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Evropské mikrostáty a jejich specifika – nejen v bezpečnostní oblasti  
 
Abstrakt 
 
Studie pojednává o bezpečnostních systémech některých nejmenších zemí v Evropě,  
s důrazem na poznatky využitelné pro Českou republiku. Poukazuje na specifika 
bezpečnostních systémů malých států s předpokládanou absencí některých funkcí, existencí 
„integrovaných“ institucí, závislostí či participací na sousedních větších zemích, obtížné 
zastupitelnosti specializovaných expertů. V úvodu jsou vybrána kritéria, podle kterých se 
porovnávají nejmenší státy (základní údaje a srovnání nejmenších států v Evropě, informace 
o teritoriu, obyvatelstvu a členství v nadnárodních strukturách). 
 
Klíčová slova 
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Summary 
 
The study discusses the security systems of some of the smallest countries in Europe, with 
an emphasis on knowledge useful for the Czech Republic. It also points out the specifics of 
security systems with presumed absence of certain functions, the existence of "integrated" 
institutions, dependence on larger neighboring countries, as well as difficult replaceability of 
specialized experts. At the beginning are mentioned selected criteria and basic data and 
comparison of the smallest countries in Europe (territory, population and membership in 
international structures). 
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Úvod 
 
Tato studie představuje úvod do problematiky „malých“ bezpečnostních systémů (absencí 
některých funkcí, existencí „integrovaných“ institucí, závislost či participací na sousedních 
větších zemích, obtížnou zastupitelností specializovaných expertů). V této souvislosti jsou 
pokládány zejména otázky:1 
 
 Jakým způsobem fungují bezpečnostní systémy malých zemí či regionů? 
 Jak funguje zajištění bezpečnosti obyvatel základními složkami bezpečnostního systému 

a zapojení veřejnosti do tohoto systému? 
 Zapojení okolních zemí do bezpečnostního systému těchto malých států? 
 Jaké jsou slabiny a naopak silné stránky těchto systémů? 
 Jaké poznatky jsou využitelné v rámci České republiky? 
 
Jak definovat „malý“ stát? 
 
Na tomto místě se nabízí otázka, které státy je možné – alespoň v rámci Evropy chápat jako 
„malé“? V řadě zdrojů lze narazit na tautologické či relativně „pružné“ definice, hovořící  
o tom, že například mikrostát definován jako „malý stát rozkládající se na extrémně malé 
ploše a/nebo s nízkým počtem obyvatel“.2 Jedná se tak o entitu, jež sice splňuje kritéria 
„státu“ a která je současně malých rozměrů. Státy bývají rozděleny na základě jejich velikosti. 
Glassner i Otok dělí státy na obrovské, velké, střední, malé a velmi malé3. Zároveň oba autoři 
rozlišují mikrostáty, jako ty nejmenší státy, a ministáty, které představují státy větší než 
mikrostáty, ale zároveň spadající do skupiny malých států. V rámci studie jsou použity 
následující kritéria:4  
 

                                                           
1
 KOZÁK, Stanislav; KRULÍK, Oldřich. Bezpečnostní systémy nejmenších evropských zemí I: Úvod. Bezpečnostní 

sbory. 2014, č. 3. 
http://bezpecnostni-sbory.wbs.cz/clanky/3_2014/bezpecnostni_systemy_nejmensich_evropskych_zemi.pdf 
2
 “Microstate: tiny nations with an extremely small area and/or population.” 

3
 U prvních tří kategorií se Glassner i Otok shodují na rozměrech území. Obrovské státy pokrývají 2,5 milionů 

km
2
 a více, velké 350 000 až 2,5 milionu km

2
, střední 150 000 – 350 000 km

2
. Glassner  malé státy definuje od 

25 000 – 150 000 km
2
, zatímco Otok tuto kategorii omezil 30 000 – 150 000 km

2
. Poslední kategorie – velmi 

malé státy – je u Glassnera i Otoka vymezena spodní hranicí kategorie malých států. 
4
 Mnozí autoři rozlišují mikrostáty (úplně nejmenší státy, často městské státy nebo malé ostrovy) a ministáty, 

které jsou sice větší či lidnatější než mikrostáty, ale zároveň spadající do skupiny malých států (tedy méně než  
1 000 km

2
 rozlohy a/nebo méně než 500 000 obyvatel). 

