
Politické rozdělení světa 
 

STÁTY NA ZEMI 

 
Stát je organizovaná nejvyšší politická moc na určitém území, která na něm ovlivňuje všechny osoby, věci a vztahy 

mezi nimi. Konvence z Montevidea o právech a povinnostech států z roku 1933 definuje stát jako území se stálým osídlením, 
státním aparátem a schopností vstupovat do vztahů s ostatními státy. 
- a) Nezávislé (suverénní, svrchované) státy: - celkem 194 ( k 9. 7. 2011, tento den vyhlásil samostatnost Jižní Sudán), 
z toho 192 je členem OSN, zajímavostí je že například americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti definuje až 251 států   

       - vlastní území vymezené státními hranicemi 
       - vlastní vláda řídící stát bez vměšování jiného státu 

       - právo uzavírat mezinárodní smlouvy s jinými státy 
           
- b) Závislá území:  - asi 50, zámořská území, teritoria, departementy,... 

                  - vlastní území vymezené hranicemi 
   - obvykle vlastní vláda (důležitá rozhodnutí – souhlas vlastníka, kterého zastupuje např. 
guvernér) 
- c) Ostatní území:- Antarktida a rozsáhlé plochy oceánu 
   - nepatří žádnému státu, užívat mohou všechny státy 

 
K masovému vzniku moderních nezávislých států došlo v 19. století v souvislosti s národně osvobozeneckým 

hnutím v Americe. Nejvíce států se zrodilo v procesu rozpadu koloniálních říší po 1. a 2.  světové válce. Poslední větší 
změny nastaly v Evropě po roce 1990 v souvislosti s rozpadem mnohonárodnostních států (SSSR, Jugoslávie, ČSFR). Vznik 
nových států na mapě můžeme do budoucna očekávat především v Africe, kde žije největší množství různých kmenů, etnik a 
národností uvnitř hranic uměle vytvořených bývalými kolonizátory. 

 

STÁTY SVĚTA PODLE GEOGRAFICKÉ POLOHY 
Geografickou polohu každého státu světa lze určit podle zeměpisných souřadnic, podle podnebných pásů, ale také 

podle polohy mezi oceány, moři a pevninou. Geografická poloha měla zejména v minulosti značný vliv na hospodářský a 
politický rozvoj jednotlivých oblastí světa. 
- přímořské státy - Kanada, USA, Chile, Španělsko, Polsko, Egypt, … 
  ostrovní státy - Kuba, Island, Irsko, Japonsko, Filipíny, Nový Zéland, … 

  vnitrozemské státy - Slovensko, Paraguay, Mongolsko, Maďarsko, Sudán, … 

STÁTY SVĚTA PODLE ÚZEMNÍ ROZLOHY, POČTU A PŮVODU 

OBYVATEL 

 
Velikost státu nerozhoduje o jeho hospodářské vyspělosti. 

 
Nejrozlehlejší země světa     Nejlidnatější země světa                                odhad pro 
2060 

Rozloha  Podíl na rozloze         Počet obyv.                                                            
(mil.km2)                           souše (%)         v r. 2016 (mil.)           trend 

1. Rusko   17,O75  12,6                1. Čína  1388   +          Indie 
2. Kanada 9,976  7,3   2. Indie  1342  +          Čína  

3. Čína  9,597  7,1   3. USA    318  +          Nigérie  
4. USA  9,373  6,9   4. Indonésie   263  +          USA 
5. Brazílie 8,512  6,3   5. Brazílie                199  +          Pákistán 
6. Austrálie 7,687  5,7   6. Pákistán   197  +          Indonésie 
7. Indie  3,288  2,4   7. Nigérie                192  +          Dem. 
Kongo  
8. Argentina 2,767  2,0   8. Bangladéš            160  +          Brazílie 
9. Kazachstán 2,717  2,0   9. Rusko                  143                    -          Etiopie 

                                                                                                     10. Japonsko            126                   -          Bangladéš 
10. Súdán 2,506  1,8   11. Mexiko                111     -          Tanzánie           
114. Česko             0,079                    0,0045                                 80. Česko                  10,456                - 

Nejmenším státem světa je Vatikán (0,44 km2), největším závislým územím je Grónsko (2 mil.km2), nejmenším 
závislým územím je Gibraltar (6,5 km2). Nejméně obyvatel z nezávislých států má Vatikán (0,826 tis.). Nejméně zalidněným 
závislým územím jsou britské Pitcairnovy ostrovy (48 obyv.). Nejlidnatějším závislým územím byl do 1. 7. 1997 britský 
Hongkong (5,9 mil.) a v současnosti je to Portoriko (volně přidružený stát USA 4,25 mil.). 



