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ABSTRAKT  

KOHL, O. (2008): Vybrané trendy vývoje obyvatelstva a jejich regionální diferenciace  

ve Spojených státech po roce 1980. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie  

a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 121 s. 

 

Klíčová slova: Spojené státy, obyvatelstvo, rasa, etnikum, vývojové trendy, regionální 

diferenciace, aglomerace, Hispánci 

 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na vybrané trendy populačního vývoje v USA 

po roce 1980. Zvláštní pozornost je věnována poslednímu vývoji po roce 2000. Práce je 

rozdělena do třech hlavních oddílů. V každém se zabývá americkým obyvatelstvem 

z jiného pohledu. V první části je rozebrán populační vývoj v letech 1980 až 2007  

na různých statistických úrovních od censálních regionů po okresy. Krátká kapitola je 

věnována problematice stárnutí populace a jejím geografickým aspektům. V druhém 

oddíle je zkoumána rasová a etnická struktura obyvatelstva. V jeho první kapitole je 

věnována každé censální rasové kategorii jedna podkapitola. V druhé kapitole,  

která pojednává o etnickém původu obyvatelstva, jsou tři podkapitoly. První, nejobsáhlejší, 

je věnována hispánskému etniku, stále významnější složce americké populace. Druhá 

rozebírá vlastnosti českého etnického původu v USA a třetí porovnává etnickou  

a náboženskou strukturu populace. Poslední oddíl je věnován sídelním aglomeracím. 

Nejdříve jejich sociální a prostorové struktuře. Potom je předložena autorova vlastní 

koncepce vymezení aglomerací a je porovnána s jinou. Poslední součást oddílu se zabývá 

nejrychleji a nejpomaleji rostoucími metropolitními oblastmi v posledních letech.    

 

  

 

 

 



ABSTRACT 

Selected Population Development Trends and Their Regional Differentiation in the 

United States After 1980 

 

Key words: United States, population, race, ethnic group, development trends, regional 

differentiation, agglomeration, Hispanics 

 

This work focuses on selected population development trends in the United States 

after 1980. Special attention is paid to recent development after 2000. The work is divided 

to three main sections. In each of them the author observes American population  

from different point of view. In the first section there is analyzed population development 

from 1980 to 2007 in different statistical levels ranging from census regions to counties.  

A short chapter is dedicated to the issue of aging and its geographic aspects. The second 

section is focused on racial and ethnic composition of population. In the first chapter of this 

section there are several subchapters, each about one census racial category. Its second 

chapter discusses ancestry and has three subchapters. The first and most comprehensive 

subchapter is dedicated to the Hispanic ethnic group which becomes more and more 

important part of American population. The second analyzes characteristics of Czech 

ancestry in the US and the third compares ethnic and religion composition of population. 

The last section refers to agglomerations. At first to their social and spatial structure. Then 

there is author’s conception of agglomerations and its comparison to another. The last part 

of the section discusses the fastest and slowest growing metropolitan areas in recent 

years.       
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1. ÚVOD 

 

Regionální sociální geografií světa se zabývám již mnoho let, především ve svém 

volném čase. Tato záliba vedla k volbě oboru mého bakalářského studia. Jelikož v Praze 

nebylo nabízeno bakalářské studium specializující se na regionální sociální geografii, zvolil 

jsem tematicky nejbližší možný obor Geografie – kartografie. Úspěšná obhajoba této 

bakalářské práce je podmínkou pro můj vstup do navazujícího magisterského studia 

v oboru Regionální a politická geografie. 

 O Spojené státy se dlouhodobě zajímám, a tak byla práce pro mě zábavou. 

Uvědomuji si význam Spojených států v současném světě dodávající studiu jejich 

obyvatelstva opodstatnění.  

 

 

1.1. Hlavní výzkumné otázky, hypotézy a cíle práce 

 

Práce je zaměřena na charakteristiku některých významných trendů vývoje 

obyvatelstva Spojených států od roku 1980 (sčítání obyvatelstva) po nejnovější dostupná 

data (většinou odhady) z let 2006 až 2008. Cílem práce je charakterizovat současný 

geografický obraz amerického obyvatelstva a objasnit některé hlavní faktory proměn jeho 

vývoje od roku 1980. Pro pochopení dnešního stavu je totiž potřebné znát předchozí vývoj, 

který k němu vedl. V některých částech práce se soustřeďuji především na vývoj 

obyvatelstva po posledním censu v roce 2000, z něhož jsou patrné jeho nejnovější trendy. 

Rok 1980 jsem mj. zvolil proto, aby mohly být porovnány výsledky mého výzkumu 

s výsledky obsaženými v diplomových pracích, kterých bylo od konce 90. let na naší 

katedře obhájeno již několik. Obsahově jsou mezi nimi a mou BP styčné body. Stěžejní 

obsah práce byl uspořádán do tří hlavních oddílů: 

3. Vybrané vývojové trendy amerického obyvatelstva, 

4. Rasová a etnická struktura amerického obyvatelstva,  

5. Sídelní aglomerace ve Spojených státech. 

 

Ve třetím oddíle se primárně zabývám regionální diferenciací vybraných 

vývojových trendů amerického obyvatelstva na čtyřech statistických úrovních. Vybral jsem 

především trendy, které mají nebo měly přímý vliv na regionální rozmístění obyvatelstva. 
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Oddíl je rozdělen celkem na sedm kapitol. V první se zabývám problematikou stárnutí 

obyvatelstva především z geografického hlediska. Vymezuji oblasti, ve kterých je vysoký 

podíl staršího obyvatelstva. V druhé kapitole charakterizuji z geografického hlediska 

problém chudoby obyvatelstva. Ve zbylých třech obsáhlejších kapitolách pojednávám  

o vývoji amerického obyvatelstva na různých statistických úrovních. Budu se soustředit  

na analýzu nejdynamičtěji a nejpomaleji populačně rostoucích statistických jednotek  

a hledat vysvětlení takového vývoje. Ve třetí kapitole oddílu jsou analyzovány některé 

hlavní trendy především kvantitativního a geografického vývoje obyvatelstva na úrovni 

statistických regionů. Podobně ve čtvrté kapitole je téma rozebráno na úrovni statistických 

oblastí. V páté kapitole pokračuji na úrovni států a v šesté kapitole je problematika 

rozebrána na úrovni okresů. Okresní úroveň jsem zařadil, protože vyšší statistické úrovně 

nedostatečně postihují některé regionálně-populační jevy a především regionální 

diferenciaci vývojových trendů obyvatelstva. 

 

Cílem třetího oddílu tedy je: 

1) Analyzovat některé parametry populačního vývoje na čtyřech různých 

statistických úrovních. Tzn. na úrovni regionů, oblastí, států a okresů. 

2) Vybrat některé významné populační trendy, které se podílely na vývoji regionální 

diferenciace obyvatelstva v daném období, a vysvětlit jejich původ. Cílem je vybrat 

především trendy, které mají nebo měly přímý vliv na regionální rozmístění obyvatelstva. 

3) Soustředit se na nejrychleji a nejpomaleji rostoucí jednotky a hledat důvody jejich 

vývoje. 

4) Probrat z geografického hlediska problém stárnutí populace. 

5) Probrat z geografického hlediska problém chudoby. 

 

Třetí oddíl odpovídá na následující otázky: 

1) Jak se kvantitativně vyvíjelo americké obyvatelstvo po roce 1980? 

2) Jak se v období po roce 1980 změnilo geografické rozmístění amerického 

obyvatelstva? 

3) Jaké vývojové trendy stály za změnami v geografickém rozmístění obyvatelstva 

USA? Tuto otázku pokládám s vědomím, že na ni zcela neodpovím. V rozsahu bakalářské 

práce lze postihnout pouze vybranou část těchto trendů. 
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Třetí oddíl ověřuje také následující hypotézy:  

1) Největší podíl obyvatel v důchodovém věku se nachází v ekonomicky periferních 

oblastech obývaných nehispánskými bělochy, ze kterých se obyvatelstvo v aktivním věku 

vystěhovává. Přitom však některé oblasti do tohoto vzorce nezapadají (získávají 

přistěhovalce v důchodovém i aktivním věku). Mezi takové oblasti patří státy Florida  

a Arizona. 

2) Významnou roli ve stěhování obyvatelstva do tzv. Slunečního pásu hraje tamní 

teplé podnebí.    

  

Čtvrtý oddíl pojednává o rasové a etnické struktuře obyvatelstva Spojených států. 

Je rozdělen na dvě kapitoly: Lidské rasy ve Spojených státech a Etnický původ 

amerického obyvatelstva. V první kapitole je celkem šest podkapitol, každá o jedné rasové 

skupině zjišťované ve sčítání obyvatelstva.  

První kapitola odpovídá na tyto otázky: 

1) Jaká je rasová struktura amerického obyvatelstva? 

2) Jak se ve sledovaném období změnila? 

3) Které rasy zvyšovaly svůj podíl na obyvatelstvu a které ztrácely? 

4) Jaké je regionální rozmístění ras? Jaké jsou jeho důvody? 

 

V druhé kapitole odpovídám na následující otázky: 

1) Jaká je regionální diferenciace obyvatelstva podle etnického původu?  

2) Jak se vyvíjí struktura etnického původu amerického obyvatelstva? 

 

Druhá kapitola má tři podkapitoly. V první podkapitole věnované hispánskému 

etniku odpovídám na následující otázky: 

1) Jaká je rasová struktura Hispánců? 

2) Jak roste jejich počet a jaké faktory jsou pro růst počtu hispánského obyvatelstva 

stěžejní? 

3) Jaká sub-etnika mezi Hispánci převažují a jak jsou geograficky rozmístěná? 

4) Jaké je postavení Hispánců v americké společnosti? 

 

Dále jsem zařadil podkapitolu o českém etnickém původu v USA. Žiji a studuji 

v České republice, což opodstatňuje směřování alespoň části mého výzkumu k českému 

etniku v USA. Položil jsem následující otázky:  
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1) Kolik obyvatel USA identifikovalo ve sčítání český původ? 

2) Kde žije v USA absolutně nejvíce osob českého původu? 

3) Kde tvoří obyvatelstvo českého původu největší podíl? 

 

Poslední podkapitola týkající se etnického původu obyvatelstva hledá určitá 

náboženská indikativa etnik. Etnická struktura obyvatelstva významně ovlivňuje jeho 

náboženskou strukturu.  

Podkapitola hodnotí tuto moji hypotézu:  

Náboženská struktura obyvatelstva různých částí USA může naznačit i etnický 

původ tamních obyvatel. Mezi určitými etniky totiž převládají určitá náboženství,  

popř. církve. 

  

V pátém oddíle se zabývám sídelními aglomeracemi v USA. Jak bude ještě blíže 

uvedeno, v metropolitních oblastech je soustředěna většina americké ekonomiky  

a obyvatel. Tento fakt dodává význam zkoumání jejich populačních charakteristik.  

V pátém oddíle je celkem pět kapitol. První pojednává o prostorové a sociální struktuře 

amerických aglomerací, která je v mnoha ohledech odlišná od české reality. Ve druhé 

předkládám vlastní koncepci vymezení aglomerací a ve třetí ji porovnávám s jinou 

koncepcí regionalizace amerického urbánního prostoru. Ve čtvrté kapitole analyzuji vývoj  

v nejrychleji a nejpomaleji populačně rostoucích aglomeracích po posledním sčítání 

obyvatelstva a komparuji ho s jejich ekonomickým vývojem.  

Mým cílem v tomto oddíle je:      

1) Prodiskutovat prostorovou a sociální strukturu amerických aglomerací 

2) Charakterizovat moji koncepci vymezení aglomerací. 

3) Sestavit seznam aglomerací s více než 450 tisíci obyvatel tak, aby jejich 

vymezení odpovídalo mé koncepci vymezení sídelních aglomerací.  

4) Porovnat moji koncepci s jiným pojetím regionalizace amerického urbánního 

prostoru. 

5) Zjistit v jakých metropolitních oblastech nejrychleji rostl v poslední době počet 

obyvatel a v jakých nejrychleji klesal. Co je důvodem růstu/poklesu počtu obyvatel v těchto 

metropolitních oblastech? Ve kterých metropolitních oblastech došlo v poslední době 

k nejvyššímu absolutnímu přírůstku počtu obyvatel?  

Stanovil jsem také hypotézu:  

Nejrychleji populačně rostou aglomerace s nejvyšším ekonomickým růstem. 
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1.2. Spojené státy americké – seznámení s předmětem výzkumu 

 

Spojené státy americké jsou federativní republikou. Federace je běžně zvána také 

Unií. Spojené státy vznikly vyhlášením nezávislosti na Velké Británii v roce 1776. Jejich 

hlavní souvislou zemskou masu tvoří 48 států a District of Columbia. District of Columbia 

(tzn. kolumbijský distrikt – na počest objevitele kontinentu) byl založen jako území  

pro hlavní město federace Washington. Do federace patří ještě dva odděleně ležící státy 

Aljaška a Havaj. Aljaška je rozlohou největší stát federace. Populačně a hospodářsky 

nejvýznamnějším státem je však Kalifornie. Na Spojených státech závislé jsou mnohé 

ostrovní oblasti v Karibiku a Pacifiku. Nejvýznamnější z nich je Portoriko, součást 

Antilského souostroví. Ústava Spojených států přiznává jednotlivým státům veškeré 

pravomoci, které nejsou vyhrazeny pro federální úroveň. Každý stát má vlastní legislaturu 

(kongres), exekutivu (guvernér) i justici. Může mít své zákony apod., ty však nesmějí být 

v rozporu s federálními. Spojené státy jsou ekonomicky a mocensky nejvýznamnější zemí 

současného světa. Dnešní stav je výsledkem dlouhodobého vývoje. Pozitivními faktory 

rozvoje americké společnosti jsou dlouhá tradice demokracie a osobní svobody  

a garantování lidských práv. Dlouhý relativně poklidný vývoj vnitropolitické situace  

(s výjimkou občanské války 1860 – 1865) umožnil poměrně nerušený vývoj ekonomiky  

(s ekonomickými propady, z nichž největší následoval po krachu na newyorské burze 

v roce 1929)  a vůbec celého společenského systému (včetně důležité legislativní 

kontinuity). Hospodářský rozvoj byl založen zejména po občanské válce na využívání 

enormního volného přírodního bohatství včetně půdy, přísunu přistěhovalecké 

(motivované, většinou mladé, zdravé, zkušené, které v domovských státech nenacházeli 

uplatnění, svou realizaci) pracovní síly z civilizačně nejvyspělejší oblasti světa (do značné 

míry replikace britského systému), kteří se zde setkali s přírodními podmínkami 

podobnými jako v Evropě (v příp. zemědělství nikoliv na vysokých planinách). Spojené 

státy se nacházejí v klimaticky příznivé oblasti s velkými plochami úrodné půdy, takže se 

staly rovněž zemědělskou velmocí, schopnou nejen dobře uživit vlastní rostoucí populaci, 

ale stát se také významným globálním vývozcem zemědělských produktů. V zemi funguje 

prezidentský politický systém. Funkci federální legislatury plní dvojkomorový Kongres. 

Praktikován je většinový volební systém charakteristický dominancí dvou politických stran. 
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2. METODIKA  

 

Ve třech následujících kapitolách jsou vysvětleny metodické základy této práce. 

V dalších částech práce tuto metodiku považuji za vysvětlenou a dále ji zevrubně 

nerozebírám. Na mnoha místech v textu na ni odkazuji tak, aby bylo možné si relevantní 

metodiku snadno připomenout. První kapitola tohoto oddílu krátce shrnuje zdroje použité 

při práci. 

 

 

2.1. Diskuze použité literatury 

 

Úplný seznam použité literatury a pramenů se nachází na konci práce a je rozdělen 

do tří sekcí podle povahy zdrojů.  

Jelikož primárním objektem zájmu této bakalářské práce je obyvatelstvo Spojených 

států, základním pramenem dat se pro ni přirozeně staly materiály obsahující a analyzující 

data získaná ze sčítání lidu publikovaná Americkým sčítacím úřadem (U. S. Census 

Bureau). Prostudovány byly různé materiály ze všech censů ve zkoumaném období (1980, 

1990 a 2000). Jako zdroje dat posloužily i další internetové databáze Census Bureau. 

Jmenovitě Americký komunitní průzkum (American Community Survey), což je projekt 

Census Bureau pro získávání statistických dat v období mezi censy (založený  

na vzorkových šetřeních), „Population Estimates“, což jsou každoroční populační odhady 

pro různé statisticko-geografické úrovně, a „American FactFinder“, což je internetový 

systém, pomocí něhož se dají stahovat data jak z censů, tak i komunitního průzkumu. 

Jako užitečný zdroj statistických dat se osvědčil i další materiál publikovaný Census 

Bureau – Americký statistický abstrakt (American Statistical Abstract 2008). Kvalitními 

zdroji, analyzujícími data ze sčítání lidu, jsou různé práce zaměstnanců Census Bureau. 

Jednou ze základních zeměpisných knih, které jsem v minulosti přečetl, je 

Encyclopedia of World Geography (editovali Bateman a Egan 1993), ve které je kapitola 

věnována také USA. Pro studium základní regionální geografie USA posloužily knihy 

Regional Geography of the United States and Canada (McKnight 1993) a The United 

States and Canada: Present and Future (Thoman 1978), jakož i přednášky dr. Jelečka  

a jeho studijní materiál k nim (Jeleček, Bařtipánová a kol. 2007). Pro podrobné studium 



 

 18

geografie Spojených států jsem použil mj. internetové stránky ePodunk, City-Data.com, 

Wikipedii a Road Atlas: United States, Canada, Mexico (1996).  

Mapy použité v této práci pocházejí z různých zdrojů v rámci Census Bureau, menší 

část z Bureau of Economic Analysis. Přínosnou publikací je Censální atlas Spojených 

států, plný zajímavých map. Často používám mapy znázorňující malé územní jednotky 

(např. okresy), protože nižší statistická úroveň je pro mnoho analýz vhodnější. Hodnoty 

pro více malých ploch mají větší vypovídací hodnotu než průměrné hodnoty pro několik 

rozsáhlých ploch. 

 

 

2.2. Sčítání lidu ve Spojených státech 

 

Základní data používaná v této práci pocházejí ze sčítání lidu (censů). Sčítání lidu 

je prováděno Americkým sčítacím úřadem (U.S. Census Bureau). Dále je o něm v textu 

referováno jako o sčítacím úřadě nebo Census Bureau.  Sčítání lidu ve Spojených státech 

je organizováno v intervalu 10 let. Poprvé se konalo v roce 1790. Poslední census proběhl 

1. dubna 2000. Na rozdíl od Evropy nebo Kanady se koná v posledním roce dekády, nikoli 

v roce prvním. V censu jsou započítáváni i obyvatelé, kteří nejsou občany USA, jakož  

i ilegální imigranti. Výsledky jsou používány mj. pro přidělování míst v Kongresu a počtu 

volitelů jednotlivých států (z tohoto hlediska je započítávání obyvatel bez občanství 

kontroverzní). Mezi censy úřad vydává každoroční odhady populace a vzorková šetření 

v rámci Amerického komunitního průzkumu (American Community Survey). 

 

 

2.3. Zvláštní použité pojmy 

 

Aglomerace  

Slovo je odvozeno z latinského slovesa agglomerare, tj. hromadit. Znamená tedy 

nahromadění nebo shluk. Z hlediska sociální geografie se pod tímto pojmem rozumí lidská 

sídelní agregace (nahromadění, shluk). V této práci je tento pojem používán především 

tam, kde z významového důvodu nelze použít pojmu město. Městem je totiž v této práci 

rozuměna pouze obec se statutem města, která však v USA zpravidla svým rozsahem 

neodpovídá celému sídlu (aglomeraci). Aglomeraci považuji za relativně souvisle 
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zastavěné sídlo. Jelikož samotná analýza zastavěnosti na základě leteckých snímků by 

byla časově náročná, využil jsem statistických jednotek definovaných Census Bureau. 

Jedná se o tzv. na jádro vázané statistické oblasti (tj. MSA, μSA, CSA) a tzv. urbanizované 

oblasti nebo urbánní shluky. Pro tyto statistické jednotky Census Bureau publikuje 

statistická data (jejich definici viz následující kapitola). Pro analýzu aglomerací byly využity 

také jejich mapy publikované rovněž Census Bureau (Combined Statistical Areas  

of the United States and Puerto Rico 2006 a Metropolitan and Micropolitan Statistical 

Areas of the United States and Puerto Rico 2006). Leteckých snímků (Google Earth) jsem 

využil pro vymezení některých komplikovanějších aglomerací, pro jejichž vymezení 

koncepce statistických jednotek Census Bureau nepostačovala. Letecké snímky jsem 

použil rovněž pro vymezení přeshraničních (mezinárodních) aglomerací. Vymezení  

na jádro vázaných statistických oblastí se s časem mění, přičemž základní zahrnovanou 

jednotkou je okres, jehož nemalá část může mít rurální charakter. Např. v MSA New Yorku 

je možné jet venkovskou krajinou a na východě MSA Los Angeles je jen řídce osídlená 

Mohavská poušť. 

 

Konurbace   

Konurbaci v této práci chápu jako aglomeraci s více podobně hierarchicky 

postavenými jádry. Slovo je odvozeno z latinského com urbs, tj. souměstí. 

 

Megalopole nebo megapole  

Je to aglomerace, nebo i rozvolněnější agregace lidských sídel velkého územního 

rozsahu. Slovo pochází z řeckého megalo polis, tj. velké město nebo velkoměsto. 

Pravděpodobně nejznámější megalopolí je BosWash, kterou definoval geograf  

J. Gottmann (1961). BosWash, v USA běžněji známý jako Northeast, se táhne přibližně  

od Bostonu po Washington D. C. (odtud ono zkratkové slovo – Boston-Washington). 

Počet obyvatel tohoto prostoru je kolem 50 milionů, tzn. 1/6 obyvatel USA (vlastní součet 

na základě populačních odhadů Census Bureau z roku 2007 pro okresy, MSA a CSA). 

Autoři Lang a Dhavale (2005) došli k podobné sumě populace, ačkoli jejich vymezení se 

do určité míry lišilo. Gottmann vymezil rovněž další megalopole, avšak více prostorově 

rozvolněné, svým charakterem ještě méně podobné aglomeraci (tak jak je definována 

v této práci). Jejich jména odvodil podobným způsobem – ChiPitts (Chicago-Pittsburgh)  

a SanSan (San Francisco-San Diego). 
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2.4. Metodika statistického členění sídel používaná Census Bureau 

 

V této kapitole jsou definovány termíny statistického členění sídel používané 

Census Bureau v posledním censu v roce 2000 a v materiálech zpracovávajících data  

z něho získaná. Definice obsahují metodiku vymezení těchto statistických jednotek. 

Následující definice byly přeloženy z internetových stránek Census Bureau. Byly vybrány 

definice pro tuto práci podstatné pro tuto práci, a především pro její část pojednávající  

o sídelních aglomeracích v USA. 

 

Statistická oblast vázaná na jádro (Core Based Statistical Area; CBSA) 

Je to statistická geografická jednotka skládající se z okresu nebo okresů spojených 

alespoň s jedním jádrem s nejméně 10 000 obyvateli a přilehlých okresů majících vysoký 

stupeň sociální a ekonomické integrace s jádrem měřený dojížďkovými vztahy s okresy 

jádra. Metropolitní a mikropolitní statistické oblasti (MSA a μSA)  jsou dvěma druhy CBSA. 

 

Metropolitní statistická oblast (Metropolitan Statistical Area; MSA) 

Je to CBSA, do níž patří alespoň jedna urbanizovaná oblast s nejméně 50 000 

obyvateli. MSA se skládá z centrálního okresu nebo okresů tvořících jádro a z přilehlých 

vnějších okresů majících vysoký stupeň sociální a ekonomické integrace s centrálním 

okresem (měřeno pomocí dojížďky). 

 

Mikropolitní statistická oblast (Micropolitan Statistical Area; μSA) 

Je to CBSA, do níž patří alespoň jeden urbánní shluk s alespoň 10 000 obyvateli, 

ale méně než 50 000 obyvateli. Mikropolitní statistická oblast se skládá z centrálního 

okresu (okresů) obsahujících jádro a přilehlých vnějších okresů majících vysokou úroveň 

dojížďkových vztahů s centrálním okresem. 

 

Kombinovaná statistická oblast (Combined Statistical Area; CSA) 

Je to geografická jednotka skládající se ze dvou nebo více přilehlých Core Based 

Statistical Areas (CBSAs) s mírou dojížďkové výměny nejméně 15. Páry CBSA s mírou 

dojížďkové výměny nejméně 25 jsou spojovány automaticky. Páry CBSA s mírou 

dojížďkové výměny nejméně 15 nebo méně než 25 mohou být spojeny pokud „místní 

názor“ v obou oblastech spojení přijme. Definici „místního názoru“ viz na webu Census 

Bureau (pod definicí CSA). 
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Pro účely censu vymezené místo (Census designated place) 

Je to statistická geografická jednotka svým charakterem podobná inkorporovanému 

místu, definovaná pro účely censu, skládající se z lokálně uznané, neinkorporované 

koncentrace obyvatelstva identifikované jménem. 

 

Centrální okres (Central county) 

Okres nebo okresy v CBSA obsahující podstatnou část urbanizovaného území 

nebo urbánního svazku nebo obojího. Do něj (nich) a z něj (nich) je sledována dojížďka  

za účelem rozhodnutí o zahrnutí či nezahrnutí vnějších okresů do CBSA.   

 

Jádro (Core) 

Je to hustě osídlené území, skládající se z urbanizované oblasti (s 50 000 a více 

obyvateli) nebo městského shluku (s 10 až 49 999 obyvateli) definovaných Census 

Bureau, kolem kterého je definována CBSA. 

 

Míra dojížďkové výměny (Employment interchange measure) 

Míra vazeb mezi dvěma přilehlými jednotkami. Je to součet procentuálního podílu 

zaměstnaných obyvatel menší jednotky pracujících ve větší jednotce a procentuálního 

podílu pracovníků z větší jednotky na zaměstnanosti v menší jednotce. 

 

Blok geografické struktury (Geographic building block) 

Je to geografická jednotka, např. okres, která tvoří základní geografický komponent 

statistické oblasti. 

 

Hlavní okres (Main County) 

Je to okres, který je centrem zaměstnanosti v CBSA s jádrem majícím  minimálně 

2,5 milionu obyvatel. Hlavní okres slouží jako základ pro definici metropolitní divize. 

 

Metropolitní divize (Metropolitan Division) 

Je to okres nebo skupina okresů v CBSA obsahující jádro s populací nejméně  

2,5 milionu obyvatel. Metropolitní divize se skládá z jednoho nebo více hlavních okresů 

reprezentujících centra zaměstnanosti a přilehlých okresů připojených na základě 

dojížďkových vztahů. 
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Vnější okres (Outlying County) 

Je to okres zahrnutý do CBSA na základě dojížďkových vztahů s centrálním 

okresem (okresy) CBSA. 

 

Urbánní shluk (Urban Cluster) 

Je to statistická geografická jednotka skládající se z centrálního místa (míst)  

a přilehlého hustě osídleného území, dohromady majících alespoň 2 500 obyvatel  

a hustotu zalidnění alespoň 1 000 obyvatel na čtvereční míli. Pro definování CBSA jsou 

používány pouze urbánní shluky alespoň s 10 000 obyvateli. 

 

Urbanizovaná oblast (Urbanized Area) 

Je to statistická geografická jednotka skládající se z centrálního místa (míst)  

a přilehlého hustě osídleného území, které dohromady mají nejméně 50 000 obyvatel, 

obecně s celkovou hustotou zalidnění nejméně 1 000 obyvatel na čtvereční míli  

(tj. 386 obyvatel na čtvereční kilometr).  

 

 

2.5. Administrativní členění Spojených států  

 

Jak již bylo uvedeno, Spojené státy jsou uspořádány federativně. Jsou rozděleny  

na 50 států a District of Columbia. Státy se dále administrativně dělí na okresy, nazývané 

counties. Jedná se o názvoslovnou tradici pocházející z britských ostrovů, znamenající 

hrabství. Výjimkou je stát Louisiana, kde jsou okresy nazývány parishes (název rovněž 

britského původu, znamenající farní okrsek), a Aljaška, ve které okresní úroveň správy 

chybí. Aljaška se rozděluje na boroughs (ekvivalent obce; často velkého plošného 

rozsahu) a unorganized boroughs (ekvivalent neinkorporovaných komunit – viz další 

odstavec). Okresy jsou prostorově a populačně dosti variabilní jednotky. Nejlidnatějším 

okresem je Los Angeles s více než 10 miliony obyvatel, zatímco nejméně lidnatý Loving  

v západním Texasu má pouhých 60 obyvatel.   

