
SÍTĚ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

2020



Sítě místních komunikací ve městech

2008

Města vznikala
- živelně  - na křižovatkách obchodních cest 

- na přirozených brodech obch. cest 

- byla plánovitě (urbanisticky) zakládána

Komunikační síť
- radiální
- okružně radiální (Vídeň, Moskva)
- vějířovitá (Kostroma, Karlsruhe)
- pravoúhlá (Milétos, New York)
- hvězdicová (Paříž, Washington)
- zcela nepravidelná (Vällingby ve Švédsku)
- různé kombinace 
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2019
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Praha - staroměstský 
polookruh 

Vídeňský „Ring“ 
Okružně radiální uliční síť

Moskva
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2008

Vějířovitá uliční síť

Karlsruhe (plánovité) 

4 Sítě místních komunikací ve městech



2008

Pravoúhlá uliční síť (šachovnicová, hyppodamická 
podle starověkého urbanisty Hippodama) 

starořecká kolonie Milétos
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Pravoúhlá uliční síť

New York – ulice číslovány, delší „avenue“, kratší „street“
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Hvězdicová uliční síť

Paříž – síť bulvárů 
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Washington – hvězdicová síť s více jádry 
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Nepravidelná uliční síť Zlín – Jižní Svahy
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urbanistické plány: Kotěra (1915-18), 
Gahura (1921-34), Le Corbusier (1936)
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Kombinovaná uliční síť Jevíčko – okružní a pravoúhlá
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Funkce městských komunikací

Dopravní (funkční požadavky) - umožnit přístup ke každé budově

Architektonická (estetické požadavky)
příznivé působení vedení trasy, doplňkové zeleně, mostů na obyvatele

Životní prostředí  (hygienické a zdravotní požadavky)
Omezit: - nebezpečí střetu pěších s vozidly

- hluk z dopravy
- emise výfukových plynů
- znečištění půdy (ropné látky, solení)
- vibrace (vliv na zdraví lidí i statiku budov)

Prostor pro umístění inženýrských sítí  (tech. požadavky)
- odvádění splašků (historicky první)
- vodovod
- elektrická energie
- plyn
- zásobování teplem
- sdělovací kabely (telefon, kabelová TV)
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Specifika městských komunikací
- menší jízdní rychlost vozidel
- pestřejší složení dopravního proudu
- větší intenzita ruchu
- větší hustota sítě
- větší počet křižovatek
- přítomnost většího počtu chodů
- blízkost zástavby a časté vjezdy do domů nebo dvorů
- odvodnění mezi obrubníky přes uliční vpustě do kanalizace
- noční osvětlení ulic
- velké množství inženýrských sítí v ulicích a nutnost jejich oprav
- velký počet vstupů ve vozovkách a chodnících pro inženýrské 

sítě (poklopy šachet, hydranty, uzávěry plynu, vody, ...)
- odvodnění pláně trativody (nelze do příkopů)
- čištění a kropení vozovek, solení v zimě
- zvýšené nároky na bezhlučnost a bezpečnost
- zvýšené opotřebení vozovek v zastávkách MHD a na 

světelných křižovatkách bržděním a rozjezdy těžkých vozidel 
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Vliv dopravy na rozvoj města

Vnější dopravní síť 

Limitujícím faktorem velikosti starověkých měst byla 
doprava potravin z vnějšku:
- při použití povozů a nosítek – do 30 000 obyvatel
- přístavní města – větší velikost

I tehdy však už byla regulována vnitřní doprava:
- v Římě zákaz povozů od 6-16 hod a z toho pak noční hluk od 

zásobování
- v Pompejích vymezené pěší zóny (obrubníky před náměstím) 

a kamenné šlapáky v křižovatkách

Vynález železnice – větší přepravní výkon – závislost 
velikosti města na vnější dopravní síti je překonána.
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Vliv dopravy na rozvoj města
Vnitřní dopravní síť 
Hranice města jsou omezeny časem stráveným občany na cestě do a z práce.

Za přijatelný čas se považuje 1/2 hodiny pro jednu cestu.

Na typu používaného dopravního prostředku pak závisí dostupná vzdálenost.
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dopravní 
prostředek

průměr. 
rychlost

vzdál. za 
1/2 hod

dostupná 
plocha

počet 
obyvatel

označení poznámka

- pěší 4 km/h 2 km 12,5 km2 800 000 město chodců
starověk, 
středověk

- koňka
- parní  
omnibus

- tramvaj

12 km/h 6 km

teoreticky
113 km2

prakticky 25% 
= 28 km2

1,5 – 1,7 
milionů

tramvajové 
město

malá 
hustota tratí

- městská 
železnice

- rychlodráha
- metro

20 km/h 10 km
využita 1/6 

plochy
t.j. 314 km2

3 miliony
rychlodrážní 

město

ještě menší 
hustota 

linek

- automobil 30 km/h 15 km

teoreticky
700 km2

celá plocha
prakticky 33%

teoreticky 
42 mil.

prakticky 
14 mil.

automobilové 
město

limit -
kapacita 

komunikací 
a parkovišť



Vliv dopravy na rozvoj města

Ovlivňující faktory :
- Životnost staveb 50 až 100 let (i více).

- Zdokonalování dopravních prostředků a obměna 
vozového parku je rychlejší.

- S růstem měst rostou přepravní potřeby.

- Růst přepravních potřeb je funkce spojitá.

- Výstavba nových dopravních sítí je funkce diskrétní a 
probíhá ve skocích.

- Nutnost prognózovat a plánovat komunikace v nové 
zástavbě s rezervou na 15 až 20 let.
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Vnitřní dopravní síť 



Vnitřní dopravní síť – dopravní systémy : 

organický systém 
připomínající systém
tepen a žil v lidském
těle 
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Moderní městské dopravní systémy

Rosolina Mare (Itálie)



Vnitřní dopravní síť – dopravní systémy : 

radburnský systém
důsledná segregace
komunikací pro pěší a 
komunikací pro automobily
uplatněná ve 30. letech 
20. stol. Američanem 
Wrightem na sídlišti Radburn
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Moderní městské dopravní systémy



Moderní městské dopravní systémy

2019

Čtvrť La Défense, Paříž (Francie)

zdroj: www.wikipedia.org

Úrovňová segregace 
pěší a motorové 

dopravy
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pohled od Vítězného oblouku

pohled k Vítěznému oblouku



Vnitřní dopravní síť – dopravní systémy :

systém obsluhy
sídliště z obvodu
okružní komunikace, 
z níž do sídliště vcházejí
jen slepé komunikace
pro přístup automobilů
a samostatně jsou
trasovány komunikace
pro pěší 
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Moderní městské dopravní systémy



Vnitřní dopravní síť – dopravní systémy :

systém radiální a obvodové
dopravní obsluhy
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Moderní městské dopravní systémy


