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Státní hranice 

Státní hranice jsou myšlené čáry definující vnitřní území státu.  

Hranice států vznikají buď přirozeně, tzn., že jsou dány přírodou – tvoří je řeky, 

hřebeny pohoří, mořské pobřeží – přírodní hranice (i když ke státu patří i část 

moře tzv. pobřežní vody). Uměle vytvořené hranice, tvoří většinu hranic, 

vytvořil je člověk a vznikly historicky – z hranic panství, na základě mírových 

smluv válčících států, dle rozšíření národů, dohodami koloniálních mocností… 

(některé hranice jsou zcela rovné a kopírují rovnoběžky či poledníky).    

Území státu je buď souvislé, nebo nesouvislé – je rozděleno na více území, 

anebo může být i celé obklopené jiným státem.  

Státy mohou být uvnitř rozdělené na další samostatné celky – federativní státy, 

nebo tvoří jen jeden celek – unitární státy. Jednotlivé části federativních států 

mají své vlády, parlamenty… , které jsou do různé míry podřízeny vyšším 

federativním orgánům a společné hlavě státu, které většinou sídlí v hlavním 

městě.  Unitární státy mají jedinou vládu a hlavu státu. 

Úkoly:  

 1) Zjisti příklad dlouhé zcela rovné hranice mezi dvěma státy. Napiš 2 příklady 

sousedních států s tímto typem hranice a zapiš do sešitu. 

 2) Území, kterého státu je zcela obklopené jediným státem? Zjisti alespoň 

1 takovýto stát. 

 3) Vyhledej a napiš alespoň 1 stát, jehož území není souvislé, tzn., že je 

rozdělené na více území, která spolu nesouvisí. 

 4) Jaký je největší unitární stát světa a napiš 3 příklady federativních států. 

 5) Vyhledej v učebnici příklady názvů, které se používají pro dílčí země 

federativních států. 

Dobrovolný úkol: ČR je státem unitárním nebo federativním? Jakým byla ČSFR 

(před 1993)?  
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Forma vlády 

Dělení státních zřízení států neboli forem vlád, posuzuje se z mnoha úhlů: 

Z hlediska hlavy státu – se státy dělí na republiky a monarchie. V republikách 

je hlavou státu prezident, který je pravidelně volen, v monarchiích je hlavou 

státu panovník – král, císař, kníže, sultán…, který většinou své panovnictví dědí. 

Podle rozdělení státní moci, se mohou formy vlády dále dělit: 

 Republika – nejčastější formou vlády je prezidentská republika (nebo 

poloprezidentská) – šéfem vlády i hlavou státu je prezident. Parlamentní 

republika – šéfem vlády je premiér, prezident má jen reprezentativní úlohu.  

 Monarchie – v současných monarchiích je většinou moc panovníka omezena 

ústavou a zástupci v parlamentu – konstituční monarchie (nebo 

parlamentní). V absolutních monarchiích není moc panovníka omezena.   

Podle způsobu prosazování vládní moci může být stát: 

 Demokratický – na moci státu se podílejí občané pomocí svobodných voleb, 

a to buď přímo – přímá demokracie (zákony schvalují přímo občané) nebo 

prostřednictvím volených zástupců – zastupitelská demokracie. 

 Autokratický – moci má jednotlivec nebo určitá skupina lidí – monarchie 

(vládne panovník), aristokracie (vládne šlechta), diktatura (jedinec nebo 

skupina si vynutí moc silou), totalita (hlubší forma diktatury – moc ovládá 

všechny oblasti života obyvatel – politická strana či náboženská skupina). 

Úkoly: :  

 1) Najdi v učebnici státy s formou vlády: 

 - Absolutní monarchie (1 stát): 

 - Konstituční monarchie (3 státy): 

 - Republika (3státy): 

 2) Jaké státní zřízení je ve Vatikánu a kdo je hlavou státu? 

 3) Zjisti v učebnici na jakém kontinentě je nejvíce diktatur? 

 4) Ve kterém státě má dominantní roli jen jedna politická strana (totalitní 

stát)? Existuje na světě ještě nějaký takový opravdu, jestli ano, tak který? 

 

Dobrovolný úkol: Zkus zjistit, jakou formu vlády měl tzv. východní blok 

 v Evropě před rokem 1990?
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