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800 n. l.: Na Středním východě, 
nedaleko dnešního Bagdádu 
v Iráku, vznikají ve středověku 
první asfaltové silnice. Asfalt 
se vyrábí z ropy, pocházející 
z tamních ropných polí.

1664 n. l.: Během anglické 
nadvlády daruje král město Nový 
Amsterdam svému bratrovi, 
vévodovi z Yorku, a město tak 
mění svůj název na New York.

8500–6500 př. n. l.: Nomádi (lidé 
bez stálého domova) žili z darů 
země, následovali migrující zvěř 
a během roku se přesouvali do 
oblastí s lepšími podmínkami.

4000–3500 př. n. l.: Lidé starověku 
se začali usazovat ve skupinách, 
a tak vznikala první města, jako 
byl Ur v Mezopotámii.

1000 př. n. l.: Ve Spáleném městě 
(Shahr-e Sukhteh) jihovýchodně 
od dnešního Íránu vzniká první 
kanalizační systém.

312 př. n. l.: Obyvatelé Petry 
v Jordánsku budují svá obydlí přímo 
ve skalních stěnách, namísto stavby 
samostatných budov typických pro 
dnešní dobu.

300 n. l.: Římané staví a začínají 
používat 11 akvaduktů, které 
přivádějí vodu do města.

Př. n. l.: Píše se za datum 
a znamená „před naším letopočtem“. 
Počítá se do roku jedna př. n. l. 
Zkratka n. l. znamená „našeho 
letopočtu“ a počítá se od roku jedna 
n. l. Zkratka př. n. l. je totéž jako 
př. Kr., tedy „před Kristem“. 

Př. n. l.: PíšePíše se za datum 
a znamenámená „před naším letopoč

Za

pa
matujte si!

ASFALT

- - iviv - -
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1912 n. l.: Lester Wire, policista 
ze Salt Lake City v Utahu, 
vytvořil první elektrický semafor. 
Nainstalován byl až o dva roky 
později v Clevelandu v Ohiu.

2004 n. l.: Grand Haven 
v Michiganu se stává prvním 
městem s celoměstským 
přístupem k síti wi-fi . O šest let 
později ho nabízí již 110 obcí.

2010 n. l.: V Dubaji je postaven 
nejvyšší mrakodrap Burj Khalifa 
(psáno také Burdž Chalífa). Měří 
830 metrů.

2011 n. l.: 11. března zasáhlo 
Tohohu v Japonsku silné 
zemětřesení a tsunami. 
Nejničivější zemětřesení v historii 
Japonska (a páté nejsilnější 
zemětřesení na světě od roku 
1900) poničilo městskou 
infrastrukturu a způsobilo 
rozsáhlé a vážné stavební škody.

2013 n. l.: Ve Francii vchází 
v platnost nový zákon, který má 
omezit noční osvětlení. Osvětlení 
výloh v obchodních domech se 
musí po 1 hodině ranní vypnout. 
Díky tomuto zákonu by se mělo 
snížit množství skleníkových 
plynů a ušetřit energie. 

1804 n. l.: Filadelfi e se stává prvním 
městem na světě, které používá 
vodovodní potrubí z litinových, 
nikoli dřevěných trubek. Město 
darovalo staré dřevěné potrubí 
Burlingtonu v New Jersey, kde se 
používalo dalších 80 let!

1863 n. l.: V Londýně se otevírá 
první podzemní dráha, kterou 
tvoří dřevěné vagony tažené parní 
lokomotivou. V roce 1890 používá 
londýnské metro jako první 
elektrické vozy.

1880 n. l.: Wabash v Indianě se 
stává prvním městem s pouličním 
osvětlením na elektřinu. I když 
má pouhých 320 obyvatel, do 
města přijíždějí z daleka davy 
zvědavců, aby ten zázrak spatřily. 
Poprvé se světla rozsvítila před 
zraky 10 tisíc lidí!

1884 n. l.: V Chicagu 
je postaven první 

mrakodrap. 
Budova 
pojišťovny má 
10 pater – na 
tehdejší dobu 
neuvěřitelná 
výška!

