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Geografie sídel – hlavní směry

a) geografie osídlení (settlement geography)

sídelní systémy, sídla brány jako vnitřně stejnorodá, 
vztahy mezi sídly

b) geografie města (urban geography)

vnitřní struktura měst, morfologické, genetické a 
sociodemografické znaky, vývoj, problémy měst

c) geografie venkova (rural geography)

venkovské osídlení a jeho problémy, relativně 
autonomní disciplína geografie sídel

 



Vývoj disciplíny – hlavní směry

 počátky v starověku: Řecko, Řím (Ceasar – „Zápisy 
z války galské“)

 vyčlenila se koncem 19. století (co brát za počátky: 
monografie a popisy měst, cestopisy a náčrty 
sídel…)

 původně součást Antrophogeografie (popis, 
morfologie – Ratzel)

 



Německá škola

 navazuje na Ratzela

 Christaller (1933): „Teorie centrálních míst“ – výzkum 
centrality a hierarchie sídel podle různých funkcí

 od 60. let – přejímání témat anglosaské školy, funkční 
vztahy sídel, vymezování složitých sídelních útvarů

 pravidlo velikostního pořadí (Zipf)

 silná aplikační funkce, zvláště v územním plánování

 



Americká škola

 od dvacátých let 20. století – vnitřní struktura měst jako 
odraz imigračních vln

 sociologové a urbanisté – Chicagská škola

 dynamika, příčiny – ne jen popis

 využívání statistických vícerozměrných metod 
(korelace, faktorová a shluková analýza…) 

 jména: Hoyt, Harris, Ullmann, Berry

 dominance směru zejména od 60. let v celosvětovém 
měřítku

 



Shrnutí nejdůležitějších trendů

 rozdělení na proudy (geografie sídel, města a venkova)

 do 2. světové války morfologicko-genetický popis sídel, 
po válce funkční klasifikace

 pokrok ve výzkumných metodách: souvisí s kvantitativní 
revolucí od 50. let, modelování (gravitační modely, 
pravidlo velikost pořadí, teorie centrálních míst)

 zvyšuje se aplikační funkce a interdisciplinarita 
(spolupráce s územním plánováním, urbanismem, 
sociologií, ale i marketingem)

 



Vývoj v České republice

 do 2. světové války – venkovské osídlení a jeho 
problémy, po ní spíše města a sídelní systémy

 morfologicko-genetický směr: typologie venkovských 
sídel (Říkovský, Láznička, Koláček)

 statistický směr: populační vývoj měst, statistika 
rozložení povolání, národností (Boháč, Moschelesová, 
Král – 30. léta 20. století)

 od 60. let doposud: humánně-geografický směr:
poloha sídel, sféry působnosti města, systém osídlení, 
vnitřní sociální struktura měst

 od 90. let: morfologická, genetická a sociodemografická 
struktura měst

 jména: Korčák, Musil, Hampl – „Albertovská škola“

 



Evropská města v noci



Vznik a vývoj sídelního systému

 klíčový vliv neolitické a průmyslové revoluce

 prvotní přístřešky: Olduvai (Tanzánie) cca před 1 mil. 
let, u nás např. Dolní Věstonice (většinou kočovníci)

 první sídla městského typu – oblast středního východu 
(Jericho) – cca 8 tis. let p.n.l. – usazování kočovníků

 u nás protourbánní keltská oppida (Závist, Staré 
Hradisko, Stradonice…)

 se vznikem centralizovaných starověkých států vznikají 
velkoměsta a sídelní síť, která přetrvává dodnes

 



oppidum Staré Hradisko

 



Vznik a vývoj sídelního systému (starověké město)

 rysy starověkého města: dominanta paláce vládce, 
chrámů a paláců dvořanů, plošně velmi rozsáhlá, 
diferenciace čtvrtí, často i vysoký počet obyvatel 
(Babylon 500 tis., Řím až 1 mil.)

 vznik sítě sídel a jejich kontinuita dodnes uvnitř 
Limes Romanum (příklady: Vindobona, Aquincum, 
Londonium, Parisium…) 

 po pádu Římské říše úpadek a často téměř zánik



Sídelní systém ve střední Evropě do konce středověku

 zlatá éra vnitřní kolonizace a zakládání měst v Evropě 
ve 12.-15. století

 typologie měst podle původu a půdorysu

 rysy středověkého města: pravidelný plán s centrálním 
náměstím, kolem náměstí řemeslníci, město obklopeno 
hradbami, u větších měst předměstí za hradbami, 
umístění na strategických místech, město je jasně 
oddělitelné od venkova, hlavní města = zvláštní skupina

 do průmyslové revoluce se sídelní systém příliš neměnil
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