GLASSNER, Martin, Ira, Political Geography, John Willey & Sons Inc., New York; Chichester; Brisbane; Toronto; 
Singapore 1993, s. 66. 
ECCARDT, Thomas. Secrets of the Seven Smallest States of Europe. New York 2005, ISBN 0-7818-1032-9. 
OTOK, Stanisław, Geografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000, s. 75 až 76. 
HARTSHORNE, Richard, Morphology of the State Area: Significance for the State. Essays in Political Geography 
(FISHER, Charles, A. ed.), Methuen and Co. Ltd., London 1968, s. 27-32. 
Poznámka: Specifický pohled na téma mohou přestavovat „Hry malých států Evropy“, kde spolu zápolí tyto 
země: Monako, Kypr, Andorra, Malta, Lucembursko, Island, Lichtenštejnsko, San Marino. 
Games of the Small States of Europe. Wikipedia.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Games_of_the_Small_States_of_Europe   
Games of the Small States of Europe. European Volleyball Confederation. 
http://www.cev.lu/MultiSportEvent-Area/GSSE.aspx 
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Populace (v absolutních číslech) respektive hustota zalidnění (poměr počtu obyvatel  
k rozloze). Většina akademiků o „malém“ státě hovoří jako o tom, jehož populace je menší 
než 500 000 osob. Lidnatost obyvatel ovlivňuje velikost a funkčnost bezpečnostního 
systému. Státy s vysokou hustotou zalidnění obvykle jednak udržují mnohem početnější 
bezpečnostní systém (ve smyslu počtu bezpečnostního personálu na 1 000 obyvatel), jelikož 
se předpokládá, že lidé žijící na hustě osídlených územích jsou více zranitelní (například 
trestnou činností či sociálními nepokoji). Z hlediska kritéria lidnatosti, lze konstatovat, že 
(alespoň teoreticky) nejhustěji osídleným územím je stát Monako. Příčina tohoto extrému je, 
že se jedná o daňový ráj a spousta osob a firem zde uvádí adresu trvalého pobytu či sídla, ale 
fyzicky se zde nezdržují. Naopak takové Grónsko se vymyká druhým extrémem, tedy 
nejnižším mírou hustoty zalidnění ze sledované skupiny. To je zapříčiněno malým počtem 
obyvatel na velké rozloze území kde hlavní roli hraje fakt polohy tohoto ostrova na dálném 
severu. Pouze 15 % území je trvale bez ledu (v blízkosti pobřeží), zbytek území pokrývá led, 
který je druhým největším ledovcem na světě po ledovci Antarktickém. 
 
K počtu obyvatel je potřebné též přiřadit rozmístění obyvatel a počet přechodných obyvatelů 
včetně turistů a typ urbanizace území. Nízký počet obyvatel může být problematický ohledně 
obsazení specializovaných míst bezpečnostních pracovníků. Specializovaná místa by mohla 
zůstat neobsazená a bezpečnost u těchto specializací by mohly zajišťovat okolní státy. 

 
Rozloha území jednotlivých států či teritorií. Většina akademiků o „malém“ státě hovoří jako 
o tom, jehož rozloha je menší než 1 000 km2. Podle některých tvůrců a badatelů, teprve od 
rozlohy území nad cca. 1 000 km2 jsou státy z velké části samostatné bez jakéhokoliv 
omezení jejich samostatnosti. Rozloha území hraje také podstatnou roli v bezpečnostním 
systému daných států, které musí přihlédnout k velikosti a členitosti území na kterém se 
státy nachází. Je patrné, že velmi malé státy si nemohou dovolit udržovat celý bezpečnostní 
systém z hlediska finanční nákladnosti a proto se uchylují k participaci s okolními většími 
státy nebo slučují některé prvky bezpečnostního systému (například armádu s policií). 
V případě menší rozlohy státu je (alespoň teoreticky) na druhou stranu zajištění bezpečí 
území výrazně snazší, než velkého území a i logisticky je jednodušší přemístit síly na 
potřebné místo. 
 