- - vv - -
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Úvod

Co se vám vybaví pod pojmem 
„město“? Pokud žijete na před-
městí nebo na venkově, mož-
ná si představíte panorama města 
s různě vysokými budovami, které se 

tyčí proti obloze. Nebo vám připadá, že je 
město zajímavým místem na výlet. Když 
ve městě žijete, možná si vybavíte nedaleký obchod s potravi-
nami nebo dva bloky, které musíte ujít cestou ke kamarádovu 

domu. Město je vaším domovem.

Předměstí: okrajová 
část města.

Venkov: menší sídla 
a krajina mimo město

Předměedměstí: okrajová 
ččá t ě t

Za

pa
matujte si!

- - 11 - -
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Všechna města jsou rušné, koncentrované 
oblasti s velkým počtem obyvatel, 
aktivit a podniků. Fungují společně 
a vzájemně se ovlivňují jako velká ozu-
bená kola nějakého stroje.

Ve městě cítíte energii, která se velmi 
liší od venkovských oblastí s rozlehlými 
pozemky, bez většího počtu domů nebo 
obchodů. Majitel takového pozemku ho 
nemusí chtít zastavět, může ho třeba vyu-
žít jako pole či prostor pro svůj dobytek. 

Domy mohou stát 
mnoho kilometrů 
od sebe, takže chcete-li jít do města naku-
povat, musíte si „udělat výlet“ autem.

Mezi venkovem a městy leží před-
městí, oblasti s méně otevřeným pro-
storem. Domy stojí blízko sebe, sdružují 
se ve čtvrtích. Máte možnost dojít si do 
několika obchodů, obvykle ale musíte 
jet autem.

Ve městech většinou auto nepotřebu-
jete. Na spoustu míst dojdete pěšky nebo 
se přiblížíte veřejnou dopravou, 
jako je taxi, autobus nebo metro. 
Vaši sousedé bydlí jen pár kroků od vás 
v panelovém nebo činžovním domě.

Obyvatel: osoba žijící na 
konkrétním místě.
Dobytek: zvířata chovaná 
na maso a další produkty.
Veřejná doprava: 
doprava jako autobusy nebo 
vlaky, kterou mohou za 
poplatek používat všichni.
Metro: podzemní dráha, 
především ta poháněná 
elektřinou. 

né 

Obyvatel:vatel: oso osoba žijící na 
k kk ét í í tě

Za

pa
matujte si!

- - 22 - -
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Rozvodná síť: síť kabelů 
nad a pod zemí, která rozvádí 
elektřinu napříč oblastí.
Populace: všichni lidé 
v dané oblasti nebo skupině.

VE MĚSTĚ JE VŠECHNO
NA DOSAH.

V této knížce zjistíte, jak vznikala 
města, jak se rozrůstala a jak vypadá 
jejich budoucnost. Při pohledu 
zblízka také objevíte, jak pracují 
všechny ty různé a složité součásti 
města, jako je třeba vodovodní sys-
tém, který přivádí vodu do města, 

vede ji skrz něj a odvádí zase pryč. Žijete-li ve městě, dozvíte se 
o „skrytých“ věcech kolem vás, které vás v každodenním životě 
dosud nenapadly. Víte třeba, jak funguje rozvodná síť? I když jste 
se do města zatím nepodívali, budete o tom, co se děje pod zemí 
a nad zemí, vědět mnohem víc než většina lidí, kteří ve městě žijí 
po celý svůj život.

Pokud se chystáte na výlet do nějakého úžasného města, kterých 
je ve světě nepočítaně, budete moct ocenit plánování, projekto-
vání a provoz, díky nimž celý systém ve městě funguje. A zřejmě 
budete i trpělivější než místní obyvatelé v případě, že bude mít 
metro poruchu!

