
OBYVATELSTVO SVĚTA 
 

Rozmístění obyvatelstva světa 

 
Na Zemi dnes žije přes 7, 6 miliard obyvatel. Obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více než polovina 
lidstva je soustředěna na pouhých 5 % pevniny. 50 % všech obyvatel žije do 200 km od mořského pobřeží (15 % souše). Asi 
60 % obyvatel pak žije v nížinách, tj. v nadmořské výšce do 200 m.  

- Počet obyvatel v jednotlivých světadílech (r.2013): Asie (4430 mil.), Afrika (1008), S. Amerika (515), J. Amerika (386) 
Evropa (731), Austrálie a Oceánie (36).  
           Obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více než polovina lidstva je soustředěna na pouhých 5 % 
pevniny. Pojmem ekumena označujeme území, která jsou člověkem trvale osídlená a hospodářsky využívaná. Anekumena 
zahrnuje neosídlené vysokohorské oblasti, polární kraje, pouště atd. Přechodná, řídce osídlená území se nazývají 
subekumena.  
Ekumena, subekumena, anekumena rozdělují zemskou pevninu v poměru 13:11:6. 

Ukazatelem rozdílného osídlení je hustota zalidnění. Udává průměrné hodnoty počtu obyvatel na jeden kilometr 
čtvereční. Hustota osídlení nevytváří správnou představu o rozmístění obyvatel nejen v jednotlivých světadílech, ale ani v 

jednotlivých státech, kde se střídají méně zalidněná území a oblasti s vysokým soustředěním lidí. Přesto i mezi jednotlivými 
státy jsou velké rozdíly v hustotě zalidnění. Nepočítáme-li městské státy má největší hustotu osídlení Bangladéš (982 
obyv/km2), Korejská republika (475), Japonsko (335), v Evropě je to Nizozemí (370) a Belgie (325). Nejmenší osídlení má 
Mongolsko (1,4), Mauritánie (1,9), v Evropě Island (2,5). 

Růst počtu obyvatel světa 

 
Počet obyvatel naší planety velmi rychle roste. Každým rokem se zvyšuje počet lidí na Zemi o 90 miliónů, z toho 16 mil. v 
Indii (každou minutu se rodí 260 dětí a 95 osob umírá). Do roku 2030zřejmě Indie předběhne Čínu na pozici nejlidnatějšího 
státu. 

 
Při současném růstu se počet obyvatel Země zvýší kolem roku 2023 na 8 miliard. V této souvislosti se často hovoří 

o tzv. populační explozi a přelidnění planety. Nejrychleji přibývá obyvatelstvo v rozvojových chudých státech především 
Afriky, dále i Asie a Latinské Ameriky. 

 
 

 

Odhad růstu počtu obyvatel :   2007             2025           2050  

                        ČR                        10,3               10,2             9,4 
                        Evropa                 733                719              669  

                        Asie                     4010              4768           5378 

                        Afrika                   944              1359           1953  

                        Amerika               904              1078           1246 

                        Svět celkem        6625             7965          9294 

 Počet obyvatel v milionech.                                 Zdroj: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung,  srpen 2007 



 
http://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/stq5lct_2-wbtlckhebhisjrywbuqeoxe8wexra6s8y.gif 

 
Rychlý růst počtu obyvatel v rozvojových státech již dnes způsobuje zhoršení hospodářské situace, nedostatek 

potravin a prohlubování bídy. 
Přirozený přírůstek (úbytek) obyvatelstva vyjadřuje rozdíl mezi počtem narozených (porodnost - natalita) a počtem 

zemřelých (úmrtnost - mortalita), kteří připadají na 1000 obyvatel za rok. Největší přirozený přírůstek vykazuje v současnosti 

Niger (+41 obyv. na 1000 obyv./rok), Burundi (33), Uganda (33), Čad (32). Naopak přirozený úbytek vykazují téměř 
všechny evropské státy a nejvíce Bulharsko (-0,75) Rumunsko (-0,7) a Litva (-0,68). Přirozený úbytek má nyní i Česká 

republika. 

