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Časopisy

 domácí: Demografie, Demografia (SK) 

 zahraniční (výběr), většina dostupná při přihlášení z 

fakulty on-line v elektronické podobě, vyhledávaní přes: 

http://www.sciencedirect.com

 Urban Studies, Economic Geography, Annals of the

Association of American Geographers, International 

Journal of Urban and Regional Research, GeoJournal, 

Demography, International Journal of Population

Geography, Population, Population Studies, International 

Migration, European Journal of Population, European

Urban and Regional Studies

 

http://www.sciencedirect.com/


www – odkazy

 statistické úřady:

 http://www.czso.cz (oficiální stránky Českého statistického úřadu)

 library.louisville.edu/government/international/demographic.html 
(volně přístupný Demographic yearbook, podrobné statistiky států 
světa)

 geografie obyvatelstva:

 http://www.demografie.info (informační portál České demografické 
společnosti: analýzy, komentáře, aktuality)

 http://www.un.org/popin
(United Nations Population Information Network) 

migrace:

 http://www.cizinci.cz, www.vupsv.cz (integrace cizinců do české) 
společnosti, pracovní migrace 

 http://www.iom.cz, http://www.iom.int (Mezinárodní organizace pro 
migraci)

 geografie sídel:

 http://www.uur.cz (stránky Ústavu územního rozvoje)

 http://www.citypopulation.de (světové aglomerace a sídla)

 

http://www.czso.cz/
http://www.uur.cz/
http://www.demografie.info/
http://www.un.org/popin
http://www.cizinci.cz/
http://www.iom.cz/
http://www.iom.int/
http://www.uur.cz/
http://www.citypopulation.de/


Geografie obyvatelstva

geografie obyvatelstva – jedna ze základních disciplín 
humánní (sociální) geografie, zabývá se:

 vývojem obyvatelstva (prostorové a časové faktory, 
faktory výživy…)

 prostorovou diferenciací a rozmístněním obyvatelstva

 strukturou (složením) obyvatelstva – věková struktura 
národnostní struktura, náboženská struktura…

 dynamikou (mobilitou) obyvatelstva – přirozený pohyb, 
migrace…

demografie – zabývá se reprodukcí lidských populací a 
studiem demo-sociálních systémů, menší prostorový 
důraz, více biologický

 



Vnitřní diference demografie, vnější návaznosti



Pozice geografie obyvatelstva a geografie 
sídel v systému geografických disciplin

humánní geografie – prostorové rozložení prvků 
a jevů tvořených činností člověka

parciální disciplíny: geografie obyvatelstva

(podle prostorového uspořádání sídel)
- geografie sídel
- geografie venkova – RG
- geografie města (měst) – UG

(podle výrobních a nevýrobních aktivit člověka)
- geografie zemědělství
- geografie průmyslu
- geografie dopravy
- geografie cestovního ruchu
- geografie obchodu
- geografie služeb

 

REPEAT



Zdroje dat

 údaje o stavu – soupisy obyvatel, sčítání lidu

 údaje o pohybu – evidence přirozené měny a migrace, 

zdravotního stavu obyv. (především matriky, 

zdravotnické informace)

 výběrová šetření (mikrocensus, šetření populačního 

klimatu apod.) – doplňkový charakter

 



Charakter dat

 okamžiková (demografická statika) – soupisy obyvatel, 
sčítání lidu (census)

- v různých formách od starověkých civilizací, 
dnešní charakter od poloviny 19. stol. (první sčítání 
bylo 1869, potom cca každých 10 let) 

 průběžná (demografická dynamika) – údaje o pohybu: 
evidence přirozeného pohybu a migrace, zdravotního 
stavu obyvatelstva 

- matriky (narození, zemřelí, imigranti, emigranti, 
sňatky, rozvody…)

- zdravotní statistiky (zdravotní stav, nemocnost, 
příčiny úmrtí, potraty…)

 





Sčítání 2021 (konečně) i online

 







Vývoj počtu obyvatel na Zemi

 



Vývoj počtu obyvatel na Zemi (prognózy)

 



Vývoj počtu obyvatel na Zemi (prognóza)

 



Hrozí Zemi přelidnění?

 Thomas Robert Malthus (anglikánský pastor): přelom 
18. a 19. století, chybná tvrzení o nekontrolovatelném 
a neudržitelném růstu světové populace (z důvodu 
limitů zdrojů obživy)

 Římský klub: založen 1968, v roce 1972 zpráva „Meze 
růstu“, navazuje na poplašní zprávy o limitech růstu 
vzhledem ke zdrojům, prosazuje udržitelnost

 přelidnění již Zemi určitě nehrozí, z dlouhodobého 
pohledu spíš vymírání

 vyspělé země již dnes přirozeným pohybem vymírají, 
rozvojové země jejich demografické chování následují 
(se zpožděním několika desetiletí)

 patří člověk mezi největší škůdce na Zemi?