Je třeba zároveň posoudit ohraničení státu (délku a strukturu hranic – moře, pevnina, hory, 
řeky), členitost území, polohu státu a jeho případná další specifika. Jak již zaznělo, Grónsko je 
největší ostrov na světě, ale jen 15 % jeho území (asi o velikosti Norska) není trvale 
zaledněno a zbytek tvoří souvislá ledovcová plocha, která je takřka neobyvatelná, až na 
několik výjimek ve formě badatelských stanic a zařízení vojenského charakteru. 
 
Pro porovnání lze uvést rozlohu hlavního města České republiky – Prahy, která činí 496 km2.5 
Z tohoto je patrné, že spousta měst v České republice je rozlohou větší než některé země 
světa.6 
 

                                                           
5
 O městě. Portál hlavního města Prahy. http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/mestske_casti/index.html 

6
 References Guide to Country Comparisons. Central Intelligence Agency.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/rankorderguide.html 
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O kom bude řeč? 
 
Náš přehled se přitom nebude věnovat „pouze“ státům, o jejichž nezávislosti 
(mezinárodněprávním uznání a suverenitě, vyplývající i ze členství v řadě nadnárodních 
organizací) není véceméně sporu (do této skupiny nakonec spadá zřejmě jen Lichtenštejnsko, 
nakolik je to země úzce navázaná na sousední Švýcarsko), ale i de facto protektorátům 
(Monako – protektorát Francie, San Marino a Vatikán jako území se specifickými vztahy 
k Itálii), autonomním oblastem (Faerské ostrovy a Grónsko – autonomní oblasti Dánska), 
korunním dependencům (feudální rezidiua, léna vládnoucí rodiny ze Spojeného království: 
Ostrov Man, Jersey a Guernsey – dohromady zvané Normanské ostrovy) či koloniím 
(Gibraltar, kolonie Spojeného království). Pokud to bude jen trochu možné, na řadu se 
dostanou i zcela bizarní případy, jakými je Severokyperská republika (závislá na Turecku), 
Špicberky (součást Norska), Suverénní základny Spojeného království na Kypru (Akrotiri  
a Dhekelia) či „Karibské Nizozemsko“ (tedy jak název napovídá, turbulentní součást 
Nizozemska v Karibiku). 
 
Poznámka: Studie zcela programově pomíjí některé případy, které do sledované kategorie 
sice spadají, ale byla jim již věnována pozornost v samostatných studiích: Lucembursko, 
Malta a „Jižní“ Kypr (členské státy Evropské unie), Černá Hora nebo Moldavsko.7 
 
 populace rozloha hustota 

zalidnění 
členství 

v Evropské 
unii 

členství 
v NATO 

členství 
v Schen-

genu 

členství  
v „euro-

zóně“ 

Monako 36 371 2 18 005 NE NE de facto 
ANO 

ANO 

Jersey 
(korunní dependence)  

97 857 (2013) 118,2 819 NE NE NE NE 

Guernsey 
(korunní dependence)  

65 345 78 838 NE NE NE NE 

San Marino 32 676 61,2 531 NE NE de facto 
ANO 

ANO 

Vatikán 836 (2012) 0,44 1 877 NE NE de facto 
ANO 

ANO 

Lichtenštejnsko8 36 281 (2011) 160 216 NE NE ANO NE 

Andorra9 85 082 468 143 NE NE NE de facto 
„freerider“ 

Ostrov Man (korunní 
dependence) 

84 655 572 148 NE NE NE NE 

Severní Kypr10 294 906 3 355 86 de facto NE  NE NE 

Faerské ostrovy (autonomní 
oblast Dánska) 

49 267 1 395 35 NE ANO NE NE 

Island11 321 857 103 000 3,1 NE ANO ANO NE 

                                                           
7
 Microstate. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Microstate. 

8
 KRULÍK, Oldřich. Lichtenštejnsko: Jednočlenné sbory. Pražský strážník. 2011, č. 10, s. 22 až 23. bez ISSN. 

KRULÍK, Oldřich, Rámec podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti: Lichtenštejnsko. ASIS Česká republika, 2011, 
Praha. http://www.asiscz.org/clanky-asis. 
9
 Malý vnitrozemský stát, de facto poloprotektorát Španělska a Francie. 