 
Ve vyspělých zemích dochází ke snižování podílu dětí (pod 20 %) a naopak ke zvyšování podílu osob starších 65 

let (12-15 %). Tento proces se nazývá demografické stárnutí a má své další důsledky (např. posunování hranice důchodového 
věku). 

Úmrtnost má vliv na střední délku života, tj. počet let, kterých se člověk v průměru dožije po narození. Vyššího 
věku se dožívají ženy. Nejvyšší střední délky života (75-80 let) se dožívají lidé ve vyspělých státech světa, nejnižší (40-50 
let) v chudých rozvojových zemích. 

Skladba obyvatelstva  

 Obyvatelstvo je velmi různorodé a rozlišovací znaky jsou tedy:  biologické, kulturní a ekonomické. 

Mezi biologické patří:  
 

a) Rasová struktura obyvatelstva 

 
Lidská společnost je velmi rozmanitá, mezi lidmi jsou značné rozdíly z hlediska jejich biologických, 

socioekonomických či kulturních znaků. Důležitou biologickou charakteristikou je rasové složení obyvatelstva. 

Rasy jsou velké skupiny lidí, které spojuje dlouhodobý společenský vývoj. V jeho průběhu se vlivem rozdílného 
přírodního prostředí vytvořila řada shodných znaků - jako barva kůže, charakter stavby těla, tvar vlasů apod.  

Na základě těchto znaků můžeme rozlišit tři hlavní rasové skupiny: europoidní (bílou), mongoloidní (žlutou) a 
ekvatoriální (černou), která se ještě někdy člení na větev negroidní a australoidní. 

Dnešní rasová struktura lidstva je značně složitá. Postupně se zvyšuje zastoupení přechodných a smíšených typů , 
které se formují jednak v oblastech kontaktu hlavních ras (V Afrika, JV Asie), jednak v územích s velkým přistěhovalectvím 
(Amerika, Austrálie).  

Zde se zformovala relativně rasově snášenlivá společnost, kde ani označení potomků ze smíšených manželství 

(mestic, zambo, mulat) nejsou vnímána hanlivě. 
Přeceňování rozdílů mezi rasami vedlo ke vzniku rasistických teorií. Rasismus nadřazuje některou lidskou rasu nad 

jinou (v širším pojetí i národnost). Dnes je rasismus ve všech zemích světa protizákonný (včetně  JAR), přesto se s ním 
v chování určité skupiny obyvatel běžně setkáváme. 

Rasové složení obyvatel světa: 
základní skupiny a smíšené formy 
europoidní rasa  45 %  
mongoloidní rasa  40 % 
ekvatoriální rasa  11 % a dělí se na negroidní 10 % a australoidní 1 % 

smíšené formy       4 %  
 
 
 
 

http://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/stq5lct_2-wbtlckhebhisjrywbuqeoxe8wexra6s8y.gif


 
 

     b) Věkové složení obyvatelstva 

Podle věku lze obyvatelstvo rozdělit na tři skupiny: 1) předproduktivní=děti a mládež  (do 15 let) 

                                                                                   2) produktivní=dospělí (15-64 let) horní věková hranice se postupně 
zvedá 

                                                                                   3) poproduktivní=senioři (nad 65 let) 

Na věkovém složení závisí hospodářsko-společenský rozvoj a obyvatelstvo lze dle věkového složení graficky znázornit 
věkovými pyramidami. Jsou to pyramidy typu: A) pyramida - mladá populace, lidé se nedožívají vysokého věku, hlavně 
chudší státy př. IRÁK  

     B) zvon – předproduktivní skupina ubývá a roste počet seniorů, hlavně bohaté státy př. FRANCIE 
    C) urna – předproduktivních méně než seniorů a populace rychle stárne a je dlouhověká, některé bohaté země př. 
NĚMECKO  
 
Ve vyspělých zemích dochází ke snižování podílu dětí (pod 20 %) a naopak ke zvyšování podílu osob starších 65 let (12-15 