Podle Populačního fondu OSN žilo v roce 
2008 ve městech přibližně 3,3 miliardy lidí. 
Poprvé v historii tak počet lidí žijících ve 
městech překonal světovou populaci žijící na 
venkově. Očekává se, že během následujících 
20 let tento počet vzroste na 5 miliard. 
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Rozvodozvodná síť: síť kabelů
nad a pod zemí která rozvádí

Za

pa
matujte si!

- - 33 - -
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Zrození města
KAPITOLA 1

Ráno se vzbudíte, vstanete z postele, projdete pokojem ve 
svém bytě a roztáhnete závěsy na oknech. Svět venku už 
dávno pulzuje životem. Kolem rachotí autobusy, tramvaje 
zvoní a nabírají pasažéry, zákazníci chvátají do obchodů 
a vycházejí obtěžkáni taškami. Dole po chodníku proudí 
davy lidí. Semafory udávají směr řidičům a řídí chodce 
a všude je neustálý městský hluk. Tohle je život ve městě 

a vy jste jeho součástí. 

- - 44 - -
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VŠICHNI TI LIDÉ, VŠECHNY ČINNOSTI A JEJICH ORGANIZACE 
TAKHLE NEFUNGUJÍ ODJAKŽIVA. JAK TO TEDY ZAČALO?

Na počátku
Vaši vzdálení předkové nežili trvale na jednom místě. Mezi lety 
8500–6500 př. n. l. se nomádi přesouvali podle migračních 
vzorců zvěře, kterou lovili jako potravu, a vegetační doby rostlin, 
jež pojídali.

Časem se lidé rozhodli v některých 
oblastech usadit. Naučili se pěs-
tovat plodiny a chovat zvířata. 
Skupiny lidí se sdružovaly kvůli 
bezpečnosti, dobrým vzájemným 
vztahům, a aby si lidé mohli práci 
rozdělit. Tak vznikala první trvalá 
společenství – nejranější počátky 
dnešních měst.

Chodec: osoba cestující pěšky.
Městský: vztahující se 
k velkoměstu nebo městu.
Nomád: osoba přesouvající se 
z místa na místo kvůli hledání potravy.
Migrace: pohyb velkého stáda 
zvěře nebo skupiny lidí z jednoho 
místa na jiné.
Plodina: rostlina pěstovaná na 
jídlo či jiné využití.
Společenství: všichni lidé 
žijící v konkrétní oblasti či na určitém 
místě. 

Chodecodec: osoba cestující pěšky
MMěstský: h jí í

Za

pa
matujte si!

- - 55 - -
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Pojďme obchodovat!
Lidé brzy zjistili, že mohou směňovat zboží a služby za to, co 
potřebují. Například takový hrnčíř mohl své zboží směnit s někým, 
kdo vyráběl zbraně. Některá společenství se stala obchodními 
centry, kam lidé přinášeli své zboží, aby jej vyměnili za jiné. Jak 
se tato společenství rozrůstala, začala se více podobat dnešním 
městům – byly to rušné oblasti, kde probíhal obchod.

To, zda se nějaké společenství stalo obchodním centrem, záviselo 
na jeho poloze. Pokud byla poblíž vodní cesta, v oblasti byl větší 
provoz a rozrůstala se rychleji. Lidé koneckonců nechtěli cesto-
vat několik dní pouští obtěžkáni svým zbožím. Mnohem raději se 
se zbožím doplavili po řece. Jak se obchod šířil do vzdálenějších 
oblastí světa, vodní cesty umožňovaly obchodníkům posílat jejich 
zboží na lodích a přijímat lodní zásilky z jiných zemí. 

Zboží: věci, které lze koupit, 
prodat nebo s nimi obchodovat.
Služba: činnost pro jiné, která 
je zaměstnáním, např. doktor 
poskytuje lékařskou službu.
Obchodní centrum: 
hlavní místo, kde se lidé setkávají 
kvůli obchodování se zbožím.
Obchod: nakupování, prodej 
a směna věcí.

ZbožZboží: věci, které lze koupit, 

Za

pa
matujte si!