KRULÍK, Oldřich, Andorra: Na pokraji zrušení. Pražský strážník, 2011, č. 9, s. 24 až 25. bez ISSN. 
10

 Statistiky viz rovněž: KRULÍK, Oldřich, Ideální rozloha policejního mezičlánku: mýty a evropská realita (2. část). 
Policista, 2011, č. 11, příloha, s. I až XII, ISSN  1211-7943. 
11

 KRULÍK, Oldřich; LOUDOVÁ, Barbora, Island: Země netradičních bezpečnostních řešení. Bezpečnostní teorie  
a praxe, 2011, č. 3, s. 115 až 132. ISSN 1801-8211. 
LOUDOVÁ, Barbora; KRULÍK, Oldřich, Island: Malý, ale efektivní policejní sbor. Bezpečnostní teorie a praxe, 
2010, č. 3, s. 121 až 136. ISSN 1801-8211. 
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Grónsko (autonomní oblast 
Dánska)12 

56 370 2 166 086 0,026 NE ANO NE NE 

Gibraltar 29 752 (2011) 6,8 4 179 ANO ANO ANO NE 

Špicberky 2 642 (2012) 61 022 0,043 NE ANO NE NE 

Suverénní základny  
na Kypru 

34 500 254 136 de facto ANO de facto 
ANO13 

NE částečně14 

Karibské Nizozemsko 
(Bonaire, Saba, Sint 
Eustatius) 

21 133  328 64 přechodné 
období 

zřejmě NE NE částečně15 

Aruba (součást 
Nizozemského království) 

101 484 
(2010) 

178,91 567 NE zřejmě NE NE částečně16 

Curaçao (součást 
Nizozemského království) 

142 180 444 319 NE zřejmě NE NE částečně17 

Sint Maarten (součást 
Nizozemského království) 

37 492 34 1 101 NE zřejmě NE NE částečně18 

Athos 1 810 336 5,4 de facto NE de facto 
ANO 

de facto 
ANO 

de facto ANO 

Podněstří 505 000 4 163 124 NE NE NE NE 

Abcházie 243 000 8 660 28 NE NE NE NE 

Jižní Osetie 51 500 3 900 13 NE NE NE NE 

Česká republika  10 513 209 
(2012) 

78 866 134 ANO ANO ANO NE 

 
Co se týče zdrojů informací, vzhledem ke skutečnosti, že o tématu existuje jen zlomek 
tištěných podkladů, je v maximální míře využíváno relevantních internetových odkazů 
(s důrazem na veřejné instituce). 
 
Vztahy s nadnárodními institucemi 

 
Nejmenší země či území obvykle nedisponují početným zastoupením v zahraničí nebo 
u mezinárodních institucí. 

                                                                                                                                                                                     
KRULÍK, Oldřich, Island – země, kde hasiči řídí sanitky. 112, 2011, č. 5, s. 31 až 33. ISSN 1213-7057. 
KRULÍK, Oldřich, „Top Gun“ v Keflavíku – co o něm víme? Naše vojsko – Military Revue, 2011, č. 11, s. 48 až 49. 
ISSN 0027-8211. 
KRULÍK, Oldřich, Rámec podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti: Island. ASIS Česká republika, 2011, Praha. 
http://www.asiscz.org/clanky-asis. 
12