%). Tento proces se nazývá demografické stárnutí a má své další důsledky (např. posunování hranice důchodového věku). 
Pro vývoj populace je důležitý i počet žen v plodném (fertilním) věku od 15 do 45 let.  
Důležitým kritériem je i délka průměrného života pro obyvatele. Podle nich by se děti narozené v ČR v roce 2006 podle 
údajů OSN měly v průměru dožít 72,8 let u chlapců a 79,2 roků u dívek. Světový průměr činí 63,9 let u mužů a 68,4 let u žen.   
Nejdelší život tradičně odhady přisuzují Japoncům a to 78,9 let u mužů a 87,6 let u žen. Na čelných místech se umisťují i 
obyvatelé skandinávských zemí, Španělé, Italové či Kuvajťané. Nejhůře jsou na tom tradičně africké země. Nejkratší život 
mají Svazijci, v roce 2006 narození muži by se měli dožít 30,5 roku a ženy jen 29,4 roku!!!  
Kolik let se v průměru dožijí: rok 2006    Česko                    72,8 (M)      79,2 (F) 
                                                                  Slovensko              70,8             78,4 

                                                                  Švédsko                 78,4             82,8 
                                                                  Německo               76,2              81,9 
                                                                  Libye                     72,2             66,9 
                                                                  KLDR                    61,1             66,9 
                                                                  USA                       75,0             80,4 
                                                                  Kuba                      76,4             79,9 
                                                                  Haiti                       52,2             53,4 
                                                                 Svět                         63,9             68,4   

https://ekonomika.idnes.cz/duchod-penze-vek-024-/eko-zahranicni.aspx?c=A171206_145940_eko-zahranicni_tanc 
 

 
stav září 2007 



 
stav  červen 2007 
 
        

c) Složení obyvatelstva podle pohlaví 
 Přirozené biologické zákony způsobují, že je poměr pohlaví přibližně stejný. Úmrtnost má ale vliv na střední délku života, tj. 
počet let, kterých se člověk v průměru dožije po narození. Vyššího věku se dožívají ženy. Nejvyšší střední délky života (75-
80 let) se dožívají lidé ve vyspělých státech světa, nejnižší (40-50 let) v chudých rozvojových zemích. Rozdíly jsou také 
v počtu mužů a žen v jednotlivých státech a kontinentech. Např.Evropa má mírnou převahu žen, naopak muslimské země 
převahu mužů.  
 

Ke kulturním znakům patří:   
 

a) NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ 

 
Národnostní složení obyvatel je stanoveno na základě ekonomických, sociálních a kulturních principů a 

jednoznačné vymezení pojmu národ je velmi obtížné. Nejčastěji se národ definuje jako společenství lidí, které žilo a vyvíjelo 
se na společném území, vytvořilo společný jazyk, životní styl a kulturu. Nyní žije na Zemi přes 2000 národů a národností. 
Jejich rozlišování je však komplikované a jejich vymezení není jednoznačné (např. Rakušané, Švýcaři, Američané, Valoni, 
Walesané, Korsičané, u nás Moravané, Slezané, Rómové). 

V procesu formování národů hraje jednu z nejdůležitějších rolí jazyk. Jazyk tvoří základ pro vymezení národa. Ani 
to však není jednoznačné, existují případy, kdy jedním jazykem hovoří více národů (němčina, angličtina, španělština) a 

naopak, kdy jeden národ užívá více jazyků (např. Švýcaři). 
Rozlišujeme přes 30 základních jazykových skupin (rodin), přičemž asi 42 % lidstva hovoří jazyky indoevropské 

jazykové rodiny. Další rodinou jsou čínsko-tibetské, semitohabitské a altajské jazyky. 
Za světové jazyky se považují takové, se kterými se domluvíme v mnoha zemích. Nejužívanějším světovým 

jazykem je angličtina, dále pak francouzština a španělština. 
Pro používání jazyka, schopnost jím číst a psát, se používá pojem gramotnost lidí. Negramotnost (analfabetismus) 

tj. neschopnost čtení a psaní představuje jeden z největších problémů rozvojových zemí a ovlivňuje nepříznivě celkovou 
vyspělost těchto států. V současnosti je na světě asi 800 miliónů negramotných lidí. Jen v USA je to asi 14 mil. osob! 