Jednou z odlišností od českého správního systému jsou tzv. neinkorporované 

komunity (unincorporated communities). Jsou to místa, která nemají vlastní správu  

a nejsou součástí nějaké obce (municipality). Spadají např. pod správu okresu. Další 

odlišnost představuje možnost amerických obcí přesahovat přes hranice okresů. Obce 

nemusí mít ani jednolité území. Mohou se skládat z územně oddělených částí (enkláv).  
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2.6. Statistické členění Spojených států 

 

Census Bureau rozděluje Spojené státy pro statistické účely na 4 regiony a ty dále 

na celkem 9 oblastí (divisions). Severovýchodní region (Northeast) se dělí  

na Středoatlantickou (Middle Atlantic) a Novoanglickou oblast (New England). Jižní region 

(South) se dělí na Jihoatlantickou (South Atlantic), Středojihovýchodní (East South 

Central) a Středojihozápadní oblast (West South Central). Středozápadní region (Midwest) 

je rozdělen na Středoseverovýchodní (East North Central) a Středoseverozápadní oblast 

(West North Central). Západní region (West) je rozdělen na Horskou oblast (Mountain)  

a Pacifickou oblast (Pacific). Příslušnost jednotlivých států k regionům a oblastem je 

patrná z mapy 1. Některé české názvy statistických oblastí použité v této práci jsou odlišné 

od těch, kterých používají jiní čeští autoři. Ačkoli tyto mnou zavedené názvy jsou 

z estetického hlediska méně kvalitní, z hlediska určení jejich geografické polohy jsou 

výstižnější.   

 

 

Mapa 1: Statistické regiony a oblasti USA 

     Zdroj: Census Bureau, http://www.census.gov 
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3. VYBRANÉ TRENDY VÝVOJE OBYVATELSTVA  

VE SPOJENÝCH STÁTECH 

 

Od roku 1980 do roku 2007 vzrostl počet obyvatel USA o třetinu. V červenci 2008 

byl počet obyvatel odhadován na téměř 304 milionů. V této sumě nejsou zahrnuty ostrovní 

oblasti patřící k USA na Antilách (Portoriko s 3,8 mil. obyvatel, Americké Panenské 

ostrovy) a v Pacifiku (např. Guam). Americké obyvatelstvo roste v poslední době přibližně 

tempem 1 % za rok. V roce 2000 bylo spočítáno 281,4 milionů obyvatel. To bylo o 13,2 % 

více než v roce 1990. V dekádě 1990 až 2000 byl zaznamenán nejvyšší absolutní nárůst 

populace země v historii (+ 32,7 milionů). Nikoli však nejvyšší relativní nárůst. V roce 1990 

měly Spojené státy 248,7 milionů obyvatel. V roce 1980 měly 226,7 milionů obyvatel. Mezi 

lety 1980 až 1990 vzrostl počet obyvatel o 9,8 %. To byl nejnižší relativní nárůst mezi 

dekádami 1950 až 2000.  

 

 

3.1. Stárnutí americké populace 

 

Ačkoli je celkový obraz americké společnosti z hlediska věkové struktury ovlivněn 

mladšími částmi tvořenými Hispánci, černochy, Asijci a obecně přistěhovalci, stárnutí 

americké populace se stává problémem. Nehispánští běloši (definice termínu  

v kap. 4.1.1.)  jsou z hlediska demografického vývoje na jiné úrovni než většina ostatních 

částí obyvatelstva. Jejich porodnost od poválečného „baby-boomu“ klesala. Početné 

poválečné generace dosahují v současnosti důchodového věku. I přes zmíněné 

protichůdné omlazovací tendence se stárnutí amerického obyvatelstva zdá být 

problémem. Lidé v důchodovém věku se stali významným faktorem některých změn 

v rozmístění obyvatelstva, což má samozřejmě i ekonomické dopady na jejich cílové  

i původní oblasti bydliště. Mnoho z nich se stěhuje na důchod do jižních oblastí USA  

(do tzv. Slunečního pásu).  

Obecně lze hlavní plošně rozsáhlé oblasti s vysokým podílem staršího obyvatelstva 

identifikovat jako periferní venkovské regiony s převažujícím nehispánským bělošským 

obyvatelstvem (viz mapa 2). Jedná se především o rozsáhlou oblast Velkých rovin  

od západního Texasu po severní hranici s Kanadou. Dále jsou to řídce osídlené a hustě 
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zalesněné oblasti severního Michiganu, Wisconsinu a Minnesoty (zde nelze vyloučit ani 

důchodové bydlení, jelikož tato přírodně atraktivní oblast patří mezi hlavní regiony 

koncentrace sezónního nebo druhého bydlení v USA). Další periferní oblastí s vysokým 

podílem obyvatelstva v důchodovém věku je pás Apalačského pohoří a v něm výrazná 

oblast staršího obyvatelstva v západní Pensylvánii (v širším zázemí Pittsburghu, jehož 

MSA populačně stagnuje). Obyvatelstvo této oblasti patří mezi nejméně se stěhující 

(nejusedlejší) v USA. Čtvrtina až pětina obyvatel v jejích okresech žila v roce 2000  

ve stejném obydlí jako v roce 1969 (Census Atlas of the United States, U. S. Census 

Bureau).  

 

Mapa 2: Okresy podle podílu obyvatel ve věku 65 a více let 

 

Zdroj: Hetzel a Smith (2001), U. S. Census Bureau, 

www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-10.pdf 

 

Okresy s vyšším podílem staršího obyvatelstva se nacházejí rozptýleně také  

po celém řídce osídleném Západě. Nejvýznamnějšími oblastmi odlišujícími se od těch 

předchozích jsou státy Florida a Arizona. Jedná se o relativně hustěji osídlená místa 
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oblíbená pro pobyt v důchodu z důvodu příznivého klimatu, která jsou však migračně 

atraktivní i pro obyvatelstvo v pracovně-aktivním věku (viz mapa 3). 

 

     Mapa 3: Okresy podle salda domácí migrace osob ve věku 18 – 64 let mezi roky   

     1995 a 2000 v ‰                                 

 

      Zdroj: Census Atlas of the United States, Census Bureau 2007, 

      http://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas/    

    

 

3.2. Chudoba  

 

Venkovské oblasti USA patří většinou mezi nadprůměrně chudé (viz mapa 4). Pro 

definici hranice chudoby viz web Census Bureau nebo Bishaw a Iceland (2003, s. 2). 

Výjimkou je mj. oblast Středozápadu, kde i některé venkovské oblasti mají nízkou míru 

chudoby. Chudé jsou některé periferní oblasti Apalačí, zvláště východ státu Kentucky  

a stát Západní Virgínie (venkovské bělošské oblasti). Vysoká míra chudoby je 

v Bavlnářském pásu (velký podíl černochů), v příhraničí s Mexikem (vysoký podíl 

Hispánců), často také v indiánských rezervacích. Suburbánní okresy mají málo chudých 

obyvatel. Naopak vnitřní města vykazují vysoký podíl chudých obyvatel (hlouběji 

diskutováno v kap. 5.1.).  
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Mapa 4: Okresy podle podílu obyvatel žijících pod hranicí chudoby v roce 1999 

 

Zdroj: Bishaw a Iceland (2003), U. S. Census Bureau, 

http://www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-19.pdf 

 

 

3.3. Vybrané trendy vývoje obyvatelstva na úrovni statistických regionů 

 

Nejrychleji mezi regiony v letech 1980 – 2007 vzrostla populace Západního regionu  

o 62 %, dále Jihu o téměř 47 %. Středozápad a Severovýchod pouze mírně překročily 

10% růst (viz tab. 2). V důsledku rychlosti svého růstu předehnal Západ jak Severovýchod, 

tak v posledních letech i Středozápad (viz graf 1). Stal se zatím s malým náskokem 

druhým nejlidnatějším regionem země. Na špici mezi regiony zůstal po celé sledované 

období Jih (viz tab. 1). Jeho podíl se zvýšil z třetiny na 36,6 % (viz tab. 3 a graf 2). 

Rozmístění obyvatel ovlivňuje migrace, a to jak v rámci USA (domácí migrace),  

tak i velmi významná mezinárodní migrace. Dále ho ovlivňuje přirozená měna 

obyvatelstva, která je na území USA rovněž regionálně diferencovaná. Regiony  
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Tabulka 1: Počet obyvatel v regionech             Tabulka 2: Změna počtu obyvatel regionů 
v letech 1980 a 2007 v mil.               mezi lety 1980 a 2007 

 

 
 
 
 
 

Zdroj: Census Bureau,                          Zdroj: Census Bureau, 
http://www.census.gov;  zpracoval autor              http://www.census.gov;  zpracoval autor 

 

    Graf 1: Vývoj počtu obyvatel regionů v letech 1980 – 2007 
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             Zdroj: Census Bureau, http://www.census.gov; zpracoval autor 

         
                            Tabulka 3: Podíl regionů na populaci USA  
          v letech 1980 a 2007 v % 

1980 2007 

Jih 33,3  Jih 36,6

Středozápad 26,0  Západ 23,2

Severovýchod 21,7  Středozápad 22,0

Západ 19,1  Severovýchod 18,1

                  Zdroj: Census Bureau, http://www.census.gov;  
          zpracoval autor 

 

 

Severovýchod a Středozápad ztrácely obyvatelstvo především domácí migrací. 

Severovýchod ztratil domácí migrací 2,2 milionů obyvatel mezi lety 2000 – 2007  

a Středozápad ztratil 1,4 milionu. Z těchto ztrát šlo 89 % ve prospěch Jihu a 11 %  

ve prospěch Západu. Nebýt silné bilance mezinárodní migrace (po Západu druhá  

 

Region 1980 2007 

Jih 75,4 110,5 

Západ 43,2 70,1 

Středozápad 58,9 66,4 

Severovýchod 49,1 54,7 

Region % 

Západ 62,4 

Jih 46,5 

Středozápad 12,8 

Severovýchod 11,3 
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        Graf 2: Podíl regionů na počtu obyvatel USA v roce 2007 
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       Zdroj: Census Bureau, http://www.census.gov; zpracoval autor 

 

       Graf 3: Podíl regionů na ziscích obyvatelstva z mezinárodní migrace  
        v letech 2000 – 2007 

Jih
32 %

Západ
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Středozápad
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                 Zdroj: Census Bureau, http://www.census.gov; zpracoval autor 
 
nejsilnější v relativních číslech), Severovýchod by vlivem domácí migrace dokonce 

zaznamenal celkový populační úbytek. Na zisku obyvatelstva z mezinárodní migrace se 

Severovýchod podílel 22 % (viz graf 3). 

V dekádě 1990 – 2000 rostl nejrychleji region Západ (+19,4 %) a Jih (+17,3 %). 

Středozápad a Severovýchod rostly podprůměrně (+7,9 % a +5,5 %). V dekádě  

1990 – 2000 pokračoval dlouhodobý trend zvyšování podílu Západu a Jihu a poklesu 

podílu Severovýchodu a Středozápadu. 

Nemění se pouze rozmístění amerického obyvatelstva, mění se rovněž rozmístění 

americké ekonomiky. Změna v jejím rozmístění je dobře patrná při porovnání map 
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mediánových příjmů domácností č. 5 a 6 z let 1969 a 1999. Na mapě z roku 1969 je 

patrné jádro ekonomiky situované na Severu v oblasti zvané „Heartland“. Tato oblast 

původního jádra americké ekonomiky odpovídá oblasti Výrobního (průmyslového) pásu 

(Manufacturing Belt). Oblast je známa v důsledku stagnace tamního původně 

dominantního těžkého průmyslu také jako Rezavý pás (Rust Belt). Oblast Rezavého pásu 

odpovídá přibližně Severovýchodnímu regionu (Novoanglická a Středoatlantská oblast)  

a Středoseverovýchodní oblasti. Rezavý pás se skládá ze dvou hlavních oblastí: 

boswashské megalopole a oblasti Velkých jezer, táhnoucí se od státu Wisconsin  

po východní část státu New York.  

 

Mapa 5: Okresy podle mediánového příjmu domácností v roce 1969 

 
Zdroj: Census Atlas of the United States, Census Bureau 2007, 

http://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas/ 

 

Podle Crandalla (2002) pokles průmyslové produkce trvá v Rezavém pásu již  

od konce 2. světové války. V letech 1954 – 1997 počet zaměstnanců v americkém 

průmyslu zůstal přibližně stejný, zatímco celkový počet pracovní síly se více než 

zdvojnásobil (Crandall 2002). V současné době pokračuje v Rezavém pásu ekonomická 

restrukturalizace. V průběhu terciarizace americké ekonomiky a přesunu průmyslové 

výroby do oblastí USA s levnější, méně unionizovanou pracovní silou a později i do jiných 

zemí s levnější pracovní silou (globální přesun, viz Dicken 2003), se snížil ekonomický 
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význam této oblasti. Životní úroveň však zůstává mezi nejvyššími v rámci USA. Pokles 

významu spočívá především ve snížení podílu na HDP USA. V oblasti příjmů obyvatelstva 

zůstává tato oblast na vysoké úrovni. To ukazuje na relativně úspěšný průběh ekonomické 

restrukturalizace.  

 

Mapa 6: Okresy podle mediánového příjmu domácností v roce 1999 

 
Zdroj: Census Atlas of the United States, Census Bureau 2007, 

http://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas/ 
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Jih až na výjimky patřil v roce 1969 spíše mezi ekonomicky slabší až periferní 

oblasti. Florida nebyla výjimkou. Vysoké příjmy v jejím okrese Brevard, který z mapy č. 5 

„vystupuje“, byly zajištěny americkým vesmírným programem, který byl v roce 1969  

na svém vrcholu. V okrese dodnes leží základna vesmírných letů na mysu Canaveral. 

Jedná se tedy o podobné statistické atypikum jako v případě Los Alamos v Novém 

Mexiku. Oblast kolem Národní laboratoře v Los Alamos situovaná v polopoušti je v rámci 

Nového Mexika atypická v mnoha demografických a ekonomických ukazatelích. Není 

překvapivé, že vystupuje „vpřed“ při pohledu do mapy příjmů, míry vzdělanosti apod. 

Nejvýznamnějším rozdílem mezi roky 1969 a 1999 je mohutný rozvoj Jižního 

regionu, který byl dlouhodobě ekonomickou periferií. Na mapě stavu k roku 1969 jsou 

ještě jasně čitelné rané etapy vývoje amerického hospodářství. Dodnes je nejvýznamnější 

oblast megalopole BosWash, kde se nejdříve rozvíjel americký průmysl. V oblasti Velkých 

jezer začal rozvoj průmyslu o něco později, když byl v rámci migrace západním směrem 

osídlen Středozápad. Nově osídlené úrodné roviny Středozápadu byly propojeny lodní 

dopravou (přes Velká jezera a řeku sv. Vavřince) a vybudováním železnice s Východem  

a Evropou. Oblast se stala obilnicí světa. Brzy tam začal i rozvoj těžkého průmyslu 

(zvláště ocelářství). V oblasti se nacházela důležitá ložiska železné rudy. 

Silně rozvinuté byly v roce 1969 i mnohé oblasti Západu, zvláště kolem hlavních 

aglomerací. Západ získal větší hospodářský význam až koncem 19. století. Jeho rozvoj 

umožnilo rovněž železniční spojení s Východem a od roku 1914 lodní spojení  

po vybudování Panamského průplavu. V době velkých prašných bouří (Dust Bowl) 30. let  

20. století migrace na Západ, zvláště do Kalifornie, zesílila (Census Atlas of the United 

States, Census Bureau 2007). Dust Bowl způsobil krach tisíců zemědělských rodin 

hospodařících na Velkých rovinách a jejich migraci dále na Západ. Migrace západním 

směrem pokračovala po 2. světové válce takovým tempem, že na začátku 60. let 

Kalifornie předehnala New York, a stala se nejlidnatějším státem Unie (Census  

Atlas of the United States, Census Bureau 2007).  

Mezi lety 1985 a 1990 již platil dnešní vzorec, kdy jihovýchod a Západ získávají 

domácí migrací na úkor Severovýchodu a Středozápadu. Zvláštní oblastí z hlediska 

populačního vývoje jsou státy Colorado, Oklahoma, Texas a Wyoming (Západní a Jižní 

region). Mezi roky 1975 a 1980 domácí migrací obyvatelstvo získaly. V letech  

1985 až 1990 však ztrácely, což je dáváno do pravděpodobné souvislosti s ekonomickými 

problémy v energetickém průmyslu v tomto období (Census Atlas of the United States, 

Census Bureau 2007).  



 

 33

Období let 1995 – 2000 vidělo další změny v domácí migraci. Hlavním cílem 

domácích migrantů v druhé polovině devadesátých let byl Jižní region, který takto získal 

1,8 milionu obyvatel. Západ získal domácí migrací pouhých 12 tisíc obyvatel. Nejvyšší 

přírůstky domácí migrací zaznamenaly státy jihovýchodu a některé státy Západu. 

Severovýchodní region ztrácel v letech 1995 – 2000 obyvatelstvo ve prospěch všech tří 

ostatních regionů. Středozápad ztrácel ve prospěch Jihu a Západu. Západ, na rozdíl  

od minulosti,  ztrácel v migraci s Jihem. Na migraci se významně podíleli důchodci 

z bohatých oblastí Severu. Největší proud obyvatel ve věku 65 a více let v letech  

1995 – 2000 směřoval ze státu New York na Floridu. Významné byly i proudy důchodců 

z dalších států Rezavého pásu. Okresy podle salda domácí migrace osob ve věku  

65 a více let mezi roky 1995 a 2000 viz mapa 7. 

 

Mapa 7: Okresy podle salda domácí migrace osob ve věku 65 a více let mezi roky  

1995 a 2000 v ‰ 

 

Zdroj: Census Atlas of the United States, U. S. Census Bureau 2007, 

http://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas/ 

 

Jižní oblast USA, do které mj. směřuje migrace z Rezavého pásu, se nazývá 

Sluneční pás (Sun Belt). Zahrnován je do ní přibližně celý Jižní region a jižní část Západu. 

Tato oblast, a zvláště některé její části, dynamicky populačně a ekonomicky roste. 

Klimatická atraktivita Slunečního pásu jistě není zdaleka jediným důvodem přemisťování 
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obyvatelstva. Migraci ovlivňuje mnoho dalších faktorů. Mezi ně patří mj. ceny nemovitostí, 

daňová politika států a relokace podniků. Např. podle Crandalla (2002) mezi důvody 

přesunu produkce na Jih jsou tamní nižší mzdové náklady a nižší organizovanost 

pracovníků v odborech. 

 

 

3.4. Vybrané trendy vývoje obyvatelstva na úrovni statistických oblastí 

 

Nejlidnatější statistickou oblastí se ve sledovaném období stala Jihoatlantská  

s 58 miliony obyvatel v roce 2007. V roce 1980 měla 37 milionů obyvatel, což bylo mírně 

více než měla Středoatlantská oblast. Nejlidnatější byla v roce 1980 ještě 

Středoseverovýchodní oblast. Tehdy s 42 miliony obyvatel (viz tab. 4). Ještě před koncem 

80. let však tuto oblast předehnala, od té doby vedoucí, Jihoatlantská oblast. Na začátku  

1. desetiletí 21. století odsunula Pacifická oblast Středoseverovýchodní oblast až na třetí 

místo. Pacifická oblast rostla podobně rychle jako Jihoatlantská. Středoatlantská oblast 

zaznamenala ve sledovaném období nejnižší relativní nárůst počtu obyvatel. Se 40 miliony 

v roce 2007 byla na čtvrtém místě. Na stejné příčce zůstala po celé období 

Středojihozápadní oblast, ačkoli se s 35 miliony obyvatel výrazně přiblížila 

k Středoatlantské oblasti. Ostatní oblasti jsou výrazně populačně menší. Nejrychleji rostlo 

obyvatelstvo Horské oblasti, jehož počet se v období 1980 – 2007 téměř zdvojnásobil  

(viz tab. 5). Vzájemné pořadí zbylých tří oblastí (Středoseverozápadní, Středojihovýchodní  

a Novoanglické) zůstalo nezměněné (viz graf 4).  

 

             
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast 1980 2007

Jihoatlantská 37,0 57,9

Pacifická 31,8 48,7

Středoseverovýchodní 41,7 46,3

Středoatlantská 36,8 40,4

Středojihozápadní 23,7 34,6

Horská 11,4 21,4

Středoseverozápadní 17,2 20,1

Středojihovýchodní 14,7 17,9

Novoanglická 12,3 14,3

Oblast %

Horská 87,8

Jihoatlantská 56,6

Pacifická 53,3

Středojihozápadní 45,9

Středojihovýchodní  22,4

Středoseverozápadní 16,7

Novoanglická 15,5

Středoseverovýchodní 11,2

Středoatlantská 9,9

Tabulka 4: Počet obyvatel oblastí  
v letech 1980 a 2007 v mil. 

Tabulka 5: Relativní změna počtu obyvatel 
oblastí mezi roky 1980 a 2007  

Zdroj: Census Bureau, 
http://www.census.gov; zpracoval autor

Zdroj: Census Bureau, 
http://www.census.gov; zpracoval autor
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Horská oblast předehnala tři oblasti a dostala se tak z posledního místa. Tento 

výsledek koresponduje s faktem, že Západní region, do kterého Horská oblast patří, získal 

ve sledovaném období relativně nejvíce obyvatel. Do tohoto regionu patří i Pacifická oblast 

s třetím nejdynamičtějším růstem. Pacifická oblast vzrostla o 53 %, ovšem z výrazně větší 

výchozí hodnoty než Horská oblast (viz tab. 4). Do Pacifické oblasti patří mj. nejlidnatější 

stát Unie – Kalifornie.   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
    

 
 

   Zdroj: Census Bureau, http://www.census.gov;  
   zpracoval autor 

 

Na druhé příčce podle dynamiky růstu obyvatelstva se však umístila Jihoatlantská 

oblast (+56,6 %), která podle práce Z. Lukešové (2006) přebrala vedoucí roli v americké 

ekonomice právě od Pacifické oblasti. Ekonomický a demografický vývoj spolu úzce 

souvisí, a tak není překvapivé, že Jihoatlantská oblast předehnala Pacifickou v obou 

těchto parametrech. Padesátiprocentnímu růstu se přiblížila ještě Středojihozápadní oblast 

(+45,9 %) s jejím nejvýznamnějším státem Texasem. Texaské ekonomice paradoxně 

prospívají současné vysoké ceny ropy. Ropný průmysl tvoří stále významný sektor 

ekonomiky státu. Středojihozápadní oblast, a zejména Texas, je dotována intenzivní 

zahraniční imigrací. Dynamickému ekonomickému rozvoji texaských aglomerací 

významně napomáhá imigrace proudící zejména ze sousedního Mexika. Velká část 

imigrantů pobývá na území USA nezákonně. Z této levné, zneužívané pracovní síly Texas 

v rámci USA pravděpodobně nadprůměrně profituje díky své geografické blízkosti Mexiku. 

Tato masivní imigrace pozměňuje celkový etnicko-rasový obraz Texasu. Jak uvádí  

Oblast Podíl % 
Změna  
1980 – 2007 
v % bodech 

Jihoatlantská 19,2 2,9 

Pacifická 16,2 2,1 

Středoseverovýchodní 15,4 -3,0 

Středoatlantská 13,4 -2,8 

Středojihozápadní 11,5 1,0 

Horská 7,1 2,1 

Středoseverozápadní 6,6 -0,9 

Středojihovýchodní  5,9 -0,5 

Novoanglická 4,7 -0,7 

Tabulka 6: Podíl oblastí na obyvatelstvu USA  
v roce 2007 a jeho změna v období 1980 – 2007 
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J. Naughtie v radiovém pořadu BBC 4 (2008), v houstonské MSA tvoří Hispánci již téměř 

½ obyvatel. Přispívají tak k etnicko-rasové diverzitě aglomerace, která má kromě 

nehispánských bělochů také početné komunity černochů a Asijců (má jednu z největších 

koncentrací obyvatel vietnamského původu v USA). Viz také mapa hispánského 

obyvatelstva (č. 20) a mapa v zahraničí narozených obyvatel (č. 21) pro porovnání 

uvedených faktů v přehledné grafické podobě na úrovni okresů. Za povšimnutí stojí 

zejména v obou mapách vystupující okresy v jádru nebo i celkově v hlavních aglomeracích 

Texasu a v  pásu podél hranice s Mexikem. Všechny mají společný vysoký podíl 

v zahraničí narozeného hispánského obyvatelstva. 

 
Graf 4: Vývoj počtu obyvatel oblastí v letech 1980 – 2007 
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  Zdroj: Census Bureau, http://www.census.gov; zpracoval autor 
 

Po Středojihozápadní oblasti nejrychleji rostly Středojihovýchodní (+22,4 %), 

Středoseverozápadní (+16,7 %) a Novoanglická oblast (+15,5 %). Nejnižší relativní nárůst 

počtu obyvatel zaznamenala Středoseverovýchodní a Středoatlantská oblast. 

Obyvatelstvo obou oblastí vzrostlo přibližně o jednu desetinu.  

Nová Anglie od 2. světové války přetransformovala své ekonomické těžiště 

z průmyslového na terciérní až kvartérní sektor. V oblasti sídlí některé ze světově 

nejprestižnějších univerzit a mnoho výzkumných ústavů kooperujících s hi-tech 

producenty. Většina obyvatel Nové Anglie žije v aglomeraci Bostonu a New Yorku v oblasti 

boswashské megalopole (aglomerace Hartfordu v Connecticutu a Springfieldu 

v Massachusetts totiž považuji za součást mnou definované aglomerace  

New York-Philadelphia-Hartford; více viz kap. 5.2.). V letech 1947 – 1997 se počet 
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pracovních míst ve výrobě v Nové Anglii zmenšil o ½ (Crandall 2002). V letech  

1954 – 1997 Středoatlantská oblast ztratila přes ½ pracovních míst ve výrobě (Crandall 

2002). V Oblasti Velkých jezer (Středoseverovýchodní oblast) však v letech 1972 – 1997 

počet zaměstnaných v průmyslu klesl přispěním automobilového průmyslu méně (o 18 %) 

(Crandall 2002). Poslední vývoj v americkém automobilovém průmyslu pravděpodobně 

obraz ekonomiky Rezavého pásu dále pozmění. Tzv. Velká trojka amerických výrobců 

automobilů (General Motors, Ford a Chrysler) má ekonomické problémy. Sídla těchto 

společností se nalézají v aglomeraci Detroitu v Michiganu. 

 

 

3.5. Vybrané trendy vývoje obyvatelstva na úrovni států  

 

Třicet z padesáti států a District of Columbia zaznamenaly v období 1980 – 2007 

populační růst nižší než byl průměr 33,1 % pro Unii (viz tab. 7). Relativně nejvíce vzrostla 

mezi lety 1980 a 2007 populace státu Nevada. Počet jeho obyvatel se z malého základu 

více než ztrojnásobil. Hlavním důvodem je dynamický růst aglomerace Las Vegas. Růst je 

tam primárně živen rozvojem hazardního průmyslu a nejen s ním spojeným intenzivním 

cestovním ruchem. Není příliš překvapivé, že lasvegaská MSA má nejvyšší podíl 

zaměstnaných ve službách (27 %) mezi MSA v USA (pro profese zahrnuté Census 

Bureau v kategorii služeb viz např. s. 3 ve Fronczek a Johnson (2003)). Reno, druhá 

největší aglomerace ve státě (také dynamicky rostoucí), patří podle zaměstnanosti  

ve službách rovněž do první desítky v USA. Lasvegaské letiště patří k nejrušnějším 

v zemi. Město je destinací číslo 1 pro hazardní hráče z celých USA i zahraničí. Svou 

atmosférou láká i mnoho dalších turistů včetně těch, kteří tam snadno uzavírají sňatek 

nebo se rozvádí. Navíc je východiskem do turisticky atraktivní oblasti s Grand Canyonem 

a Hooverovou přehradou.  

Na druhém místě je sousední stát Arizona (s Nevadou náleží do Horské oblasti). 

Počet obyvatel Arizony vzrostl o 133 %. Dynamicky tam roste zejména aglomerace 

hlavního města Phoenixu, a také druhá největší aglomerace Tucsonu. Na populačním 

růstu Arizony a Floridy, která je na třetím místě (+87 %), se významně podílí částečně 

klimaticky motivovaná migrace Sever – Jih. Zatímco v Arizoně nejvíce přistěhovalých 

pocházelo ze Středozápadu a Západu, na Floridě to bylo ze Severovýchodu. Oba státy 

jsou atraktivní pro život v důchodu, představují významné koncentrace sezónního bydlení 
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v rámci celých USA, ale získávají i přistěhovalce v aktivním věku (domácí, z velké části 

kvalifikovanou pracovní sílu, i zahraniční, méně kvalifikovanou, zejména hispánskou 

pracovní sílu).  

