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Vznik měst a jejich rozvoj v souvislosti s rozvojem dopravní sítě

Doprava je vyvolávána tím, že jednotlivé funkce města (území) jsou
umístěny na různých místech tohoto území.
Svými dynamickými vlastnostmi doprava zpětně ovlivňuje růst města.

Vznik městského osídlení:

1. Závisel na společenské dělbě práce 
(skladování přebytků zemědělské výroby, prodej)

2. Osamostatnění řemesel (umístění z hledisek obranných a dopravních
3. Koncentrace obyvatel (obrana, křižovatky cest – obchod aj.)
4. Město přestává být soběstačné v produkci potravin - dovoz
5. Růst města závisel na vnější dopravní síti



Členění měst (sídel)

Plochy (oblasti, čtvrti) s převažující funkcí:

- bydlení, 
- pracoviště, 
- občanská vybavenost,
- rekreace, zeleň. 

Doprava zajišťuje základní provozní vazby mezi těmito 
funkčními složkami města (sídla). 



Četnost přemísťovacích vztahů mezi zdroji a cíli dopravy

Průměrný pracovní den Ranní špička



HYBNOST

Hybnost (mobilita) je průměrný počet cest na jednoho obyvatele města, 
které jsou nutné k uspokojení jeho potřeb v běžném dni.

Příklad: Průměrný Zlíňan vykoná 2,47 cesty/den. Celková hybnost 
všech 75 171 obyvatel je asi 186 tisíc cest/den. 
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Dělba přepravní práce v osobní dopravě



Funkce měst (sídel)

Funkční složky vytvářejí v území plošné zóny s převažující funkcí: 

obytné– obytná oblast, obvod, okrsek, skupina - kompaktní městské
obytné bloky (většinou v historických centrech měst), ve formě volné
sídlištní zástavby, nebo v podobě nízkopodlažní městské a venkovské
zástavby,
výrobní – průmyslová oblast, výrobní obvod, výrobní okrsek 
a detašovaná výrobní zóna nebo výrobní zóny zemědělské výroby,
občanské vybavenosti- areály kulturních zařízení, střední a vysoké
školy, centra státní správy, obchodně - administrativní centra, 
centra využití volného času, centra služeb,
rekreační – zpravidla nevytváří samostatnou funkční zónu,prolínají
se s občanskou vybaveností vázané k zeleni a volné krajině, sestávají
z areálů přírodní rekreace a sportu (chatových oblastí, sportovišť atd.),
smíšené. 



Funkční zóny měst

Monofunkční zóny jsou dokladem snahy o důslednéčlenění sídel,
vznikaly jako důsledek funkcionalistického urbanismu.

Předměstská obytná zástavba Londýna 



Funkční zóny měst

Zóny se smíšenou funkcíjsou většinou výsledkem přirozeného způsobu 
osidlování krajiny mapř. tradiční historickéčásti měst).

Sníšená zástavba rostlého města  



Vývoj zástavby obcí a dopravy



Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené zástavby na podkladu ÚPN Ostravy



Vývoj zástavby obcí a dopravy



Urbanizace
Je chápána jako mnohostranný sociálně ekonomický proces, vyznačující
se stěhováním obyvatelstva do měst, růstem měst,
změnami funkčního využití území sídel, koncentrací, intenzifikací
a diferenciací městských druhů činností (funkcí) nebo výroby, 
vznikem nových forem a prostorových struktur osídlení a rozšířením 
městského způsobu života se specifickou strukturou styků, kulturou, 
systémem hodnotových orientací atd. 

Urbanizací tedy rozumíme stěhování obyvatelstva z venkovských oblastí
do měst a velkoměst za lepšími životními podmínkami, jako je širší
spektrum pracovních příležitostí, lepší služby, zdravotnictví, vzdělání
– obecně vyšší životní úrovní. Možnosti stěhování předchází zvýšení
produktivity zemědělství, směna či prodej přebytků (tržiště) a schopnost 
jejich dopravy.
Urbanizace obsahuje i tzv. "skrytou" nebo "nepřímou" urbanizaci 
= soubor procesů působení městského způsobu života na venkovské
obyvatelstvo.