Počet obyvatel podle mateřského jazyka (v miliónech k r.1997): čínština (1150), angličtina (400), španělština (300), 
hindština (290), arabština (200), ruština (190), portugalština (180), bengálština (180), francouzština (150) a japonština (120) 

 

 

b)  NÁBOŽENSTVÍ OBYVATELSTVA 
Nedílnou součástí lidské kultury je náboženství. Náboženské vyznání je určitý názor na svět, v němž významnou 

roli má představa o nadpřirozené bytosti ovlivňující přírodní dění a osud člověka. Představuje také systém chování, tradic, 
zvyků a představ, které jsou společné určité skupině lidí. Náboženství ve vývoji společnosti zastávalo jak kladnou, tak i 
zápornou roli a podstatným způsobem ovlivňovalo a ovlivňuje výchovu obyvatelstva a celkový charakter kultury dané 

oblasti. 



 
 

 
Nejvíce lidí se hlásí ke křesťanskému náboženství. V roce 2016 jej vyznávalo 2,2 miliardy obyvatel, což je 30 % 

světového obyvatelstva. Křesťanství má několik velkých náboženských organizací - církví. Je to monoteistické náboženství, 

prorokem byl Ježíš Kristus a svatou knihou je Bible. Největší z nich je římskokatolická církev (1092 mil., Vatikán, papež) 

 



 
 nejlidnatější katolickou zemí je Brazílie a nejvíce jich je na jihoamerickém kontinentě. Další křesťanskou církví je 

pravoslavná (125 mil.) v čele s patriarchou a je rozšířena především v Rusku a V Evropě, hlavním centrem je Moskva, dále 

církev řeckokatolická a řada protestantských církví asi s 375 mil. věřících (baptisté, evangelíci, kalvinisté, presbyteriáni, 

anglikáni, luteráni…). Hlavními poutními místy křesťanů jsou Řím, Jeruzalém, Moskva a Istanbul. 
Druhým největším náboženstvím je islám (muslimské náboženství - asi 1,59 mld., dle muslimů až 1,9 mld.). Jedná 

se opět o monoteistické náboženství. Prorokem byl Muhhamad a věřící se také označovali jako mohamedáni, dnes jsou to 
muslimové. Svatou knihou je Korán. Mají dva hlavní směry- sunnitský a šítský. Hlavními poutními místy jsou Mecca, 

Medina, Jeruzalém a Karbala. Islám je jednoznačně celosvětově nejrychleji rostoucí náboženství (v Evropě za deset let nárůst 
počtu věřících o 142 %). Nejlidnatější muslimskou zemí je Indonésie. Dalšími světovými náboženstvími jsou hinduismus 
(1004 mil.) a budhismus (503 mil.) Jsou to polyteistická náboženství a hlavním místem rozšíření je Asie. Jedním z 
nejstarších je židovské náboženství (judaismus, 14 mil.) s poutním místem Zdí nářků v Jeruzalémě. Dále jsou to čínská 

náboženství 400 mil.(taoismus, universalismus a konfucianismus) rozšířená nejen v Číně, animismus neboli přírodní 
náboženství s 240 mil. Věřících rozšířená hlavně v izolovanějších oblastech světa. Šintoismus- v Japonsku ( 60mil.) 

V poslední době se stále zvyšuje počet lidí hlásících se k některým novým náboženstvím nebo sektám (např. 
Mormoni, Adventisté, Svědci Jehovovi, Baháisté nebo Sikhové). Některé z nich jsou však pro svoji činnost veřejností 

odmítány (např. sekta Óm šinrikjó v Japonsku). 
Ve 20.století se řada lidí odklonila od náboženských představ a hodnot. Tento proces se nazývá sekularizace. 

Přispěl k ní rozvoj průmyslu a techniky, odluka církve od státu a ateistická propaganda v některých státech. Lidé, kteří se 
nehlásí k žádnému náboženství se označují jako ateisté (zcela odmítají víru) a bez vyznání (věří, ale nejsou v církvi). Je jich  
všech asi 910 mil. Nejvíce v KLDR, Číně, Mongolsku, ČR a Estonsku. 