Více než 80% nárůst populace zaznamenal také mormonský stát Utah (opět Horská 

oblast). V Utahu se na růstu populace nejvíce podílí přirozený růst. Na vysokou porodnost 

má vliv mormonská církev, jejímiž členy jsou přibližně dvě třetiny obyvatel státu (City-

Data.com). V některých nově se rozvíjejících lokalitách jako např. St. George (jedna 

z nejrychleji rostoucích MSA v USA, viz kap. 5.4.) má však rozhodující vliv domácí 

migrace.  

O tři čtvrtiny se zvětšila populace Georgie, po Floridě dalšího státu jihovýchodu, 

s významnou metropolitní oblastí Atlanty. Více než o polovinu vzrostlo obyvatelstvo 

dalších osmi států: Aljašky, Colorada, Texasu, Idaha, Washingtonu, Kalifornie, Severní 

Karolíny a Nového Mexika. Z nich je nutné zdůraznit pozice Texasu s 68% a Kalifornie 

s 54% růstem. Dva nejlidnatější státy patřily mezi nejvíce rostoucí. 

Odhad k roku 2007 uvádí, že Kalifornie měla 36,6 milionu obyvatel (Population 

Estimates 2007). Kalifornské obyvatelstvo rostlo mezi lety 2000 a 2007  mírně rychleji než 

celková americká populace (7,9 a 7,2 % resp.). Podíl státu na populaci USA se tak mírně 

zvýšil z přibližně 12,0 % na 12,1 %. V 80. letech kalifornské obyvatelstvo vzrostlo  

o čtvrtinu. V 90. letech přišlo výrazné zpomalení tamní ekonomiky, dávané  

mj. do souvislosti s koncem Studené války (snížení zakázek pro odvětví závislá  

na výdajích americké obrany). Kalifornie zaznamenala v letech 1989 – 1999 jeden 

z nejnižších růstů reálného mediánového příjmu domácností mezi státy USA (viz mapa 8). 

Na ekonomický vývoj reagoval populační vývoj. V 90. letech zpomalil růst kalifornského 

obyvatelstva na +14 %. Kalifornie, dlouho získávající přistěhováváním z celých Spojených 

států, ztratila mezi roky 1995 a 2000 domácí migrací 756 tisíc obyvatel (Census Atlas of 

the United States, Census Bureau 2007). Přesto se však díky přirozenému přírůstku  

a mezinárodní migraci její obyvatelstvo zvětšilo. V letech 1995 – 2000 ztrácela Kalifornie 

domácí migrací nejvíce obyvatelstvo ve prospěch sousední Nevady a Arizony, dále 

Texasu, Oregonu, Washingtonu a Colorada. Tedy především do západních a v menší 

míře také do jižních států. Kalifornští důchodci nejvíce směřovali do Nevady a Arizony. 

Běloši se v roce 2006 podíleli na 76,9 % kalifornské populace (American Community 

Survey 2006). Avšak nehispánští běloši tvořili pouze 43,1 %. To řadí Kalifornii mezi  

tzv. menšinově-většinové státy. Nehispánští běloši jsou v měřítku celých USA považováni  

za většinovou skupinu. Avšak v Kalifornii tvoří většinu obyvatelstva již menšinové skupiny. 
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Velikost hispánské komunity je již srovnatelná (35,9 %) s počtem nehispánských bělochů. 

V blízké budoucnosti nehispánské bělochy v Kalifornii počtem překoná. Významný je podíl 

Kaliforňanů narozených v zahraničí (26,2 %) v porovnání s 11,1 % v celých USA. Na této 

vysoké hodnotě se nejvíce podílí hispánští a asijští přistěhovalci. Vyšší oproti federální 

úrovni je rovněž podíl Asijců  (12,4 %), zatímco nižší je podíl Afroameričanů (6,7 %). 

V Západním regionu, který má nejnižší podíl Afroameričanů, je však Kalifornie státem 

s jejich nejvyšším podílem.  

Druhým nejlidnatějším státem je Texas s 23,9 miliony obyvatel v roce 2007 

(Population Estimates 2007). Texas rostl v letech 2000 až 2007 výrazně dynamičtěji než 

Kalifornie (+14,6 %). Běloši tam měli v roce 2006 podíl 82,7 % (American Community 

Survey 2006). Podíl Hispánců byl přibližně stejný jako v Kalifornii (35,7 %). I Texas se stal  

 

Mapa 8: Státy podle procentuální změny reálného mediánového příjmu domácností  

v letech 1989 – 1999 

 
Zdroj: Welniak a Posey (2005), U. S. Census Bureau, http://www.census.gov 
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menšinově-většinovým státem. Podíl nehispánských bělochů dosahoval 48,3 %. Podíl 

obyvatel narozených v zahraničí tam je výrazně nižší než v Kalifornii. 

Fenoménem vyskytujícím se podél hranic s Mexikem jsou podle materiálu Federal 

Reserve Bank of Dallas (2006) tzv. „colonias“. Jsou to neinkorporované komunity, často 

bez základní infrastruktury. Žije v nich asi 400 tisíc Texasanů. Většinu obyvatel tvoří 

Hispánci. Velká část obyvatel „colonias“ žije pod hranicí chudoby. V Texasu je více než 

2 000 „colonias“. V menších počtech se nacházejí i v jiných, s Mexikem sousedících 

státech. 

Texas byl podle tříletého průměru z let 2004 až 2006 státem s nejvyšším podílem 

obyvatel bez zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění neměla téměř čtvrtina Texasanů. 

Přes 20 % nepojištěných měly ještě Nové Mexiko a Florida. Tyto vysoké hodnoty jsou 

způsobeny vysokým podílem hispánského etnika. To se vyznačuje nižšími průměrnými 

příjmy především kvůli nízké vzdělanosti a vysokému podílu ilegálních přistěhovalců. 

Americký průměr činil 15 % zdravotně nepojištěných.   

Třetím nejrychleji populačně rostoucím státem Unie byla Florida, nejlidnatější  

a nejrychleji rostoucí stát Jihoatlantské oblasti. Nejvýznamnějším ekonomickým odvětvím 

Floridy je cestovní ruch. Turisty lákají zábavní parky jako Walt Disney World Resort  

u Orlanda, četné přímořské rezorty s plážemi (hlavní sezóna v zimě), řetěz ostrovů Florida 

Keys, národní park Everglades ad. Potom není překvapivé, když tři floridské MSA patří  

do první desítky v USA podle zaměstnanosti ve službách (Fronczek a Johnson 2003).  

 

Tabulka 7: Státy a District of Columbia podle  

změny počtu obyvatel v období 1980 – 2007 

Stát %

Nevada  220,5

Arizona  133,2

Florida  87,3

Utah  81,1

Georgie  74,7

Aljaška  70,1

Colorado  68,2

Texas  68,0

Idaho  58,8

Washington  56,5

Kalifornie  54,4

Severní Karolína  54,1
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Nové Mexiko  51,2

Delaware  45,5

Virgínie  44,2

New Hampshire  42,9

Oregon  42,3

Jižní Karolína  41,2

Tennessee  34,1
Maryland  33,2

Havaj 33,0

Minnesota  27,5

Arkansas  24,0

Montana  21,8

Vermont  21,5

Oklahoma  19,6

Missouri  19,6

Wisconsin  19,0

Alabama  18,8

New Jersey  17,9

Kansas  17,4

Maine  17,1

Kentucky  15,9

Mississippi  15,8

Indiana  15,6

Jižní Dakota  15,3

Nebraska  13,0

Connecticut  12,7

Illinois  12,5

Massachusetts  12,4

Rhode Island  11,7

Wyoming  11,3

New York  9,9

Michigan  8,7

Ohio  6,2

Pensylvánie  4,8

Iowa  2,5

Louisiana  2,1

Severní Dakota  -2,0

Západní Virgínie  -7,1

District of Columbia  -7,8

Zdroj: Census Bureau, http://www.census.gov;  

zpracoval autor 

průměr USA 33,1 % 
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Dalšími významnými odvětvími jsou zemědělství, zejména pěstování citrusů, zeleniny  

a cukrové třtiny, a těžba fosfátů (a jejich zpracování na hnojivo). Florida má rovněž 

významnou hi-tech produkci. 

Pouze třetina obyvatel Floridy se tam narodila (viz mapa 9), 20 % se narodilo 

v Severovýchodním regionu a 17 % se narodilo v zahraničí (Census 2000). Na Floridě leží 

dvě města v USA s největším podílem obyvatel narozených v zahraničí – Hialeah (72 %)  

a Miami (60 %) (Malone a kol. 2003, data z Censu 2000) – obě v jedné aglomeraci. 

Hialeah se vyprofilovalo jako sídlo obyvatel kubánského (62 %) a dalšího hispánského 

původu (celkem 92 %). Miami má nejnižší mediánový příjem domácností mezi městy  

nad 100 000 obyvatel v USA (Welniak a Posey 2005, data z Censu 2000), což je 

způsobeno především nižší pracovní kvalifikací, ilegálním přistěhovalectvím a horší 

znalostí angličtiny mezi zahraničními přistěhovalci tvořícími většinu 

 

Mapa 9: Státy podle podílu obyvatelstva žijícího ve státě svého narození v roce 2000 

 

      Zdroj: Berkner a Faber (2003), U. S. Census Bureau,  

      http://www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-28.pdf 
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populace města. V Miami tvoří Hispánci 66 % obyvatel (Guzmán 2001, data z Censu 

2000).  

Denslow (Amen 2005) na základě dat U. S. Bureau of Economic Analysis uvádí,  

že v období 2000 – 2004 zaznamenala Florida nejvyšší nárůst počtu pracovních míst mezi 

státy USA. I v relativních hodnotách patřila společně s Nevadou, Arizonou  

a Aljaškou mezi státy s nejvyšším přírůstkem pracovních míst. Za tímto růstem byla podle 

Denslowa stavební činnost. Podle něho ji stimulovaly nízké úrokové míry, vysoká 

poptávka po domech v rámci celých USA a časný odchod silných amerických ročníků  

do důchodu (majících zájem o důchodové nebo sezónní bydlení v příjemném podnebí, 

které Florida nabízí), na který byli developeři dobře připraveni. 80. léta byla podle počtu 

nově postavených domů a přírůstku obyvatelstva silnější než 90. léta. V letech  

2000 – 2007 vzrostlo floridské obyvatelstvo o 14 %, během 80. let o třetinu. Dynamiky  

80. let tedy již v první dekádě 21. století Florida pravděpodobně nedosáhne. V cenách 

nemovitostí patří Florida v průměru stále k levnějším oblastem USA. S cenami značně 

zahýbalo také „prasknutí bubliny“ amerického realitního trhu a hypotéční krize poslední 

doby. Před těmito obraty ceny nemovitostí v USA stoupaly a výstavba nových domů 

akcelerovala umožňujíce tak i intenzivní stavební činnost na Floridě, která generovala 

zmíněný nárůst pracovních míst. Nové obyvatele na Floridu láká mj. teplé klima, moře, 

pláže i atraktivní příroda. Na Floridě je stále poměrně mnoho lesů a mokřin, doplněných 

krasovými jezery. 

Florida sice v daném období ztrácela obyvatele v aktivním věku 25 – 39 let  

ve prospěch vedlejší Georgie (tzn. zejména ve prospěch ekonomické „mašiny“ Atlanty), 

nicméně jen ze státu New York se přistěhovalo na Floridu více než dvojnásobek osob 

v této věkové kategorii.  

Státy s největším podílem obyvatel starých 65 a více let v roce 2007 byly Florida 

(17 %), Západní Virgínie (15,5 %) a Pensylvánie (15,2 %). Státy s nejnižším podílem byly 

Aljaška (7 %), Utah (8,8 %) a Georgie (9,9 %). Florida je oblíbenou destinací pro trávení 

důchodu a sezónní bydlení. S vysokým podílem důchodců souvisí relativně nízký 

přirozený přírůstek. Domácí i mezinárodní migrace však Floridě dodávají mnoho nových 

obyvatel. Jako příklad obce s vysokým podílem důchodců na Floridě lze uvést Marco 

Island, kde lidé ve věku 65 a více let tvořili v roce 2000 38 % obyvatel a mediánový věk 

obyvatel byl 60 let. Západní Virgínie a Pensylvánie mají vysoký podíl stárnoucích (často 

venkovských) bělošských populací.  
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K poklesu počtu obyvatel došlo v období 1980 – 2007 ve dvou státech: Severní 

Dakotě (-2 %) a Západní Virgínii (-7 %). Relativně ještě více poklesl počet obyvatel 

v District of Columbia (-8 %). Ten však nelze srovnávat se státy. Svým charakterem se  

do značné míry podobá jiným centrálním městům amerických aglomerací. Pokles počtu 

obyvatel tam do značné míry souvisí se suburbanizačním procesem, který již zasáhl  

i tamní početnou černošskou populaci. Přitom dochází k nárůstu podílu bělochů, kteří se 

naopak do města vrací v rámci gentrifikace (renovace starších částí města  

a znovuosídlení vyššími sociálními vrstvami).  

Severní Dakota a Západní Virgínie jsou z ekonomického hlediska vnitřní periferií 

USA. V Severní Dakotě počet obyvatel mezi sčítáními kolísal. Je to venkovský 

zemědělský stát s vysokým podílem bělošské populace. Stát má jeden z nejvyšších podílů 

obyvatel hlásících se k německému a skandinávskému původu. Severní Dakota patří  

do depopulačního pásu Velkých rovin (Great Plains), ve kterém venkovské okresy ztrácejí 

obyvatelstvo. Tento periferní depopulační pás je jasně identifikovatelný mj. na mapě 11. 

Táhne se od východního Texasu (hranic s Mexikem) na sever až na hranici s Kanadou. 

Z mapy je jasně patrné, že většina severodakotských okresů mezi lety 2000 – 2007 

ztrácela obyvatelstvo, např. okres Burke ztratil v 90. letech dokonce čtvrtinu obyvatel 

(Williams 2001). Severní Dakota má mít do roku 2015 pětinu obyvatel v důchodovém věku  

(65 a více let) (Williams 2001). Obyvatelstvo v ní získávají především metropolitní oblasti, 

kam se stěhují za prací lidé z venkova (Williams 2001). Těm odpovídá několik okresů 

s růstem populace patrných v mapě 11. Obyvatelstvo v Severní Dakotě (zejména jeho 

venkovská část) patří mezi nejstarší v USA, čemuž odpovídá i nízká porodnost.  

F. Williams (2001) uvádí, že ačkoli celkově venkovské oblasti USA populačně rostly, Velké 

roviny, části Mississippské delty a západního Kukuřičného pásu stagnovaly. Není to nijak 

nový trend. Rurální okresy Velkých rovin ztrácejí obyvatelstvo již od 20. let 20. století,  

kdy dosáhly svého populačního vrcholu. Od té doby ztratily asi třetinu obyvatel. Autorka 

zmiňuje, že při aplikaci známé tzv. „teorie hranice“ F. J. Turnera (1894), během dvacátého 

století na Velkých rovinách přibylo tzv. hraničních okresů. Turner definoval hranici 

(frontier) jako území s hustotou zalidnění pod 2 obyvatele na čtvereční míli. Frontier se 

podle autorky (Williams 2001) rozšiřuje tempem nevídaným od Dust Bowlu (prašné bouře, 

které devastovaly zemědělství na Velkých rovinách zejména ve 30. letech 20. století  

– srov. zejména Worster 1978). Podle autorky (Williams 2001) někteří odborníci 

odhadovali, že Ogallala Aquifer, přirozený zásobník podzemní vody, na kterém závisí 

závlahové zemědělství na části Velkých rovin, bude během 20 let vyčerpán. To může 
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znamenat další ránu pro tento region, nemluvě o dalších ekonomických  

a environmentálních problémech, jako např. ztrátách ornice. Ztrátami ornice trpí i celý 

Kukuřičný pás. Součástí transformace severodakotského zemědělství je orientace na chov 

bizonů na maso. 

V Západní Virgínii došlo k výraznému poklesu počtu obyvatel mezi censy 1980  

a 1990. Do censu 2000 počet obyvatel o něco vzrostl a odhad k roku 2007 ukazuje 

pokračování mírného růstu. Západní Virgínie je vnitřní periferií s členitou, dosud silně 

zalesněnou krajinou západního okraje Apalačí. Stát je málo zalidněn, ekonomicky patří 

mezi nejslabší v Unii a má jednu z nejstarších populací. Patří mezi státy s nejvyšším 

podílem nehispánské bělošské populace. Ve státě je jedna z nejvyšších produkcí uhlí 

v USA, s čímž částečně souvisí i přítomnost podle tonáže největšího amerického 

vnitrozemského přístavu na řece Ohio ve městě Huntington (jeho aglomerace nebo MSA 

Huntington-Ashland, se často nazývá Tristate, protože leží na hranici tří států – Západní 

Virgínie, Ohia a Kentucky). Západní Virgínie je jediným státem Unie, který zaznamenal, 

byť mírný, přirozený úbytek obyvatel v období 2000 – 2007.  

Dekáda 1990 – 2000 byla jedinou ve dvacátém století, ve které vzrostl počet 

obyvatel ve všech unijních státech. Populační pokles zaznamenal jen District of Columbia. 

Nejvíce vzrostla populace Nevady (66 %), nejméně Severní Dakoty (0,5 %). Nejrychleji 

rostly státy regionu Západ. Po Nevadě byl zaznamenán nejvyšší nárůst v sousední 

Arizoně (40 %), Coloradu (31 %), Utahu (30 %) a Idahu (29 %).  

Vzájemná souvztažnost ekonomického a demografického vývoje populace je 

jednoznačně identifikovatelná. Tato problematika by vydala minimálně na jednu celou 

práci. Proto je v této práci pouze k dokreslení souvislostí z jiných kapitol a zahrnuje jen 

vývoj HDP v posledním období (2005 – 2006). Pro případnou další práci lze doporučit 

komparaci regionálního vývoje HDP nebo příjmů obyvatel a migrace. Pro podrobnější 

analýzu je vhodné využít také dostupných dat za metropolitní oblasti. Vývoj HDP a počtu 

obyvatel v MSA je porovnán v kapitole 5.4.  

Nejdynamičtěji rostoucí ekonomiku mezi lety 2005 a 2006 podle předběžných 

odhadů zveřejněných U. S. Bureau of Economic Analysis (2006) měl stát Idaho. Dále 

v pořadí byly Utah, Arizona, Oklahoma, Nové Mexiko, Washington, Oregon, Montana, 

Texas, Florida s Kalifornií a Severní Karolínou a Nevada (viz mapa 10).  Mezi nejrychleji 

ekonomicky rostoucími nejsou pouze nejrychleji populačně rostoucí státy. Státy jako 

Montana nebo Oklahoma patří spíše k populačně pomaleji rostoucím státům. Na základě 
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vývoje HDP v jednom roce nelze dělat žádné zásadní závěry. Touto analýzou chci 

především naznačit jakým směrem se můj další výzkum může ubírat.  

 

Mapa 10: Státy podle procentuální změny HDP v roce 2005 – 2006 (rozdělené do kvintilů) 

 
Zdroj: U.S. Bureau of Economic Analysis (2006), http://www.bea.gov 

 

Mapa 10 dokládá odlišné pojetí regionalizace Spojených států od Amerického úřadu 

ekonomické analýzy (U. S. Bureau of Economic Analysis). Barevné řešení této mapy je 

z pohledu české praxe nezvyklé (studená barva značí růst a teplá barva růst i pokles). 

Státy jsou rozděleny do kvintilů podle růstu HDP. 

 

 

3.6. Vybrané trendy vývoje obyvatelstva na úrovni okresů 

 

Analýza na okresní úrovni odhaluje daleko preciznější obraz populačního vývoje 

Spojených států. Na mapě (č. 11) vývoje počtu obyvatel na okresní úrovni v letech 2000 

až 2007 jsou jasně patrné oblasti růstu a poklesu počtu obyvatel. Mezi plošně největší 

oblasti poklesu obyvatel na úrovni okresů patří pás Velkých rovin od mexické  

po kanadskou hranici. V tomto pásu je vysoký podíl starých obyvatel a aktivní obyvatelstvo 

se odtamtud stěhuje. 
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Nejrychleji rostoucím okresem v letech 2000 – 2006 byl floridský Flagler, v němž 

vzrostl počet obyvatel o 66,7 %. Na druhém místě byl illinoiský Kendall s 61,7 %, na třetím 

Rockwall v Texasu s 60,5 % (U.S. Census Bureau News 2007).  

 

     Mapa 11: Okresy podle procentuální změny počtu obyvatel mezi roky 2000 a 2007  

 
     Zdroj: Census Bureau, http://www.census.gov      

 

Floridský Flagler je populačně rostoucí přímořský okres. Území okresu je 

ekvivalentní s MSA Palm Coast. Je to příklad, tak jako celý stát Florida, efektu pohybu 

obyvatel ze Severu na Jih USA motivovaného klimatickými podmínkami. Okres leží mezi 

Orlandem a Jacksonvillem, ale je počítán za součást orlandské CSA.  

Illinoiský Kendall je suburbanizačně se rozvíjejícím územím ležícím na hranici 

chicagské aglomerace a typického venkovského farmářského osídlení Středozápadu 

(rozptýlené farmy s pravoúhlými pozemky a silnicemi v rovinaté zemědělské krajině). 

Okres je součástí chicagské MSA. Okraje aglomerace na území okresu se nacházejí  

až kolem 80 km daleko od centra Chicaga. Okres tedy patří mezi oblasti, kde se uplatnila 

plošná extenze aglomerace. V americké literatuře se tento jev obvykle nazývá „urban 

sprawl“.  
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Texaský Rockwall je podobným případem jako illinoiský Kendall. Dochází tam 

k rozvoji suburbanizace na okraji dallaské aglomerace. Rockwall je součástí dallaské MSA 

a mj. rozlohou nejmenší texaský okres.  

V březnu 2008 uvolnil Census Bureau nové populační odhady  

pro 1. červenec 2007, z nichž jsou zjevná nová fakta. Poslední populační vývoj na úrovni 

okresů v roce 1.7.2006 až 1.7.2007 je přehledně znázorněn na mapě 12. Od censu 2000 

do 1. července 2007 rostly nejrychleji okresy Kendall (Illinois) a Flagler (Florida)  

 

Tabulka 8: Populačně nejrychleji rostoucí okresy 
 v letech 2000 – 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Census Bureau, http://www.census.gov; zpracoval autor 
 
s 77,5 a 77,4 % resp. Třetí byl Rockwall (Texas) s nárůstem 71,3 %. V první desítce byl 

také okres Pinal v Arizoně, Loudoun ve Viržínii, Lincoln v Jižní Dakotě a 4 (!) okresy  

ve státě Georgie (viz tab. 9). Všechny nejrychleji rostoucí okresy nad 10 000 obyvatel  

ve Spojených státech spadají do stejné kategorie. Jsou to okresy, na jejichž území leží 

dynamicky rostoucí okraje aglomerací. Jedná se o typická americká suburbia s převahou 

rodinných domů, která zabírají rozsáhlé plochy. První tři okresy byly popsány již výše. 

Čtyři ze zbylých sedmi okresů v první desítce leží v aglomeraci Atlanty. Atlanta patří 

v poslední době mezi nejprogresivněji se vyvíjející aglomerace v celých USA (více  

v kap. 5.2.). Okres Pinal patří spolu s okresem Maricopa do phoenixské MSA a rovněž 

v něm leží rostoucí okraj aglomerace. Loudoun je okrajem washingtonské aglomerace,  

při globálnějším pohledu je to součást severovýchodní megalopole (BosWash). Okres 

patří mezi nejbohatší v USA. Probíhá v něm intenzivní suburbanizace washingtonské 

aglomerace. Jeho výhodou je přítomnost mezinárodního letiště Washington Dulles.  Sídlí  

Okres, stát Aglomerace %

Kendall, Illinois Chicago 77,5

Flagler, Florida Orlando (CSA) 77,4

Rockwall, Texas Dallas 71,3

Pinal, Arizona Phoenix 66,5

Loudoun, Virgínie Washington D. C. 64,4

Forsyth, Georgie Atlanta 61,5

Paulding, Georgie Atlanta 56,7

Lincoln, J. Dakota Sioux Falls 56,4

Henry, Georgie Atlanta 55,9

Newton, Georgie Atlanta 54,9
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v něm významné hi-tech firmy. Je rezidenčním zázemím Washingtonu. Jistě v něm žije 

mnoho státních úředníků. V blízkosti okresu se nachází business centrum Tyson’s Corner, 

další generátor dobře placených míst. Ve vedlejším okrese Fairfax (ve směru k vlastnímu 

Washingtonu D. C.) sídlí mj. firma Mars (globálně významná potravinářská firma)  

nebo CIA (Central Intelligence Agency). 

Většinu území okresu Lincoln pokrývá typická zemědělská krajina Středozápadu. 

Ze severu se ale na území okresu rozrůstá Sioux Falls, největší město Jižní Dakoty, které 

se na rychlém růstu populace okresu podílelo nejvíce. MSA Sioux Falls byla nejrychleji 

rostoucí MSA na Středozápadě v letech 2000 – 2007. MSA funguje jako protipól již 

zmíněných depopulačních venkovských oblastí Velkých rovin a „nasává“ obyvatelstvo 

právě z tohoto rurálního okolí. Sioux Falls je MSA s největším podílem zaměstnaných 

v prodeji a administrativě (32 %) (Fronczek a Johnson 2003). Slouží jako obchodní 

středisko oblasti. 

 

     Mapa 12: Okresy podle procentuální změny počtu obyvatel mezi 1.7.2006 a 1.7.2007 

 
     Zdroj: Census Bureau, http://www.census.gov 
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Všech deset okresů s nejvyšším absolutním přírůstkem v roce 2006 až 2007 bylo 

součástmi aglomerací ležících ve Slunečním pásu. Okresy s nejvyšším absolutním 

přírůstkem v roce 2006 až 2007 jsou seřazeny v tab. 8. Největší absolutní nárůst byl 

zaznamenán v okrese Maricopa, ve kterém leží hlavní město Arizony Phoenix a většina 

jeho aglomerace. Počet obyvatel tohoto okresu vzrostl mezi lety 2000 – 2007 téměř  

o 700 tisíc na 3,8 milionu. Nárůst populace v Maricopa County byl podle ředitele Census 

Bureau L. Kincannona (U.S. Census Bureau News 2007) hlavním důvodem, proč byla 

Arizona v roce 2005 až 2006 nejrychleji rostoucím státem USA. Okres Maricopa od sčítání 

v roce 1970 získal téměř 3 miliony obyvatel (U.S. Census Bureau News 2007). Maricopa 

 

Tabulka 9: Deset okresů s největším absolutním přírůstkem obyvatelstva v letech  

2006 – 2007 

Pořadí Okres Aglomerace 
Odhad populace (v tis.) Změna 

1.7.2007 1.7.2006 Abs. %
1 Maricopa  Phoenix 3 880 3 779 102 2,7
2 Riverside  Los Angeles 2 074 2 007 66  3,3
3 Harris  Houston 3 936 3 876 60 1,5
4 Clark  Las Vegas 1 836 1 777 59 3,3
5 
6 

Tarrant  
Bexar  

Dallas 
San Antonio 

1 717 
1 594 

1 669
1 555

49 
39 

2,9
2,5

7 
8 

Wake  
Collin  

Raleigh 
Dallas 

833 
731

794
696

39 
34  

4,9
4,9

9 Travis  Austin 974 942 33 3,5
10 Mecklenburg  Charlotte 867 835 32 3,8

 

Zdroj: Census Bureau, http://www.census.gov; zpracoval autor 

 

je rovněž ukázkou efektu pohybu Američanů do Slunečního pásu, doplněnou 

nezanedbatelnou mezinárodní imigrací především z nedalekého Mexika. Relativně vysoký 

je i přirozený přírůstek. V Arizoně rychlým tempem kolem ¼ mezi 2000-2007 rostly i další 

okresy kromě těch ve phoenixské MSA. Kromě okresu Pima (aglomerace Tucsonu)  

např. Yavapai (s nejvýznamnějším městem Prescott) a Yuma. 

Během období 2000 – 2006 zaznamenal mezi okresy největší populační propad 

louisianský okres Orleans, který ztratil 261 000 obyvatel (53,9 %). V roce 2006 byl počet 

obyvatel okresu odhadován na 223 000, což je méně než kolik za ono šestileté období 

ztratil. Příčinou tohoto drastického poklesu byl hurikán Katrina v roce 2005, který zničil 

mnoho domů v oblasti. Relativně ještě vyšší pokles zaznamenal další louisianský okres  

St. Bernard, který ztratil 76,9 % populace. Populační pokles zaznamenaly i některé další 

louisianské okresy. Přesto, jak ukazují poslední odhady za rok 2006–2007 (viz tab. 10),  
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do těchto hurikánem poničených okresů se obyvatelé rychle vracejí. St. Bernard  

(+43 % za rok!) a Orleans (+14 %) byly v tomto roce nejrychleji rostoucími okresy v USA 

právě vlivem návratu obyvatel po hurikánu (U.S. Census Bureau News 2008). 