 Facts about Greenland. Government of Greenland. http://naalakkersuisut.gl/en 
13

 Útok na základny by byl pro Alianci chápán jako cassus belli. 
14

 Vedle eura je používána britská libra. 
15

 Vedle eura je používán americký dolar. 
16

 Vedle eura je používán americký dolar. 
17

 Vedle eura je používán americký dolar. 
18

 Vedle eura je používán americký dolar. 
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Ilustrace: Přehledy respektive grafy k tématu, zahrnující některé z uvedených zemí a území. 
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Základní údaje a srovnání tří vybraných nejmenších zemí v Evropě 
 

V rámci této pasáže jsou podrobněji porovnány tři útvary: San Marino, Monako  
a Gibraltar:19 
 

 San Marino (malý stát bez přístupu k moři, se specifickou a relativně naddimenzovanou 
bezpečnostní komunitou a významným cestovním ruchem „pro širší veřejnost“). 

 Monako (městský stát na pobřeží, de facto protektorát Francie, mondénní letovisko, 
daňový ráj). 

 Gibraltar (kolonie Spojeného království, nacházející se pod tlakem sousedního Španělska, 
území, kde je významným fenoménem námořní obchod). 

 
Ačkoliv rozloha těchto zemí je velice malá, tak počet obyvatel odpovídá velikosti středního 
města. Z tohoto vyplývá, že se jedná o země, kde je hustota obyvatelstva velice vysoká  
a stejně jako podíl urbanizace země. V případě Monaka a Gibraltaru je urbanizace 100 %  
a v případě San Marina je to 90,4 %20, přičemž pro srovnání je v České republice urbanizace 
73 %.21 Co se týče hustoty zalidnění, tak Monako má hustotu zalidnění 15 267 obyvatel/km2, 
což z něj činí druhou nejhustěji zalidněnou zemi na světě. Příčina tohoto extrému je mimo 
jiné ta skutečnost, že se jedná o daňový ráj a spousta osob a firem zde má adresu trvalého 
pobytu, ale fyzicky se zde nezdržují. Gibraltar 4 179 obyvatel/km2 a San Marino vykazují 
hustotu zalidnění 531 obyvatel/km2.22 Pro porovnání hustota zalidnění hlavního města Prahy 
činí 2 534 obyvatel/km2.23 
 
Ve vztahu ke těmto třem příkladům zaznívají následující hypotézy: 
 

 Hypotéza č. 1: Bezpečnostní sbory nejmenších zemí a území budou ve srovnání  
s „většími“ a lidnatějšími zeměmi vykazovat určitá specifika. Bude zde například zřejmě 
pravidlem absence některých funkcí nebo složek, respektive integrace jejich úkolů do 
několika málo těles. 

 Hypotéza č. 2: Bezpečnostní sbory nejmenších zemí obvykle „parazitují“ na větších 
zemích, které nad nimi převzaly určitý patronát či přímo protektorát. 

 Hypotéza č. 3: „Personální“ politika těchto zemí v bezpečnostní oblasti je často napjatá. 
Pravidlem je obtížná zastupitelnost specializovaných expertů (pyrotechnici, atd.) při 
odchodu do výslužby, do civilu, nebo při zranění a úmrtí.24 

 Hypotéza č. 4: Komunikace těchto území s Českou republikou, nejenom co se týče 
bezpečnostní agendy, bude spíše omezená nebo zprostředkovaná většími zeměmi. 

                                                           
19

 Microstate. Entropy Site. http://entropysite.oxy.edu/microstate/ 
20

 Státy podle míry urbanizace. Zemepis.com. http://www.zemepis.com/urbanizace.php 
21

 Land Area. World Bank. http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2 
22

 Population Density. World Bank. http://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST 
23

 NĚMEC. Michal. Hustota osídlení ve vybraných evropských městech. Arnika; Odbor strategické koncepce 
Útvar rozvoje hlavního města Prahy. 2011. http://arnika.org/soubory/dokumenty/mesta/ 
uzemni-plan/uzemni_studie/Hustota_osdlen_ve_vybranch_evropskch_mstech_prezentace.pdf 
24

 Government of Andorra. http://www.govern.ad/  
The Principality of Andorra Police Forces. http://www.policia.ad/ 
El Cos de Bombers. http://www.bombers.ad/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. Mgr. Stanislav Kozák; Bc. Jiří Škopán, 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Evropské mikrostáty a jejich specifika – nejen v bezpečnostní oblasti (2016_A_01) 

