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Definice
(podle Jacksona)

Politická geografie analyzuje politické fenomény 

(jevy) v prostorovém kontextu.

Geografické
prostředí

Politická
geografie

Politická
organizace

prostoru



  

Zařazení

Politická geografie je velice široká geografická disciplína, 
která v současnosti zažívá období prudkého rozvoje

Česká republika: Politická geografie se řadí do skupiny 
dílčích sociogeografických disciplín

USA: Politická geografie tvoří jednu ze tří hlavních oblastí 
geografie člověka (tzv. human geography) – kromě 
politické geografie do skupiny geografie člověka patří 
ještě ekonomická a sociální geografie



  

Historie

Historie politické geografie je poměrně krátká
Pojem politická geografie je převzatý z názvu knihy 

německého geografa a přírodovědce Friedricha 
Ratzela (1844 – 1904) Politische Geographie (München, 
1897)

Počátky politické geografie jsou dále spojeny se jmény 
Rudolf Kjellén (1864 – 1922) a Karl Haushofer (1869 – 
1946)

Po druhé světové válce se přesunulo těžiště politické 
geografie do Spojených států amerických (Saul Cohen, 
Nicholas Spykman, A.T. Mahan, Samuel P. 
Huntington /publikace Střet civilizací. Boj kultur a 
proměna světového řádu/)



  

Předmět studia

Rozložení politických sil 

v různých úrovních (hierarchizace moci: nadstátní až substátní)

v prostoru: v mezinárodním, makroregionálním (geopolitické 
postavení a integrace)

na regionální úrovni např. zázemí - podpora politických stran

Prostorová organizace politického života společnosti (územně 
správní organizace: státní správa a samospráva)

Přijímání politických rozhodnutí na různých úrovních a jejich 
realizace (jejich podmíněnost a podporu/legitimitu, geografické, 
regionální dopady)

Dopad politických rozhodnutí a aktivit v prostoru, na organizaci 
společnosti (horizontální i vertikální)



  

Základní metody

Hledání podobnosti forem – homologie
Hledání podobnosti funkcí – analogie
Klasifikace a vymezení typů politických 

jednotek – taxonomie, typologie



  

Aktuální problémy
Lokalizační konflikty – konflikty při 

prosazování kontroverzních staveb (jaderné 
elektrárny, dopravní cesty, komerční objekty), 
jednotlivé strany konfliktů (vláda, 
obyvatelstvo, zájmové skupiny, komerční 
lobby...)

Rozdělování bohatství – míra přerozdělování, 
přerozdělovací systémy

Územně správní organizace, státní správa a 
samospráva – financování, efektivita, 
demokratičnost, optimalizace...

Geografie voleb



  

Obory politické geografie

• Geopolitika
• Interpretace politické mapy (Politická 

diferenciace světa)
• Správní a administrativní členění
• Geografie integrace
• Geografie síly
• Geografie konfliktů
• Volební geografie (příští přednáška)
• Vexilologie



  

Geopolitika

Věda o hlavních typech mezinárodních politických 
regionů

Zabývá se aspekty a specifiky územního vývoje a 
politického rozvoje států (vytváření hranice vůči 
sousedům) ve vztahu k mezinárodní politice

Pojem geopolitika je v současnosti moderní a 
používaný velice široce

V současnosti se chápe především jako aplikovaná 
věda (nikoli jako pouhá teorie)

Další zdroj – Jiří Tomeš: Geopolitika – nástroj a 
proces politické organizace prostoru



  

Současné geopolitické rozdělení 
světa



  

Heartland

Teorie Halforda Mackindera



  

Karl Haushofer



  

Cohen



  

Interpretace politické mapy

• Politická diferenciace světa
• Studuje 

• politickogeografickou charakteristiku států
• politická a ekonomická seskupení
• vliv státní politiky na vytváření geografického 

prostředí



  

Politická mapa

• Generalizovaná mapa
• Obsahuje především 

hranice politických 
celků

• Polygony politických 
celků bývají barevně 
odlišeny (4CT)

• Ostatní prvky bývají 
potlačeny



  

Správní a administrativní členění

• Analýza státní správy
• Vývoj státní správy, 

správních a 
administrativních celků

• Vztahy centra a periferie



  

Geografie integrace, síly, konfliktů

• Geografie integrace – studuje nejrůznější integrační 
formy, procesy, důvody, klasifikace integrací

• Geografie síly – zabývá se souvislostmi ekonomického 
významu a vojenské síly, vojenskými doktrínami apod.