 
Rozvoj hospodářství a dopravy umožnil rozsáhlé stěhování obyvatelstva i mezi jednotlivými světadíly.  

- Přesídlenecké státy - státy s většinou přistěhovalého obyvatelstva (USA, Austrálie, Kanada, Nový Zéland,...) 
 

STÁTY SVĚTA PODLE PRŮBĚHU A TVARU STÁTNÍCH HRANIC 

 
Velikost a tvar státního území určují státní hranice. Státní hraniční přechody jsou dohodou stanovená místa mezi 

sousedními státy pro cestování lidí a výměnu zboží. K cestování mezi státy potřebuje obyvatelstvo mezinárodně platné 
doklady cestovní pasy, příp. víza CLO je poplatek za převoz zboží z jednoho státu do druhého a je důsledkem rozdílných cen 

zboží v každém státě. 
Státní hranice vedou na zemském povrchu,ale i ve vzdušných, vodních a podzemních prostorech. U přímořských 

států netvoří státní hranici pobřežní čára, ale od roku 1982 platí konvence OSN o mořském právu. Vodní plochy v záhybech 
pobřeží, v zátokách, mezi pobřežími a přilehlými ostrovy patří k vnitrozemským mořským vodám. Vztahuje  se na ně 
svrchovaná moc přímořského státu. Pobřežní, výsostné či teritoriální vody tvoří pás moře do 12 námořních mil (asi 22 

km). Civilní plavidla všech zemí mají možnost pokojného průjezdu, nesmějí však narušit pořádek a bezpečnost přímořské 
země. Ve výlučném hospodářském pásmu (ekonomické zóně) do 200 mil (cca 370 km) od pobřeží má přímořský stát 
právo využívat veškeré surovinové zdroje (včetně rybolovu), řešit otázky životního prostředí a vědeckého výzkumu moře. 

Ostatní, tzv. volné moře je otevřeno všem zemím světa, přímořskými vnitrozemským. Svoboda rybolovu, plavby, kladení 
kabelů a potrubí, přeletu letadel platí pro všechny státy. 

 
Podle původu rozlišujeme státní hranice přírodní a umělé. Přírodní hranici tvoří toky, horské hřebeny, údolí, 



mořské pobřeží atd. Umělé (dohodnuté) hranice byly vytvořeny v závislosti na historickém vývoji jako důsledek národních a 
náboženských poměrů, válek a mírových konferencí (nejvíce v Evropě a Asii). V málo obydlených územích (Amerika, 
Afrika) jsou hranice často vedeny přímočaře (geometricky). 

 

STÁTY SVĚTA PODLE SPRÁVNÍHO ČLENĚNÍ 

 
Správní členění (administrativní uspořádání) je rozdělení státu na menší územní neboli správní celky. Nejmenšími 

správními celky jsou obce a města. Větší správní celky jsou např. okresy, kraje, provincie, země, vojvodství, departementy 
atd. 

Správa státu je v moderních demokratických zemích obvykle zajištěna třemi hlavními ústředními orgány: 
a) představitel (hlava) státu - prezident, král, sultán, ... 
b) sněm (parlament) - tvořen poslanci zvolenými ve volbách - přijímá a ruší zákony (tzv. zákonodárná moc - legislativa) 
c) vláda - Zajišťuje prostřednictvím ministerstev chod jednotlivých úseků řízení státu (tzv. výkonná moc - exekutiva) 

Svou vlastní správu mají i všechny územní části státu,a to až po obce (samospráva obcí) 
 

Unitární (jednotné) státy jsou řízeny jedinou ústřední vládou, jediným parlamentem a představitelem státu. 
Federativní (spolkové) státy se člení na další územní jednotky (státy, země, republiky, kantony, provincie apod.), 

které mají vlastní vlády a parlamenty a pouze v zásadních státních záležitostech podléhají ústředním státním orgánům. 
Federace vznikají buďto na národnostním nebo historicko-geografickém základě. Některé federace (SSSR, Jugoslávie a 
ČSFR) založené na etnickém základě se po roce 1990 rozpadly. 