- - 66 - -
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JMÉNO JAKO KAŽDÉ JINÉ
Jakmile byla určitá oblast zavedená, lidé ji 
potřebovali nějak nazývat, když o ní chtěli mluvit 
s ostatními. Dnes můžeme původ jména určitého 
města vystopovat.

  Cheektowaga znamená „země planých jablek“. 
Toto jméno dali městu Senekové, původní 
obyvatelé Ameriky žijící na západě státu New 
York, podle malých ovocných stromů, které 
zde rostly.

  Detroit v Michiganu byl pojmenován podle 
řeky spojující jezero Huron a Erie. „Detroit“ 
znamená francouzsky „úžinu“, tedy vodní 
kanál.

  Oakland v Kalifornii dostal své jméno podle 
husté oblasti dubů („oak“).

  New York byl založen Holanďany a původně se 
jmenoval Nový Amsterdam podle holandského 
města. Když vládu převzali Angličané, 
přejmenovali ho na New („nový“) York na počest 
vévody z Yorku. „Starý“ York je město v Anglii.

  Město Hershey v Pensylvánii bylo pojmenováno 
po výrobci čokolád Miltonu Hersheym. Založil 
první moderní továrnu na čokoládu na světě a pro 
své zaměstnance a jejich rodiny postavil město, 
aby měli kde žít, pracovat a bavit se.

  Dnešní Bombaj v Indii si zachovala svůj původní název. 
Říkalo se jí Bombaj už v době, kdy město ovládali Britové.

Město Topeka 
v Kansasu 
bylo během 
jednoho měsíce 
přejmenováno 
na „Google“. 
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Zavedený: zvyk, víra, 
postup nebo místo, které 
je známé již dostatečně 
dlouhou dobu.
Původ: vznik určité 
věci v určitý čas nebo na 
určitém místě.
Továrna: rozlehlý 
prostor, kde se vyrábí 
zboží.

Zavedevedený: zvyk, víra,
pospostup nebo místo které

Za

pa
matujte si!
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Důležitý byl přítok čisté vody, protože obchodní cestující a jejich 
žíznivá zvířata se potřebovali napít. Také lidé žijící v obchodních 
centrech potřebovali vodu, aby přežili. Obchodní společenství však 
také potřebovala být poblíž hlavních obchodních cest na souši, aby 
se k nim dostali i lidé, kteří nemohli připlout po vodě.

Jak se společenství rozrůstala a bohatla, 
nemuselo už tolik lidí trávit celé hodiny 
pěstováním plodin nebo chovem dobytka. 
Někteří lidé obraceli svou pozornost 
k jiným věcem, jako bylo vzdělání, odpočinek, 
umění, náboženství a vynálezy.

Vzkvétající města se stala ohnisky pro ty, 
kdo začali přetvářet společnost a kul-
turu, od zručných řemeslníků přes nádeníky až po velké ilozofy. 
Zrodila se města – a nepřestávala růst 
a ovlivňovat celý svět.

V BEZPEČÍ
Bezpečnost byla dalším důvodem rozrůstání 
obchodních center. Společenství postavená na 
vyvýšených místech byla více chráněná proti 
povodním z nedalekých vodních toků. Lidé, kteří 
zde žili, se mohli snadněji bránit vetřelcům.

Život v rozrůstající se komunitě měl své výhody. Lidé mohli snáze obchodovat, aniž 
by museli cestovat do daleka. Ve velké skupině obyvatel žijících na jednom místě byli 
v bezpečí, na rozdíl od osamělého putování krajinou.

V
Ě

D
Ě

LI
 J

S
TE

, Ž
E

…
V

Ě
D

Ě
LI

 J
S

TE
, Ž

E
… Největším městem 

v USA je New York, 
který má přes 8 milionů 
obyvatel. Nejstarší je 
však město St. Augustine 
na Floridě, jež bylo 
založeno roku 1565. 

Společnost: organizované 
společenství lidí.
Kultura: přesvědčení 
a způsob života skupiny lidí.

a, 

Společnpolečnost: organizované 

Za

pa
matujte si!
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AKTIVITA

CO JE V NÁZVU?

