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Sídelní systémy

Sídelní systémy jsou tvořeny jednotlivými sídly a
jejich vzájemnými vazbami.
Jejich součástí jsou aglomerace, konurbace a megalopole

Vazby mezi sídly mohou být výrobní, dopravní,
obchodní
Jedná se o neustálý tok lidí, zboží, energií, informací
město poskytuje zázemí:

pracovní příležitosti
úroveň vybavenosti
služby

zázemí poskytuje městu:

lidský potenciál
suroviny
zemědělské produkty
rekreaci

propojení město - zázemí:
dostředivé (dojížďka za prací, službami, kulturou, vzděláním)
odstředivé (vyjížďka za rekreací)

Mezi sídly platí hierarchické (řádovostní) uspořádání
- velikostní rozrůznění sídel (počet obyvatel)
- vztahy podřízenosti a nadřazenosti
(vyplývají z rozsahu funkcí, které sídlo poskytuje svému zázemí)
sídla 1.; 2.; 3. a vyššího řádu
→ sídla středisková

→ sídla nestředisková

Toto uspořádání popisuje

Christallerova teorie centrálních míst
(anglicky: Central place theory)

Šestiúhelníky nabízejí nejlepší rozčlenění území. Kruhy se buď překrývají
nebo celé území nevyplní

Sídelní systémy jsou značně stabilní, ale přesto
dochází ke změnám
Sídla vznikají, rozvíjejí se i zanikají.

Příčiny zániku: ztráta funkce – vojenské základny, konec těžby, ztráta
výhodné dopravní polohy, ... přírodní katastrofa, ….)

Najdi příklady oslabení vlivu a úpadku nebo naopak
období rozmachu některých českých měst a vysvětli
jejich příčiny.
Např.: Stříbro, Jihlava, Kutná Hora, Pardubice, Ostrava, Havířov,
Habartov, Zlín …

Oblasti s poklesem počtu obyvatel
Moravskoslezský kraj

Poprvé klesl počet obyvatel Havířova pod 80 tisíc. K poslednímu prosincovému datu
roku 2011 evidovala havířovská matrika 79 898 obyvatel, což znamená, že během
roku ubylo téměř 1100 občanů.

Ostrava už není třísettisícovým městem. A dlouhou dobu nebude, pokud
vůbec ještě někdy. Podle údajů Českého statistického úřadu klesl počet
obyvatel k 1. lednu 2012 na 299 622 lidí a dále klesá. Ještě začátkem
devadesátých let měla Ostrava přes 330 tisíc obyvatel a blížila se Brnu.

Vývoj počtu obyvatel Mostu

Vývoj počtu obyvatel Chomutova

Ze světa:
Ruský sever vymírá, opouštějí ho desetitisíce dříve protěžovaných obyvatel.
Murmansk, největší město v Arktickém kruhu, se začíná vylidňovat stejně jako
Archangelsk a další města severu. Kolaps řízené ekonomiky vyhání obyvatelstvo na
jih do teplejších domů a za lepšími pracovními příležitostmi. Někteří míří do
Skandinávie.
Před deseti lety byla hranice mezi norským městem Kirkenes a Ruskem hranicí studené
války. Očekává se, že letos ji překročí 100 000 lidí. Místní Norky, tradičně méně než jejich
partneři zamilované do drsného arktického života se šesti týdny naprosté tmy každou zimu,
odcházejí do Osla. Jejich místa zaujímají Rusky, a přispívají tak k růstu počtu národnostně
smíšených manželství ve Finnmarku, nejsevernější norské provincii.

Celkový počet obyvatelstva Detroitu v letech 1950 - 2010 klesl o více než
60%: z 1 849 568 na 713 777).
V roce 1930 bylo obyvatelstvo Detroitu z 92% bílé. V roce 2010 již běloši tvořili
jen 10,6%. V Detroitu se pravděpodobně významně projevil fenomén známý
jako bílý útěk - čím více černochů do města přicházelo, tím více se bílé
obyvatelstvo stahovalo pryč.

Závěr:

 Sídelní systémy jsou tvořeny jednotlivými sídly a jejich
vzájemnými vazbami.
 Jejich hierarchické (řádovostní) uspořádání nejlépe popisuje
 Christallerova teorie centrálních míst.
 Sídelní systémy se vyvíjí. Sídla vznikají, rozvíjejí se i zanikají.
 Město a zázemí jsou propojeny vazbami
dostředivými (dojížďka za prací, službami, kulturou, vzděláním)
odstředivými (vyjížďka za rekreací)
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