 

 
8 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Vztahy s nadnárodními strukturami 
 
Evropská unie: Jeden z vybraných příkladů není samostatným suverénním státem a touto 
zemí je Gibraltar. Gibraltar je součástí Spojeného království, které je členem Evropské unie 
(Společenství) od roku 1973. Z toho plyne, že i Gibraltar je de facto členem Evropské unie.25 
Zcela samostatnými zeměmi jsou pouze San Marino a Monako. Tyto státy nejsou členy Unie, 
ale s Unií „pěstují“ zvláštní vztahy. Obě tyto země jsou úzce spjaty s okolními zeměmi 
(Francie – Monako, San Marino – Itálie), a skrze ně přijímají některé politiky Evropské unie. 
Jsou například členy euro-zóny a razí vlastní euromince, a ačkoliv nejsou členy Schengenu, 
tak jejich hranice s okolními státy a s tím i s celou Evropskou unií jsou otevřené. 
 
Severoatlantická aliance: San Marino, ani Monako nejsou členy severoatlantické aliance, 
avšak mají úzkou spolupráci ve sousedními zeměmi Francií a Itálií. U Monaka je to na základě 
úmluvy s Francií a u San Marina s Itálií. Jelikož je Spojené království jako jedna ze 
zakládajících zemí od roku 1948 členem Aliance, tak z tohoto důvodu i Gibraltar jako jeho 
součást, je integrální součástí operačního prostoru Aliance. Specifickou otázku představuje  
i to, zda dané území disponuje vlastní armádou. 
 

 Gibraltar má strategickou polohu a byl na ní neustále  činěn tlak sousedního Španělska, 
které si na území dělá nárok. Z tohoto důvodu je přítomnost vojska na území již od roku 
1713. Nyní zůstává na Gibraltaru velitelství britských jednotek Gibraltar.26 Královský 
Gibraltarský regiment a Královská Gibraltarská námořní rota čítají obvykle 7 lodí.  

 Monako: za obranu je odpovědná na základě úmluvy Francie, ale i přesto zůstávají 
v Monaku dvě malé vojenské jednotky. První chrání prince a justiční systém (119 vojáků). 
Druhá je zodpovědná za civilní ochranu a je též určena pro hašení požárů (je především 
zřízena na boj proti požárům všeho druhu, avšak jejím úkolem je též vývoj krizových 
situací v zemi, ochrana během sportovních utkání a při závodech Formule 1). Obě 
jednotky jsou vybaveny lehkými zbraněmi (M16, M4, Glock 17).27 

 San Marino: Tento stát je neutrální a přesto si udržuje na svém území vlastní vojenský 
sbor. V zemi není povinná vojenská služba, stejně jako v Monaku a Gibraltaru. Občané 
země se však mohou stát součástí vojenského sboru. Vojenské sbory jsou spíše 
symbolické a odkazují na historii země. První je tzv. Banda militare, vojenská hudba.28 
Dalším je Guardia del consiglio, Stráž rady, jež se skládá hlavně z dobrovolníků a jejím 
úkolem je ochrana vladaře a Velké rady. Nyní jsou její úkoly spíše ceremoniální, ačkoliv 
členové procházejí plný vojenský výcvik. Dalším úkolem je stráž během parlamentního 
zasedání. Poslední jednotkou je dělostřelecká jednotka, la Guardia di Rocca-Artiglieria. 
Hlavním úkolem jednotky je střílení salv z děl při oficiálních ceremoniích.29 

                                                           
TAAGHOLT, Jørgen; HANSEN, Jens Claus. Greenland: Security Perspectives. Arctic Research Consortium of the 
United States. http://www.arcus.org/publications/downloads/greenland.pdf  
Forsvaret: Gronlands Kommando. http://forsvaret.dk/glk/Pages/default.aspx 
25

 Gibraltar News from Panorama. Panorama Gibraltar. http://www.panorama.gi/archive/040223/updates.htm 
26