 

Tabulka 10: Deset nejrychleji rostoucích okresů s 10 000 a více obyvateli  

v letech 2006 – 2007 

Okres Stát 
Odhad populace Změna 
1.7.2007 1.7.2006 Abs. % 

St. Bernard  Louisiana 19 826 13 875 5 951 42,9 

Orleans  Louisiana 239 124 210 198 28 926 13,8 

Pinal  Arizona 299 246 268 316 30 930 11,5 

Kendall  Illinois 96 818 87 548 9 270 10,6 

Rockwall  Texas 73 810 68 195 5 615 8,2 

Flagler  Florida 88 397 82 433 5 964 7,2 

Union  Severní Karolína 184 675 172 239 12 436 7,2 

Forsyth  Georgie 158 914 148 307 10 607 7,2 

Paulding  Georgie 127 906 119 859 8 047 6,7 

Jackson  Georgie 59 254 55 542 3 712 6,7 
 

Zdroj: Census Bureau, http://www.census.gov; zpracoval autor 

 

 

3.7. Závěr 
 

Ve čtyřech kapitolách zabývajících se vývojovými trendy amerického obyvatelstva 

na různých statistických úrovních se mi podařilo vytvořit obraz změn v rozložení a počtu 

obyvatel po roce 1980 se zvláštním důrazem na poslední etapu tohoto vývoje, tzn. období 

po posledním censu (léta 2000 až 2008) a analyzovat vybrané trendy, které  

za těmito změnami stály. Zabýval jsem se mj. vlivem mezinárodní migrace na populační 

vývoj. Mezinárodní migrace USA má silně pozitivní saldo a významně ovlivňuje strukturu 

americké populace.  

 

Cílem třetího oddílu bylo: 

1) Analyzovat vybrané trendy populačního vývoje na čtyřech různých statistických 

úrovních. Tzn. na úrovni regionů, oblastí, států a okresů. 
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2) Vybrat některé významné populační trendy, které se podílely na vývoji 

obyvatelstva v daném období,  a vysvětlit jejich původ. Vybíral jsem především trendy, 

které mají nebo měly přímý vliv na regionální rozmístění obyvatelstva. 

3) Soustředit se na nejrychleji a nejpomaleji rostoucí jednotky a hledat důvody 

takového vývoje. 

4) Stručně geograficky charakterizovat problém stárnutí populace. 

5) Stručně geograficky charakterizovat problém chudoby. 

 

Ve třetím oddíle jsem odpověděl na následující otázky: 

1) Jak se kvantitativně vyvíjelo americké obyvatelstvo po roce 1980? 

Mezi lety 1980 a 2007 vzrostl počet obyvatel USA přibližně o třetinu. V červenci 

2008 byl počet obyvatel odhadován na téměř 304 milionů. 

2) Jak se v období po roce 1980 změnilo geografické rozmístění amerického 

obyvatelstva? 

Obyvatelstvo rostlo nejrychleji v západní a jižní části USA. Středozápad  

a Severovýchod ztrácely svoji populační váhu. 

3) Jaké vývojové trendy stály za změnami v geografickém rozmístění obyvatelstva 

USA? Tuto otázku jsem položil s vědomím, že na ni zcela neodpovím. V rozsahu 

bakalářské práce lze postihnout pouze část těchto trendů.  

Nalezených trendů byla celá řada: od domácí migrace motivované  

mj. přemisťováním podniků za levnější pracovní silou, teplejším podnebím, nižšími daněmi 

nebo nižšími cenami pozemků, po mezinárodní ekonomicky motivovanou imigraci. 

Diferenciačním faktorem, který nebyl v práci komplexně prozkoumán, je přirozený 

přírůstek. Jeho význam byl ukázán na příkladě států Arizona, Florida  a Utah. Všechny tři 

tyto státy patří k populačně nejrychleji rostoucím. Růst populace v každém z těchto států 

má však do jisté míry odlišné příčiny. Zatímco na Floridě je rozhodujícím faktorem domácí 

imigrace, dále mezinárodní imigrace a přirozený přírůstek na její populační růst má 

nejmenší vliv, v Utahu tvoří největší část růstu právě přirozený přírůstek (možný vliv větší 

porodnosti nakloněné mormonské církve). Pro růst v Arizoně jsou pak důležité všechny tři 

jmenované faktory. 

 

Jaké jsou závěry diskuze hypotéz položených v Úvodu pro třetí oddíl práce? 

1) Největší podíl obyvatel v důchodovém věku se nachází v ekonomicky periferních 

oblastech obývaných nehispánskými bělochy, ze kterých se obyvatelstvo v aktivním věku 
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vystěhovává. Přitom však některé oblasti do tohoto vzorce nezapadají (získávají 

přistěhovalce v důchodovém i aktivním věku). Mezi takové oblasti patří státy Florida  

a Arizona. 

Tato hypotéza byla potvrzena. Největší podíl obyvatel v důchodovém věku se 

skutečně nachází v ekonomicky periferních oblastech obývaných nehispánskými bělochy, 

z nichž se obyvatelstvo v aktivním věku vystěhovává. Florida a Arizona jsou jedněmi 

z hlavních oblastí nezapadajících do tohoto vzorce (modelu). Florida je dokonce státem 

s nejvyšším podílem obyvatelstva v důchodovém věku. 

2) Významnou roli ve stěhování obyvatelstva do Slunečního pásu hraje tamní teplé 

podnebí.  

Teplejší podnebí jihu USA hraje skutečně významnou roli v motivaci pro stěhování 

lidí v důchodovém i aktivním věku. Podnebí však zvláště u lidí v aktivním věku není 

zdaleka jediným migračním motivem. Do hry vstupuje množství dalších faktorů. Zmíněny 

byly mj. relokace  podniků na jih z důvodu nižší ceny pracovní síly, její menší 

organizovanosti v odborech, terciarizace americké ekonomiky (související částečně  

s tzv. globálním přesunem) umožňující lokalizaci velké části pracovních míst nezávisle  

na lokalizaci zdrojů surovin, nižší ceny pozemků a domů mimo původní jádro americké 

ekonomiky, regionálně odlišné daňové zatížení, čistší a zachovalejší životní prostředí ad. 

Svoji roli nejen u obyvatel v důchodovém věku hraje také blízkost Mexika. Životní náklady 

v Mexiku jsou totiž pro Američany nízké. Lze tam pořídit služby a zboží levněji než v USA, 

což platí zvláště u zdravotních služeb a potřeb. Mnoho Američanů proto tráví penzi 

dokonce přímo v Mexiku. Jako příklad lze uvést důchodové kolonie na Kalifornském 

poloostrově (stát Baja California). Nalézt americké důchodce lze i v jiných oblastech 

Mexika, především přímořských (např. v Cancúnu na severním pobřeží Yucatánu).  
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4. RASOVÁ A ETNICKÁ STRUKTURA SPOJENÝCH STÁTŮ 

 

Významy termínů rasa a etnikum jsou stále předmětem akademických diskuzí. 

V této práci používám rasové kategorie definované Census Bureau, protože podle nich 

poskytuje data. Vymezení těchto kategorií je samozřejmě zpochybnitelné (diskutuji i dále), 

ale pro některé účely postačuje.  

Ve Spojených státech dochází svým způsobem k situaci, která by se dala s trochou 

nadsázky nazvat demografickou globalizací, jelikož ve sledovaném období se podíly ras  

a etnik přibližovaly globální úrovni. Ke globální úrovni podílů ras a etnik mají USA 

samozřejmě daleko. Termínem demografická globalizace chci charakterizovat situaci,  

kdy podíl nehispánských bělochů klesá, Hispánců stoupá, černochů mírně stoupá, indiánů 

stoupá a Asijců stoupá nejrychleji. Zkrátka etnicko-rasová diverzita USA roste. Tzn. obraz 

americké populace se mírně přibližuje obrazu globální populace, a to pokud porovnáváme 

některé parametry etnicko-rasového složení. Nejvíc k tomuto trendu přispívá rapidní růst 

obyvatelstva asijského původu. To má z globálního hlediska vysoký podíl, ale v USA byl 

dosud dosti nízký. Asijci a tichomořští ostrované byli nejrychleji rostoucí censální rasovou 

kategorií mezi sčítáními v letech 1980 a 2000. Jejich počet vzrostl o více  

než 200 %. Nejpomaleji rostla populace většinových nehispánských bělochů, a to jen  

o 7,9 %. Všechny menšinové populace dohromady vzrostly v tomto období o 88 %. 

Etnicko-rasová diverzita amerického obyvatelstva tedy ve sledovaném období skutečně 

výrazně narůstala. Počet Hispánců vzrostl o téměř 150 %. Počet indiánů a aljašských 

domorodců vzrostl přibližně o tři čtvrtiny. Černochů přibylo přibližně o třetinu. 

 

 

4.1. Lidské rasy  

 

Sčítání lidu v USA zjišťuje sebeidentifikaci obyvatel s určitou rasovou skupinou.  

Ve sčítání v roce 2000 nabídlo tázaným i možnosti zvolení kombinací dvou a více ras. 

Z genetického nebo antropologického hlediska se jistě nejedná o nijak precizní  

a relevantní data, nicméně pro některé účely jsou použitelná. Tato data například odhalují 

příjmové rozdíly mezi příslušníky různých ras. Minimálně v běžném životě má pojem rasa 

svůj význam a je často používán. Nejčastěji je pojem rasa spojován s charakteristikami 

vnějšího vzhledu osob (barva kůže, rysy tváře, typ vlasů, velikost vzrůstu atd.). 
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Podle Amerického komunitního průzkumu bylo v roce 2006 rasové složení 

amerického obyvatelstva následující: 74 % běloši, 12 % černoši, 4 % Asijci (různých ras), 

2 % míšenci ras, 1 % indiáni a aljašští domorodci, 6 % „nějaká jiná rasa“. Vzhledem 

k tomu, že přes 90 % respondentů kategorie „nějaká jiná rasa“ v censu 2000 uvedlo 

příslušnost k hispánskému etniku, dá se předpokládat, že část z nich jsou mestici (bližší 

vysvětlení v kapitole 4.1.2.).  

Statistice ras je ve Spojených státech tradičně věnována pozornost. Příslušnost 

k bílé rase byla zejména v historii zneužita k mocenským a ekonomickým zájmům. 

V historických censech figurují kategorie jako „otrok“ nebo „osvobozený otrok“. Podle 

Smedleyho (1999) byl termín rasa a související ideje vyprodukovány evropským 

imperializmem a kolonizací v době objevů. I někteří další autoři se přiklánějí k tomu,  

že pojem rasa je pouze sociální konstrukcí. Pro bližší informace viz práce autorů v oboru 

lidské  genetiky.   

Evropští přistěhovalci, ať už přímo (fyzickou likvidací) či nepřímo (nemocemi, 

alkoholem, vytlačením z původního území), zredukovali populaci lidí, které Kryštof 

Kolumbus mylně považoval za Indy (indiány). Není dosud přesně známo, kdy indiáni  

na americký kontinent přišli. Zatím byla potvrzena jejich přítomnost před 12 000 lety. 

Předpokládá se, že přišli z Asie přes území dnešního Beringova průlivu a postupně se 

rozšířili až na samý jih amerického kontinentu. Existují i další hypotézy šíření lidí  

v předkolumbovské Americe, obvykle ale nevylučující i cestu přes Beringův průliv. 

Jednotlivé hypotézy uvádí předkolumbovský příchod lidí prakticky ze všech okolních 

kontinentů: severní i jižní Asie, Oceánie, Evropy (prý již během doby ledové) i Afriky. 

Prehistorická migrace z Evropy byla ovšem zpochybněna v Americkém časopise lidské 

genetiky (Fagundes 2008) na základě genetických testů. Jedněmi z posledních příchozích 

přes Beringův průliv byli pravděpodobně Eskymáci. Není známo, jak velká byla 

předkolumbovská populace. Odhady vědců se řádově liší. 

První potvrzené evropské osídlení na severoamerickém kontinentu bylo 

dokumentováno na severu kanadského ostrova Newfoundland a datováno přibližně k roku 

1000 n. l. Jednalo se o vikingské osídlení, které se však na kontinentu neudrželo.  

Ať už z klimatických (ochlazení) nebo jiných důvodů (možný střet s jinými lidmi). Evropané 

začali východní pobřeží dnešních Spojených států ve významnějším počtu osidlovat  

v 17. století. Začali s pěstováním plodin především pro vývoz do Starého světa. Tehdejší 

pěstování bavlny a tabáku bylo velmi náročné na pracovní sílu. Indiánů bylo málo a někteří 

nebyli tvrdé práci na polích ani přivyklí (někteří indiáni se živili lovem a sběrem plodů).  
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Byli proto dováženi černí otroci z Afriky (za velkých ztrát během lodního převozu), zejména 

z oblasti Guinejského zálivu. Tito se stali základem dnešní černé populace Spojených 

států. Jejich tmavší pleti otrokáři zneužili ke své ideologii (podobně argumentuje  

např. Meltzer (1993)). Podle Meltzera měla rasová kategorizace lidí ospravedlnit 

podřízenost černochů. Byla tak vlastně ideologií atlantického obchodu s otroky. Černoši 

byli považováni za podřadnou rasu, která měla sloužit bělochům. Tzv. guinejští černoši byli 

často více či méně míšeni s bílými lidmi pronikajícími do subsaharské Afriky především  

ze severu. K dalšímu míšení došlo na americkém kontinentě.  

Konec americkému otrokářství přinesla průmyslová revoluce, která se rozvinula 

nejdříve na Severu bohatém na suroviny i volnou pracovní sílu. Vítězství Severu 

v občanské válce v první polovině 60. let 19. století znamenalo konec otrokářství  

na zemědělském Jihu (výpadky v dodávkách bavlny tehdy poškodily dokonce i textilní 

průmysl na území Čech) a možnost využití levné černošské práce v průmyslu Severu. 

Lidská práce na polích byla postupně nahrazována vynalezenými zemědělskými stroji  

(na sběr bavlny apod.). Nyní je zaměstnanost černochů v zemědělství zanedbatelná  

(0,4 % v roce 2000 podle Fronczek a Johnson 2003, data Census Bureau). Vyšší 

zaměstnanost v zemědělství mají Hispánci (asi 3 % v roce 2000 podle Fronczek  

a Johnson 2003, data Census Bureau). Cesta černochů k zrovnoprávnění s bělochy je 

dlouhá, a i přes významné zlepšení jejich postavení, není stále dokončena.  

Vztah bělochů k asijské, nejdříve zejména čínské imigraci, byl dlouho rovněž 

odmítavý. Důvodem byly mocensko-ekonomické zájmy (Amerika pro bílé) a s nimi více  

či méně související xenofobie. Čínská imigrace byla v roce 1882 zakázána. Znovu 

povolena byla až v roce 1943, nicméně výrazněji se rozvinula až po zrušení národnostních 

imigračních kvót v roce 1965. Číňané, kteří již ve Spojených státech žili, byli různými 

způsoby diskriminováni a odpíráno jim bylo i americké občanství. Ostatní Asijci se 

přistěhovávat mohli, ale diskriminováni byli rovněž. Mírně odlišnou pozici měli Filipínci, 

protože jejich země byla v roce 1898 anektována (obsazena) Spojenými státy. Masovější 

asijská imigrace začala až od 70. let 20. století a v poslední době nebývale akcelerovala. 

Výše uvedené informace o asijské imigraci do USA lze nalézt např. v Bernsfeld (2000). 

Významná část Číňanů ve velkých městech je segregována v čínských čtvrtích 

nazývaných často China Town.     
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4.1.1. Běloši  

 

Census Bureau používá termín běloch (White) pro lidi mající své kořeny mezi 

původními obyvateli Evropy, Blízkého východu a severní Afriky. Jako běloši jsou sčítáni 

lidé, kteří v censu uvedli svou rasu jako bílou (White) nebo napsali nějaké etnikum 

(národnost) odpovídající této kategorii (např. Ir, Němec, Arab) (Grieco a Cassidy 2001). 

Termín nehispánský běloch (Non-Hispanic White) Census Bureau používá  

pro respondenty, kteří uvedli příslušnost k bílé rase a zároveň neuvedli příslušnost  

k hispánskému etniku nebo sub-etniku (tj. např. Mexičan). 

Populace bělochů se zvýšila mezi lety 1980 – 2000 o 12,3 %,  

tj. ze 188 na 211 milionů lidí. V roce 1980 tvořili 83 % obyvatel a v roce 2000 dosahovali 

podílu 75 % (Census Bureau). Za růstem bělošské populace však stálo především 

hispánské obyvatelstvo. Podíl nehispánských bělochů se snížil vlivem jejich nižší 

porodnosti i imigrace (v porovnání s jinými skupinami) z 80 na 69 % (1980 – 2000; Census 

Bureau). Podle odhadu American Community Survey se jejich podíl dále snížil na 66 % 

v roce 2006. Podíl nehispánských bělochů se bude nadále snižovat.  

Při srovnávání hodnot počtu hispánských a nehispánských bělochů je nutné brát 

v úvahu následující změny v definici. V censu roku 1980 si respondent mohl vybrat 

kategorii „běloch nešpanělského původu“, v censu 1990 „běloch nehispánského původu“  

a v censu 2000 „pouze běloch, ne Hispánec nebo Latino“ („pouze běloch“ znamená,  

že osoba není míšencem ras; jako Latino jsou obecně označováni lidé pocházející 

z Latinské Ameriky). Interpretaci dat stěžuje i další změna v dotazníku sčítání. Ve sčítání 

v roce 2000 byly totiž nově zavedeny možnosti kombinací ras (míšenci ras). Rasová data 

tak nejsou plně srovnatelná s výsledky předchozích sčítání. Při vědomí změn v definici 

kategorií a toho, že hodnota k roku 2007 je odhad upravený na základě vzorkového 

šetření (ve kterém byli respondenti, kteří ve sčítání v roce 2000 uvedli kategorii „nějaká 

jiná rasa“ uměle alokováni do ostatních rasových kategorií), lze přibližně uvést,  

že populace nehispánských bělochů vzrostla v období 1980 – 2007 o 10,5 %,  

tj. ze 180 na 199 milionů lidí. Pokud nebudeme brát v úvahu odhad k roku 2007,  

ale komunitní průzkum (American Community Survey) z roku 2006, v němž kategorie 

„nějaká jiná rasa“ nebyla zrušena, potom dojdeme k velmi podobným hodnotám (+9,9 % 

v letech 1980 – 2006) růstu populace nehispánských bělochů. Data z komunitního 

průzkumu (2006) a sčítání (1980) ale také nejsou plně srovnatelná. Mezi censy 1980  
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a 2000 nehispánská bělošská populace vzrostla o 7,9 %. Populace nehispánských 

bělochů byla k 1. červenci 2007 odhadnuta na 199,1 milionů osob, tj. 66 % obyvatel 

Spojených států. Absolutně největší populace této skupiny měly státy Kalifornie, New York 

a Texas (15,6, 11,6 a 11,4 milionů resp.). Jejich největší podíl na populaci měly státy 

Maine a Vermont (96 resp. 95 %). Oba tyto státy leží v Nové Anglii. Třetí nejvyšší podíl 

měla Západní Virgínie (94 %). Viz také mapa 13 okresů podle podílu nemíšených bělochů 

v roce 2000. 

 
Mapa 13: Okresy podle podílu nemíšených bělochů v roce 2000  

 

Zdroj: Grieco (2001), U. S. Census Bureau, 

http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-4.pdf 

 

Nehispánští běloši vykázali (2007) nadprůměrně vysoký mediánový věk 41 let,  

což je, pro porovnání, o deset let vyšší hodnota než pro černochy (U.S. Census Bureau 

News Release 2008).  

Podíl nehispánských bělochů narozených v zahraničí (3,5 %) je poměrně nízký 

(Census 2000). Národní průměr byl 11 %, ale např. přes 40 % Hispánců se narodilo 

v zahraničí (Census 2000). 
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Mapa 14: Okresy podle procentuální změny počtu bělochů* mezi roky 1990 a 2000 

 

Zdroj: Grieco (2001), U. S. Census Bureau, 

http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-4.pdf 

Pozn.: * Počítáno je s osobami identifikujícími bílou rasu v roce 1990 a bílou nemíšenou 
rasu v roce 2000.  
 

Podíl zdravotně nepojištěných nehispánských bělochů činil 11 % v roce 2006. To je 

nejméně ze sledovaných rasovo-etnických skupin. Hispánců byla nepojištěných  

asi třetina, černochů kolem pětiny (jak je však uvedeno dále, Hispánce nelze s rasovými 

skupinami srovnávat). Asijci měli podíl zdravotně nepojištěných srovnatelný 

s nehispánskými bělochy. Asijci jsou také jedinou skupinou, která vykázala vyšší 

mediánový příjem domácností než nehispánští běloši. Nehispánští běloši mají nejvyšší 

podíl bydlení v osobním vlastnictví (72 % v roce 2000 podle sčítání lidu) (Census Atlas  

of the United States 2007). Pro vysvětlení nižších podílů bělochů v různých oblastech USA 

viz následující kapitoly pojednávající o rasových menšinách. Změny počtu bělošského 

obyvatelstva v okresech (viz mapa 14) v devadesátých letech 20. století reflektují  

do značné míry vývojové trendy popsané v jiných kapitolách této práce. 
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4.1.2. Afroameričané 

 

Census Bureau definuje černochy nebo Afroameričany („Blacks“ nebo „African 

Americans“) jako lidi, kteří mají své kořeny v kterékoli z afrických černošských rasových 

skupin. Jsou to lidé, kteří uvedli svou rasu v censu jako „Black, African Am., or Negro“ 

nebo napsali odpovědi jako např. „African American“, „Afro American“, „Nigerian“  

nebo „Haitian“. 

Černošské obyvatelstvo je obecně stále koncentrováno do států Jihu. Tam 

pracovali jako otroci v zemědělství až do 60. let 19. století. Dalšími oblastmi koncentrace 

afroamerického obyvatelstva jsou průmyslová města Severu, do kterých se osvobození 

otroci stěhovali za prací (tzv. Velká migrace). Během občanské války bylo otroctví zrušeno  

ve dvou etapách. Nejdříve „Prohlášením o osvobození otroků“ v r. 1862, které dávalo 

svobodu všem otrokům v územích ovládaných Unií, čímž značně posílili i její vojenskou 

sílu. Vzbouření černoši na území Konfederace byli také prohlášeni za svobodné. Armáda 

Unie je mohla přijímat do stavu, když je osvobodila. V roce 1865 dostali svobodu všichni 

černoši, a to 13. dodatkem ústavy, který se vztahoval na celé Spojené státy. 

Industrializace na Severu dostala impuls přílivem pracovních sil z Jihu  

do rostoucích průmyslových měst. Vznikly rovněž i dnes stále existující enklávy vysoké 

koncentrace černošského obyvatelstva v tamních velkých aglomeracích  (např. Detroit, 

Chicago, New York, Cleveland ad.). Relativně menší podíly na obyvatelstvu tvoří černoši 

v Západním regionu. V současnosti se relativně více než běloši stěhují na Jih. Běloši, 

ačkoli nejvíce se stěhují stejně jako černoši na Jih, se stěhují relativně více  

než černoši na Západ. 

Velká migrace (Great Migration) byla pohybem Afroameričanů z jižních Spojených 

států (region Jih) do ostatních regionů země. Od roku 1910 do roku 1970 se takto 

přestěhovalo přibližně 7 milionů Afroameričanů (Frey 2004). Hlavními motivačními faktory 

vedoucími k tomuto pohybu byly únik z rasismu, hledání práce v průmyslu a získání 

lepšího vzdělání pro své děti. Na Severu se mohli černošští muži také účastnit voleb. 

V období 1910 – 1940 se přestěhovalo 1,9 milionu černochů (Frey 2004). V druhém 

období (označovaném také jako Druhá velká migrace) mezi lety 1940 – 1970  

se přestěhovalo asi přes 5 milionů černochů (Frey 2004).  

Od roku 1965 byl však zaznamenán významný pohyb Afroameričanů opačným 

směrem, zpět na Jih. Tento pohyb zpět do jižních států je zván Nová velká  
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migrace (Frey 2004). Patrně souvisí s procesem deindustrializace (ekonomické 

restrukturalizace) Rezavého pásu, jakož i se zlepšením pozice černochů na Jihu  

a ekonomickým vzestupem jižních států. Například v období 1995 až 2000 nejvíce 

černošských vysokoškolských graduantů získaly státy regionu Jih: Georgie, Texas  

a Maryland (Frey 2004). Mnozí lidé se stěhovali také kvůli rodinným vazbám.     

Pozice černochů v americké společnosti se od dob otroctví značně zlepšila. Tato 

menšina je však dodnes znevýhodňována. Diskriminace černochů měla dlouho oporu 

v legislativě. Jako Zákony Jima Crowa (Jim Crow Laws) se obecně označovaly zákony 

diskriminující lidi nebílé rasy ve Spojených státech. Uzákoňovaly segregaci lidí nebílé rasy 

a jejich práva omezovaly i v mnoha jiných ohledech. Platily zejména na Jihu, ale i v jiných 

státech Unie mezi lety 1876 až 1954 (Nejvyšší federální soud zákazal segregaci) a 1965 

(občanská a volební práva).  

Podíl černochů na populaci USA v roce 1980 byl 11,7 %, v roce 1990 12,1 %  

a v roce 2000 12,3 %. V roce 2006 byl podíl odhadnut na 12,8 % (Census Bureau). Mezi 

2006 – 2007 afroamerická populace vzrostla o 1,3 %. Porodnost černošské populace 

zůstává v rámci USA nadprůměrná. Její mezinárodní imigrace je však v porovnání 

s nečernošskými Hispánci málo početná. Proto podíl černochů na obyvatelstvu USA 

v porovnání s nečernošskými Hispánci rostl pomalu. Mediánový věk Afroameričanů byl 

v roce 2007 nižší než národní průměr s 31 ku 37 letům respektive.       

District of Columbia má podíl černošské populace (55 %) vyšší než kterýkoli stát 

USA. Státem s jejím nejvyšším podílem je Mississippi (37 %), dále Louisiana (32 %), 

Georgie (30 %), Maryland a Jižní Karolína (29 %), Alabama (26 %), Severní Karolína  

a Delaware (21 %), Virgínie (20 %), Tennessee (17 %), Arkansas a New York (16 %), 

Florida a Illinois (15 %), Michigan a New Jersey (14 %). Všechny tyto státy mají 

nadprůměrný podíl afroamerické populace v rámci USA, který u této statistiky American 

Community Survey od Census Bureau z roku 2006 stál na hodnotě 12,4 %. New 

Hampshire, Maine, Severní Dakota, Utah, Vermont, Jižní Dakota, Wyoming, Idaho  

a Montana jsou státy s nejnižším podílem černochů od 1 do 0,5 % respektive.  

District of Columbia, ač je hlavním městem USA, podobá se svým vysokým podílem 

černošské populace jiným více či méně rasově segregovaným jádrům velkých aglomerací. 

Nejvyšší podíl tradičně vykazují státy ležící v původním Bavlnářském pásu. Jeho 

vymezení se do značné míry shoduje s vymezením jádrové oblasti černošského osídlení 

(viz mapa 15). Až za státy Jihu následují státy Severu s nadprůměrným podílem,  

do kterých směřovala Velká černošská migrace. Dnes tyto státy patří do Rezavého pásu 
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zasaženého deindustrializací. Nejnižší podíl vykazují některé státy z Horské  

a Novoanglické oblasti. V těchto státech nebylo otrokářské zemědělství a bylo tam méně 

velkých průmyslových center, která by v minulosti přilákala větší počet černošských 

pracovních sil. 

 

Mapa 15: Okresy podle podílu černochů a jejich míšenců v roce 2000 

 

Zdroj: McKinnon (2001), U. S. Census Bureau, 

http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-5.pdf 

 

V absolutních číslech má (2007) největší černošskou populaci stát New York  

s 3,5 milionem Afroameričanů, dále Florida a Texas po 3 milionech. Největší absolutní 

přírůstek černošské populace však v poslední době zaznamenala (mezi lety 2006 – 2007) 

Georgie.  

Mezi městy měly podle sčítání v roce 2000 největší černošskou populaci (včetně 

míšenců) New York (2,3 mil.) a Chicago (1,1 mil.). Více než 0,5 mil. černochů měl ještě 

Detroit, Philadelphia a Houston. Viz tab. 11.  
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Tabulka 11: Města v USA s největšími  

černošskými populacemi* v roce 2000 

Město mil. 

