944 (6. 6.) začala sa invázia spojeneckých vojsk do severného 

Francúzska (operácia Overlord) – bol otvorený druhý front 
v Európe 

1945 (4. – 11. 2.) Jaltská konferencia – uskutočnilo sa stretnutie 
predstaviteľov „veľkej trojky“ (USA, Veľká Británia, 
ZSSR – Roosevelt, Churchill, Stalin) – rokovali o ďalšom 
vedení vojny proti Nemecku a jeho spojencom 
a o povojnovom usporiadaní (tzv. jaltské delenie sveta) 

1945 (8. 5.) nacistické Nemecko opätovne podpísalo za prítomnosti 
sovietskych zástupcov svoju kapituláciu (účinnosť 
nadobudla 9.5.)       

1945 (17. 7. – 2. 8.) Postupimská konferencia – posledná konferencia „veľkej 
trojky“ (Stalin, Truman, Attlee) – konferencia potvrdila 
závery predchádzajúcich stretnutí (denacifikácia 
a demilitarizácia Nemecka, odsun Nemcov z ČSR, Poľska 
a Maďarska) 

1945 (2. 9.)  Japonsko podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu – koniec 
2. svetovej vojny 

1949 (5. – 8. 1.)  v Moskve bola založená Rada vzájomnej hospodárskej 
pomoci (RVHP) 

1949 (4. 4.) bola založená Organizácia Severoatlantickej zmluvy 
(NATO) so sídlom v Bruseli – v súčasnosti má 28 členov 

1949 (7. 9.) vyhlásenie NSR 
1949 (7. 10.) vyhlásenie NDR 
1955 (14. 5.) vo Varšave bola založená Organizácia Varšavskej zmluvy 

(Varšavská zmluva, Varšavský pakt) – zanikla 30.6. 1991  
1956 (23. 10. – 11. 11.) v Maďarsku vypuklo ľudové povstanie proti 

komunistickej moci a sovietskemu vplyvu v krajine – 
v bojoch padlo 7 000 sovietskych vojakov a 25 000 
maďarských občanov 

1961 (13. 8.) na demarkačnej línii medzi východnými a západnými 
sektormi Berlína sa začalo s výstavbou tzv. Berlínskeho 
múru    

1968 (21. 8.) vojská krajín Varšavskej zmluvy prepadli Česko – 
Slovensko (okrem vojsk Rumunska) 
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1986 (26. 4.) v sovietskej atómovej elektrárni v Černobyli na Ukrajine 
prišlo k rozsiahlej havárii 

1990 (3. 10.) zjednotenie Nemecka 
1991 (31. 12.) definitívny zánik ZSSR 
1995 (21.11.)   v americkom meste Dayton (Ohio) podpísali prezidenti 

Srbska (Slobodan Miloševič), Chorvátska (Franjo 
Tudjman) a Bosny a Hercegoviny (Alija Izetbegovič) 
mierovú zmluvu 

1999 (23. 3.) generálny tajomník NATO Javier Solana vydal rozkaz na 
bombardovanie Juhoslávie (trvalo do 10.6.) 

2004 (29. 3.) Slovensko odovzdalo prístupové protokoly vo 
Washingtone, ktoré znamenali formálne nadobudnutie 
členstva v NATO 

2004 (1. 5.) Slovensko sa stalo členským štátom EÚ  

4.5.2 Významní objavitelia, cestovatelia a dobyvatelia európskeho pôvodu, 
ktorí realizovali svoje aktivity v Ázii, Amerike, Afrike, Austrálii, Oceánii 
a v polárnych oblastiach sú uvedení pri charakteristikách jednotlivých 
kontinentov a svetadielov. 

