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Přednášky - témata

1. Úvod – rozdělení dopravy, základní pojmy dopravy a DI.
2. Základní charakteristiky dopravního proudu vozidel.
3. Dopravní průzkumy dynamické dopravy.
4. Dopravní průzkumy statické dopravy.
5. Mezioblastní dopravní vztahy.
6. Prognóza dopravy.
7. Dopravní obslužnost území. 
8. Preference dopravních prostředků
9. Stanovení kapacity na pozemních komunikacích (ÚKD).
10. Způsoby zvyšování kapacity pozemních komunikací a 

křižovatek.
11. Použití SSZ na křižovatkách (řízení izolované, dynamické, v 

koordinaci).
12. Regulace, organizace a řízení dopravy.
13. Psychologie v dopravě
14. Hodnocení efektivnosti dopravních systémů
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Doprava

NEGATIVA
- nehodovost
- snížená kvalita životního prostředí
- urbanistické bariéry v zástavbě

POZITIVA
- zajištění základních funkcí města
- spojení všech lokalit města
- dopravní dostupnost cílů cest vyplývající z aktuálního životního stylu 
(mobilita)



Dopravní inženýrství (Traffic Engineering)

se zabývá plánováním, projektováním, provozem dopravních 
zařízení různých druhů doprav a jejich vzájemnou spoluprací
v urbanizovaném území.

(silniční a městské dopravní inženýrství–automobilismus)

Při řešení rozvoje měst a vyšších urbanistických celků je 
nutno řešit komplexně dopravní problematiku (všechny 
druhy doprav).



Hlavní náplň a úkoly dopravního inženýrství

1. zjištění základního stavu dopravních systémů
2. zpracování a využití výhledových modelů dopravy
3. stanovení chování dopravy (skelet-systém-interakce)
4. návrh řešení dopravních situací (krátko-dlouhodobé)
5. hodnocení efektivnosti dopravních systémů



Doprava – organizovaná a záměrně prováděnáčinnost, 
sloužící k přemístění osob nebo věcí z jednoho místa do 
druhého (zdroj – cíl).

Přeprava – toto přemístění, které je výsledkem 
(produktem) dopravníčinnosti.
Přepravní výkon – oskm,

Společenská funkce dopravy-vliv dopravy na společnost:
-rozvoj státu
-rozvoj osídlení
-rozvoj národního hospodářství
-rozvoj kultury
-rozvoj osobnosti



Rozdělení dopravy

1. z hlediska dopravně-technického
- konvenční (pozemní, vodní, letecká, vesmírná…)
- nekonvenční (dopravní pásy, produktovody, lanové
dráhy, monorail…) 

2. z hlediska provozně-organizačního
- veřejná
- neveřejná

3.  z hlediska provozně –technického
- hromadná (S, Ž, V, L – jízdnířád, trasa)
- individuální



Využití dopravních prostředků



Vazby rozvoje společnosti a dopravy





Počet vozidel v ČR



Vývoj počtu vozidel



Dálniční síť - zpoplatnění



Dálniční síť – výhledový stav





Délka silniční sítě



Vývoj počtu nehod



Vývoj počtu dopravních nehod a jejich následků



Podíly na přepravních výkonech



Vývoj pr ůměrných intenzit dopravy



Vývoj dopravního výkonu









Tranzitn í koridory ČD



Tranzitn í koridory ČD
Rozvoj vlečkové sítě souvisí s rozvojem průmyslu (hlavní růst v minulém 

století spojený s růstem velkých průmyslových závodů).
Příklad ostravsko (1990):

6. Vlečky



Železniční doprava

Celková délka tratí v Česku dosahuje 9 560 km, což z ní tvoří jednu 
z nejhustších železničních sítí v Evropě. 
České dráhy vypraví každý den zhruba sedm tisíc osobních vlaků. 
Za rok 2017 přepravily spoje ČD bezmála 175 miliónů cestujících.
Na trati Praha - Ostrava ČD konkurují soukromí dopravci Regio Jet 
a Leo Express.



Porovnání železnic



Porovnání ukazatelů nákladních dopravců



Metro



Metro Dubaj



Segregace cestujících od dráhy metra Singapur



Lanové dráhy



Letecká doprava



Letecká doprava



Monorail



Monorail Singapur



Produktovody