New York 2,3 

Chicago 1,1 

Detroit 0,8 

Philadelphia 0,7 

Houston 0,5 

Los Angeles 0,4 

Baltimore 0,4 

Memphis 0,4 

Washington 0,4 

New Orleans 0,3 

Zdroj: McKinnon (2001), Census Bureau,   

http://www.census.gov; zpracoval autor 

Pozn.: * včetně míšenců s jinými rasami 

 

Největší podíl černochů na populaci mezi městy nad 100 000 obyvatel mělo v roce 

2000 Gary (viz tab. 12), ačkoli odhad k roku 2006 uvádí již populaci pod 100 000. Gary, 

součást chicagské aglomerace, ležící na území státu Indiana u břehu Michiganského 

jezera, je součástí Rezavého pásu. Město s ocelářským průmyslem ztrácí obyvatelstvo 

vlivem migrace. Na populačním poklesu se podílí snížení zaměstnanosti v ocelářství  

i suburbanizace. V Gary tvořili černoši 84 % obyvatel v roce 2000. Přes 80 % se dostal 

ještě Detroit s početně významnější černošskou populací. Detroit patří rovněž  

do Rezavého pásu a také je ve své struktuře rasově segregovaný (separace čtvrtí).  

Tak jako v Gary i v Detroitu došlo k redukci pracovních míst v průmyslu. Obě města  

se vyznačují vysokou kriminalitou vyvolanou sociální situací. Vysoký podíl černochů mají 

dále především velká města Jihu a některá další města Severu. Šest procent nemíšených 

černochů bylo narozeno v zahraničí (Census 2000). To je větší podíl než mají nehispánští 

běloši. V roce 2006 20,5 % černochů nemělo zdravotní pojištění, což je v rámci USA 

nadprůměrný podíl. 

Stát Mississippi, který má nejvyšší podíl černošského obyvatelstva v Unii (37 %), je 

na prvním místě v řadě ukazatelů negativních demografických jevů. Podíl obézních lidí 

mezi dospělými Američany byl podle NHANES (National Health and Nutrition Examination 

Survey) 34,3 % v roce 2006. To znamená výrazný nárůst oproti 22,9 % v roce 1994. 
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Tabulka 12: Sídla nad 100 000 obyvatel  

s největším podílem černochů v roce 2000 

Sídlo % 

Gary, IN 84 

Detroit, MI 82 

Birmingham, AL 74 

Jackson, MS 71 

New Orleans, LA 67 

Baltimore, MD 64 

Atlanta, GA 61 

Memphis, TN 61 

Washington, DC 60 

Richmond, VA 57 

Zdroj: McKinnon (2001), Census Bureau,   

http://www.census.gov; zpracoval autor 

 

Průzkum organizace Trust for America's Health naznačil, že největší podíl obézních lidí 

má právě stát Mississippi. V článku BBC News byl tento fakt dán do souvislosti s vysokým 

podílem chudých obyvatel (nejvyšší mezi státy USA – pětina), nízkou fyzickou aktivitou 

částečně ovlivněnou nepříznivým podnebím, růstem cen ovoce a zeleniny a poklesem cen 

tučných jídel, i případnou genetickou podmíněností u černošské populace (Walsh 2008). 

Primárním faktorem těchto negativních jevů může být ekonomické znevýhodnění černochů 

v americké společnosti v kombinaci s nižší ekonomickou výkonností celého státu 

Mississippi. 

 

 

4.1.3. Američané asijského původu 

 

Asijci jsou v americkém censu definovanou „rasovou“ skupinou. Nutno poznamenat, 

že se jedná o dosti nehomogenní skupinu. Za Asijce jsou považováni tak antropologicky  

a etnicky odlišní lidé jakými jsou europoidní či negroidní Indové a mongoloidní Číňané 

nebo Filipínci. Jsem si vědom toho, že termíny europoidní, negroidní apod. jsou dnes  

již často považovány za irelevantní (tak jako pojem rasa). Zde je používám pouze 

k odlišení vzhledově diferencovaných skupin lidí.  
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Asijské obyvatelstvo vzrostlo mezi lety 1990 – 2000 minimálně o 48 %. Přesnou 

hodnotu nelze uvést kvůli změně ve vymezení statistických kategorií. V roce 2000 byly 

nabízeny možnosti kombinací ras. V roce 1990 se považovalo 2,8 % obyvatel za Asijce, 

v roce 2000 se 3,6 % obyvatel považovalo pouze za Asijce a 4,2 % pouze za Asijce  

nebo Asijce v kombinaci s jinou rasou (Census 2000).  

Mezi lety 2006 – 2007 vzrostla asijská populace o 2,9 % (U.S. Census Bureau 

News Release 2008). Asijci však nemají mediánový věk tak nízký jako černoši (31 let),  

ale blízký americkému průměru s 35 ku 37 letům celkové americké populace. Růst asijské 

populace totiž z větší části než přirozený přírůstek zabezpečuje imigrace. 

V roce 2000 žilo 49 % těch, kteří se do nějaké míry považovali za Asijce, v regionu 

Západ. Západní region je totiž geograficky bližší východní Asii. Absolutně největší asijské 

komunity se nacházely v New Yorku (městě) a v Los Angeles (v obou tvořily kolem 

desetiny populace). Nejpočetnější byli Číňané, Filipínci a Indové (Barnes a Bennett 2002). 

 

Mapa 16: Okresy podle podílu Asijců a jejich míšenců v roce 2000 

 

Zdroj: Barnes a Bennet (2002), U. S. Census Bureau, http://www.census.gov 
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Největší podíl měli Asijci v roce 2007 na Havaji s 55 %, dále v Kalifornii 14 %,  

New Jersey a Washingtonu (stát) po 8 % (podíl Asijců a jejich míšenců podle okresů  

viz mapa 16). V absolutních číslech měla v roce 2007 nejvíce asijských obyvatel  

Kalifornie s 5 miliony, dále New York 1,4 milionu a Texas 0,9 milionu (U. S. Census 

Bureau News Release 2008). 

Dvě třetiny Asijců nemíšených s jinou rasovou kategorií byly narozeny v zahraničí 

(Census 2000), což je nejvyšší podíl mezi sledovanými kategoriemi. Tato hodnota ukazuje 

na vysokou intenzitu asijské imigrace v poslední době. Přestože mají Asijci vyšší podíl 

v zahraničí narozených než Hispánci, ekonomické statistiky ukazují na jejich výrazně lepší 

ekonomickou pozici v americké společnosti. Podíl zdravotně nepojištěných Asijců činil 

v roce 2006 15,5 %. To je mírně vyšší hodnota než pro nehispánské bělochy a přibližně 

americký průměr. Mediánový příjem Asijců zjištěný v Censu 2000 byl dokonce vyšší  

než pro většinovou část obyvatelstva, tzn. pro nehispánské bělochy. V případné další práci 

mohu diskutovat, zda jsou ekonomické charakteristiky asijského obyvatelstva 

diferencovány podle jeho etnického původu a zda odpovídají jeho vzdělanostní úrovni. 

Tato témata jsou jistě zajímavá, ale do této práce se již nevešla. 

 

 

4.1.4. Indiáni a aljašští domorodci  

 

„Indiáni a aljašští domorodci“ je rasová kategorie definovaná Census Bureau. 

Zahrnuje potomky předkolumbovských obyvatel území dnešních USA. Indiáni jsou zváni 

původními obyvateli amerického kontinentu. Výzkumy nasvědčují spíše tomu, že přišli 

zvenčí na neosídlený kontinent. Potom by přesnější označení bylo „dřívější obyvatelé“. 

Odkud lidé v předkolumbovské éře přicházeli, to je stále ještě předmětem výzkumu. 

Nejlépe dokumentovaná je trasa přes oblast dnešního Beringova průlivu.  

V roce 2006 tvořili indiáni a aljašští domorodci 0,8 % obyvatel USA. Nejvíce jich žije 

v Kalifornii (0,7 milionu), dále v Oklahomě (0,4 milionu) a Arizoně (0,3 milionu). V censu 

2000 se k této kategorii přihlásilo téměř 2,5 milionu osob a dalších 1,6 milionu osob  

se přihlásilo k této kategorii v kombinaci s jinou nebo jinými kategoriemi. V roce 1980  

se zjišťovaly kategorie bez kombinací a tehdy se do dané kategorie přihlásilo pouze  

1,4 milionu lidí. Mezi censy 1980 až 2000 došlo tedy k výraznému nárůstu počtu osob 

hlásících se k indiánům nebo aljašským domorodcům.  Je otázkou, do jaké míry měl  
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na tuto změnu vliv skutečný demografický růst, a do jaké míry změna metodiky  

a subjektivní faktory (např. „móda“ nebo etnická emancipace projevující  

se v uvádění indiánského původu). Největší část indiánů a aljašských domorodců v roce 

2000 žila v Západním regionu (43 %), dále v Jižním (31 %),  Středozápadním (17 %) 

a Severovýchodním (9 %). Ve městech nad 100 000 obyvatel měla kategorie nejvyšší 

podíl na populaci v Anchorage (největší město na Aljašce; 10 %), Tulse (Oklahoma; 8%), 

Oklahoma City (Oklahoma; 6 %) a Albuquerque (Nové Mexiko; 5 %). Nejpočetnější 

indiánské populace žijí ve dvou největších městech – New Yorku a Los Angeles. 

 Podle komunitního průzkumu z roku 2006 (započítáni jsou pouze mezi 

stanovenými rasovými skupinami nemíšení lidé) na Aljašce má tato kategorie nejvyšší 

podíl ze všech států Unie s 13 %, dále Nové Mexiko 10 %, Jižní Dakota 9 %, Oklahoma  

7 %, Montana 6 %, Severní Dakota 5 %. Pěti procentům se blížila ještě Arizona s 4,5 %. 

Jedná se o státy, kde dodnes existují indiánské rezervace. Avšak podle U. S. Census 

Bureau News Release 2008 (odhady k 1. červenci 2007 se započítanými míšenci) tvořili 

na Aljašce 18 %, Oklahomě 11 % a Novém Mexiku 10 % obyvatel.   

 Mezi lety 2006 – 2007 tato skupina početně vzrostla o 1 % a její mediánový věk byl 

30 let. Mediánový věk měli spolu s „Havajci a ostatními pacifickými ostrovany“ nejnižší  

ze sledovaných skupin (U.S. Census Bureau News Release 2008).  

Census 2000 zjišťoval kmenovou příslušnost. Opět zde platí, že jednotlivec se mohl 

přihlásit k více kmenům a zároveň i k více rasám. Nejvíce lidí se hlásilo v Censu 2000  

ke kmenům Cherokee (730 tisíc) a Navajo (300 tisíc). K latinskoamerickým indiánům  

se hlásilo 181 tisíc lidí. Stotisícovou hranici překročily ještě kmeny Choctaw  

(159 tisíc), Sioux (153 tisíc) a Chippewa (150 tisíc). Nejvíce lidí, kteří uvedli kategorii 

„indián nebo aljašský domorodec“ bez kombinace s jinou kategorií, v rámci indiánských 

území, žilo v Rezervaci navažského národa a „Trust Landu“ (mimo rezervaci) – 174 tisíc 

lidí. Když započítáme i kombinaci indiánské a další rasy, tak se přes populaci 100 tisíc 

dostala ještě Cherokeeská oklahomská kmenová statistická oblast (104 tisíc, z toho  

76 tisíc lidí se považovalo pouze za indiána, nikoli za míšence). Největšími skupinami 

aljašských domorodců jsou Eskymáci, Tlingit-Haida, Aljašští Athabaskové a Aleuťané.  

Na východě USA z mapy 17 vystupují dvě oblasti s vysokým podílem indiánů. Obě 

leží ve státě Severní Karolína. V okrese Robeson a jeho okolí se udržel kmen Lumbee, 

který nežije v rezervaci. Ve zmíněném okrese tvoří 37 % obyvatel (American Community 

Survey 2006). Okres je zajímavý nejen vysokým podílem indiánů, ale také kombinací 

s vysokým podílem černochů (25 %) a rostoucí hispánskou komunitou (8 %). Druhou 
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oblastí vysokého podílu je západní cíp státu s cherokeeskou rezervací u národního parku 

Great Smoky Mountains. Nejvyšší podíl v tomto regionu má podle sčítání v roce 2000 

okres Swain s 29 % indiánů. Na rozdíl od Robesonu v tomto okrese nemají významný 

podíl černoši ani Hispánci. V průměru let 2004 – 2006 nemělo zdravotní pojištění 31 % 

indiánů a aljašských domorodců. To je dvojnásobek amerického průměru. 

 

Mapa 17: Okresy podle podílu indiánů a aljašských domorodců v roce 2000  

(včetně míšenců) 

 

Zdroj: Ogunwole (2002), U.S. Census Bureau, 

http://www.census.gov/prod/2002pubs/c2kbr01-15.pdf 

 

 

4.1.5. Havajci a ostatní pacifičtí ostrované 

 

V USA tvoří pouze asi 0,1 % obyvatel. Na Havaji 8 – 9%, v jiných státech méně  

než 1 %. Nadprůměrné, ale přesto velmi nízké podíly vykazují západní státy. 

Nadprůměrný je rovněž růst této rasové kategorie, který dosáhl 1,6 % mezi lety  



 

 69

2006 – 2007. Největší podíl v roce 2007 vykazuje Havaj (21 %), dále Utah a Aljaška kolem 

1 % (odhady se započítanými míšenci). Mediánový věk populace byl 30 let, což je 

společně s indiány a aljašskými domorodci nejméně ze sledovaných skupin (mírně nižší 

hodnota než pro černochy).  

 

 

4.2. Etnický původ 

 

Bližší obrázek o etnickém původu Američanů, i když s nízkou statistickou  

přesností, si lze udělat na základě etnického původu uvedeného ve sčítání. Respondenti 

mohli uvést maximálně dva etnické původy. Dva původy napsalo přes pětinu tázaných. 

Vzhledem k omezené přesnosti je nutné brát s rezervou celou statistiku původu obyvatel 

(šetření o původu obyvatel se účastnila pouze malá část obyvatel; v úvahu je nutné brát 

také subjektivnost odpovědí a další faktory). Lépe je brát ji jako určitou nápovědu, z jakých 

oblastí světa přibližně americké obyvatelstvo pochází. Daleko preciznější pohled na původ 

obyvatelstva USA mohou ovšem podat genetické testy. 

Základním trendem v 90. letech 20. století byl pokles podílu evropských kategorií 

původu a nárůst afroamerických, hispánských a asijských. To odpovídá ostatním 

demografickým trendům (lze chápat jako globalizaci amerického obyvatelstva).  

Nejčastěji uváděnými původy byly: německý 15 % tázaných, irský 11 %, 

afroamerický 9 %, anglický 9 % a americký 7 %. Mezi nejčastějších patnáct původů patří 

ještě mexický, italský, polský, francouzský, indiánský, skotský, nizozemský, norský, 

skotsko-irský a švédský.    

Na Severovýchodě byl nejčastější irský (16 %), italský a německý původ.  

Na Středozápadě byl nejvyšší podíl obyvatel hlásících se k německému původu (čtvrtina), 

přes desetinu tázaných tam uvedlo irský původ. Na Jihu byl nejčastější afroamerický 

původ (14 %), největší podíl obyvatel mezi regiony se tam hlásil k americkému původu  

(11 %) a desetina k německému. Na Západě byly nejpočetnější mexický (16 %)  

a německý původ (13 %).  

     V mapě 18, ve které je graficky vyjádřen nejčastější původ obyvatel podle 

okresů, lze identifikovat oblasti koncentrace některých specifických etnických původů. 

Skandinávské původy vedou v mnoha venkovských okresech severní části Středozápadu. 

Indiánský původ v okresech západní Oklahomy (oblast dřívější velké rezervace,  
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do které byly indiáni přesídleni z jiných oblastí), na pomezí států Arizona, Nové Mexiko  

a Utah (oblast s rozsáhlými indiánskými rezervacemi v polopouštní krajině), některé 

okresy v Dakotách, Montaně i v dalších okresech po USA (také často rezervace).  

Na Aljašce se mnoho obyvatel přihlásilo k eskymáckému a aleutskému původu. 

K francouzskému původu se hlásí lidé v příhraničí s kanadskou provincií Québec a v jižní 

Louisianě. Québec a Louisiana byly francouzskými koloniemi. Irský původ je nejčastější 

v mnoha okresech Severovýchodu. V této oblasti, a zvláště v aglomeraci New Yorku, je 

vysoký podíl italského původu. Afroamerický původ vede v Bavlnářském pásu i v mnoha 

centrálních okresech velkých severních aglomerací. Jelikož afroamerický původ  

se do značné míry překrývá s černou rasou, pro bližší informace viz kap. Afroameričané. 

Černoši, kromě nedávných přistěhovalců, většinou neidentifikují svůj africký etnický 

(kmenový) původ.  

 
     Mapa 18: Okresy podle nejčetnějšího etnického původu v roce 2000 

 
     Zdroj: Census Atlas of the United States, U. S. Census Bureau, 
     http://www.census.gov/population/www/cen2000/censusatlas/ 
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V mnoha oblastech USA je patrná zvýšená koncentrace obyvatel určitého etnického 

původu. Jako specifický příklad je možno uvést oblast na západě Michiganu, kde se hlásí 

mnoho obyvatel okresů kolem města s příznačným názvem Holland k nizozemskému 

původu. Toto město, spolu s dalšími obcemi v oblasti, založili nizozemští osadníci. Holland 

na svém nizozemském původu postavil svoji turistickou atraktivitu (viz např. web Holland, 

Michigan). V okrese Ottawa, ve kterém Holland částečně leží, se k nizozemskému původu 

přihlásilo 37 % obyvatel (Census 2000).  

 

 

4.2.1. Hispánci  

 

Podle Census Bureau jsou Hispánci nebo Latinos lidé, kteří se klasifikovali do jedné 

ze specifické španělské, hispánské nebo Latino kategorie z dotazníku v Censu 2000  

–  Mexičan, Mexický Američan, Chicano, Portoričan nebo Kubánec, a ti, co se identifikovali 

jako „jiný Španěl/Hispánec/Latino“. Do kategorie spadají rovněž lidé identifikující  

se obecně jako Španěl, Španělský Američan, Hispánec, Latino a podobně. Slovo Chicano  

(v ženském rodu Chicana) se používá pro Američany mexického původu. 

Pojem Hispánec je odvozen od slova Hispania, jímž Římané nazývali oblast 

Iberského (Pyrenejského) poloostrova (tedy přibližně dnešní Španělsko a Portugalsko). 

V současnosti je slovo hispánský nebo Hispánec používáno pro lidi pocházející  

ze Španělska a španělsky mluvících zemí (především Latinské Ameriky) žijící na území 

USA.  

Vlastnosti hispánské populace porovnávám zejména s nehispánskými bělochy, 

protože nehispánští běloši jsou považováni Census Bureau za majoritní skupinu 

amerického obyvatelstva. Termínem nehispánský běloch se označuje každý člověk,  

který uvedl svoji rasu jako bílou a zároveň uvedl, že není příslušníkem hispánského etnika.  

Termín Hispánec není rasovou, ale etnickou kategorií. Hispánci mohou tedy být 

jakékoli rasy, proto jejich podíl na obyvatelstvu nelze porovnávat s rasovými kategoriemi. 

S nehispánskými bělochy Hispánce porovnávat lze. Je nutné mít na paměti, že nemá 

smysl porovnávat počet černochů a Hispánců, jelikož černoši jsou uváděni jako rasová 

kategorie, zatímco Hispánci jako etnická. S bílou rasou se v Censu 2000 identifikovalo  

48 % Hispánců, 42 % s „nějakou jinou rasou“, 2 % s černou rasou. Kategorii „indián  

a aljašský domorodec“ zaškrtlo 1 % Hispánců. Míšenci ras bylo 6 % Hispánců. Hranice 
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mezi rasami je u Hispánců často nejednoznačná. Míra projevu indiánských genů  

na vzhledu člověka, podle kterého se lidé pravděpodobně často rozhodovali, může být 

různě velká. Tím lze mj. vysvětlit vysoké procento (42 %) Hispánců, kteří nedokázali jasně 

určit svou rasu. Lze předpokládat, že do kategorie „nějaká jiná rasa“ spadá velký počet 

mesticů. Mestici jsou míšenci bílé (europoidní) rasy a indiánů. Mestici se však mohli 

považovat i za bělochy a mnozí další zřejmě odůvodněně zaškrtli kategorii „dvě nebo více 

ras“. Hispánci, kteří žijí v USA déle, narodili se tam nebo mají americké občanství,  

se častěji hlásí k bílé rase (Tafoya 2004). Často tedy u těchto respondentů nerozhoduje 

rasa ve smyslu antropologickém (hlavně vnější vzhled), ale kulturním. Lidé,  

kteří se považují za Američany nebo se považují za součást americké společnosti,  

se ve sčítání častěji hlásili k bílé rase, ačkoli mezi nimi a jinými Hispánci nebyl zásadní 

vzhledový rozdíl (Tafoya 2004).  

Pozdější modifikované rasové odhady publikované k roku 2007 uvádí přes 90 % 

bílých Hispánců (U.S. Census Bureau, Population Estimates). V těchto odhadech byla 

zrušena kategorie „nějaká jiná rasa“. Respondenti z této kategorie byli přeřazeni  

do ostatních kategorií na základě vzorkového šetření. Kategorie ze sčítání roku 2000 

zůstávají zachovány v American Community Survey (zatím poslední hodnoty tohoto 

vzorkového průzkumu jsou dostupné k roku 2006).    

Hispánci jsou velice dynamicky rostoucí částí americké populace, což lze doložit 

jejich počtem v posledních censech. V roce 1970 jejich populace nedosahovala ještě  

ani 10 milionů osob, v roce 1980 to bylo již skoro 15 milionů, o dalších deset let později 

přes 22 milionů a v posledním censu v roce 2000 bylo napočítáno přes 35 milionů 

Hispánců (Hispanics in the United States 2008). K 1. červenci 2007 byla americká 

hispánská populace odhadnuta na 45,5 milionů osob, tj. 15,1 % z 301,6 milionů obyvatel 

USA. S meziročním nárůstem 3,3 % byli Hispánci nejrychleji rostoucí menšinou (U. S. 

Census Bureau News Release 2008). 

Projekce Census Bureau odhadují, že v dalším censu v roce 2010 bude  

ve Spojených státech napočítáno přibližně 50 milionů Hispánců (Hispanics in the United 

States 2008). Projekce uvádí přibližně 100 milionů Hispánců v censu 2050. Procentuální 

podíl na americké populaci rostl a zřejmě i poroste rovněž impozantně. V roce 1970  

se Hispánci nepodíleli na americké populaci ani 5 % (Hispanics in the United States 2008). 

Jejich podíl byl přibližně stejný jako dnešní podíl Asijců. V dalších censech podíl narůstal 

na následující hodnoty: 6,4 %, 9,0 %, 12,5 %. Odhad z roku 2006 byl 14,8 % (tj. 44 milionů 

osob) a zmíněný odhad pro rok 2007 15,1 %. V roce 2010 by podíl Hispánců  



 

 73

na obyvatelstvu USA měl být kolem 15,5 % a v roce 2050 by mohl dosáhnout přibližně 

čtvrtiny populace USA (Hispanics in the United States 2008). Mezi lety 2000 a 2006 

Hispánci tvořili polovinu (50,4 %) růstu americké populace. Růst hispánské populace byl 

více než trojnásobně vyšší než růst celkové americké populace (24,3 % ku 6,1 %).  

Na migračním přírůstku populace se podíleli 52,4 %, na přirozeném přírůstku 48,9 %,  

na počtu narozených 22,5 % a na počtu zemřelých pouze 4,6 % (Hispanics in the United 

States 2008). Nízký podíl na počtu zemřelých je způsoben juvenilitou hispánské populace. 

Tato čísla mohou dobře naznačit budoucí etnické složení americké populace. 

Věkový medián hispánské populace byl v roce 2004 přibližně o 13 let nižší  

než medián nehispánské bílé populace (26,9 resp. 40,1 let). Hispánci jsou v jiném stádiu 

demografického vývoje než nehispánští běloši. Mají vyšší míru porodnosti, takže u nich 

výrazně větší podíl tvoří děti. Rozdíly ve věkovém složení jsou patrné i mezi hispánskými 

skupinami. U Mexičanů byl věkový medián odhadnut na 25,3 let, zatímco u Kubánců  

na 40,6 let (American Community Survey 2004).   

Již v roce 1980 Hispánci tvořili více než čtvrtinu populace většiny okresů ve státě 

Nové Mexiko, v příhraničních a západních okresech Texasu, na jihu státu Colorado,  

v některých okresech Kalifornie a Arizony (viz mapa 19). Mimo tuto oblast v blízkosti 

Mexika dosahovali více než čtvrtinového podílu na populaci pouze v jihofloridském okrese 

Dade (součást miamské aglomerace blízko Kuby). V okresech Východu dosahovali 

větších podílů zejména ve velkých metropolích. V žádném z těchto okresů však nepřesáhli 

desetinu populace.  

V devadesátých letech trend územní expanze hispánského etnika intenzivně 

pokračoval podobně jako v osmdesátých letech. Plošnou „invazi“ zažily relativně nově 

státy jako Georgie, Severní Karolína a mnoho dalších oblastí Východu, nemluvě  

o další intenzifikaci osídlení na Západě.  

Odhady z roku 2006 potvrzují pokračování předchozích trendů i v první dekádě 

nového století. Pohled do mapy okresů (č. 20) potvrzuje dynamický vývoj. V oblasti blízké 

Mexiku došlo ke zvýšení podílu hispánské populace v regionech Hispánci již déle 

osídlených. Patrný je postup na východ i na sever v oblasti Velkých rovin. Na Východě 

dochází k přírůstku Hispánců podle principu „sněhové koule“ do stávajících komunit  

v metropolitních oblastech i k imigraci do nových (z hlediska hispánských komunit), často  

i menších měst. Význačný byl rozptyl etnika v megalopoli BosWash a v chicagské 

aglomeraci. Postup na sever je jasně patrný i na Floridě. Hranici podílu 25 % překročili  
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                    Mapa 19: Okresy podle podílu Hispánců na populaci v roce 1980 

6

 

         Zdroj: U.S. Census Bureau, Hispanics in the United States 2008,   

                    http://www.census.gov/population/www/socdemo/hispanic 

 

            Mapa 20: Okresy podle podílu Hispánců na populaci v roce 2006 

9

 

         Zdroj: U.S. Census Bureau, Hispanics in the United States 2008,  

          http://www.census.gov/population/www/socdemo/hispanic 
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již v některých okresech v dalších státech: např. ve Washingtonu v jeho obilnářské  

oblasti (tzv. Bread Basket na východě státu) a na západě Kansasu. V obou případech  

se do velké míry jedná o zemědělské pracovníky ve venkovských oblastech. Oblastí 

s dlouhodobě velkou hispánskou populací pracující za nízké mzdy v zemědělství je 

kalifornské Centrální údolí. Některé okresy v této oblasti vykazují velmi nízké mediánové 

příjmy obyvatel. Vytvářejí kontrast s bohatými okresy kalifornských aglomerací zejména 

v západně ležícím přímořském pásmu. Přestože prakticky celé kalifornské zemědělství je 

závislé na nákladném zavlažování (voda ze vzdálených zdrojů v Sierra Nevadě  

nebo až z řeky Colorado), jeho produkce, dotovaná i jinak, je značně konkurenceschopná. 

Ze čtyř základních amerických regionů měl v roce 2006 největší podíl hispánské 

populace region Západ (26,6 %). V regionu Jih dosahoval její podíl 14,5 %,  

na Severovýchodě 11,3 % a na Středozápadě byl nejnižší (5,3 %) (Current Population 

Survey, Annual Social and Economic Supplement 2006). Nové Mexiko má podle Censu 

2000 největší podíl hispánské populace mezi státy (42 %).  

Největší hispánskou populaci měl v roce 2006 nejlidnatější stát Kalifornie  

s 13 miliony osob, na druhém místě je Texas s více než 8 miliony osob, dále Florida  

s 3,6 miliony, New York s 3,1 miliony a Illinois s 1,9 milionu. Nejvyšší relativní nárůst 

hispánského etnika mezi americkými státy s více než 100 000 Hispánci (v roce 2006) 

zaznamenal mezi lety 2000 a 2006 Arkansas (American Community Survey 2006).  

V tomto státě vzrostl počet Hispánců za takto krátké období o 60,9 %. Za Arkansasem  

se umístily státy Georgie (+59,4 %), Jižní Karolína (+57,4 %), Tennessee (+55,5 %)  

a Severní Karolína (+54,9 %). Nejdynamičtější růst hispánského etnika mají tedy  

v poslední době státy ležící „hluboko“ ve Spojených státech. Tři z těchto států leží  

v Jihoatlantské oblasti.  