 

C) K ekonomickým znakům patří: A - ZAMĚSTNANOST OBYVATELSTVA 

 
Pracující část obyvatelstva se označuje jako ekonomicky aktivní. 
Hospodářskou činnost lidské společnosti členíme na 4 základní sektory: 
- prvovýroba (primární hospodářský sektor): lov, rybolov, těžba dřeva a nerostných surovin, zemědělství, lesní a vodní 
hospodářství 
- druhovýroba (sekundární hospodářský sektor): průmysl, stavebnictví a nákladní doprava 
- služby (obslužný - terciérní hospodářský sektor): osobní doprava, rekreace, cestovní ruch, zdravotnictví, kultura, finanční 
hospodářství, obchod a další služby. 
 - kvartér ( služby spojené s vědou, výzkumem a vzděláním) 

- kvintér (hi-tech obory:  biotechnologie, nanotechnologie, IT technologie 
Počet ekonomicky aktivních obyvatel v jednotlivých hospodářských sektorech se stále vyvíjí a je odrazem rozvoje každého 
státu. V rozvojových státech nejvíce obyvatel pracuje v prvovýrobě, naopak v hospodářsky nejvyspělejších zemích ve 
službách. 
                                               B – MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI – to je podíl nezaměstnaných na počtu ekonomicky 
aktivních obyvatel. Celosvětově ji lze zjistit velmi obtížně, jedná se spíše o odhady, ale uvádí se že asi na stejné úrovni jako 
celková negramotnost.  V zemích vyspělého světa (1-3svět) dosahovala na počátku února roku 2010 počtu 220 mil. lidí. 
 

 

Pohyb obyvatelstva  
 
Rozlišujeme pohyb mechanický a přirozený. K MECHANICKÉMU pohybu je řazeno STĚHOVÁNÍ (MIGRACE) 
OBYVATELSTVA. Jedná se o změnu pobytu obyvatel. Vnitřní migrace je stěhování uvnitř státu a nejčastěji jde o stěhování 

z venkova do měst (tzv. proces urbanizace - poměšťování obyvatelstva). Vnější migrace je stěhování ze státu do státu.  
Mezistátní stěhování je nejvíce způsobeno hospodářskými, politickými a válečnými událostmi. Mezi největší migrace v 
historii patřilo stěhování do Ameriky a Austrálie. Obrovský pohyb lidí vyvolávají války. Např. ze střední a východní Evropy 
odešlo (bylo odsunuto) v letech 1945-47 téměř 15 mil. Němců (3 mil. z ČSR). Násilné přesuny obyvatel, politicky a etnicky 
motivované, probíhají dnes na území bývalé Jugoslávie a SSSR, v Africe a v některých zemích Blízkého východu. Tito lidé 
dostávají statut uprchlíků a jejich migrace je legální, na rozdíl od ekonomické migrace, které se státy brání a je většinou 
nelegální. 
Cílem především ekonomických migrantů z chudších oblastí jsou především vyspělé státy západní Evropy a S.Ameriky, dále 

pak Jihoafrická republika, Austrálie, bohaté ropné státy v Perském zálivu a některé státy J.Ameriky.  
Rozlišujeme emigraci (vystěhování) a imigraci (přistěhování). Stěhování v období dovolených a prázdnin, pracovní a studijní 
pobyty se považují za krátkodobou migraci. 
PŘIROZENÝ POHYB je ovlivněn počtem narozených a zemřelých za rok. Počet narozených se nazývá natalita 

(porodnost), počet zemřelých je mortalita (úmrtnost) a uvádí se v přepočtu na 1000 obyvatel dané oblasti. Obyvatelstvo se 
neustále obnovuje – reprodukce obyvatelstva. Je-li větší natalita než mortalita jedná se o přirozený přírůstek obyvatelstva 
(PP +) a naopak při převažující mortalitě se jedná o přirozený úbytek obyvatelstva (PP -). Podle charakteru přirozeného 
přírůstku obyvatelstva se dělí svět na dvě oblasti I. Většina zemí chudého Jihu, kde je roční PP asi 3 % a vysoká porodnost  
II. Většina zemí vyspělého Severu, kde je roční PP do 1 % a klesá porodnost.  Celkový přírůstek (úbytek) obyvatelstva 

vyjadřuje rozdíl mezi počtem narozených a přistěhovalých a počtem zemřelých a vystěhovalých obyvatel, kteří připadají na 
1000 obyvatel za rok. 

 


