
URBANIZACE
» Latinská Amerika je nejvíce urbanizovaný region světa (80%)

» Extrémně rychlá urbanizace od 30. let 20. st. – přesun pracovní síly ze 
zemědělství do průmyslu

» Takto rychlá urbanizace je v historii ojedinělá

» Zisk obyvatel z vnější i vnitřní migrace (venkov-město)

» Specifický typ urbanizace = „urbanizace chudoby“ (60 % chudých a 50 % 
extrémně chudých žije v LA v městských oblastech)

» Prostorová expanze měst – vznik chudinských předměstí

» Nejvyšší míra nerovnosti na světě (venkov x město; město x město) →
úspěšně dochází ke snižování (plnění Cílů udržitelného rozvoje 2015-2030)

SLUMY
» Oblasti v rámci městského areálu  s podřadnou úrovní bydlení, ve kterých se místní obyvatelé 

potýkají s nedostatečným zajištěním veřejných služeb

» Rychlost urbanizace přesáhla možnosti měst zajistit lidem kvalitní životní podmínky

» V LA žije přibližně 25 % městského obyvatelstva ve slumech!

» Problémy: přelidnění, nezabezpečená vlastnická práva, nedostatečné služby, chudoba, vysoká 
míra kriminality, ohrožení životního prostředí, neformální ekonomika…

» Neformální ekonomika = nelegálně prováděné činnosti, které negenerují státu daně, ale zajišťují 
množství lidí základní živobytí → stát je nucen to akceptovat

» Často absence státní moci a její suplování skupinami organizovaného zločinu

» Geografická a sociální segregace obyvatel

» Slumy jako cíl turistů – komodifikace chudoby a násilí

» Ekonomický potenciál slumů (velké množství lidí!)

KRIMINALITA, KORUPCE
» LA města patří mezi nejnebezpečnější města na světě

» Pouliční násilí, drogové gangy, obchod se zbraněmi…

» Vhodné prostředí – slabé vlády, které lze vydírat a 
korumpovat

» Legitimace násilí páchaného státními bezpečnostními 
složkami

» Slabé a neúčinné bezpečnostní aparáty a soudnictví

» Korupce na všech úrovních (včetně nejvyšších politiků a 
soudců)

» Veřejné schvalování použití „jakýchkoliv prostředků k 
boji proti trestné činnosti“ – lidé berou spravedlnost do 
svých rukou

» Index vnímání korupce = jak naléhavě lidé v dané zemi 
vnímají korupci – čím nižší index, tím horší situace → rok 
2018: Venezuela – 19 x Česko – 59 x Švédsko – 85)

Město Stát Počet vražd 
na 100 000 
obyvatel

Tijuana Mexiko 138,26

Acapulco Mexiko 110,5

Caracas Venezuela 99,98

Ciudad 
Victoria

Mexiko 86,01

Ciudad 
Juarez

Mexiko 85,56

Irapuato Mexiko 81,44

Ciudad 
Guyana

Venezuela 78,3

Natal Brazílie 74,67

Fortaleza Brazílie 69,15

Ciudad 
Bolivar

Venezuela 69,09
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Rozložení obyvatelstva ve městech 
podle velikosti měst v r. 2014: 

Megacities s více než 10 mil. obyvatel

Velká města s 5 až 10 mil. obyvatel

Střední města s 1 až 5 mil. obyvatel

Města s 0,5 až 1 mil. obyvatel

Města s méně než 0,5 mil. obyvatel
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Ekonomická nerovnost ve světových regionech v r. 2016 (Giniho koeficient):

Nejmenší nerovnost Největší nerovnost

Argentina: Villa miseria

Brazílie: Favela

Chile: Población callampa

Honduras: Barrio

Paraguay: Asentamiento

Peru: Pueblo joven

Venezuela: Rancho
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