Nejrychlejší růst mezi okresy s více než 10 000 Hispánci zaznamenal illinoiský 

okres Kendall, ve kterém se hispánská populace v letech 2000 – 2006 více  

než zdvojnásobila. Kendall byl v tomto období druhým nejrychleji populačně rostoucím 

okresem v USA. Tento okres je součástí chicagské metropolitní oblasti. Počet Hispánců 

žijících v něm však v roce 2006 byl pouze necelých 13 tisíc (14,4 %). Zajímavý je fakt,  

že v mnoha okresech absolutní počet Hispánců mezi roky 2000 a 2006 poklesl  

nebo stagnoval. Mnohé z nich se nacházejí v Novém Mexiku a Texasu (tzn. v oblastech 

s vysokým podílem Hispánců), ale i v mnoha dalších oblastech USA. Okresy s relativně 

vysokým přírůstkem hispánské populace se nacházely například v oblastech 

washingtonské, atlantské a chicagské aglomerace.  
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Na základě American Community Survey 2006 byl odhadnut počet následujících 

hispánských sub-etnik: Mexičané 28 milionů, tj. 64 %, Portoričané 4 miliony, tj. 9 %, 

Kubánci 1,5 milionu, tj. 3 %, Dominikánci 1,2 milionu, tj. 3 %, Středoameričané 3,4 milionu, 

tj. 8 %, Jihoameričané 2,4 milionu, tj. 6 % a ostatní Hispánci 3,4 milionu, tj. 8 % (Hispanics 

in the United States 2008). Středoameričané a Jihoameričané jsou složeni z více etnik, 

proto je uvádím až za ostatními sub-etniky. 

Na základě amerického komunitního průzkumu z roku 2004, týkajícího se obyvatel 

žijících v domácnostech, byly vytvořeny odhady, z kterých lze vyčíst následující zajímavé 

informace týkající se vnitřního členění hispánského etnika. Nejpočetnější skupinou mezi 

Středoameričany (mezi ně nejsou počítána již zvlášť zmíněná etnika) byli Salvadořané, 

kteří tvořili přibližně 40 % skupiny. Mezi Jihoameričany byli nejpočetnější Kolumbijci  

s asi 30% podílem ve skupině (American Community Survey 2004). 

Mezi jednotlivými hispánskými sub-etniky jsou rozdíly v rasovém složení.  

V Censu 2000 svoji rasu jako bílou uvedlo 47,3 % Mexičanů, 45,5 % zatrhlo kolonku 

„nějaká jiná rasa“ a 0,7 % černou rasu. Portoričané častěji uvedli černou rasu (5,9 %).  

Bílou rasu uvedlo 85 % Kubánců, černou 3,6 % a „nějakou jinou rasu“ 7,1 %.  

Tyto hodnoty ukazují na fakt, že mezi americkými Kubánci je, v porovnání s Mexičany,  

menší podíl mesticů. Na Kubě podle tamního censu z roku 2002 bylo 65 % bělochů,  

10 % černochů a 25 % mulatů a mesticů (Oficina Nacional de Estadísticas – Censo 2002). 

Podle CIA – The World Factbook 2008 je v Mexiku 60 % mesticů, 30 % indiánů  

nebo převážně indiánů a 9 % bělochů (nedatovaný odhad). Bližší srovnání není možné,  

protože v Mexiku ve sčítání lidu není zjišťována rasa.    

Největší populace Mexičanů žily podle Censu 2000 v Los Angeles, Chicagu, 

Houstonu, San Antoniu a Phoenixu. Severovýchodní region (zvláště BosWash) a Florida 

jsou hlavními oblastmi obývanými Portoričany. Největší portorické populace žily v New 

Yorku, Chicagu a Philadelphii. Nejvyšší podíl Portoričanů mělo přirozeně Portoriko  

(98,8 %). Nejlidnatějším sídlem s vysokým podílem tohoto hispánského sub-etnika 

(třetina) mimo vlastní Portoriko je Hartford, hlavní město státu Connecticut a součást 

boswashské megalopole. V této souvislosti je zajímavé zjištění, že Hartford patří mezi 

města s největším podílem obyvatelstva žijícího v chudobě. Portoričané totiž patří mezi 

segregované menšiny a mají v rámci USA nízkou úroveň vzdělanosti.  

Kolem dvou třetin amerických Kubánců žilo na Floridě. Největší kubánské populace 

žily v Hialeah (součást miamské aglomerace s 90% podílem Hispánců, kolem 65 % 
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obyvatel tvoří Kubánci), Miami (Kubánci kolem třetiny obyvatel), New Yorku, Tampě  

a Los Angeles. 

 Nejvíce obyvatel středoamerického původu žije v Los Angeles, New Yorku, 

Houstonu, Miami a San Francisku a nejvíce obyvatel jihoamerického původu žije  

v New Yorku, Los Angeles, Chicagu a Miami (Guzmán 2001). 

Mexická imigrace je motivována především ekonomicky. Mzdy v Mexiku jsou 

v průměru několikanásobně nižší než v USA. Hlavním motivačním faktorem salvadorské 

imigrace byla občanská válka. Občanské války, v nichž se často USA přímo nebo nepřímo 

angažovaly, v nedávné minulosti podnítily imigraci z mnoha středoamerických zemí.  

Tyto války za sebou zanechaly zničené ekonomiky těchto zemí, a tak je nyní hlavním 

motivačním faktorem pro imigraci Středoameričanů do USA, stejně jako pro Mexičany, 

jejich horší ekonomická situace. Kubánská imigrace je motivována politickými  

a ekonomickými důvody. Kubánský autoritativní režim potlačuje opozici a nese 

odpovědnost za zbídačenou ekonomiku země. Některé masové exody (např. marielský 

v roce 1980) Kubánců na Floridu byly dokonce kubánskou vládou tolerovány. Možná 

z důvodu zmenšení síly domácí opozice. Naopak politika amerického embarga vůči Kubě 

se zjevně míjí účinkem. 

Demograf J. Passel podle Martin a Zürcher (2008) odhadl počet cizinců  

bez povolení na území USA v roce 2006 na 11,5 milionu. Z 38 milionů obyvatel 

narozených v zahraničí bylo 34 % naturalizovaných občanů USA, 35 % legálních imigrantů 

a dočasně pobývajících osob a 31 % nelegální imigranti. Více než polovina nelegálních 

imigrantů překročila hranice nezákonně. 45 % jich překročilo hranice legálně,  

ale nezákonně zůstalo v zemi (Martin a Zürcher 2008). Je opodstatněné domnívat se,  

že pravděpodobně většina osob ilegálně pobývajících v USA jsou Hispánci. 

Podle definice sčítacího úřadu lidé v kategorii „narození v zahraničí“ nejsou 

americkými občany od narození. Naopak „domorodci“ jsou lidé, kteří se narodili  

ve Spojených státech nebo v americké ostrovní oblasti (např. Portoriko) nebo se narodili 

americkému rodiči v zahraničí (Brittingham 2000). Podle Censu 2000 bylo 11,1 % 

Američanů narozeno v zahraničí. V roce 1990 to bylo 7,9 % a v roce 1980 6,2 %  

(Gibson a Lennon 1999). Do roku 2006 se tento podíl dále zvýšil  

na 12,5 % (American Community Survey 2006). V roce 2006 bylo 40 % Hispánců 

narozeno v zahraničí (Hispanics in the United States 2008). Největší podíl Hispánců 

narozených v zahraničí mají jihoatlantské státy a další jižní státy Arkansas a Tennessee. 

Jedná se s výjimkou Floridy o státy zatím s nízkým podílem  



 

 78

Hispánců, ale jak bylo napsáno již výše, státy v této oblasti mají nejdynamičtější růst 

hispánské populace. Hispánci narození v zahraničí v těchto státech tvoří až kolem 60 % 

populace hispánského etnika, což ukazuje na relativně nově vzrostlé komunity (American 

Community Survey 2004). 

                     

     Mapa 21: Okresy podle podílu obyvatelstva narozeného v zahraničí* v roce 2000 

 

     Zdroj: Census Bureau, http://census.gov 

     Pozn.: * definice  v zahraničí narozených viz text 

    

V některých velkých městech tvoří lidé narození v zahraničí dosti významnou část 

obyvatel. V New Yorku jich v roce 2006 bylo 36 %, v Los Angeles 41 %, v Chicagu 22 %, 

Houstonu 26 %, Phoenixu 20 %, San Diegu 26 %, San Franciscu a San Jose po 37 %  

a v Miami 60 % (American Community Survey 2006). Mezi městy nad 100 000 obyvatel 

mělo největší podíl Hialeah v miamské MSA (72 %). Na druhém místě bylo vlastní Miami  

a na dalších předních místech města v Kalifornii a Elizabeth v New Jersey (newyorská 

aglomerace).  



 

 79

Oblasti s vysokým podílem obyvatel narozených v zahraničí do značné míry 

korespondují s oblastmi vysokého podílu Hispánců. Pro názornost stačí porovnat mapy 20 

a 21. Právě Hispánci totiž tvoří velkou část zahraničních imigrantů přistěhovalých 

v posledních dekádách.  

Více než tři čtvrtiny Hispánců mluvily v roce 2004 doma jiným jazykem  

než angličtinou. Třicet devět procent Hispánců nemluvilo doma anglicky, ale zároveň 

umělo mluvit anglicky velmi dobře (American Community Survey 2004). Špatná znalost 

anglického jazyka znevýhodňuje Hispánce na trhu práce. Dalšími významnými negativními 

faktory snižujícími Hispáncům příjmy jsou jejich nízká vzdělanost a u mnohých 

znevýhodnění ilegálním pobytem (bez povolení k pobytu jsou snadno zneužitelní 

zaměstnavateli).   

Jazyková odlišnost Hispánců ve spojení s jejich rostoucími počty je některými 

Američany často viděna jako hrozba pro jednotu USA (např. Huntington 2005). Mnohými 

ne kvůli případné xenofobii, ale z praktického hlediska. Je totiž praktičtější, když všichni 

obyvatelé ovládají jeden společný dorozumívací jazyk. Jako příklad negativního dopadu 

jazykové rozdrobenosti lze uvést případ Evropské unie, kde množství úředních jazyků sice 

téměř uspokojuje národní potřeby, ale vytváří praktické problémy. Na druhou stranu, 

pokud jsou obyvatelé ochotni učit se cizím jazykům, potom je jazyková diverzita jistě 

obohacujícím pozitivem. V Kalifornii v 80. letech 20. století, když už Hispánci dosahovali 

významného podílu na jejím obyvatelstvu a jejich počet dále rapidně rostl, byla zavedena 

angličtina jako úřední jazyk (nicméně státní dokumenty jsou překládány do mnoha dalších 

jazyků, jelikož Kalifornie je velmi multietnický stát). Stejně tak zavedly angličtinu za úřední 

jazyk i další státy s rostoucím hispánským etnikem. Např. Florida a Colorado (oba státy 

v roce 1988) a v poslední době např. Arizona (2006), Kansas (2007) nebo New Jersey 

(2008). Nové Mexiko, stát s nejvyšším podílem Hispánců, nemá úřední jazyk (tak jako celé 

USA). Státní dokumenty tam jsou dostupné v angličtině a španělštině.  

Třináct procent hispánských žen a 11,5 % mužů má vysokoškolské vzdělání oproti 

26, resp. 28 % celé americké populace (American Community Survey 2004). Lze tedy 

obecně tvrdit, že Hispánci mají průměrně dosaženu nižší úroveň vzdělání než celková 

americká společnost. Hispánci mají výrazně nižší zastoupení v profesionálních 

zaměstnáních a o trochu nižší zastoupení v prodeji a administrativě než je americký 

průměr. Naopak vyšší zaměstnanost mají ve službách, zemědělství, stavebnictví, údržbě, 

produkci a dopravě (Hispanics in the United States 2008). 
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Nadprůměrný podíl lidí s vysokoškolským vzděláním v rámci USA měli Hispánci 

jihoamerického původu (29,3 % – srovnatelný s 29,7 % bílých nehispánců). Mezi Hispánci 

vynikali relativně vysokým podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí také Kubánci (25 %). 

Naopak pouze 8,6 % Američanů mexického původu, kteří jsou zdaleka nejpočetnější 

hispánskou skupinou, mělo vysokoškolské vzdělání (American Community Survey 2004).  

Mediánový příjem hispánských domácností byl v roce 2004 necelých 36 tisíc 

inflačně-upravených dolarů. To je o 26 % méně než kolik vydělávali bílí nehispánci. 

Hispánci jihoamerického původu, kteří mají nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí 

mezi Hispánci, se nejvíce blížili příjmům bílých nehispánců. Jejich příjmy byly o desetinu 

nižší. Vzdělanost se tedy zdá být velmi významným faktorem ovlivňujícím velikost příjmů  

a pakliže se její úroveň u Hispánců bude zvyšovat, potom lze očekávat snižování rozdílu 

mezi jejich příjmy a příjmy nehispánských bělochů. 

V roce 2004 žilo 22 % Hispánců pod úrovní chudoby, oproti 9 % bílých nehispánců. 

Nejvíce chudých mezi hispánskými sub-etniky měli Dominikánci (28 %). Nejméně chudých 

bylo mezi Jihoameričany (13 %) (American Community Survey 2004).  

Počet zdravotně nepojištěných Hispánců v roce 2006 činil 34 %. Tento velmi vysoký 

podíl je zčásti způsoben vysokým podílem Hispánců žijících v USA ilegálně.   

Přibližně 48 % Hispánských domácností bydlelo v roce 2004 v bytech v jejich 

vlastnictví. Pro bílé nehispánce byl tento podíl 74 % (American Community Survey 2004). 

Vzestup hispánské populace může být dokumentován i nárůstem nositelů 

španělských příjmení v USA. Statistiky příjmení i prvních (křestních) jmen produkuje 

Census Bureau. Dostupná jsou data k roku 2000. V případě Hispánců je příjmení poměrně 

spolehlivým indikátorem etnické příslušnosti, když kolem 90 % nositelů většiny rozšířených 

španělských příjmení v USA jsou Hispánci. Příjmení z britských ostrovů jsou používána  

jak bílými Američany, tak i černými, jejichž předci často získali jméno podle svého bílého 

otrokáře. Jedním z extrémních případů je např. příjmení Washington. Kolem 90 % jeho 

nositelů je černých (Roberts 2007). 

Zatímco v roce 1990 tam španělské příjmení nebylo žádné, v roce 2000  

se už do první desítky dostala dvě. Osmé bylo příjmení Garcia a deváté Rodriguez. Každé  

z obou příjmení nosilo přes 800 tisíc obyvatel v porovnání s prvním příjmením Smith  

s 2,4 miliony nositelů (do tohoto počtu nejsou započítány varianty jako Schmidt, Schmitt 

apod.) (Census 2000).  
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 4.2.2. Český etnický původ ve Spojených státech 

 

Podle výsledků censu z roku 2000 český původ nebyl nejpočetnější v žádném 

z amerických okresů. Podle censu 1990 bylo nejvíce obyvatel českého původu v Chicagu. 

V Chicagu se nachází dokonce čtvrť jménem Pilsen (Plzeň). Středozápad měl významnou 

koncentraci obyvatel českého původu, zvláště pak další velké aglomerace kromě  

již zmíněného Chicaga. Mezi další oblasti koncentrace patřil mj. Texas a Severovýchod. 

Největší podíl na populaci měl český původ v okresech západní Nebrasky, středního 

Texasu, jihovýchodu Jižní Dakoty, Iowy, Severní Dakoty, Minnesoty a Wisconsinu 

(většinou šlo o krajiny obilnářské, podobné nížinným krajinám Česka). V Censu 2000  

se více než 100 tisíc obyvatel přihlásilo k českému původu ve státech Texas, Illinois, 

Wisconsin, Kalifornie a Minnesota. Oblasti s vysokým podílem obyvatelstva českého 

původu víceméně odpovídají území osidlovanému v době jejich hlavního příchodu  

do Ameriky. Češi se ve Spojených státech snadno asimilují a mísí, protože jsou kulturně  

i rasově blízcí většinové společnosti. Až do roku 1918 se sledovaly statisticky jen imigranti 

z Rakouska-Uherska jako celku.  

Nejvyšší podíl (41 %) obyvatel hlásících se k českému nebo československému 

původu má malé (celkem kolem 2 700 obyvatel) město West v MSA Waco v Texasu,  

které se propaguje jako Koláčové hlavní město (ePODUNK 2008 na základě dat Census 

Bureau). Na druhém místě je město Oak Creek v MSA Omaha-Council Bluffs v Nebrasce 

celkem s asi 950 obyvateli (podíl 38 %). Třetí nejvyšší podíl má Wilber, také v Nebrasce. 

Z jeho asi 1 800 obyvatel se 37 % přihlásilo k českému nebo československému původu. 

Toto město se propaguje jako České hlavní město Ameriky.   

V censech 1990 a 2000 uvedlo přes 1 milion Američanů svůj původ jako český  

(jak bylo již uvedeno, zároveň mohli napsat i další původ). To bylo 0,4 až 0,5 % obyvatel. 

V těchto censech také dalších 300 a 400 tisíc (1990 a 2000) uvedlo československý 

původ. Podle komunitního průzkumu bylo v roce 2005 v USA 1,5 milionu obyvatel 

identifikujících český původ (American Community Survey 2005).  

800 tisíc obyvatel se v roce 2000 hlásilo k slovenskému původu. Číslo k roku 1990 

(1,9 milionu lidí slovenského původu) je potřeba brát s rezervou, protože volba „Slovak“ 

byla uvedena v seznamu příkladů v dotazníku censu.  
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4.2.3. Souvislost etnického původu a náboženské příslušnosti 

 

Americký sčítací úřad má legislativně zakázáno v censech zjišťovat náboženskou 

příslušnost obyvatel. Je tedy nutné pracovat s daty nestátních organizací nebo církví. 

Náboženství není hlavním předmětem výzkumu této bakalářské práce. Zde je předložen 

pouze orientační přehled pro určité naznačení situace a pochopení souvislostí s jinými 

charakteristikami struktury americké populace. 

Analýza rozmístění členů církví je zajímavá v porovnání s etnickým původem 

obyvatel jednotlivých regionů. Etnický původ obyvatel zjevně ovlivňuje jejich příslušnost 

k církvím. Následující nalezené příklady k ověření hypotézy položené v Úvodu postačují. 

Pás Bible (Bible Belt) svým rozsahem odpovídá přibližně censálnímu regionu Jih. 

Je to pás koncentrace baptistické a některých dalších odnoží protestantismu  

(viz mapa 22). Většinu tvoří baptisté pravděpodobně pouze ve státě Mississippi (vzhledem 

k omezené přesnosti dat American Religious Identification Survey 2001). Mississippi má 

nejvyšší podíl Afroameričanů mezi státy Unie. 

Hispánci, potomci irských, italských, polských, portugalských a dalších 

přistěhovalců se vyznačují vysokým podílem katolíků. Specifikem je stát Utah s velkým 

podílem mormonů. V tomto státě je nejčastější anglický původ. V Severní a Jižní Dakotě je  

 

                Mapa 22:  Státy podle církve s největším počtem věřících  
 

 
 

     Zdroj: Wikipedia, http://en.wikipedia.org/, na základě dat  
      American Religious Identification Survey 2001 
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vysoký podíl luteránů korespondující s vysokým podílem lidí s německým  

a skandinávským původem. Nejvyšší podíl obyvatel nepříslušejících do žádné církve  

se nachází na severozápadě USA. 

V roce 2004 žilo v USA 6,5 milionu Židů (z náboženského i kulturního hlediska, 

proto velké písmeno). Nejvíce jich žilo ve státě New York (1,6 milionu), kde se také nejvíce 

podíleli na celkové populaci (8 %). Velkou židovskou populaci měla také Kalifornie  

(1,2 milionu), Florida (0,7 milionu) a New Jersey (0,5 milionu) (American Statistical 

Abstract 2008, U. S. Census Bureau).   

 
 
4.3. Závěr 
 

Zde je třeba odpovědět na otázky položené v Úvodu pro tento oddíl. V první 

kapitole oddílu jsem odpověděl na následující otázky: 

1) Jaká je rasová struktura amerického obyvatelstva? 

2) Jak se ve sledovaném období změnila?  

3) Které rasy zvyšovaly svůj podíl na obyvatelstvu a které ztrácely? 

Kapitola podala informace o rasové struktuře USA. Shrnu-li základní zjištění: 

nejvíce vzrostl podíl Asijců, dále indiánů, černochů a klesl podíl bělochů. Tato srovnání 

mezi censy je však potřeba hodnotit s rezervou kvůli změnám ve vymezení rasových 

kategorií mezi censy. Např. odhad z roku 2007 (Census Bureau) přeřadil značnou část 

obyvatel (na základě vzorkového šetření), kteří se identifikovali jako „nějaká jiná rasa”  

k bílé rase. Potom podíly ras vypadají opět jinak.  

4) Jaké je regionální rozmístění ras? Jaké jsou jeho důvody? 

Kapitola podala informace o geografickém rozmístění ras v USA. Byly identifikovány 

oblasti vysokého podílu určitých ras. Byly nalezeny některé důvody rozmístění ras v USA.  

 

Druhá kapitola: 

1) Jaká je geografická diferenciace obyvatelstva podle etnického původu?  

Byly nalezeny nejčastější etnické původy v různých oblastech USA.  

2) Jak se vyvíjí struktura etnického původu amerického obyvatelstva? 

Během sledovaného období se snižoval podíl evropských původů. Naopak rostl 

podíl latinskoamerických a asijských původů. Významným faktorem těchto změn byla 

mezinárodní migrace. 
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Druhá kapitola má tři podkapitoly. V první z nich jsem odpověděl na následující 

otázky: 

1) Jaká je rasová struktura Hispánců? 

V posledním censu se podobně velká část Hispánců přihlásila k bílé i „nějaké jiné 

rase”. Pouze malá část se jich přihlásila k černé, indiánské, asijské anebo míšené rase.  

2) Jak roste jejich počet a jaké faktory jsou pro růst počtu hispánského obyvatelstva 

stěžejní? 

Počet Hispánců mezi lety 1980 až 2000 vzrostl přibližně o 150 %. Pro růst jejich 

populace je podobně významná imigrace jako přirozený přírůstek.  

3) Jaká sub-etnika mezi Hispánci převažují a jak jsou v rámci USA geograficky 

diferencovaná? 

Přibližně dvě třetiny Hispánců pochází z Mexika. Hispánci mexického původu 

převažují na Západě, Středozápadě i velké části Jihu. Kubánců je nejvíc na Floridě  

a Portoričanů na Severovýchodě.  

4) Jaké je postavení Hispánců v americké společnosti? 

Zabýval jsem se jejich ekonomickou situací. Porovnal jsem ji s nehispánskými 

bělochy. Zjistil jsem výraznou diferenciaci v ekonomickém postavení mezi hispánskými 

sub-etniky, odvislou především od jejich vzdělanostní úrovně. Diskutoval jsem zvyšující  

se vliv španělštiny v USA. 

 

V druhé podkapitole jsem odpověděl na otázky o českém etnickém původu v USA: 

1) Kolik obyvatel USA identifikovalo ve sčítání český původ? 

Kolem 1 milionu. Lidé se mohli hlásit zároveň ještě k jednomu původu. 

2) Kde žije v USA absolutně nejvíce osob českého původu? 

Ve velkých městech Středozápadu (zvláště Chicagu) i v dalších největších městech 

USA (New York, Los Angeles ad.). Hodně obyvatel se přihlásilo k českému původu také  

v Texasu. 

3) Kde tvoří obyvatelstvo českého původu největší podíl? 

Obce s největším podílem českého původu se nacházejí ve středním Texasu  

a západní Nebrasce. Jedná se o nevelká sídla s maximálně 40% podílem obyvatel 

českého původu. Nejvíce obcí s vysokým podílem českého etnika se nachází  

na Středozápadě. 
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V poslední podkapitole jsem hledal náboženská indikativa etnického původu 

obyvatelstva.  

Ověřoval jsem následující hypotézu: Náboženská struktura obyvatelstva různých 

částí USA může naznačit etnický původ tamních obyvatel. Mezi odlišnými etniky totiž 

převládají různá náboženství, popř. církve. 

Tato hypotéza se potvrdila jako správná. Příslušnost k církvím v různých oblastech 

USA je ovlivněna etnickým původem tamního obyvatelstva.  

 

Pro další práci zbyla diskuze nad ekonomickými charakteristikami obyvatelstva 

asijského původu a zejména jejich diferenciací mezi asijskými etniky. Zajímavé bude také 

zjistit, zda za vysokým mediánovým příjmem asijských Američanů stojí úroveň jejich 

vzdělanosti v porovnání s nehispánskými bělochy. Tyto diskuze se do rozsahu této práce 

již nevešly. 
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5. SÍDELNÍ AGLOMERACE VE SPOJENÝCH STÁTECH 

 

V první podkapitole je mým cílem podat obecný obraz prostorové a sociální 

struktury amerických aglomerací, která se v mnohém liší od struktury českých měst. 

V druhé podávám vlastní koncepci vymezení aglomerací a ve třetí ji porovnávám s jinou 

koncepcí regionalizace amerického urbánního prostoru. Ve čtvrté podkapitole se zabývám 

nejrychleji a nejpomaleji rostoucími MSA. 

 

 

5.1. Prostorová a sociální struktura amerických aglomerací 

 

Poměrně odlišnou strukturu oproti českým mají americká velkoměsta. Ve správních 

hranicích měst, pod jejichž jmény jsou aglomerace zpravidla známy, často žije pouze malá 

část jejich obyvatel. Většina Američanů totiž žije v suburbiích a exurbiích. Proces 

suburbanizace, tj. přesídlení obyvatelstva do předměstí (suburbií), je ve Spojených 

státech, v porovnání s Českem, daleko extenzivněji rozvinut. Americká suburbia tak mají, 

v porovnání s českými, velký plošný rozsah. Tento rozdíl je způsoben odlišným 

historickým (tzn. i ekonomickým a sociálním)  vývojem. Konkrétní příklad vývoje exurbia 

v USA viz např. Lyman (2005). Převažující zástavbou suburbií jsou rodinné domy. Celé 

bloky jsou často stavěny v unifikovaném architektonickém stylu. Vzhledem k dostatku 

prostoru a nižším cenám pozemků jsou domy často umístěny v poměrně kvalitním 

přírodním prostředí.  

Život v suburbiích je, vzhledem k jejich prostorovému rozsahu, závislý na privátní 

automobilové dopravě. A to často i tam, kde fungují příměstské železniční tratě. Železniční 

doprava má větší význam např. v některých suburbiích New Yorku, kde se dojíždějící  

na vlakové zastávky dopraví autem, a pak pokračují na Manhattan, nebo do jiné centrální 

části, vlakem a podzemní dráhou. Podle dat Census Bureau má veřejná doprava  

ve Spojených státech celkově marginální úlohu. V American Community Survey v roce 

2004 bylo zjištěno, že 78 % Američanů (pracující lidé 16 let a starší; výzkum se týkal 

pouze lidí žijících v domácnostech) se do své práce dopravovalo samo v osobním, 

nákladním nebo dodávkovém voze. Pouze desetina cestovala ve voze s nějakou další 

osobou. 4,6 % použilo veřejnou dopravu jinou než taxi. 2,4 % docházelo do práce pěšky. 

1,4 % lidí se dopravovalo do práce jiným způsobem (např. na kole) a 3,8 % pracovalo 
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doma. Průměrný čas přesunu do práce byl necelých 25 minut. Ačkoli se člověk projíždějící 

americkou aglomerací může domnívat, že jede jednou souvislou obcí,  

ze správního hlediska tomu tak obvykle není. Suburbia jsou běžně administrativně 

„roztříštěná“ na poměrně malé samosprávné obce. Často platí, že obyvatelstvo je 

rozmístěno do jednotlivých obcí na základě výše finančních příjmů. Obce s nejmenším 

počtem obyvatel (několik tisíc nebo set) na území velkých aglomerací jsou často osídleny 

nejbohatšími vrstvami, které nechtějí „sponzorovat“ kvalitní komunální služby  

a infrastrukturu chudším obyvatelům. Zvláštním fenoménem jsou tzv. gated communities 

(„bránové“, ohrazené komunity).  Menší část gated communities má také statut obcí,  

ale většina jich je neinkorporovaných (obce musí mít mj. veřejně přístupné úřady).  

Gated communities jsou oddělené bránami nebo vrátnicí se závorou a hlídány. Bytový 

průzkum (U. S. Census Bureau 2001) na základě vzorku domácností odhadl,  

že kolem 4 milionů amerických domácností v roce 2001 bylo umístěno v komunitách 

s omezeným přístupem. Přitom významnou část nově vznikajících gated communities tvoří 

sezónní domy (Clemence 2004). 

Uvnitř hranic vlastního města se nachází komerční centrum s kancelářemi obvykle 

zastavěné mrakodrapy. Někdy je nazýváno „central business district“ (CBD). Nicméně  

pro označení centra amerických měst (velkých i malých) je běžně užíváno slova 

„downtown“. Kolem komerčního centra bývá starší zástavba, ve které žijí obvykle nižší 

sociální vrstvy. Často jsou to příslušníci segregovaných rasových či etnických menšin. 

