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informací, zkušeností a názorů – svým způsobem jde 
tedy o učící se komunitu. Plní také funkci zázemí pro 
výměnu zkušeností s profesionály v zahraničí a má po-
tenciál stát se fundraisingovým zázemím pro projekty 
vzdělavatelů učitelů a lektorů. 

Zapojení vysokoškolských učitelů je pro rozvoj 
partnerství TTnet ČR zásadní, neboť tito profesioná-

lové hrají nezastupitelnou roli ve vzdělávání učitelů 
odborných předmětů, výcviku a praxe.

Základní informace

koordinátor TTnetu ČR: 
Národní ústav odborného vzdělávání
internetová stránka: http://ttnet.nuov.cz
kontakt: Richard Veleta, veleta@nuov.cz
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Vývoj velkých měst na přelomu tisíciletí nabízí 
stále zvětšující se mozaiku fyzických urbanizačních 
modelů stejně tak jako příležitostí sociálního a životně-
-stylového charakteru, což představuje hlavní výzvu 
pro opodstatněné interpretace a vize, jakým směrem se 
bude ubírat vývoj metropolitních měst v budoucnosti. 
Politici a zástupci obce by měli podněcovat schůdné 
cesty směrem k trvale udržitelnému rozvoji a dalším 
dimenzím celé problematiky. Spektrum životních stylů 
manifestovaných ve městě, síly, které je tvoří a distri-
buují je prostorově a sociálně, to vše obsahuje důležité 
signály pro porozumění funkčním skutečnostem sou-
časných velkých měst a jejich dalšího rozvoje.

Současný urbanistický diskurz se zabývá různými 
přístupy a modely a nastiňuje současnou zkušenost 
s požadavky na rozvoj takových měst, která jsou 
vhodná a příjemná k bydlení.

Už za dva roky překročí naše civilizace jeden ne-
smírně pozoruhodný mezník: Demografové OSN totiž 
spočítali, že v roce 2007 bude poprvé v historii světa 
žít více lidí ve městech než na venkově. Odborníky 
nicméně znepokojuje, že vývoj akceleruje až podezřele 
rychle. Zatímco v roce 1950 obývalo venkov 70 % svě-
tové populace, předloni už jen 52 %. Za dva roky se 
mají pomyslné váhy definitivně nachýlit ve prospěch 
měst. A v roce 2030 už bude „prohra“ venkovských 
oblastí drtivá: venkovany se bude moci nazývat jen 
39 % obyvatel zeměkoule. Trysková urbanizace, kte-
rou někteří odborníci hodnotí jako nejvýznamnější 
proměnu společenské organizace v dějinách, zachva-
cuje zvláště rozvojový svět. Industrializace, populační 

růst a dravý proud migrace z venkova tam vytvářejí 
gigantická megaměsta, před nimiž zůstávají velké me-
tropole minulosti pouhými trpaslíky. Ve vyspělých 
zemích, kde už nyní přes 70 % obyvatelstva obývá 
městské aglomerace, se růst velkých měst výrazně 
zpomalil. Zato ve třetím světě lidé tíhnou k davům 
mnohem dychtivěji. Přes dvě třetiny růstu měst je 
v Asii, kde dodnes asi 70 % populace obývá vesnice. 
Právě tam tedy bude potřeba hledat i nejlidnatější 
sídla budoucnosti.

Rozvoj měst přináší řadu svízelných situací. Ur-
banizační proces je mnohdy tak překotný, že úřady 
nemají čas připravit plán modernizace. A tak problé-
my dopravy, znečištění a přelidnění mnohde nabývají 
hrozivých forem už nyní.

Problematikou rozvoje urbanizace se zabývala me-
zinárodní konference na Chalmers university, která 
proběhla ve dnech 29. května až 2. června 2005 v Gö-
teborgu pod názvem Life in the urban Landscape.