• Geografie konfliktů 

• jedná se o velice moderní a perspektivní část politické 
geografie

• studuje typologie, formy, příčiny, důsledky a 
perspektivy konfliktů ve světě



  

Vexilologie

• Z latinského vexilium = prapor 
římské jízdy

• Nauka o vlajkách, praporech, vlajkové 
etiketě, státních symbolech

• V současnosti tvoří státní symboly 
součást moderních atlasů



  

Vexilologie

• Z latinského vexilium = prapor 
římské jízdy

• Nauka o vlajkách, praporech, vlajkové 
etiketě, státních symbolech

• V současnosti tvoří státní symboly 
součást moderních atlasů

Kaznějov

Dobřany

NepomukEjpovice Rokycany



  

Vexilologie



  

Politicko-geografická diferenciace 
světa

Nejprve musíme zvolit 
principy (faktory) 
diferenciace, přičemž je 
vhodné vybrat si hlavní 
princip diferenciace a 
pro jemnější členění i 
několik vedlejších 
principů

Důležité principy:

• Ekonomický

• Ideologický

• Svobody (míry demokracie)

• Národnostní (etnický)

• Historicko-kulturní

• Náboženský

• Politicko-správní (klasické 
členění na nezávislé státy 
a závislá území)



  

Vlastnosti státu

Přesně vymezené území

Trvale bydlící obyvatelstvo

Přítomnost a funkčnost vlády (resp. systému 
moci, který zabezpečuje výkon potřebných 

funkcí)

Organizovaná (společná) ekonomika

Společný komunikační systém

Vlastnosti musí být vzájemně provázané – například obyvatelstvo se musí 
ztotožňovat s  ideou státu, s vládou apod.



  

Území státu = prostor, ne plocha

• Pevninské území státu, včetne vnitřních vodních ploch

• Geologický podklad

• Pobřežní moře (ne přilehlá zóna)

• Vzdušný prostor nad pevninskou částí i nad pobřežním 
mořem

• Zvláštní případy (území velvyslanectví apod.)



  

Kuriozita

Podle http://geography.upol.cz/predmety/KGG_ZPRG/KGG_ZPRG_02a.pdf



  

Charakteristiky území státu

Krajní body (pouze pevnina x včetně ostrovů)
Poloha (zeměpisné souřadnice)
Vzdálenost (S-J, V-Z)
Případně jiné osy (nejdelší osa, směry proudění, 

dopravy...)

Tvar území
Wagnerův index – poměr skutečné délky 

hranice území a obvodu kruhu se stejnou 
plochou

Koeficient teritoriální kompaktnosti – 
obrácená hodnota W.i.



  

ČR a sousední státy



  

Typy státních hranic

Přírozené (přírodní, 
etnické, historické)

Umělé

Nerespektování 
přírodních i kulturních 
hranic



  

Enkláva

Enkláva je pojem označující cizí území nebo 
jeho část, které se nachází na území vlastního 
státu a je jím zcela obklopeno.

Příklady:
Baarle-Hertog – belgické území v Nizozemí (celkem 

22 enkláv)
Baarle-Nassau – holandské území v Belgii
Isla Martin Garcia – argentinský ostrov v uruguajské 

části řeky La Plata



  

Příklady enkláv



  

Pobřežní fragmenty,
„praktické“ enklávy

Ceuta a Melilla

Gibraltar

Cabinda

Kaliningrad

Neum...

Vesnice Kleinwalsertal v 
Rakousku (spojení 
pouze s Německem)

Rakouské území 
Jungholz (obklopené 
Německem kromě 
vrcholu hory)

Prostupná enkláva mezi 
Irskem a Severním 
Irskem...



  

Neum

Cabinda

Kleinwalsertal JungholzKleinwalsertal

Irsko



  

Exkláva

Exkláva je pojmem, který označuje část 
vlastního území, které se nachází na území 
cizího státu (resp. cizích států) a je tímto 
(těmito) obklopeno.



  

Podmínky pro rozvoj států

• Přechod od samozásobitelství ke 
směnnému obchodu

• Vznik a vývoj jádrových oblastí 
(koncentrace osídlení)

• Vznik a rozvoj měst
• Vznik a rozvoj základní komunikační 

sítě
• Koncentrace kapitálu
• Rozvoj individuálního vědomí a 

skupinových zájmů
• Spojení etnického vědomí a politické 

aktivity (odpovědnosti), případně 
sociální stratifikace společnosti

První státy vznikaly 
již v dávné historie 
v oblasti údolí Nilu, 

Palestiny, 
Mezopotámie a 

povodí Indu



  

Nejstarší dosud fungující státy

Čína (vznik 1523 p.n.l.)