Zejména bílé vyšší a střední vrstvy postupně přesídlily do suburbií. V případě USA měla 

suburbanizace výrazně rasově selektivní charakter. Toto přesídlení bývá označováno také 

jako tzv. White Flight (doslova „bílý“ nebo „bělošský útěk“), protože do suburbií  

se stěhovaly především movitější bělošské vrstvy. Útěk, protože tento přesun byl  

mj. motivován zvýšenou kriminalitou a zhoršenými životními podmínkami (přelidnění, 

znečištění, hluk apod.) ve velkých městech. Významným faktorem v mnoha velkých 

městech byly rasové nepokoje. Černoši, kteří byli (a mnohde dosud jsou) segregováni  

a různými způsoby znevýhodňováni (do šedesátých let v mnohých státech i legislativně; 

viz tzv. Jim Crow Laws) a byl jim upírán rovnoprávný přístup do bělošské „mainstreamové“ 

ekonomiky,  

se suburbanizovali v daleko menší míře. Přesídlení černochů do suburbií bylo mnohde 

bráněno diskriminačními půjčkovými a prodejními praktikami. Znevýhodnění černochů lze 

nyní mj. dokumentovat jejich nižšími příjmy (v jejich případě nelze argumentovat vysokým 

podílem nových a ilegálních imigrantů jako u Hispánců), nižší úrovní vzdělanosti, větší 
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kojeneckou úmrtností, nižším věkem naděje na dožití, vyšším podílem osob  

bez zdravotního pojištění atd.  

Za výše zmíněnými procesy je třeba vidět dnešní stav, kdy v hranicích jádrových 

měst velkých aglomerací zejména ve východních Spojených státech tvoří často i většinu 

obyvatelstva černoši (často se jedná o vysokou míru rasové rezidenční segregace). 

Příkladem lze uvést Detroit 81 % černochů (celá MSA jen 23 %), Baltimore 64 %  

(MSA 29 %), Atlantu 59 % (MSA 31 %) nebo Washington D. C. 56 % (MSA 27 %) 

(McKinnon 2001). Jádrová města vykazují vysokou míru kriminality, protože v nich 

zůstávají především spodní vrstvy obyvatelstva. Úroveň segregace černochů v amerických 

metropolitních oblastech v období 1980 – 2000 klesala pomalu, ale stabilně (Iceland a kol. 

2002). K největšímu pokroku v poklesu segregace černochů došlo v jižních a západních 

státech (zvláště pak na Floridě, v Texasu a v Kalifornii). Deset MSA s největší mírou 

segregace se nachází v oblasti Rezavého pásu. Ten přibližně odpovídá těm oblastem,  

do kterých se černoši dříve stěhovali za prací v průmyslu (tzv. Velká černošská migrace), 

a které v současnosti hospodářsky a populačně relativně stagnují. Některé metropole 

v Rezavém pásu v rámci domácí migrace výrazně ztrácejí obyvatelstvo. Více o migraci 

mezi metropolitními oblastmi např. ve Frey 2005.  

Zajímavé porovnání vývoje černošské a hispánské rezidenční segregace v období 

po roce 1980 v amerických metropolitních oblastech nabízí práce Johnstona a kol. (2006). 

Shrnu-li výsledky této studie: černošská sídelní segregace zůstává vysoká, ale stabilně 

pomalu klesá, zatímco hispánská sídelní segregace s přílivem nových imigrantů narůstá. 

Autoři nicméně tento vývoj srovnávají např. se segregací italských přistěhovalců,  

která s přílivem nových imigrantů v době jejich intenzivní imigrace na začátku 20. století 

také rostla, ale s postupem času začala klesat a dnes se zdá, že Američané italského 

původu se již do značné míry integrovali do většinové společnosti. Podle autorů tedy další 

vývoj hispánské segregace závisí mj. na intenzitě jejich další imigrace, která ovlivní 

rychlost jejich integrace. Hispánská populace je však početná, a tak je možné, že mnohde  

ani nemá nebo nebude mít další potřebu integrace s anglofonní společností.  

Systém amerického placeného vysokého školství znevýhodňuje přistěhovalce,  

kteří si ho nemohou dovolit. Tím přispívá k jejich horší životní úrovni a pomalejší integraci  

a tedy i k jejich sídelní segregaci. Jak již bylo uvedeno, životní úroveň ve Spojených 

státech je vysoce závislá na dosaženém vzdělání. Nejde jen o samotné vzdělání,  

ale také o vstup do vyšších sociálních kruhů a vrstev americké společnosti, získání 

potřebných sociálních konexí. Znevýhodnění se týká všech menšin i nižších bělošských 
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vrstev, protože snižuje možnost společenské mobility (přesunu osob do vyšších  

nebo nižších sociálních vrstev) a upevňuje tak stabilitu sociální stratifikace americké 

společnosti se všemi jejími výhodami a nevýhodami. 

 

 

5.2. Koncepce vymezení sídelních aglomerací ve Spojených státech 

 

Jak již bylo uvedeno, v metropolitních oblastech je soustředěna většina americké 

ekonomiky a obyvatel. To dodává význam zkoumání jejich populačních charakteristik. 

Devadesát procent HDP USA bylo v roce 2005 vytvořeno v metropolitních oblastech  

(U. S. Bureau of Economic Analysis 2007). Domácnosti s vysokými příjmy jsou 

koncentrovány v metropolitních oblastech (viz mapa 24). Mezi lety 1990 a 2000 se mírně 

zvýšil podíl lidí žijících v metropolitních oblastech ze 79,8 na 80,3 % (Perry a Mackun 

2001). Obyvatelstvo v nich rostlo rychleji než nemetropolitní obyvatelstvo (14 a 10 % 

resp.) (Perry a Mackun 2001). Třicet procent Američanů žilo v roce 2000 v MSA  

s více než 5 milióny obyvatel (Perry a Mackun 2001). V MSA s více než 1 milionem 

obyvatel žilo 57 % obyvatel (Perry a Mackun 2001). Nejrychleji rostly metropolitní oblasti 

s 2 až 5 milióny obyvatel, a to o čtvrtinu (Perry a Mackun 2001). Nejrychleji rostoucí okresy 

v devadesátých letech se nachází v oblastech Denveru a Atlanty (Perry a Mackun 2001). 

Největší MSA je New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT-PA, ve které žilo 

7,5 % Američanů (Perry a Mackun 2001). Měla 21,2 miliónu obyvatel a v dekádě  

1990 – 2000 vzrostla o 8,4 % (Perry a Mackun 2001), tedy pod americkým průměrem. 

Další významnou MSA bylo Los Angeles s 16,4 milióny obyvatel (Perry a Mackun 2001). 

Žádná z deseti největších MSA nerostla nadprůměrným tempem (Perry a Mackun 2001). 

Vymezení statistických oblastí vázaných na jádro sčítacím úřadem (U. S. Census 

Bureau) nevyhovuje plně mému pojetí sídelních aglomerací. Metoda jejich vymezení bere 

v úvahu především dojížďkové vztahy. Já však kladu velký význam také na sídelní 

strukturu aglomerací a jejich sídelní propojenost.  

V roce 2000 byly zavedeny tzv. statistické oblasti vázané na jádro (CBSA). Jsou to 

buď metropolitní oblasti a nebo mikropolitní oblasti. Metropolitní oblasti mohou být dále 

konsolidovány do kategorie nazvané „kombinovaná statistická oblast“. V roce 2003 byl 

seznam těchto statistických oblastí ještě dále upraven. Jednotlivé řady dat jsou tak těžko  
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Mapa 23: Okresy podle podílu domácností s příjmy nad národním 80. percentilem  
v roce 1999 

 

Zdroj: Census Bureau, http://www.census.org 

 

srovnatelné. Měnila se navíc i kritéria pro zařazení okresů do statistických oblastí.  

Od roku  2000 se již berou v úvahu pouze dojížďkové vztahy okresů s jádrem oblasti.  

I kritéria pro určení dojížďkových vazeb se změnila. Do metropolitní oblasti tak může být 

zařazen převážně venkovský okres z něhož přes 25 % zaměstnaných vyjíždí do jádra 

aglomerace. Naopak okres s vyšší hustotou zalidnění, který by byl podle předchozích 

pravidel 

do metropolitní oblasti zařazen, nemusel být zařazen, protože z něj nedojížděl dostatečný 

podíl lidí do jádra metropolitní oblasti. To znamená, že okresy, mezi nimiž je  

i souvislá městská zástavba, nemusí být zařazeny do stejné metropolitní oblasti. Pravidlo 

platí i naopak. Když přes ¼ pracovních míst v okrese obsadili lidé z jádrových okresů,  

pak je takový okres rovněž k metropolitní oblasti přiřazen. Změny hranic a vytváření 

nových okresů situaci dále znepřehledňují. Zjistit srovnatelný vývoj populace 

metropolitních  

a kombinovaných statistických oblastí je mj. nelehké také proto, že je v čase rovněž 
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měněn rozsah těchto statistických území. Při zpracování sčítání z roku 1990 existovaly 

odlišné definice metropolitních oblastí a odlišné od obou následujících censů byly  

i u předchozího censu (1980). Analýza vývoje obyvatelstva metropolitních oblastí v jejich 

vymezení a definicích z období po censu 2000 by pak byla časově velmi náročnou 

„detektivní“ prací. Proto jsem se rozhodl analyzovat pouze vývoj v období let 2000 až 2007 

(i v tomto období však docházelo k úpravám vymezení MSA a definování nových MSA).  

Census Bureau definuje metropolitní statistické oblasti (Metropolitan Statistical 

Area, zkr. MSA) a kombinované statistické oblasti (Combined Statistical Area, CSA). 

Metropolitní statistické oblasti jsou vymezovány hlavně na základě dojížďkových vztahů. 

Kombinované statistické oblasti jsou složeny z více MSA na základě vzájemných 

dojížďkových vztahů. K censu 2000 byla vytvořena nová kritéria pro zařazení okresů  

do metropolitních oblastí. Mnohá kritéria byla vypuštěna (hustota zalidnění, podíl 

městského obyvatelstva apod.). Kombinovaná statistická oblast je definována jako 

geografická oblast skládající se z dvou a více přilehlých na jádro vázaných statistických 

oblastí (Core Based Statistical Areas) s vzájemnou pracovní dojížďkou minimálně 15 %. 

Pokud je výměna vyšší než 25 %, pak jsou spojeny automaticky. Jejich bližší definice  

viz 2. oddíl  (Metodika).  

Tato vymezení jsem upravil, abych si mohl udělat lepší představu o populačním 

rozsahu jednotlivých aglomerací a rozmístění americké populace. K vymezení aglomerací 

jsem použil mapu metropolitních a mikropolitních oblastí USA (Metropolitan  

and Micropolitan Statistical Areas of the United States and Puerto Rico, Census Bureau 

2006) a mapu kombinovaných statistických oblastí (Combined Statistical Areas  

of the United States and Puerto Rico, Census Bureau 2006) (obě mapy zachycují stav 

k prosinci 2006). Tyto mapy jsou přístupné na webu Census Bureau (internetové adresy 

viz seznam pramenů). Důležitou pomůckou k vymezení aglomerací byly urbanizované 

prostory  

a shluky s 10 tisíci a více obyvateli v roce 2000 vymezené Census Bureau a zobrazené 

rovněž ve jmenovaných mapách. K analýze sídelního rozsahu aglomerací jsem dále použil 

letecké snímky dostupné na internetu (Google Earth). Celkem jsem definoval  

10 aglomerací odlišných od těch definovaných Census Bureau (MSA nebo CSA). 

Největší identifikovanou aglomeraci jsem nazval New York-Philadelphia-Hartford. 

Bližší vymezení aglomerace a jeho odůvodnění viz dále. V této aglomeraci žije  

přes 30 milionů obyvatel. Na základě dojížďkových vztahů soudím, že se jedná  

o konurbaci se čtyřmi jádry odlišného hierarchického významu – New York, NY 
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(nejvýznamnější jádro aglomerace) a Philadelphia, PA (druhé nejvýznamnější), Hartford, 

CN a Springfield, MA (dvě méně významná jádra).  

Na druhém místě je losangeleská aglomerace v jižní Kalifornii odpovídající 

kombinované statistické oblasti Los Angeles-Long Beach-Riverside. K propojení  

se sandiegskou aglomerací dosud nedošlo (viz vysvětlení k sandiegské aglomeraci). 

Na třetím místě je chicagská CSA s necelými 10 miliony obyvatel. K propojení 

s milwaukeeskou CSA dosud nedošlo, ačkoli z hlediska sídelního propojení by bylo 

vhodnější nejjižnější část milwaukeeské CSA (Racine) považovat za součást chicagské 

aglomerace. 

Čtvrté místo patří washingtonské aglomeraci (CSA) s více než 8 miliony obyvatel. 

Ta vykazuje, v porovnání s newyorskou (obě jsou součástí Gottmannovy megalopole 

BosWash), poměrně vysoký populační růst. Suburbánní okres Loudoun patří dokonce 

k nejrychleji rostoucím v USA (již diskutováno). 

CSA Dallas-Fort Worth (nazývaná také Metroplex) má charakter konurbace.  

Má 6,5 milionu obyvatel. Je největší ze čtyř velkých aglomerací Texasu. Aglomerace je  

mj. sídlem centrály jedné z největších firem světa ExxonMobil (sídlí v Irvingu). Všechny 

čtyři velké texaské aglomerace rostly v letech 2000 – 2007 rychleji (Dallas-Fort Worth  

+18 %) než Texas jako celek (+15 %). Nejrychleji rostla MSA Austin-Round Rock (+28 %). 

Austin je hlavním městem Texasu. 

CSA Atlanta-Sandy Springs-Gainesville dosáhla v roce 2007 5,6 milionu obyvatel. 

Mezi lety 2000 – 2007 vzrostla téměř o ¼. Atlanta má z ekonomického hlediska strategicky 

výhodnou polohu. Atlantské mezinárodní letiště je, co do počtu odbavených cestujících, 

největší na světě (s malým náskokem před chicagským O’Hare). V aglomeraci sídlí 

centrály významných společností jako jsou Coca-Cola, Home Depot (síť obchodů 

s domácími a kutilskými potřebami), Delta Airlines, UPS (transport zásilek), CNN a Cox 

(mediální firmy), AT&T Mobility (největší mobilní operátor v USA) a další. Atraktivitě 

Atlanty přidává příjemné podnebí. 
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Tabulka 13: Aglomerace v USA podle počtu obyvatel v mil.* v roce 2007 a jejich 
procentuální růst v letech 2000 až 2007 

Aglomerace 
Odhad 

1.7.2007 
% růst 

2000 – 2007

New York-Philadelphia-Hartford (1) 30,3 2,8

Los Angeles-Long Beach-Riverside, CA CSA 17,8 8,4

Chicago-Naperville-Michigan City, IL-IN-WI CSA 9,7 4,7
Washington-Baltimore-Northern Virginia, DC-MD-VA-WV 
CSA 8,2 8,8

Boston-Worcester-Manchester, MA-RI-NH CSA 7,5 2,4

San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA 7,3 2,4

Dallas-Fort Worth, TX CSA 6,5 18,4

Detroit-Windsor (2) 5,8 0,9

Houston-Baytown-Huntsville, TX CSA 5,7 19,0

Atlanta-Sandy Springs-Gainesville, GA-AL CSA 5,6 23,7

Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL MSA 5,4 8,1

San Diego-Tijuana (3) 4,5 5,7

Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ MSA 4,2 28,5

Seattle-Tacoma-Olympia, WA CSA 4,0 8,9

Minneapolis-St. Paul-St. Cloud, MN-WI CSA 3,5 8,2

Cleveland (4) 3,3 -1,5

St. Louis-St. Charles-Farmington, MO-IL CSA 2,9 4,1

Denver (5) 2,8 14,0

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 2,7 13,7

Orlando-Deltona-Daytona Beach, FL CSA 2,7 22,9

Pittsburgh-New Castle, PA CSA 2,4 -3,1

Sacramento-Arden-Arcade-Yuba City, CA-NV CSA 2,4 15,9

Charlotte-Gastonia-Salisbury, NC-SC CSA 2,3 20,0

Cincinnati-Middletown-Wilmington, OH-KY-IN CSA 2,2 6,2

Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA MSA 2,2 12,8

Kansas City-Overland Park-Kansas City, MO-KS CSA 2,1 8,0

El Paso-Ciudad Juárez (6) 2,0 8,1

Indianapolis-Anderson-Columbus, IN CSA 2,0 9,3

San Antonio, TX MSA 2,0 16,3

Columbus-Marion-Chillicothe, OH CSA 2,0 8,0

Las Vegas-Paradise-Pahrump, NV CSA 1,9 33,5

Milwaukee-Racine-Waukesha, WI CSA 1,7 3,0

Salt Lake City-Ogden-Clearfield, UT CSA 1,7 14,8

Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC MSA 1,7 5,2

Raleigh-Durham-Cary, NC CSA 1,6 24,5

Nashville-Davidson-Murfreesboro-Columbia, TN CSA 1,6 15,9

Austin-Round Rock, TX MSA 1,6 27,9
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Greensboro-Winston-Salem-High Point, NC CSA 1,5 8,6
Louisville-Jefferson County-Elizabethtown-Scottsburg, KY-IN 
CSA 1,4 5,9

Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI CSA 1,3 5,5

Buffalo-Niagara Falls (7) 1,3 -3,7

Jacksonville, FL MSA 1,3 15,9

Memphis, TN-MS-AR MSA 1,3 6,3

Oklahoma City-Shawnee, OK CSA 1,3 8,7

Greenville-Spartanburg-Anderson, SC CSA 1,2 8,3

Richmond, VA MSA 1,2 10,6

Birmingham-Hoover-Cullman, AL CSA 1,2 5,2

Albany-Schenectady-Amsterdam, NY CSA 1,1 2,7

Rochester-Batavia-Seneca Falls, NY CSA 1,1 -0,8

New Orleans-Metairie-Bogalusa, LA CSA 1,1 -21,0

Dayton-Springfield-Greenville, OH CSA 1,1 -1,6

Fresno-Madera, CA CSA 1,0 13,4

Knoxville-Sevierville-La Follette, TN CSA 1,0 10,0

Tucson, AZ MSA 1,0 14,6

Tulsa-Bartlesville, OK CSA 0,9 5,2

Ft. Myers-Naples (8) 0,9 30,9

Honolulu, HI MSA 0,9 3,4

Omaha-Council Bluffs-Fremont, NE-IA CSA 0,9 7,8

Calexico-Mexicali (9) 0,9 13,7

Little Rock-North Little Rock-Pine Bluff, AR CSA 0,8 7,2

Sarasota-Bradenton-Punta Gorda, FL CSA 0,8 14,8

Albuquerque, NM MSA 0,8 14,5

Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ MSA 0,8 8,6

Baton Rouge-Pierre Part, LA CSA 0,8 8,7

Bakersfield, CA MSA 0,8 19,5

Columbia-Newberry, SC CSA 0,8 10,3

Syracuse-Auburn, NY CSA 0,7 -0,9

Toledo-Fremont, OH CSA 0,7 -1,3

McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA 0,7 24,8

Youngstown-Warren-East Liverpool, OH-PA CSA 0,7 -5,0

Chattanooga-Cleveland-Athens, TN-GA CSA 0,7 7,7

Stockton, CA MSA 0,7 19,1

Lexington-Fayette-Frankfort-Richmond, KY CSA 0,7 9,2

Harrisburg-Carlisle-Lebanon, PA CSA 0,7 4,4

Brownsville-Matamoros (10) 0,6 14,8

Wichita-Winfield, KS CSA 0,6 3,8

Charleston-North Charleston, SC MSA 0,6 14,8
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Portland-Lewiston-South Portland, ME CSA 0,6 4,8

Des Moines-Newton-Pella, IA CSA 0,6 11,9

Madison-Baraboo, WI CSA 0,6 10,3

Colorado Springs, CO MSA 0,6 13,3

Boise City-Nampa, ID MSA 0,6 26,4

Mobile-Daphne-Fairhope, AL CSA 0,6 6,7

Lakeland, FL MSA 0,6 18,8

Fort Wayne-Huntington-Auburn, IN CSA 0,6 4,1

South Bend-Elkhart-Mishawaka, IN-MI CSA 0,6 3,1

Jackson-Yazoo City, MS CSA 0,6 6,8

Scranton-Wilkes-Barre, PA MSA 0,5 -2,0

Lafayette-Acadiana, LA CSA 0,5 5,0

Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL MSA 0,5 12,6

Huntsville-Decatur, AL CSA 0,5 9,8

Port St. Lucie-Sebastian-Vero Beach, FL CSA 0,5 23,0

Augusta-Richmond County, GA-SC MSA 0,5 5,8

Lansing-East Lansing-Owosso, MI CSA 0,5 1,7

York-Hanover-Gettysburg, PA CSA 0,5 10,3

Modesto, CA MSA 0,5 14,4

Lancaster, PA MSA 0,5 5,9

Johnson City-Kingsport-Bristol (Tri-Cities), TN-VA CSA 0,5 3,6

Provo-Orem, UT MSA 0,5 30,9

Reno-Sparks-Fernley, NV CSA 0,5 22,6

Spokane, WA MSA 0,5 9,2

Rockford-Freeport-Rochelle, IL CSA 0,5 8,0

Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL MSA 0,5 10,0
 

Zdroj: U.S. Census Bureau, Census 2000, 

http://www.census.gov/Press-Release/www/2001/sumfile1.html, 

U.S. Census Bureau, Population Estimates, http://www.census.gov/popest/estimates.php; 

zpracoval autor 

Pozn.: * tabelovány jsou pouze aglomerace s odhadovanou populací od 450 tisíc obyvatel 

v roce 2007; počet obyvatel aglomerací označených číslem v závorce byl vypočítán 

autorem na základě dat z uvedených zdrojů (viz tabulky 14 až 23); (2) uvedený růst  

2000 – 2007 platí pro Detroit-Warren-Flint, MI CSA, (3) uvedený růst 2000 – 2007 platí  

pro San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA MSA, (5) uvedený růst 2000 – 2007 platí  

pro Denver-Aurora-Boulder CSA, (6) uvedený růst 2000 – 2007 platí pro El Paso, TX 

MSA, (7) uvedený růst 2000 – 2007 platí pro Buffalo-Niagara-Cattaraugus, NY CSA,  

(9) uvedený růst 2000 – 2007 platí pro El Centro CA, MSA 
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V následujících tabulkách je objasněno mé vymezení aglomerací. Pro lepší 

orientaci jsou mnou vymezené aglomerace v tab. 13 i v nadpisech tab. 14 – 23 označeny 

čísly v závorce. U některých aglomerací jsem sečetl počet obyvatel v roce 2000 za účelem 

výpočtu změny jejich populace mezi lety 2000 a 2007. U ostatních jsem z realizačních 

důvodů (zjednodušení práce) uvedl hodnoty změny počtu obyvatel  

pro územní jednotky ne zcela odpovídající rozsahu mnou vymezených aglomerací. Tyto 

územní jednotky jsou vyjmenovány v poznámce pod tab. 13. 

 

Tabulka 14: Komponenty aglomerace New York-Philadelphia-Hartford (1) a jejich počet 
obyvatel v roce 2000 a 2007 
Komponenty aglomerace 2007 2000

New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA CSA 21 961 994 21 361 797
Hartford-West Hartford-Willimantic, CT CSA 1 306 151 1 257 709
Springfield, MA MSA 682 657 680 014
Philadelphia-Camden-Vineland, PA-NJ-DE-MD CSA 6 385 461 6 207 223

Celkem 30 336 263 29 506 743
Zdroj: U.S. Census Bureau, Census 2000, 

http://www.census.gov/Press-Release/www/2001/sumfile1.html, 

U.S. Census Bureau, Population Estimates, http://www.census.gov/popest/estimates.php 

 
Zdůvodnění (analýza leteckých snímků, mapy urbanizovaných oblastí a metropolitních, 

mikropolitních a kombinovaných statistických oblastí) (tab. 14): 

Sídelní propojenost New Yorku a Philadelphie jsem potvrdil. Hartford a Springfield 

jsou rovněž sídelně připojeny. Sídelní propojenost s bostonskou aglomerací je 

nejednoznačná. Washingtonská aglomerace také dosud spíše nepřipojena. Megalopoli 

BosWash v současné době podle mé koncepce nehodnotím jako sídelní aglomeraci. 
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Tabulka 15: Komponenty aglomerace Detroit-Windsor (2) a jejich počet obyvatel v roce 
2007 (2006)  

 Komponenty aglomerace 2007

Detroit-Warren-Flint, MI CSA 5 405 918
Windsor MA, Ontario, Kanada (Windsor, Tecumseh, Amherstburg, LaSalle, 
Lakeshore) 

323 342 
(2006)*  

část Lambton County (Sarnia...), Ontario, Kanada 
100 000 
(2006)** 

Celkem 5 829 260
Zdroj: U.S. Census Bureau, Population Estimates, 

http://www.census.gov/popest/estimates.php,  

* data Statistics Canada k roku 2006, www.statcan.ca/menu-en.htm,  

** odhad autora na základě dat Statistics Canada k roku 2006  

 

Zdůvodnění (tab. 15): 

Jednoznačně propojená města Detroit, MI a Windsor, Ontario. Zahrnul jsem část 

okresu Lambton kolem města Sarnia, ostatní oblasti okresu mají již spíše rurální 

charakter. 

 

Tabulka 16: Komponenty aglomerace San Diego-Tijuana (3) a jejich počet obyvatel v roce 
2007 (2005) 
 Komponenty aglomerace 2007 

San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA MSA 2 974 859 
Tijuana, Baja California, Mexiko  1 483 992 (2005)* 

Celkem 4 458 851 
Zdroj: U.S. Census Bureau, Population Estimates, 

http://www.census.gov/popest/estimates.php,  

* Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/localidad/iter/ 

 
Zdůvodnění (tab. 16): 

Jednoznačná aglomerace, ačkoli rozdělená hraniční zdí a pohyb omezen 

hraničními přechody. K sídelnímu propojení sandiegské a losangeleské aglomerace  

ve vnitrozemí dosud jednoznačně nedošlo. Propojení podél pobřeží brání vojenský 

prostor. 
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Tabulka 17: Komponenty aglomerace Cleveland (4) a jejich počet obyvatel v letech  
2000 a 2007 
Komponenty aglomerace 2007 2000

Cleveland-Akron-Elyria, OH CSA 2 896 968 2 945 831
Canton-Massillon, OH MSA 407 180 406 968

Celkem 3 304 148 3 352 799
Zdroj: U.S. Census Bureau, Census 2000, 

http://www.census.gov/Press-Release/www/2001/sumfile1.html, 

U.S. Census Bureau, Population Estimates, http://www.census.gov/popest/estimates.php 

 
Zdůvodnění (tab. 17): 

MSA Canton-Massillon je sídelně propojena s clevelandskou CSA. 

 
Tabulka 18: Komponenty aglomerace Denver (5) a jejich počet obyvatel v roce 2007  
Komponenty aglomerace 2007 

Denver-Aurora-Boulder CSA 2 998 878 
Greeley, CO MSA -243 750 

Celkem 2 755 128 
Zdroj: U.S. Census Bureau, Population Estimates, 

http://www.census.gov/popest/estimates.php 

 

Zdůvodnění (tab. 18): 

Větší část MSA Greeley je i přes silný růst (o více než třetinu mezi 2000 a 2007)  

a splnění podmínek dojížďkových vztahů stále ještě sídelně oddělená od denverské 

aglomerace. 

 
Tabulka 19: Komponenty aglomerace El Paso-Ciudad Juárez (6) a jejich počet obyvatel 
v roce 2007 (2005) 
Komponenty aglomerace 2007 

El Paso, TX MSA 734 669 
Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexiko  1 301 452 (2005)* 

Celkem 2 036 121 
Zdroj: U.S. Census Bureau, Population Estimates, 

http://www.census.gov/popest/estimates.php,  

* Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/localidad/iter/ 

 
Zdůvodnění (tab. 19): 

Jednoznačná aglomerace, ačkoli rozdělená zdí a provoz omezen hraničními 

přejezdy. 
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Tabulka 20: Komponenty aglomerace Buffalo-Niagara Falls (7) a jejich počet obyvatel  
v roce 2007  
Komponenty aglomerace 2007 

Buffalo-Niagara-Cattaraugus, NY CSA 1 208 270 
Niagara Falls, Ontario, Kanada 82 181* 
Fort Erie, Ontario, Kanada 29 925* 

Celkem 1 320 376 
Zdroj: U.S. Census Bureau, Population Estimates, 
http://www.census.gov/popest/estimates.php,  
* Statistics Canada, www.statcan.ca/menu-en.htm 

 

Zdůvodnění (tab. 20): 

Potvrdil jsem existenci přeshraniční aglomerace. 