Vývoj zástavby obcí a dopravy

Mnohá města, která byla původně kompaktní, se rozšiřuje do 
předměstských prostor a do krajiny. 
V extrémních případech se města navzájem propojují – např. na 
severovýchodě USA Boston – NewYork – Filadelfia – Baltimore a 
Washington, kde tvoří urbanizovaný pás cca 10000 km s přibližně
45 miliony obyvatel.



Dopravní vazby v urbanizovaném území

1. Vazba mezi bydlištěm a pracovištěm

Dopravní vztah mezi bydlištěm a pracovištěm je hlavní příčinou 
koncentrace přepravní zátěže do období počátku a konce pracovnídoby. 

Primární sektor zahrnuje zejména prvovýrobu a surovinovou těžbu, 
zemědělství a lesnictví (většinou dopravní mimoměstské nároky).

Sekundární sektor zahrnuje především průmyslovou výrobu. Bývá až
na výjimky soustředěn ve výrobně-technických zónách, průmyslových 
obvodech a okrscích měst nebo jde o jednotlivé závody. Vyvolává
nároky na kapacitní a druhově rozmanitou nákladní dopravu uvnitř
měst, ale i na dopravu meziměstského charakteru. 

Terciární sektor zahrnuje nemateriální sféru - služby, obchod, 
administrativu, státní a městskou správu, školství, kulturu. Bývá
koncentrován do centrálních oblastí měst.
Přepravní zátěže bývajíkoncentrovány směrově nikoliv časově.



Dopravní vazby v urbanizovaném území

1. Vazba mezi bydlištěm a pracovištěm

Kvartární sektor zahrnuje zajišťuje rozvoj společnosti, podporuje 
sektor terciární. Zahrnuje výzkum a vývoj, nadace, sdružení, spolky, 
politické strany, církve.

Kvintérní sektor je zaměřen na problematiku životního prostředí
a rovněž zde nároky na nevelkou přepravu jsou koncentrovány 
směrově nikoliv časově.



Dopravní vazby v urbanizovaném území

2. Vazba k občanské vybavenosti

Základní občanská vybavenost by měla být ve všech případech 
integrální součástí bydlení. 
Vyšší občanská vybavenost bývá vázána na městská centra (sektorová, 
celoměstská, regionální s obvyklým situováním do center měst. 
Přesun rozhodujícího podílu zaměstnanců ze sekundárního sektoru 
ve prospěch terciéru způsobuje, že centrum se postupně stává
největším pracovištěm.

Tím dochází v osobní ale i nákladní dopravě zásobující zbožím ke 
směrové koncentraci přepravní zátěže, převážně v radiálním 
(dostředném) směru. 
Dopravní vazby k vyšší občanské vybavenosti majípodobný charakter 
jako vazby k terciárnímu zaměstnaneckému sektoru. 



Dopravní vazby v urbanizovaném území

3. Vazba k rekreaci

Každodenní rekreace je vázána pěší časovou dostupností. 
Naproti tomu doprava mířící za rekreací mimo vlastní teritorium města 
je závislá na individuální a hromadné osobní dopravě. 
Je charakteristická svou časovou nevyrovnaností a tvorbou časově
vymezených, specificky směrově orientovaných dopravních špiček. 

Dopravní vazby k rekreaci mohou být limitujícím faktorem rozvoje 
rekreačních zón (např. horských středisek nebo přímořských letovisek). 
Ve vazbě s turistickým ruchem tvoří významný podíl v mezinárodní
dopravě. 



DOPRAVNÍ PRŮZKUM
DATAMAR, marketing research marketing and consulting

Hlavním cílem výzkumu bylo zmapování postojů a spokojenosti 
obyvatel Ostravy s  řešením automobilové a MHD ve městě.

Dílčí cíle:

1. Spokojenost obyvatel s životem ve městě Ostrava;
2. Hodnocení změn ve městě Ostrava v posledním roce;
3. Spokojenost s individuální a městskou hromadnou dopravou;
4. Spokojenost s parkováním ve městě Ostrava;
5. Spokojenost s průjezdností města Ostrava;













1. Jízdy Centrum 3.,5. Radiální
2. Centrum-Město           4.    Vnitřní

6.    Tranzitní



Schémata dopravních systémů

radiální diametrální odsunutý diam.



Schémata dopravních systémů

okružní radiálně okružní roštový s okružním



Schémata dopravních systémů

tangenciální tangenciální roštový