 The British Army in Gibraltar. British Army. http://www.army.mod.uk/operations-deployments/22730.aspx 
27

 Corps des Sapeurs-pompiers. Gouvernement Princier. http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-
Institutions/Le-Gouvernement/Departement-de-l-Interieur/Corps-des-Sapeurs-pompiers 
28

 Banda Militare della Repubblica di San Marino. http://www.bandamilitaresanmarino.org/ 
29

 Guardiadel Consiglio. http://www.guardiadelconsiglio.sm 
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Shrnutí dosavadních zjištění 
 

Na základě dosavadních zjištění je zřejmé, že sledované příklady (země či území) vykazují 
řadu podobností i odlišností, včetně velmi specifických jevů, typických právě pro nejmenší 
státy světa. Následující tabulka se pokouší telegraficky shrnout některé stěžejní proměnné ve 
sledované oblasti: 

 
 Gibraltar Monako San Marino Česká 

republika 

rozloha (km
2
) 6,5 2,02 61 78 867

 

počet obyvatel 29 258 30 535 33 020 10 644 842 

hustota zalidnění (obyvatel/km
2
) 4 501 15 116 541 135 

povinná vojenská služba ne ne ne ne 

velikost armády 60
30

 255
31

 80
32

 cca 18 000 

počet policistů  347 517 210
33

 40 000 

počet policistů na 100 000 obyvatel 1 186 1 693  636 375 

počet vojáků na 100 000 obyvatel 205 835 242 169 

 

 

                                                           
30

 United Kingdom Overseas Teritories. The Europa World Yearbook 2004. Taylor and Francis. 2004. 
31

 Military of Monaco. Wikipedia.  https://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_Monaco 
32

 San Marino. New World Encyklopedia. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/San_Marino 
33

 Forze armate e di polizia Sammarinesi. Wikipedia. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Forze_armate_e_di_polizia_sammarinesi 
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Zjistit obranné rozpočty, respektive podíl výdajů na obranu v poměru k hrubému domácímu 
produktu se autorům přes veškerou snahu nepodařilo zjistit (nakolik v případě Gibraltaru se 
jedná o záležitost Spojeného království).34 S ohledem na rámcové údaje v tabulce je nicméně 
možné konstatovat, že tyto tři země či území není možné paušálně označit za freeriders 
(„parazity“) v bezpečnostní či vojenské oblasti. Přinejmenším co se týče podílu vojenského 
personálu na počet obyvatelstva.  
 
Je zřejmé, že nakolik se jedná o specifické typy států či území, nespoléhají se pasivně na své 
„patrony“ Francii a Itálii, a investují nemalé prostředky do budování početných a de facto 
všestranně využitelných bezpečnostních složek. V počtu policistů i vojáků na 100 000 
obyvatel všechny tyto příklady přinejmenším drží krok, ale obvykle rapidně přečislují, stát 
takové velikosti jako je Česká republika. 
 
Závěr 
 

 Hypotéza č. 1 (Bezpečnostní sbory nejmenších zemí a území budou ve srovnání  
s „většími“ a lidnatějšími zeměmi vykazovat určitá specifika. Bude zde například zřejmě 
pravidlem absence některých funkcí nebo složek, respektive integrace jejich úkolů do 
několika málo těles) se potvrdila pouze částečně. V této oblasti není možné 
zevšeobecňovat. Některé složky těmto zemím „chybí“ nebo jsou sloučeny s jinými, ale 
jiné složky zde naopak přebývají, nakolik se někdy jedná o „ceremoniální sbory“ určené 
do značné míry pro „show“ pro turisty (zejména viz San Marino). 

 Hypotéza č. 2 (Bezpečnostní sbory nejmenších zemí obvykle „parazitují“ na větších 
zemích, které nad nimi převzaly určitý patronát či přímo protektorát) se rovněž potvrdila 
pouze částečně. Pokud odmyslíme Gibraltar, jako součást (kolonii) soustátí Spojeného 
království, pak Monako a San Marino, nespoléhají se pasivně na své „patrony“ Francii  
a Itálii, a investují nemalé prostředky do budování početných a de facto všestranně 
využitelných bezpečnostních složek. Jak ukazuje přehled v rámci kapitoly 5, v počtu 
policistů i vojáků na 100 000 obyvatel všechny tyto příklady přinejmenším drží krok, ale 
obvykle rapidně přečíslují, stát takové velikosti jako je Česká republika. 