 



Vývoj rozšíření člověka

 



Růst obyvatelstva na Zemi

Rok
Počet obyvatel 

(v mil.)

Období potřebné ke 

zdvojnásobení obyv.

10 000 př. n. l. 5 …

  7 000 př. n. l. 10 3 000

  4 500 př. n. l. 20 2 500

  2 500 př. n. l. 40 2 000

  1 000 př. n. l. 80 1 500

0 160 1 000

900 320 900

1700 600 800

1850 1 200 150

1950 2 500 100

1987 5 000 37

2000 6 000 …

2011 7 000 …

 



Počet obyvatel na Zemi na začátku letopočtu (odhady)

Světadíl
Odhad (v mil.) dle 

Pavlíka (1964)

Možná 

chyba (%)

Odhad (v mil.) dle 

Hamblocha (1982)

Evropa 35 20 34

Asie 180 50 138

Afrika 30 50 30

Amerika 10 100 8

Oceánie 1 50 x

Svět 256 20 210



Rozloha a počet obyvatel v roce 2020

 

mil. km
2

v % mil. obyv. v %

Asie 44,6 32,9 4 582 60,5

Evropa 9,8 7,2 739 9,8

Asie + Evropa 54,4 40,1 5 321 70,2

Afrika 30,3 22,3 1 216 16,0

Latinská Amerika 20,5 15,1 627 8,3

Severní Amerika 21,5 15,9 375 4,9

Austrálie a Oceánie 8,9 6,6 38 0,5

Afrika + Amerika + Oceánie 81,2 59,9 2 256 29,8

Svět 135,6 100,0 7 577 100,0

Území
Rozloha Počet obyv.



Nejlidnatější státy světa v roce 2020

1. Čína 1 439 mil. obyv.

2. Indie 1 380 mil. obyv.

3. USA 331 mil. obyv.

4. Indonésie 274 mil. obyv.

5. Pákistán 221 mil. obyv.

6. Brazílie 213 mil. obyv.

7. Nigérie 206 mil. obyv.

8. Bangladéš 165 mil. obyv.

9. Rusko 146 mil. obyv.

10. Mexiko 129 mil. obyv.

 



Prognóza populace nejlidnatějších zemí

 



Vývoj počtu obyvatel (s prognózou do 2100)

 



Model demografického přechodu (revoluce)

 

?



Populační růst dle zemí 

 



hustota zalidnění

 ukazatel statický x dynamický (změny rozložení 

v čase – např. sídliště v pracovní době a v noci)

 aplikace v územním plánování

 udává se průměrná hustota za celé území: 

záleží na vnitřním rozčlenění (lze srovnávat 

územní jednotky stejného řádu, ne např. relaci 

USA x Singapur)

Ukazatele rozmístění obyvatelstva

 



Hustota zalidnění (průměr)

 obecná

 počet obyvatel / km2   (h = O / S)

 specifická

 obyv. / zemědělská půda

 EA v zemědělství / orná půda

 obyv. / zastavěná plocha

 úživnost území

 lovci                 0,02 obyv./km2

 pastevci           2,7 obyv./km2

 zemědělci do  40 obyv./km2

 



Intenzita zalidnění (sídel)

 koeficient blízkosti (střední vzdálenosti) sídel

dv – průměrná vzdálenost mezi sídly v území

S  – plocha (rozloha) území

C  – počet sídel v území

S

Cdv=

 



Hustota zalidnění

ve světě

(2015)



Hlavní oblasti koncentrace obyvatelstva 

na kontinentech

1. Východní Asie

2. Jižní a jihovýchodní Asie

3. Státy západní Evropy

4. Severovýchod USA a jihovýchod Kanady

5. Jihozápad USA

6. Pobřeží Guinejského zálivu

7. Nilská delta

8. La Plata

9. Jihovýchodní Austrálie



Hustota zalidnění v roce 2020 

 