Šlo o mezinárodní konferenci integrující teoretické 
znalosti o městech s praktickými přístupy. Pořádala 
se plenární zasedání kombinovaná s jednáním v te-
matických sekcích. Pořadatelem byla, jak už zmíněno, 
Chalmersova universita v Göteborgu, která je nejlep-
ším pracovištěm v oblasti urbanismu. Účastnilo se cca 
400 předních špičkových odborníků z celého světa. 
Jednalo se v těchto sekcích:

   Trvale udržitelný rozvoj ve městech – důležitost 
urbánního dědictví

SVĚTOVÁ  URBANISTICKÁ  KONFERENCE

(Chalmers  university,  Göteborg)
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   Bezpečné prostory měst – likvidace strachu a ne-
bezpečí

   Urbánní ekologie a společnost

   Znalosti o městech a zvyšování kompetence

   Nové řízení měst – faktor rozvoje nebo spíše pře-
kážka

   Realita města – mezi vzpomínkami a budoucím 
rozvojem

   Městská regenerace a strategie zvládání rozvoje 
měst

   Image města – identita či marketing?

   Sítě v řízení města – vedení, partnerství a týmová 
práce

   Odpověď měst na globální změnu klimatu – trvale 
udržitelný rozvoj

   Obytná města – zdraví, životní prostředí a kvalita 
života

   Urbánní život, kultury a prostředí

   Město pro každého, mobilita, dostupnost a dosa-
žitelnost měst

   Využití zdrojů – udržitelnost ve zdrojích a odpa-
dech

   Iniciativa komunit a spoluúčast občanů

   Transformace měst a urbánní změny

Světová urbanistická konference se věnovala 
i jednomu z nejdůležitějších faktorů – dopravě, a  sice 
celkové dopravní politice, inteligentním dopravním 
systémům, územnímu plánování, rozvoji dopravy 
a mobilitě.

Je nutné se zaměřit na plánování dopravy a měst 
i z hlediska stárnutí populace. Podíl seniorů na oby-
vatelstvu státu rychle vzrůstá a nabývá na důležitosti. 

Při podrobnějším průzkumu lokalizace denních cest 
zjišťujeme, že existuje tendence ke znásobení a pro-
dloužení cest. Zařízení pro zdravotní péči, kulturu, 
sociální život i zařízení zdravotní i komerční jsou situo-
vána v odlehlých lokalitách, což zvyšuje závislost na 
dopravě. To se bohužel projevuje především v nárůstu 
individuální automobilové dopravy. Záměrně formu-
lované rozvojové cíle v územním plánování, které be-
rou ohled na potřeby různých sociálních a věkových 
skupin obyvatel, jsou velmi důležité. Centrálními 
tématy jsou situování jednotlivých aktivit v území, 
tvorba komunikací mezi nimi, ekologické formy 
dopravy a atraktivita ekologických transportních sítí. 
Důležitým aspektem tohoto přístupu k územnímu 
a dopravnímu plánování je zachování soběstačnosti 
a zdraví všech skupin obyvatelstva.

Urbanisté, politici a vědci ze všech kontinentů 
v Göteborgu zkoumali pole urbanistických znalostí 
a zapojili se do debaty, která umožnila se navzájem 
informovat a učit. Účastníky konference byli inženýři, 
biologové, geografové, architekti, urbanisté, histori-
kové, politologové, sociologové i dopravní odborníci 
atd., kteří prezentovali nové přístupy k řešené pro-
blematice a diskutovali o jejich přínosech. Tato mul-
tidisciplinární společnost z 50 zemí světa doporučila 
inovační přístupy k životu ve městech, prostředí města 
a jeho rozvoje.

Těžiště bylo ve společné práci účastníků, v diskusi 
o vytvoření dalších přístupů a paradigmat, přípravy 
na integraci systémů, činitelů a sektorů do urbánního 
rozvoje. Byly by tak propojeny různé systémy a úrovně 
vlivu a moci.

Závěry z jednání se staly podkladem pro tema-
tickou strategii Evropské unie v programu Thematic 
network, strategii urban environment a budou využity 
na konferencích CSD 14, UN HABITAT World Urban 
Forum v roce 2006 v New Yorku a Vancouveru.
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