 

Tabulka 21: Komponenty aglomerace Fort Myers-Naples (8) a jejich počet obyvatel 
v letech 2000 a 2007 
Komponenty aglomerace 2007 2000

Cape Coral-Fort Myers, FL MSA 590 564 440 888
Naples-Marco Island, FL MSA 315 839 251 377

Celkem 906 403 692 265
Zdroj: U.S. Census Bureau, Census 2000, 

http://www.census.gov/Press-Release/www/2001/sumfile1.html, 

U.S. Census Bureau, Population Estimates, http://www.census.gov/popest/estimates.php 

 
Zdůvodnění (tab. 21):  

Potvrzena existence sídelní aglomerace. 

 

Tabulka 22: Komponenty aglomerace Calexico-Mexicali (9) a jejich počet obyvatel  
v roce 2000 (2005)  
Komponenty aglomerace 2000 

Calexico, CA 27 109 
Mexicali, Baja California, Mexiko 895 962* (2005) 

Celkem 923 071 
Zdroj: U.S. Census Bureau, Census 2000, 

http://www.census.gov/Press-Release/www/2001/sumfile1.html,  

* Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/localidad/iter/ 
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Zdůvodnění (tab. 22): 

Zjištěno sídelní propojení měst. Města jsou rozdělena hraniční zdí a přechody. 

Zajímavostí je etymologie názvů těchto měst, která sama o sobě ukazuje na jejich blízký 

vztah. Calexico (na kalifornské straně) vzniklo spojením názvů California a Mexico  

a Mexicali v Mexiku opačně. Celý okres ekvivalentní MSA El Centro nebyl zařazen  

do aglomerace z důvodu zjištěné sídelní diskontinuity. Novější data než pro rok 2000 

(Calexico) a 2005 (Mexicali) nebyla získána. 

 
Tabulka 23: Komponenty aglomerace Brownsville-Matamoros (10) a jejich počet obyvatel 
v roce 2006 (2005)  
Komponenty aglomerace 2006 

Brownsville, TX 177 112 
Matamoros, Tamaulipas, Mexiko 460 000* (2005) 

Celkem 637 112 
Zdroj: American FactFinder. Census Bureau. 

http://factfinder.census.gov/home/saff/main.html?_lang=en, 

* Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/localidad/iter/ 

 

Zdůvodnění (tab. 23): 

Zjistil jsem sídelní propojení aglomerace. Města jsou rozdělena hraniční zdí  

a přechody. Do aglomerace nebyl zařazen celý okres ekvivalentní CSA  

Brownsville-Harlingen-Raymondville, protože u jeho částí nebylo zjištěno sídelní propojení. 

 
 
5.3. Srovnání s jinou koncepcí regionalizace amerického urbánního 
prostoru 
 

Pojetí megalopolí (někteří autoři uvádějí také zkrácený pojem „megapole“),  

tedy odlišnou koncepci regionalizace amerického urbánního prostoru, uvádí např. práce 

Metropolitního institutu ve Virginia Tech (Lang a Dhavale 2005). K vymezení megalopolí 

autoři mj. využili informace o obchodním propojení měst (metoda z Taylor 2004). Méně 

však již brali v úvahu fyzické propojení měst, kterému já v této práci dávám větší význam. 

Autoři vymezili celkem 10 megalopolí. Dali jim názvy Northeast, Midwest, Piedmont, 

Peninsula, Gulf Coast, I-35 Corridor, Valley of the Sun, Southland, NorCal a Cascadia. 

Hledisku fyzického propojení sídel jsou nejblíže megalopole Northeast a Peninsula 

(většina Floridy). Jiné jsou od tohoto hlediska velmi daleko, ale existují mezi nimi jiné 
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vztahy, na základě kterých je autoři vymezili. Např. I-35 Corridor podél mezistátní dálnice 

Interstate-35 (San Antonio v Texasu až Kansas City v Missouri). Autoři do megalopolí 

nezahrnuli města za národní hranicí (v Kanadě a Mexiku). 

 

 

5.4. Nejrychleji populačně rostoucí a klesající metropolitní oblasti  

v letech 2000 až 2007 

 

Zdaleka nejrychleji rostoucí metropolitní oblastí v letech 2000 až 2007 byla MSA 

Palm Coast (ekvivalentní s nejrychleji rostoucím okresem Flagler, součástí orlandské 

CSA). MSA Palm Coast vzrostla o 77 % (celá orlandská CSA o 23 %) (viz tab. 24). MSA 

Palm Coast byla definována Census Bureau až na konci roku 2006. Tato MSA je atraktivní  

mj. pro život v důchodu. 29 % obyvatel v roce 2000 tvořili lidé od 65 let a mediánový věk 

byl 50. Palm Coast je typickým floridským přímořským sídlem. Převažují obytné čtvrtě, 

často se sítí kanálů umožňující majitelům parkovat lodě až u svých domů. Vyskytují  

se i bytové domy a u pláží hotely. V oblasti probíhá čilý stavební ruch. Stavebnímu 

propojení s resortem Daytona Beach brání pouze pás chráněného přírodního území. 

Okres Flagler byl mezi lety 2000 a 2007 druhým (s minimálním odstupem od prvního) 

populačně nejrychleji rostoucím okresem USA. Tři čtvrtiny růstu tamního HDP tvořila 

skupina služeb finančních aktivit (U. S. Bureau of Economic Analysis 2007). Tyto služby 

tam byly spojeny do velké míry s trhem nemovitostmi (U. S. Bureau of Economic Analysis 

2007) souvisejícím s migrací ze Severu. Tato oblast tedy ekonomicky roste vlivem 

přistěhovávání obyvatel ze Severu. Tím se liší od některých jiných oblastí, kde naopak 

rozvoj ekonomiky je stimulem pro přistěhovávání nových obyvatel (např. Boise v Idahu). 

Přestěhovávání se však v poslední době zásluhou krize na hypotéčním trhu USA 

zmenšilo. Mnozí obyvatelé pro neschopnost splácet hypotéky na domy Floridu opouštějí. 

Domy zůstávají prázdné, levné ke koupi. To vše má dopad na rozsah a strukturu 

ekonomických aktivit v oblasti. Vzhledem k vysokému podílu starých lidí jsou mj. ohroženy 

různé speciální služby, které byly dimenzovány na větší počet obyvatel. Podle mapy 25 

(ukazující ovšem stav před zmíněnou krizí) patřila MSA Palm Coast společně s většinou 

floridských MSA mezi nejrychleji ekonomicky rostoucí MSA v USA. To odpovídá mé 

hypotéze, že v MSA s největším populačním růstem je rovněž vysoký ekonomický růst.   
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Odvětví produkující zboží jako motorová vozidla, ropné a uhelné produkty  

a chemikálie přispěly nejvíce k poklesům HDP (U. S. Bureau of Economic Analysis 2007).  

Viz např. stagnující HDP v MSA ve státě Michigan s automobilovým průmyslem. Největší 

pokles byl však zaznamenán v MSA New Orleans-Metairie-Kenner, kde HDP pokleslo  

o 5,4 % v roce 2005, což způsobil hurikán Katrina (U. S. Bureau of Economic Analysis 

2007). To opět koresponduje i s populačním vývojem a mj. potvrzuje moji hypotézu. 

 
 

 
 

 

Druhou nejrychleji rostoucí metropolitní oblastí byl utažský St. George (ekvivalentní 

okresu Washington). Mezi lety 2000 – 2007 tam přibylo 48 % obyvatel. MSA měla podle 

odhadu 141 tisíc obyvatel.  Nachází se v přírodně atraktivní pouštní oblasti s horkými léty 

a mírnými zimami. Probíhá tam intenzivní výstavba rezidenčních čtvrtí suburbánního typu. 

Tak jako v Palm Coast i v St. George jsou nemovitosti často využívány k sezónnímu 

(kolem 1/10 obytných domů) nebo důchodovému bydlení. St. George je turistickým 

východiskem do národních parků Zion a Bryce Canyon. Grand Canyon a Las Vegas jsou 

Mapa 24: Metropolitní oblasti v USA rozdělené do kvintilů podle jejich 
procentuální změny HDP mezi roky 2004 a 2005 

        Zdroj: U.S. Bureau of Economic Analysis (2007), http://www.bea.gov 
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turistickými atraktivitami první kategorie nacházejícími se rovněž poměrně blízko  

St. George. Ve stavbě je kapacitnější letiště. Ekonomika MSA je hnána dopředu růstem 

obyvatelstva (Bulkeley 2005). Město bylo v padesátých letech zasaženo radioaktivním 

spadem z nukleárního výbuchu v Nevadském zkušebním prostoru (McQueary 2003). 

Rovněž vývoj v této aglomeraci odpovídá mé hypotéze. Na mapě 25 patří i St. George 

mezi nejrychleji ekonomicky rostoucí MSA. 

Na třetím místě byla MSA Greeley (+35 %). Census Bureau ji řadí do denverské 

CSA. V žebříčku největších aglomerací v této práci však Greeley do denverské 

aglomerace započítán nebyl. Na růstu se podílí jak rozšiřování aglomerace Greeley,  

tak i přerůstání denverské aglomerace ze sousedních okresů (celkově však denverská 

CSA vzrostla o 14 %). 

 

Tabulka 24: Nejrychleji rostoucí MSA  

v letech 2000 – 2007 

MSA %

Palm Coast, FL 77,4

St. George, UT 48,1

Greeley, CO 34,7

Cape Coral-Fort Myers, FL 33,9

Bend, OR 33,5

Las Vegas-Paradise, NV 33,5

Raleigh-Cary, NC 31,4

Provo-Orem, UT 30,9

Gainesville, GA 29,4

Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ 28,5
 

Zdroj: U.S. Census Bureau, Population Estimates, 

http://www.census.gov/popest/estimates.php; zpracoval autor 

 

Cape Coral-Fort Myers je další dynamicky se rozvíjející MSA ve floridském prostoru 

(+34 %). Tuto MSA jsem zařadil do aglomerace Fort Myers-Naples, která má celkem  

0,9 milionu obyvatel (součet na základě dat U.S. Census Bureau, Population Estimates 

2007). 

MSA Bend v Oregonu rostla o 33,5 %. Tamní růst souvisí s poptávkou  

po důchodových a sezónních domech. Bend má přírodně atraktivní okolí s horami  

a lyžařským areálem. Stejným tempem jako Bend rostla i lasvegaská MSA  
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(tj. i CSA). O ní bylo již blíže pojednáno. Jak Bend, tak i Las Vegas patří mezi  nejrychleji 

ekonomicky rostoucí MSA. 

Metropolitní oblast Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO v 90. letech vzrostla 

populačně téměř o polovinu a patřila mezi nejrychleji rostoucí metropolitní oblasti v USA. 

Aglomerace v severozápadním rohu Arkansasu (menší část zasahuje do státu Missouri) 

tvořila třetinu nárůstu populace státu a ztělesňuje tak opak depopulačního východu státu 

podél řeky Mississippi (bavlnářská oblast). Čtvrtinový růst v letech 2000 – 2007 ukazuje, 

že dynamický ekonomický a demografický růst dále pokračuje. V roce 2007 Census 

Bureau odhaduje počet obyvatel aglomerace na 436 tisíc. To je téměř o 100 tisíc více  

než v roce 2000.   

Toto sídlo lze označit za jednu z ekonomických „hvězd“ Jihu. Úspěšný ekonomický 

rozvoj do města láká velký počet přistěhovalců. Aglomerace je sídlem významných 

společností Wal-Mart (v Bentonville), Tyson Foods a J. B. Hunt Transport Services. Velký 

počet dodavatelů Wal-Martu tam má svoji kancelář. Wal-Mart je jednou z největších firem 

na světě. Zabývá se prodejem spotřebního zboží. První obchod zakladatele firmy Sama 

Waltona byl otevřen právě zde. Tyson Foods je také globálně významnou firmou. Její sídlo 

leží ve Springdale. Je to významný producent masa. J. B. Hunt Transport Services  

se zabývá nákladní dopravou.  

 

Tabulka 25: Metropolitní oblasti USA s největším  

poklesem počtu obyvatel v letech 2000 – 2007 

MSA %
Danville, VA -4,0

Johnstown, PA -5,0

Wheeling, WV-OH -5,0

Decatur, IL -5,2

Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA -5,4

Pine Bluff, AR -5,5

Ocean City, NJ -5,8

Gulfport-Biloxi, MS -6,0

Weirton-Steubenville, WV-OH -7,1

New Orleans-Metairie-Kenner, LA -21,7
 

Zdroj: U.S. Census Bureau, Population Estimates, 

http://www.census.gov/popest/estimates.php; zpracoval autor 
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Metropolitní oblasti s největšími ztrátami obyvatelstva v letech 2000 – 2007 byly 

zasaženy hurikánem Katrina: New Orleans (-21,7 %) a Gulfport-Biloxi (-6,0 %)  

(viz tab. 25).   

Populačně klesající MSA v oblasti Rezavého pásu Weirton-Steubenville a Wheeling 

(na pomezí Západní Virgínie a Ohia), Youngstown-Warren-Boardman (pomezí Ohia  

a Pensylvánie) a Johnstown (Pensylvánie) jsou všechny v širším zázemí stagnujícího 

Pittsburghu a částečně i Clevelandu. Navíc se jedná o jednu z oblastí USA s vysokým 

podílem obyvatel v důchodovém věku, z nichž mnozí se stěhují na Jih. Se starší věkovou 

strukturou souvisí také nižší přirozený přírůstek.  

Ocean City, tradiční přímořské letovisko v zázemí Philadelphie a New Yorku, 

v posledních letech začalo populačně stagnovat. Pláže v létě okupované rodinami 

z blízkých aglomerací, možnost koupě nemovitostí dále na jihu a starší domovní fond,  

to jsou patrně hlavní důvody populační stagnace. MSA zůstává vyhledávaná spíše  

pro druhé bydlení. 

 

 

5. 5. Závěr 
 

V pátém oddíle jsem splnil následující cíle: 

1) Prodiskutoval jsem prostorovou a sociální strukturu amerických aglomerací.  

Při tom jsem se dostal k zajímavým tématům: např. k hodnocení rezidenční segregace 

černochů a Hispánců. 

2) Charakterizoval jsem moji koncepci vymezení aglomerací. 

3) Vytvořil jsem žebříček amerických aglomerací s více než 450 tisíci obyvateli  

podle jejich populační velikosti tak, aby jejich vymezení odpovídalo mé koncepci.  

4) Porovnal jsem moji koncepci regionalizace amerického urbánního prostoru 

s jinou. 

5) Zjistil jsem v jakých metropolitních oblastech v poslední době rostl počet obyvatel 

nejrychleji a v jakých nejrychleji klesal. Identifikoval jsem některé hlavní důvody 

růstu/poklesu počtu obyvatel v těchto metropolitních oblastech. Zjistil jsem, ve kterých 

metropolitních oblastech došlo v poslední době k nejvyššímu absolutnímu přírůstku počtu 

obyvatel a tyto výsledky zdůvodnil. 

Nejrychleji rostoucí MSA v posledních letech se nacházejí ve Slunečním pásu  

a získávaly především domácí migrací spojenou se stavebním boomem. V roce 2007 však 



 

 106

došlo ke zlomu. Po několika letech došlo k poklesu výstavby nových domů. Došlo 

k „prasknutí“ cenové „bubliny“ rodinných domů a k hypoteční krizi. Bude tedy zajímavé 

sledovat další vývoj v této oblasti.    

 

Stanovil jsem také hypotézu: Nejrychleji populačně rostou aglomerace s nejvyšším 

ekonomickým růstem. 

Nejrychleji populačně rostoucí MSA skutečně patří mezi nejrychleji ekonomicky 

rostoucí oblasti USA. Vzhledem k omezenému rozsahu práce jsem však porovnával 

populační vývoj pouze s vývojem HDP v jednom roce, což samozřejmě ubírá potvrzení 

hypotézy na váze.  
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6. ZÁVĚR  

 

V úvodu práce byly položeny výzkumné otázky a hypotézy zvlášť pro každý ze tří 

oddílů práce. Cílem každého oddílu bylo na ně reagovat. Probral jsem vybrané trendy 

populačního vývoje na různých statistických úrovních a identifikoval jsem jejich příčiny. 

Našel jsem mnoho jejich regionálních diferencí. Zodpověděl jsem všechny otázky 

položené v Úvodu. Závěry diskuze hypotéz, odpovědi na položené otázky a dosažené cíle 

jsem sumarizoval v závěrech oddílů práce a zde je ještě jednou všechny pohromadě 

připomenu. 

 

Ve třetím oddíle se mi podařilo dosáhnout následujících cílů: 

1) Analyzoval jsem vybrané trendy populačního vývoje na čtyřech různých 

statistických úrovních. Tzn. na úrovni regionů, oblastí, států a okresů. 

2) Vybral jsem některé významné populační trendy, které se podílely na vývoji 

obyvatelstva v daném období, a vysvětlil jejich původ. Vybíral jsem především trendy, 

které mají nebo měly přímý vliv na regionální rozmístění obyvatelstva. 

3) Soustředil jsem se na nejrychleji a nejpomaleji rostoucí jednotky a našel důvody 

jejich vývoje. 

4) Stručně jsem geograficky charakterizoval problém stárnutí populace. 

5) Stručně jsem geograficky charakterizoval problém chudoby. 

 

Ve třetím oddíle jsem odpověděl na tři základní otázky: 

1) Jak se kvantitativně vyvíjelo americké obyvatelstvo po roce 1980? 

Mezi lety 1980 a 2007 vzrostl počet obyvatel USA přibližně o třetinu. V červenci 

2008 byl počet obyvatel odhadován na téměř 304 milionů. 

2) Jak se v období po roce 1980 změnilo geografické rozmístění amerického 

obyvatelstva? 

Obyvatelstvo rostlo nejrychleji v západní a jižní části USA. Středozápad  

a Severovýchod ztrácely svoji populační váhu. 

3) Jaké vývojové trendy stály za změnami v geografickém rozmístění obyvatelstva 

USA? Tuto otázku jsem položil s vědomím, že na ni zcela neodpovím. V rozsahu 

bakalářské práce bylo možné postihnout pouze část těchto trendů.  
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Nalezených trendů byla celá řada: od domácí migrace motivované  

mj. přemisťováním podniků za levnější pracovní silou, teplejším podnebím, nižšími daněmi 

nebo nižšími cenami pozemků, po mezinárodní ekonomicky motivovanou imigraci. 

Diferenciačním faktorem, který nebyl v práci komplexně prozkoumán, je přirozený 

přírůstek. Jeho význam byl ukázán na příkladě států Arizona, Florida  a Utah.  

 

Ve třetím oddíle jsem ověřil také dvě hypotézy: 

1) Největší podíl obyvatel v důchodovém věku mají ekonomicky periferní oblasti 

obývané nehispánskými bělochy, ze kterých se obyvatelstvo v aktivním věku vystěhovává. 

Přitom však některé oblasti do tohoto vzorce nezapadají (získávají přistěhovalce 

v důchodovém i aktivním věku). Mezi takové oblasti patří státy Florida a Arizona. 

Tato hypotéza byla potvrzena. Největší podíl obyvatel v důchodovém věku  

se skutečně nachází v ekonomicky periferních oblastech obývaných nehispánskými 

bělochy, z nichž se obyvatelstvo v aktivním věku vystěhovává. Florida a Arizona jsou 

jedněmi z hlavních oblastí nezapadajících do tohoto vzorce. Florida je dokonce státem 

s nejvyšším podílem obyvatelstva v důchodovém věku, a přitom přijímá i mnoho 

přistěhovalců v aktivním věku. 

2) Významnou roli ve stěhování obyvatelstva do Slunečního pásu hraje tamní teplé 

podnebí.  

Tato hypotéza byla rovněž potvrzena. Teplejší podnebí Jihu USA hraje skutečně 

významnou roli v motivaci pro stěhování lidí v důchodovém i aktivním věku. Podnebí však 

zvláště u lidí v aktivním věku není zdaleka jediným migračním motivem. Do hry vstupuje 

množství dalších faktorů. Zmíněny byly mj. relokace  podniků na Jih z důvodu nižší ceny 

pracovní síly, její menší organizovanosti v odborech, terciarizace americké ekonomiky 

(související částečně s tzv. globálním přesunem) umožňující lokalizaci velké části 

pracovních míst nezávisle na lokalizaci zdrojů surovin, nižší ceny pozemků a domů mimo 

původní jádro americké ekonomiky, regionálně odlišné daňové zatížení, čistší  

a zachovalejší životní prostředí ad. Svoji roli nejen u obyvatel v důchodovém věku hraje 

také blízkost Mexika (to samozřejmě neplatí pro jihovýchod). Životní náklady v Mexiku jsou 

totiž pro Američany nízké.  

 

Ve čtvrtém oddíle jsem charakterizoval jednotlivé rasové skupiny, jejich populační 

vývoj a jeho geografické aspekty. Porovnal jsem populační vývoj různých rasových 

kategorií. V kapitole o etnických skupinách jsem největší prostor věnoval Hispáncům.  
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Toto etnikum v posledních letech tvořilo polovinu populačního růstu USA a má  

na strukturu amerického obyvatelstva významný vliv. Zařadil jsem také část o českém 

etniku. V další podkapitole jsem našel některé souvislosti náboženské a etnické struktury.  

 

Čtvrtý oddíl odpověděl ve své první kapitole na následující otázky: 

1) Jaká je rasová struktura amerického obyvatelstva? 

2) Jak se ve sledovaném období změnila?  

3) Které rasy zvyšovaly svůj podíl na obyvatelstvu a které ztrácely? 

Shrnu-li základní odpovědi na první tři otázky: nejvíce vzrostl podíl Asijců,  

dále indiánů, černochů a klesl podíl bělochů. Tato srovnání mezi censy je však potřeba 

hodnotit s rezervou kvůli změnám ve vymezení rasových kategorií mezi censy.  

Např. odhad z roku 2007 (Census Bureau) přeřadil značnou část obyvatel (na základě 

vzorkového šetření), kteří se identifikovali jako „nějaká jiná rasa” k bílé rase. Potom podíly 

ras vypadají odlišně. 

4) Jaké je regionální rozmístění ras? Jaké jsou jeho důvody? 

Kapitola podala základní informace o regionálním rozmístění ras v USA. Byly 

identifikovány oblasti vysokého podílu určitých ras. Byly nalezeny některé důvody 

rozmístění ras v USA.  

 

Ve druhé kapitole čtvrtého oddílu byly zodpovězeny následující otázky: 

1) Jaká je regionální diferenciace obyvatelstva podle etnického původu?  

Nalezl jsem nejčastější etnické původy v různých oblastech USA. 

2) Jak se vyvíjí struktura etnického původu amerického obyvatelstva? 

Během sledovaného období se snižoval podíl evropských původů. Naopak rostl 

podíl latinskoamerických a asijských původů. Významným faktorem těchto změn byla 

mezinárodní migrace. 

 

Druhá kapitola má tři podkapitoly. V první podkapitole věnované hispánskému 

etniku jsem odpověděl na následující otázky: 

1) Jaká je rasová struktura Hispánců? 

V posledním censu se podobně velká část Hispánců přihlásila k bílé a „nějaké jiné 

rase”. Pouze malá část se jich přihlásila k černé, indiánské, asijské anebo míšené rase. 

Podle odhadu z roku 2007 po přeřazení (na základě vzorkového šetření) respondentů, 

kteří zvolili v Censu 2000 „nějakou jinou rasu“, byla většina Hispánců bílé rasy.  
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2) Jak roste jejich počet a jaké faktory jsou pro růst počtu hispánského obyvatelstva 

stěžejní? 

Počet Hispánců mezi lety 1980 až 2000 vzrostl přibližně o 150 %. Pro růst jejich 

populace je podobně významná imigrace jako přirozený přírůstek.  

3) Jaká sub-etnika mezi Hispánci převažují a jak jsou v rámci USA regionálně 

rozmístěná? 

Přibližně dvě třetiny Hispánců pochází z Mexika. Hispánci mexického původu 

převažují na Západě, Středozápadě i velké části Jihu. Kubánců je nejvíc na Floridě  

a Portoričanů na Severovýchodě.  

4) Jaké je postavení Hispánců v americké společnosti? 

Zabýval jsem se jejich ekonomickou situací. Porovnal jsem ji s nehispánskými 

bělochy. Zjistil jsem výraznou diferenciaci v ekonomickém postavení mezi hispánskými 

sub-etniky, odvislou především od jejich vzdělanostní úrovně. Diskutoval jsem zvyšující  

se vliv španělštiny v USA. 

 

V druhé podkapitole jsem odpověděl na otázky o českém etnickém původu v USA: 

1) Kolik obyvatel USA identifikovalo ve sčítání český původ? 

Kolem 1 milionu. Lidé se mohli hlásit zároveň ještě k jednomu původu. 

2) Kde žije v USA absolutně nejvíce osob českého původu? 

Ve velkých městech Středozápadu (zvláště Chicagu) i v dalších největších městech 

USA (New York, Los Angeles ad.). Hodně obyvatel se přihlásilo k českému původu také  

v Texasu. 

3) Kde tvoří obyvatelstvo českého původu největší podíl? 

Obce s největším podílem českého původu se nacházejí ve středním Texasu  

a západní Nebrasce. Jedná se o nevelká sídla s maximálně 40% podílem obyvatel 

českého původu. Nejvíce obcí s vysokým podílem českého etnika se nachází  

na Středozápadě. 

 

V poslední podkapitole jsem hledal náboženská indikativa etnického původu 

obyvatelstva. 

Ověřoval jsem následující hypotézu: Náboženská struktura obyvatelstva různých 

částí USA může naznačit etnický původ tamních obyvatel. Mezi odlišnými etniky totiž 

převládají různá náboženství, popř. církve. 
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Tato hypotéza se potvrdila jako správná. Příslušnost k církvím v různých oblastech 

USA je ovlivněna etnickým původem tamního obyvatelstva.  

  

Pátý oddíl jsem věnoval aglomeracím. Nejdříve jejich sociální a prostorové 

struktuře, dále jsem předložil vlastní koncepci vymezení aglomerací a srovnal ji s jinou,  

a nakonec jsem pojednal o nejrychleji a nejpomaleji rostoucích metropolitních oblastech.   

V pátém oddíle jsem splnil následující cíle:      

1) Prodiskutoval jsem prostorovou a sociální strukturu amerických aglomerací. 

2) Charakterizoval jsem moji koncepci vymezení aglomerací. 

3) Sestavil jsem seznam aglomerací s více než 450 tisíci obyvatel tak, aby jejich 

vymezení odpovídalo mé koncepci. 

4) Porovnal jsem moji koncepci regionalizace amerického urbánního prostoru 

s jinou. 

5) Zjistil jsem v jakých metropolitních oblastech v poslední době rostl počet obyvatel 

nejrychleji a v jakých nejrychleji klesal. Identifikoval jsem některé hlavní důvody 

růstu/poklesu počtu obyvatel v těchto metropolitních oblastech. Zjistil jsem, ve kterých 

metropolitních oblastech došlo v poslední době k nejvyššímu absolutnímu přírůstku počtu 

obyvatel a tyto výsledky zdůvodnil. 

Nejrychleji rostoucí MSA v posledních letech se nacházejí ve Slunečním pásu  

a obyvatelstvo získávaly především domácí migrací spojenou se stavebním boomem. 

V roce 2007 však došlo ke zlomu. Po několika letech došlo k poklesu výstavby nových 

domů. Došlo k „prasknutí“ cenové „bubliny“ rodinných domů a k hypoteční krizi. Bude tedy 

zajímavé sledovat další vývoj v této oblasti.    

 

Ověřoval jsem také hypotézu:  

Nejrychleji populačně rostou aglomerace s nejvyšším ekonomickým růstem. 

Tuto hypotézu jsem potvrdil. Ověřoval jsem ji však v dosti úzkém časovém období 

(z důvodu omezeného rozsahu práce), což jejímu potvrzení ubírá na váze. 

 

Podařilo se mi dát dohromady část mozaiky populačního vývoje USA.  

U tak komplexního tématu nebylo mým cílem pojmout ho celé. Zkoumal jsem americkou 

populaci ze tří různých úhlů. V textu jsem pospojoval souvislosti celé řady vývojových 

trendů americké populace. Tam, kde to bylo v možnostech rozsahu práce, jsem hlouběji 

rozebíral faktory těchto vývojových trendů. Trendy jsem řešil na konkrétních geografických 
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oblastech různých hierarchických úrovní od celých USA po MSA, okresy a města. Právě 

práce na mikroúrovních a porovnávání vývoje na různých hierarchických úrovních 

odhaluje mnohé vlastnosti celkového vývoje a pomáhá tak při vytváření komplexnějšího 

obrazu situace. Rád bych se některým z témat nadnesených v této bakalářské práci 

podrobněji zabýval v mé diplomové práci a sledoval další vývoj v této oblasti. 
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