 
4.5.3 Slovníček pojmov týkajúcich sa Európy 

bríza – pôvodne francúzsky výraz pre vietor charakteristický pre morské pobrežia 
a veľké jazerá s výraznou závislosťou na teplotnom režime dňa – denná bríza vanie z mora na 
rýchlejšie sa ohrievajúcu a teplejšiu pevninu – nočná bríza vanie naopak z pevniny na 
pomalšie chladnúce a teplejšie more 

föhn – teplý, suchý, často silný nárazovitý vietor, ktorý obyčajne vanie z vrchov do dolín 
ako padavý vietor – názov pochádza z alpskej oblasti – vyskytuje sa vo všetkých horských 
systémoch sveta – pôsobí pozitívne (otepľuje a rozptyľuje oblaky a hmly, urýchľuje topenie 
snehu a dozrievanie plodín) – pôsobí negatívne (zvyšuje suchosť podnebia oblasti, rýchlym 
topením snehu zapríčiňuje prívaly vôd, pri skoršie rozvinutej vegetácii jej zmrznutie na jar)   

fjord – hlboký, dlhý a úzky morský záliv, ktorý vznikol počas pleistocénu eróznou 
činnosťou dolinného ľadovca – v priečnom profile má tvar U, jeho svahy sú veľmi strmé – 
vnikajú do pevniny 50 – 250 km a majú hĺbku až vyše 2 000 m pod morskou hladinou – 
početné fjordy sa vyskytujú v Nórsku, Škótsku, Grónsku, na Aljaške, na Ohňovej zemi a na 
Novom Zélande 

gracht – holandské všeobecné označenie pre vodný kanál alebo priekopu – v užšom 
slova zmysle sú to úzke vodné kanály situované v mestách - nachádza sa na nich množstvo 
mostov – v Amsterdame sa začali budovať už od 17. storočia – ich celková dĺžka v meste je 
vyše 80 km 

Hanza - zväz nemeckých obchodných miest, ktorý realizoval diaľkový obchod v oblasti 
Baltského a Severného mora – bola založená v polovici 12. storočia a existovala až do 
polovice 17. storočia - z pôvodného spolku nemeckých obchodníkov sa hanza rozrástla na 
zväz hanzových miest, ktorý presadzoval svoje záujmy v cudzích krajinách i voči vlastnému 
panovníkovi – v celej oblasti Baltského a Severného mora, od Flámska až po východné 
Pobaltie a západné Rusko budovala svoje faktórie (dvory) – vedúce postavenie získali 
Lübeck, Hamburg a Brémy – ďalšími významnými mestami boli napr. Rostock, Wismar, 
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Gdaňsk, Riga, Tallinn ai. – hlavné kancelárie hanzy boli v Bergene (Bryggen), Bruggách, 
Londýne (Steelyard) a Veľkom Novgorode 

macchia – ťažko preniknuteľný porast vždyzelených krovín a nízkych stromov na 
francúzskom a talianskom pobreží Stredozemného mora – hojné sú ostnaté rastliny a rastliny 
s vysokým obsahom silíc, ktoré v suchých obdobiach zvyšujú nebezpečenstvo požiarov – 
rastú do nadmorskej výšky 700 m – rozšírili sa obyčajne na mieste vyrúbaných lesov 

marš – nízko položená krajina pri morskom pobreží, ktorú pokrýva jemný piesok 
a bahno a na ktorú občas preniká morská prílivová voda – odvodnené marše majú dobrú pôdu 
a využívajú sa ako pastviská - sú typické pre pobrežie Nemecka a Holandska  

polder – vysušená a poľnohospodársky obrábaná časť maršov, ktorá je chránená 
hrádzami pred riečnymi záplavami alebo príbojovými morskými vlnami – poldre sa vyskytujú 
najmä na severonemeckom a holandskom pobreží 

polje – depresia krasového pôvodu a pozdĺžneho tvaru s plochým dnom – je zo všetkých 
strán uzavretá – v období dažďov a topenia snehu je často zaplavená vodou – polja sa 
vyskytujú v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, na Jamajke, Kube, v Malej Ázii apod.    

scirocco – búrlivý vietor vznikajúci ako súčasť všeobecnej cirkulácie ovzdušia – 
vyskytuje sa v oblasti Stredozemného mora – zo Sahary vanie do Talianska ako teplejší 
a vlhkejší – v severnej Afrike a na Blízkom východe je veľmi suchý a tvorí oblaky prachu 
a pieskové búrky 

 