PROJEKT: POJMENOVÁVÁME 
MĚSTO
Pokud jste vždycky chtěli bydlet v „Markétě“ nebo „Lukášově“, teď 
máte možnost pojmenovat si vlastní město!

1 Představte si, že jste se právě ocitli uprostřed krajiny 
bez jakéhokoli členění. Zapište si všechny rysy, které vás 
napadnou – mohou ovlivnit pojmenování města. Moc se nerozmýšlejte, prostě 
napište, co vás napadne. Tady je několik vodítek:

  Počasí. Fouká vítr? Zuří sněhová vánice? Nebo je 
takové vedro, že se chvěje vzduch? Možná je tu 
stále zataženo nebo hustě prší.

  Krajina. Jaký charakter má krajina? Jaké 
rostliny zde rostou? Borovice? Kaktusy? 
Je terén kopcovitý, nebo zcela rovný? 
Možná že řeka protékající krajinou vydává 
zvláštní zvuky, nebo je zde mořská zátoka.

  Obyvatelstvo. Mluví místní lidé jiným 
jazykem? Jak říkají místní oblasti? Jaké další 
živé bytosti zde vidíte?

  Obchod. Možná se nedaleko tyčí skála plná 
drahokamů. Nebo je země perfektním místem pro výuku létání na rogalu. S čím 
byste mohli ve svém novém městě obchodovat?

  Jména. Pojmenovat své město po sobě je zábava – ale použít své jméno napsané 
pozpátku může být ještě zajímavější! Město můžete pojmenovat i po svém 
kamarádovi, jenž vám ho pomáhal založit, nebo po svém domácím mazlíčkovi!

2 Projděte si svůj seznam nápadů a sepište na papír alespoň 10 možných jmen. 
Prohlédněte si je a rozhodněte o vítězi. Jakmile budete znát název svého města, 
napište ho na plakát na nástěnce a nakreslete, jak by vaše město mělo vypadat. 
Doplňte, proč jste si vybrali právě toto jméno.

    papír, karton nebo 
lístečky

   propiska nebo tužka

   plakát a nástěnka

   barevné popisovače

POMŮCKY

je 
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POMŮCKY

AKTIVITA

VYROBTE SI

FOTO SAFARI
Někdy žijeme na jednom místě tak dlouho, že ho již vlastně 
nevnímáme. Je pro nás těžké představit si, jak by ho viděl někdo 
nově příchozí. Pomocí foto safari máte možnost dozvědět se 
něco o místě, které nazýváte domovem, ať už se jedná o město 
nebo malou vesničku, a podívat se na něj očima turisty. 
Vyhledávejte na internetu vždy za přítomnosti dospělé osoby.

1 Nahoru na plakát napište jméno svého 
města (nebo sousedního města či toho, 
které vás vždycky zajímalo). Poté 
pomocí pravítka rozdělte zbytek 
plochy pod nápisem do tří svislých 
sloupců a nadepište je „Minulost“, 
„Současnost“ a „Budoucnost“. 

2 Zajděte do místní knihovny nebo 
hledejte za přítomnosti rodičů na internetu. Najděte něco o historii vámi 
zvoleného města. Například:

  Kdy bylo založeno?

  Co bylo v okolí, když na místo poprvé přišli lidé? Proč přišli?

  Podle čeho město pojmenovali?

3 Do sloupce „Minulost“ vepište zjištěné informace. Podaří-li se vám dohledat 
nějaké staré fotografi e, zjistěte si, zda je můžete okopírovat a následně umístit 
na svou nástěnku. Nebo buďte tvořiví a namalujte si vlastní obrázky!

4 Vyfoťte si lidi a místa ve vašem městě (nebo je nakreslete) a obrázky umístěte 
na nástěnku. Sepište, co se ve vašem městě děje v současnosti – jak vypadá, 
co na něm máte rádi i věci, které jsou vám jedno. Dejte dohromady co nejvíce 
informací a napište je do sloupce „Současnost“.

   propiska nebo tužka

   plakát a nástěnka

   pravítko

   přístup na internet

    foťák a tiskárna 
nebo pomůcky 
na kreslení

POMŮCKY

Turista: cestující, 
kterého baví navštěvovat 
různá místa. 