 

STÁTY SVĚTA PODLE STÁTNÍHO ZŘÍZENÍ 

 
Unitární státy i federace mohou mít dvě různé formy vlády:republikánskou a monarchistickou. 

 
1.Republiky - nejvyšší orgány státní moci jsou voleny na určité období 
 a) prezidentský typ vlády - prezident volen přímo občany a má velké pravomoci, např. USA, Rusko 
 b) parlamentní typ vlády - prezident většinou není volen přímo, má spíše jen reprezentační postavení a jeho 

výkonná moc je značně omezena, např. Německo, Rakousko, Itálie, Maďarsko 
 c) přechodné typy republikových vlád – Francie, Finsko  
2.Monarchie - v čele státu stojí monarcha (panovník) jako představitel dědičných panovnických rodin (císař, král, sultán,...) 
 a) absolutní (absolutistické) monarchie - neomezená moc a vláda jedné osoby, např. Saudská Arábie, Omán, 
Brunej, SAE 
 b) ústavní (konstituční) monarchie - moc panovníka je omezena ústavou, stát řídí vláda a zákony přijímá parlament,  
     např. Velká Británie, Belgie, Japonsko, Španělsko 

 

Zvláštní postavení má britský panovník (v současnosti královna Alžběta II.), který je formálně představitelem více 
států (např. Austrálie, Kanada a N. Zéland), jedná se o Britské společenství národů (Commonwealth). 
 

STÁTY SVĚTA PODLE POLITICKÉHO SYSTÉMU A POLITICKÉ MOCI 

 
Podle politického systému rozlišujeme státy demokratické a diktátorské. 

A) Demokratické státy  - demokraticky volený parlament a vláda 
 - svoboda občanů při vyjadřování svých názorů a volbě nejvyšších orgánů politické moci, 

možnost občana kandidovat, cestovat….. 
Za nejdokonalejší se v současnosti považuje systém parlamentní demokracie. Mezi demokratické státy patří většina 

hospodářsky vyspělých zemí světa (republiky i konstituční monarchie), ale i mnohé rozvojové státy.  

     září 

2007 
B) Diktátorské (utlačovatelské) státy - neomezený (totalitní) systém bez demokratických voleb, omezená svoboda                                               
projevu, volby, pohybu (cestování)… 

 - vláda jedné politické strany nebo jednotlivce 
- diktatury fašistické, komunistické, islámské, vojenské (např. Sev.Korea, 



Irák,  Kuba, Vietnam, Čína,...) 
- revoluce - ozbrojené i neozbrojené politické povstání proti diktatuře 
- puč - násilné svržení demokratické vlády ve státě 

 

Charakteristika hlavních politických směrů: 
Pravice (strany konzervativní, republikánské, liberální) zdůrazňuje odpovědnost jednotlivce sama za sebe, 

minimální zásahy státu, nedotknutelnost soukromého vlastnictví a volné působení tržních sil. 
Levice (strany socialistické, sociálně demokratické, práce) propaguje spoluúčast občanů na vládě, rozhodující podíl 

státu na řízení ekonomiky, ochranu jednotlivců a menšin, regulaci či omezení volné soutěže. 
Centristé (strany středu, křesťanskodemokratické a sociální, zelení) obhajují vyváženost obou předchozích 

přístupů, soulad vývoje společnosti a životního prostředí. 

Extrémisté (strany nacionalistické, komunistické, anarchistické, ultralevicové, ultrapravicové, fundamentalistické) 
prosazují většinou jediný princip organizace státu (vládu jediné ideologie, rasy, národnosti, náboženství apod.). 
 

V řadě zemí názvy politických stran neodpovídají jejich zaměření a činnosti. V praktické politice vlád zejména 
vyspělých zemí se stále více stírají rozdíly mezi hlavními politickými proudy.  
 

  

 


