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Podle způsobu vzniku

1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem, živelným
nárůstem zástavby u cest a křižovatek - vznik trhových vesnic.
Uliční síť je nepravidelná, protože vznikala nahodile podle 
okamžitých podmínek výstavby (Opava, Znojmo, Brno)

2. Plánovaná (pravidelná) města byla zakládána na volných plochách
Budována byla rychle dle návrhu středověkého urbanisty-lokátora
(Kroměříž, Terezín, Jaroměř)



Vývoj zástavby obcí a dopravy

Kostruma – vějířovitá síť komunikací



Vývoj zástavby obcí a dopravy

Babylon – pravoúhlá síť komunikací



Milétos – pravoúhlá síť komunikací

Vývoj zástavby obcí a dopravy



Vývoj zástavby obcí a dopravy

Moskva – okružně radiální síť komunikací



Vývoj zástavby obcí a dopravy

Praha – staroměstský polookruh



Vývoj zástavby obcí a dopravy

New York – šachovnicová síť komunikací



Vývoj zástavby obcí a dopravy

Washington – hvězdicová síť komunikací s více jádry



Vývoj zástavby obcí a dopravy

Taškent – nepravidelná mnohoúhelníková síť komunikací



Vývoj zástavby obcí a dopravy

Brazilia – síť komunikací ve tvaru letícího ptáka



Vývoj zástavby obcí a dopravy

Nový Jičín – přístup na náměstí úzkými uličkami



Růst města je závislý na vnitroměstské dopravní síti

Prof. Leibrand:
Hranice města jsou zhruba omezeny časem, stráveným občany cestami 
– především do práce. Omezíme-li cesty časem (např. 30 min.) při
různých dopravních prostředcích odvodíme typy měst:

1. Starověk – město chodců (středověký Řím, Babylon, Alexandrie, 
Peking)

2.   Tramvajové město – rozvoj města podél tramvajových tratí
(Vídeň, Brusel, Milán)

3. Rychlodrážní město – rozvoj ve vazbě na železnici a metro
(Berlín)

4.   Automobilové město – dostupnost celého území. Rozvoj města je 
limitován hygienickými normami, dopravními možnostmi centra,
přístupovými komunikacemi a počtem park. a odstavných stání



Základní způsoby růstu města

1. Plošné narůstání – živelný či plánovaný. Rozvoj je umožněn 
užíváním automobilu = dostupnost cílů. Vývoj:
- v 19. st. přilákala průmyslová revoluce velké množství lidí do měst
tramvaj a železnice umožnily růst podél hlavních radiál
- ve 20. st. autobusy a osobní automobily vyplnily možnosti přepravy 
mezi radiálami = homogenní město (Praha, Londýn, Petrohrad)

Výhody: počáteční minimální veřejné náklady (komunikace, voda, 
energie, kanalizace) je možno se napojit na stav a možnost
využít veřejných zařízení (školy, zdravotnictví) v sousedství.

Nevýhody: obtížná obsluha HD (neúměrně roste zastavěná plocha RD)
nedostatek lokálních center=zvyšuje se počet cest do centra



Základní způsoby růstu města

2. Satelitní rozvoj – forma oddělených obytných celků se samostatným 
vybavením a pracovními příležitostmi nebo závislých na jádrovém
městu.

Výhody: nejvhodnější rozvoj města z hledisek klimatických, přírodních 
a rekreačních. Umožňuje výběr nejvhodnějšího místa, 
uplatnění moderních zásad výstavby i rychlého spojení 
s jádrovým městem. 

Nevýhody: nezbytnost počátečních velkých investičních nákladů na
veřejná zařízení a komunikační spojení (většina obyvatel 
alespoň na počátku dojíždí za prací a službami do jádrového
města.



Základní způsoby růstu města

3.    Lineární rozvoj – postupné narůstání v určených směrech, obvykle 
podél komunikace nebo linky HD. 

Výhody: Je možnost rychlého dopravního spojení s jádrovým městem. 

Nevýhody: Kongesce v místech zaústění radiál do města, propojení 
radiál přes zástavbu města.

4. Kombinace – např. lineárně-uzlový rozvoj města, tj. lineární spojení
satelitních měst okružní linkou rychlodráhy doplněné
rychlostní komunikací.



Schémata dopravních systémů

radiální                            diametrální                     odsunutý diam.



Schémata dopravních systémů

okružní                    radiálně okružní             roštový s okružním



Schémata dopravních systémů

tangenciální                     tangenciální                          roštový



Vznik měst a jejich rozvoj v souvislosti s rozvojem dopravní sítě

Doprava je vyvolávána tím, že jednotlivé funkce města (území) jsou
Umístěny prostorově 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



Ostrava - Poruba















Řešení konfliktů pěších a automobilové dopravy

Obsluha centrální části automobilovou dopravou z obvodu



Řešení konfliktů pěších a automobilové dopravy

Návrh ideálního města pro 50 000 obyvatel



Řešení konfliktů pěších a automobilové dopravy

Radburský systém



Řešení konfliktů pěších a automobilové dopravy

Organický systém



Řešení konfliktů pěších a automobilové dopravy

Kombinace radiální a obvodové dopravy



Obsluha z obvodu (Coventry)

Vedení průjezdné a sběrné dopravy



Obsluha z obvodu (Coventry)

Vedení autobusových linek MHD



Obsluha z obvodu (Coventry)

Trasy pěších



Obsluha stávající blokové zástavby



Metody regulace dopravy

1. Vytvoření zón kontrolovaného parkování
2. Přerušení průjezdů oblastí – přístup pro cílovou dopravu 

(m. smyčková)
3. Uzavření oblasti pro zbytnou dopravu (m. uzavřené oblasti)
4. Zdržení pohybu dopravních proudů SSZ
5. Výběr mýtného (city)







Prostředky regulace dopravy

1. Přímé 
- zřizování pěších zón, obytných ulic
- úprava organizace dopravy v pohybu
- organizace statické dopravy
- řízení provozu SSZ

2. Nepřímé
- preference MHD, zvýšení atraktivity MHD
- rozložení počátku a konce pracovní doby
- usměrněním investic
- vytvoření dopravních koridorů
- zpřísnění kontroly a postihů
- propagace jiných druhů dopravy (pěší, cyklistická)



Dopravně organizační opatření

1. Propustnost komunikační sítě (vyhrazené komunikace, 
jednosměrné režimy, omezení pohybů na křižovatce, zákazy 
zastavení a stání…)

2. Parkování a odstavování vozidel (získání j. pruhů, úpravy 
způsobu parkování, vyhrazená stání, krátkodobá stání, 
záchytná parkoviště, systémy P+R, B+R, P+G, B+G, K+R

3. Kvalita životního prostředí (vyhrazené komunikace, 
jednosměrný provoz, zákaz průjezdu oblastí, pěší zóny, 
zaslepení komunikací, zákaz vjezdu nákladním vozidlům)

4. Prostředky telematiky (liniové řízení dopravy, varování před 
nehodami a kongescemi, informace o překážkách a 
povětrnosti, řízení na vjezdu, řízení tunelových technologií)