Turista:sta: cestující, 
kterékterého baví navštěvovat

Za
pa

matujte si!
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5 Nakonec zkuste popřemýšlet, jak by město 
mohlo vypadat v budoucnosti. Dobrý odhad 
můžete získat pomocí informací na webových 
stránkách městského úřadu nebo navštivte 
informační centrum, má-li vaše město nějaké. 
Ptejte se svých učitelů i lidí pracujících na 
městském úřadě či radnici. Možná zjistíte, 
že se chystá nová výstavba, nové obchody či 
jiné velké změny. Vše, co jste zjistili, napište 
do sloupce „Budoucnost“. Můžete také 
nakreslit, jak si město představujete za 10 nebo 
20 (i více!) let.

6 Prohlédněte si, jak se město během let 
změnilo a možná ještě změní. Líbí se vám ty 
změny? Co byste udělali jinak, kdybyste mohli?

MĚSTA BUDOUCNOSTI: UČINĚNÁ 
ATLANTIDA

V souvislosti s budoucností měst existuje pár vážně bláznivých nápadů. 
Třeba život pod vodou! Malajský architekt Sarly Andre Bin Sarkum 
například navrhl „vododrap“. Budova by plula po vodě jako bóje a nad 
hladinu by vyčnívala pouze její vrchní část. Na střeše by byly farmy 
kvůli potravě a jinak by všichni žili dole. Vododrap by si dokonce 
vyráběl vlastní elektřinu pomocí vodní energie! Kdybyste mohli 
vymyslet vlastní město, jak by vypadalo? Jak by všechno fungovalo? 
Vytvořte cestovní brožuru města pomocí brožur, které nasbíráte nebo 
najdete na internetu jako inspiraci. 

JIHLAVA

MINULOST PŘÍTOMNOST BUDOUCNOST

- - 1111 - -
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POMŮCKY

AKTIVITA

   přístup na internet

    papír, balíček karet 
nebo lístečků

   propiska nebo tužka 

POMŮCKYVYROBTE SI

SOUTĚŽ SE JMÉNY MĚST
Mnohá města mají vedle ofi ciálního názvu i nějakou přezdívku. 
Některé mohou být pěkně směšné nebo popisné. Pomocí této hry 
můžete vyzvat své přátele či rodinu, aby odhalili, kterému městu 
připadá která přezdívka. Vyhledávejte na internetu vždy za 
přítomnosti dospělé osoby.

1 Za přítomnosti rodiče se připojte na internet a hledejte jména i přezdívky 
měst a vesnic ve vašem okolí.

2 Na přední stranu každé kartičky napište skutečné jméno města či vesnice. Na 
zadní stranu napište, jak se jim přezdívá.

3 Rozšiřte svůj průzkum i na známá města světa. Zde je pár měst do začátku:

  Los Angeles (Město andělů)

  Praha (Stověžatá)

  Athény (Město bohů)

  New York (Velké jablko)

  Paříž (Město světel)

  Amsterdam (Benátky severu)

4 Jakmile budete mít alespoň 20 kartiček, 
vyzvěte své kamarády nebo rodinu, aby pomocí 
vašeho kvízu zjistili, kdo je nejlepší. Ukazujte jim jméno 
města a nechte je hádat, jakou má přezdívku – nebo kartu 
otočte a vyzvěte je, ať hádají město na základě jeho přezdívky!

Vyzkoušejte!  Zábavný zlepšovák na závěr: Pokud nenajdete přezdívku daného 
města – a některá je skutečně nemají –, dejte si spolu s kamarády a rodinou za úkol 
nějakou přezdívku vymyslet! Můžete využít stejnou metodu brainstormingu jako 
u projektu Pojmenováváme město.

Istanbul

Město 
mezi světy
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