 Hypotéza č. 3 („Personální“ politika těchto zemí v bezpečnostní oblasti je často napjatá. 
Pravidlem je obtížná zastupitelnost specializovaných expertů (pyrotechnici, atd.) při 
odchodu do výslužby, do civilu, nebo při zranění a úmrtí) se spíše nepotvrdila. Tyto sbory 
jsou v některých případech až překvapivě velmi robustní – a ačkoli nelze vyloučit 
obtížnou zastupitelnost určité úzké specializace, nejedná se zřejmě o pravidlo. 

 Hypotéza č. 4 (Komunikace těchto území s Českou republikou, nejenom co se týče 
bezpečnostní agendy, bude spíše omezená nebo zprostředkovaná většími zeměmi) platí 
rovněž spíše částečně. Konkrétně Monako s Českou republikou komunikuje poměrně 
intenzivně a přímo, byť spíše s ohledem na otázky ekonomické, daňové nebo co se týče 
propagace země jako cíle cestovního ruchu. 

 

                                                           
34

 TAYLOR, Adam. Europe's Military Freeloaders: The 17 Countries Spending The Least On Defense. Business 
Insider. 12. V. 2011. http://www.businessinsider.com/europes-military-freeloaders-the-17-countries-spending-
least-on-defense-2011-5 
World Wide Military Expenditures – 2011. Global Security.  
http://www.globalsecurity.org/military/world/spending.htm 
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Ilustrace: Některé evropské mikrostáty v mapovém přehledu (zde vypracovaném pro 
potřeby filatelistů – nahoře35 a turistů – dole36). 
 

 
 

 
 

                                                           
35

 SCHILLING, Don, Five Places Every Stamp Collector Would Like To Visit One Day. The Stamp Collecting Round-
Up, 31. VI. 2012. http://www.stampcollectingroundup.blogspot.cz/2012/07/five-places-every-stamp-collector-
would.html 
36

 LEVIN, Josh, Big Man, Little Countries. State.com. http://www.slate.com/articles/life/welltraveled/ 
features/2011/big_man_little_ countries/andorra_searching_for_culture_in_a_smugglers_paradise.html 
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Ilustrace: Mikrostáty v Evropě (jeden z možných pohledů).37 
 

 
 
Ilustrace: Další možný ohled na evropské mikrostáty.38 
 

 

                                                           
37

 BOSONI, Adriano. The Condition of Europe's Curious Microstates. Stratfor. 26. IV. 2015.   
https://www.stratfor.com/analysis/condition-europes-curious-microstates 
38

 Maps of Europe. Comersis.com. http://cmap.comersis.com/cartes.php?iso=EUROPE&lang=gb 
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Ilustrace: Srovnání rozlohy některý mikrostátů v Evropě i ve světě (v Oceánii).39 
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 Kingdom of EnenKio. Facebook. 
https://www.facebook.com/pages/Kingdom-of-EnenKio/102525013134023?nr 
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Ilustrace: Další přehledy, týkající se rozlohy, počtu obyvatel a hustoty zalidnění v Evropě.40 
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 Smallest European Countries by Population. Maps of World. 
http://www.mapsofworld.com/europe/thematic/smallest-countries-by-population.html 
Europe's Largest and Smallest Countries by Area. Maps of World. 
http://www.mapsofworld.com/europe/thematic/european-countries-by-area.html 
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Ilustrace: Jeden z možných pohledů na „neuznávané“ země v Evropě a okolí.41 
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 Countries that Don’t Exist: 2 Kick-Ass Route Ideas to Travel the World. Off Beat Travelling. 
http://www.offbeattravelling.com/12-kick-ass-route-ideas-travel-world/ 
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