Etiopie (1000 p.n.l.)

Japonsko (660 p.n.l.)

Na evropském kontinentě 
mezi nejstarší státy patří:
Dánsko (kolem roku 800)
Švédsko (836)
Francie (843)

San Marino (855)
Velká Británie (1066, 

dobytí Británie 
Normany)

Portugalsko (1140)

Za první moderní stát (v 
dnešním smyslu slova) 
považujeme Spojené 
státy americké, které 
byly založeny v roce 
1776



  

Státy v roce 1800

V roce 1800 existovalo pouze patnáct nezávislých 
států, které se zachovaly dodnes v tehdejších 
hranicích – Čína, Etiopie, Japonsko, Dánsko, 
Švédsko, Francie, San Marino, Velká Británie, 
Portugalsko, USA

Andorra

Španělsko

Švýcarsko

Thajsko (Siam)

Nepál (1769)



  

Státy v 19. století

Dochází k masovému formování nových států 
především v Latinské Americe

V Evropě vznikají nové státní celky na etnickém 
principu (národní státy)

Nizozemsko
Belgie
Německo
Itálie

Řecko (1830)
Rumunsko (1877)
Srbsko (1878)
Bulharsko (1878, definitivně až 

v roce 1908)



  

Rozpad britského koloniálního impéria

Na přelomu 19. a 20. 
století došlo k rozpadu 
britského koloniálního 
impéria

Kanada (1867)

Austrálie (1901)

Nový Zéland (1907)

Jižní Afrika (1910)



  

Rozpad Rakouska-Uherska

Nová vlna vzniku 
evropských států

Po první světové válce

Československo
Polsko
Království Srbů, Chorvatů 

a Slovinců (v roce 1929 
se stát přejmenoval na 
Jugoslávii)

Rakousko

Maďarsko

Rumunsko

Další nové státy
Sovětský Svaz
Pobaltské republiky
Finsko



  

Další významná období

První etapa rozpadu koloniálních impérií (1944-
50)

Druhá etapa rozpadu koloniálních impérií 
(1956-65) – rok 1960 je nazýván rokem nezávislé 
Afriky

Rozpad socialistické soustavy na konci 80. let 
20. století



  

Politické podmínky
pro uznání nezávislosti státu

Suverenita (nezávislost, 
svrchovanost) státu

Mezinárodní uznání 
suverenity

Nejčastěji hovoříme o vzniku státu na etnickém (národním) 
základě, tzv. národní státy

I v současnosti existují tendence vytváření nových národních 
států, ale tyto tendence většinou nemají dostatečně silnou 
mezinárodní podporu (například Baskové, Kurdové, 
Tamilové, Tibeťané, Ujgurové, kavkazské národy...) – právo 
na sebeurčení se podřizuje tzv. vyšším zájmům (na druhou 
stranu, nerespektování nebo neustálé odkládání práva 
národa na samostatný stát často v historii vedlo k tragickým 
konfliktům)



  

Suverenita

Pod pojmem suverenita rozumíme nezávislost státu, 
resp. státní moci, na vnějších i vnitřních vlivech

Vnitřní suverenita znamená celkovou moc 
(zákonodárnou, soudní, normativní...) na vlastním 
území

Vnější suverenita spočívá v působení státu v 
oblastech mezinárodního práva



  

Státní území & státní moc

Jako státní území označujeme 
část zemského povrchu, včetně 
vodstva a prostoru nad ním i 
pod ním, který podléhá 
svrchovanosti konkrétního státu

Svrchovanost se vztahuje také na 
věci i osoby vyskytující se na 
daném území, včetně například 
podmořských kabelů, lodí a 
letadel s výsostnými znaky státu

Ke státnímu území řadíme také 
zastupitelské úřady v zahraničí

Státní moc lze definovat 
jako organizovanou 
veřejnou moc sloužící k 
řízení společnosti, v 
demokratických 
systémech k prosazování 
veřejných zájmů



  

Složky státní moci



  

Klasifikace státoprávních systémů

Ideologická báze
Komunistické režimy

Socialistické režimy

Demokratické režimy

Náboženské režimy

Ostatní absolutistické režimy

Jiné ideologie

Ultraliberální až anarchistické 
režimy

Koncepce 
stranických systémů
Jedna politická strana

Hegemonní politická strana

Převažující politická strana

Dvě politické strany

Omezený pluralismus

Extrémní pluralismus

Atomizovaný pluralismus



  