Území
Hustota zalidnění 

obyv./km
2

Asie 102,7

Evropa 75,4

Asie + Evropa 97,8

Afrika 40,1

Latinská Amerika 30,6

Severní Amerika 17,4

Austrálie a Oceánie 4,3

Afrika + Amerika + Oceánie 27,8

Svět 55,9



Státy s největší koncentrací obyvatelstva v roce 2020

1. Bangladéš 1 265 obyv./km2

2. Libanon 667 obyv./km2

3. Jižní Korea 527 obyv./km2

4. Rwanda 525 obyv./km2

5. Nizozemí 508 obyv./km2

6. Indie 464 obyv./km2



Evropské státy s největší koncentrací obyvatelstva

v roce 2020

1. Nizozemí 508 obyv./km2

2. Belgie 383 obyv./km2

3. Velká Británie 281 obyv./km2

4. Německo 240 obyv./km2

5. Švýcarsko 219 obyv./km2 

6. Itálie 206 obyv./km2

Česká republika 139 obyv./km2



Území podle osídlení

 ekumena (cca 30% pevniny)

 území, které je člověkem trvale 
osídleno a hospodářsky 
využíváno

 anekumena (cca 70% pevniny)

 oblasti člověkem dosud 

neosídlené

 někdy se používá i termín 

semiekumena, tj. území, kde 

převažují krátkodobě obývaná 

sídla (především kočovné a 

nomádské populace)

 



Hustota zalidnění České republiky v roce 2020

 



Svět v noci

 



Faktory rozmístění obyvatelstva

přírodní faktory

 vzdálenost od mořského pobřeží

 do 50 km 12% pevniny 30% obyvatel

 do 200 km 16% pevniny 50% obyvatel

Austrálie – do 50 km od pobřeží 4/5 obyvatel

 nadmořská výška

 do 200 m n.m. 28% pevniny     60% obyvatel 

 do 500 m n.m. 57% pevniny     80% obyvatel 

v nejnižších nadmořských výškách žije hlavně 
obyvatelstvo Evropy a Austrálie

 klimatické faktory

 mírný pás     17% pevniny       50% obyvatel

 



Faktory rozmístění obyvatelstva

socio-ekonomické faktory

 zemědělská výroba

 doprava

 obchod

 manufakturní a tovární průmyslová výroba

 provázanost ochodu, průmyslu a dopravy (přístavy, 
sklady, překladiště) – pobřežní i vnitrozemské 
regiony

 cestovní ruch – přímořské regiony

 provázanost průmyslové i nevýrobní základny 
(administrativa, služby, informace, výzkum a 
vývoj…) – metropolitní regiony

 



Další ukazatele rozmístění obyvatelstva

 geografický (populační) medián

 geografický střed (obyvatelstva)

 geografický (populační) potenciál

 Lorenzova křivka

více např. v aplikacergsg.sci.muni.cz

(dočasně nefunguje)

 



Geografický medián a střed

 geografický medián – rozděluje plochu určitého území 
tak, aby v obou vymezených částech byl stejný počet 
obyvatel

 vážený průměr u rovnoběžky nebo poledníku, kde 
vahami je počet obyvatel dané územní jednotky

 geografický střed – vážený aritmetický průměr 
rovnoběžky a poledníku, kde vahami je počet obyvatel 
(analogie těžiště tělesa z fyziky)

 



Areály maximálního zalidnění

 důležité pro vymezování sídelních aglomerací

 stanovení kriteria hustoty zalidnění (obvykle x-
násobek průměrné hustoty v daném státě, 
počítají se areály na 20x, 10x nebo 5x průměrné 
hustoty), nejpoužívanější je 10x

 pro města nad cca 50 tisíc obyvatel

 



Areály maximálního zalidnění

 



Lorenzova křivka
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B 30 30 80 20 20 30 
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D 10 10 100 40 40 100 

celkem 100 100 - 100 100 - 

 

 



Giniho koeficient koncentrace

 míra rozdělení, která není založena na průměrech, ale 
na středních diferencích

 nabývá hodnot 0 – 1

 grafickým vyjádřením je Lorencova křivka (1/2 hodnoty 

Giniho koeficientu)

 



Index heterogenity (koncentrace)

 H – jednoduchá charakteristika míry koncentrace 
obyvatelstva

 nabývá hodnot 50 – 99,9 

 je to % podíl plochy, na níž je 50% méně koncentrované 

části obyvatel

 důležité zejména jeho změny v čase

 



Shrnutí

 data nám ukážou mnohé, pozor ale na jejich relevanci 
a interpretaci

 Země se opravdu přestává přelidňovat; pozor, aby se 
spíš nezačala vylidňovat

 Země je pestrá, obyvatelstvo rozložené nerovnoměrně, 
proto je hezká a stojí za to ji poznávat

 rozložení populace není statické, ale se neustále mění: 
kontinuálně i v rytmech

 myslete pozitivně, nestrašte děti špatnou budoucností, 
ukažte jim, že když se budeme o Zemi starat, bude 
dobrým místem k životu

 