Komunistické režimy

Ortodoxní komunistické diktatury
Jde o vládu úzké skupiny lidí nebo jednotlivce (diktátora), 

který je údajným zástupcem proletariátu
Ideologickým základem takových režimů bývá modifikace 

marxisticko-leninského učení, například maoismus



  

Socialistické režimy

Významnou roli hraje komunistická (dělnická, 
socialistická) strana a systém kolektivismu

Typické je potlačování lidských práv, omezování trhu, 
rozsáhlé zásahy státu a rozsáhlý státní sektor

V současnosti zřejmě nenajdeme žádný typický 
socialistický režim, v minulosti to byly některé mírnější 
režimy ve východním bloku, například Maďarsko nebo 
Polsko v 80. letech 20. století



  

Demokratické režimy

Systémy založené na myšlenkách a principech volného 
trhu, individuální svobody a odpovědnosti

Dříve se označovaly jako kapitalistické nebo buržoazní 
režimy

Například státy Evropské unie, většina států Severní a 
Jižní Ameriky, státy Austrálie a Oceánie...



  

Náboženské režimy

Islámské státy založené na tradičním právu šaríja

Systémy kombinující uvedené prvky (tzv. systémy třetí 
cesty) – do této skupiny můžeme zařadit pragmatické 
autoritativní režimy nebo tzv. korporativistické režimy 
(např. Mussoliniho typ fašismu)

V současnosti do této skupiny řadíme také některé státy 
s komunistickým (socialistickým) režimem a tržními 
prvky – Čína, Laos, Vietnam



  

Ostatní absolutistické režimy

Jsou většinou založeny na nedotknutelnosti vládce

Označují se také jako absolutistické nebo autoritativní 
režimy

Ke státům s absolutistickými režimy patří například 
Saudská Arábie

Ke státům s autoritativními režimy řadíme například 
Bělorusko



  

Jiné ideologie

Například rasismus (apartheid), fašismus, kastovní 
systém apod. 

V současnosti se nesetkáme s typickým představitelem 
tohoto směru

V minulosti šlo například o Jihoafrickou republiku, Chile 
nebo Kambodžu

Existují ovšem některé státy, které částečně diskriminují 
vlastní obyvatelstvo minoritních národů, například 
omezování občanů hlásících se k ruské národnosti v 
Lotyšsku nebo Estonsku



  

Klasifikace podle koncepce 
stranických systémů

Autorem je italský geograf Giovanni Sartori (1976)

Rozděluje stranické systémy na soutěživé a 
nesoutěživé

Celkově je vytvořeno sedm základních skupin



  

Systém jedné politické strany

Pro tento systém jsou charakteristické represivní 
formy vlády – vlastní politické strany jsou většinou 
zakázány; pokud probíhají volby, pak jsou většinou 
formální nebo zmanipulované

Rozlišujeme podtypy
Totalitární (totalitní; vláda ideologie jedné strany)
Autoritativní (systém založený na konkrétní 

osobnosti, menší ideologický náboj)
Pragmatický (vláda „osvíceného“ diktátora)

Saudská Arábie, Bělorusko, KLDR, Kuba



  

Systém s hegemonní pol. stranou

Existují neplnohodnotné strany (například v 
Československé socialistické republice strany 
Národní fronty)

Podtypy – ideologicko-hegemonní, pragmaticko-
hegemonní

Bývalá ČSSR, NDR; částečně Mexiko



  

Systém s převažující pol. stranou

Existují svobodné volby a korektní politická soutěž 
(patří již mezi soutěživé systémy), ale v praxi 
dochází k dlouhodobé nadvládě jedné strany

Dříve Japonsko, Norsko, Švédsko nebo Indie



  

Systém dvou politických stran

Existují dvě velké politické strany

V některých případech je doplňují menší politické 
strany (nejčastěji jedna strana) – získávají hlasy 
voličů z okraových částí politického spektra

Velké politické strany ve volbách soupeří o hlasy 
centristických voličů

Například USA



  

Omezený (umírněný) pluralismus

Politická soutěž tří až pěti stran

Poměrně stabilní politický systém

Charakteristická je tvorba alternativních koalic, 
nevýhodou bývá existence extrémistických stran 
napravo i nalevo od politického středu

Nizozemsko, Norsko, Německo, Island



  

Atomizovaný pluralismus

Politický chaos, bez výrazných systémových prvků

Situace často ústí v radikální řešení pomocí 
nedemokratických prostředků

Rusko



  

Extrémní (polarizovaný) 
pluralismus

Existence šesti až deseti politických stran

Vede k roztříštěnosti politického spektra

Charakteristické znaky: chronická nestabilita, silné 
postavení středových stran, komplikované politické 
strany
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