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Práce Romana Sagače se pokouší nalézt vztah mezi na jedné straně rychlým rozvojem 
především suburbánní bytové výstavby a na druhé straně intenzivním dopravním zatížením 
radiálních komunikací. Práce řeší vybrané zázemí Prahy v okolí silnice I/2 ve směru na Kolín.  

Hlavním cílem práce je hodnocení nástrojů územního plánu jako nástroje pro usměrňování 
územního rozvoje z hlediska usměrňování suburbánního růstu. Autor si v práci klade dvě 
základní výzkumné otázky, které se týkají dalšího vývoje intenzit dopravy s ohledem na růst 
zastavěného území a možnosti územních plánů intenzitu dopravní zátěže na komunikacích 
ovlivňovat nebo usměrňovat. 

Práce vychází z poměrně obsáhlého literárního aparátu ukotveného především v teoriích růstu 
měst a hodnotí vliv dopravy na růstu měst a vlivu dopravy na suburbanizaci, Autor v této části 
textu prokázal poměrně hlubokou znalost teoretického aparátu a je schopen k jednotlivým 
tezím zaujmout kritické nebo hodnotící stanovisko. V diskuzi vlivu individuální dopravy na 
růst suburbií je nutné ale podotknout, že česká (východoevropská) zkušenost je poněkud 
odlišná od západoevropského prostředí. Vzhledem k administrativním i ekonomickým 
bariérám nedocházelo do roku 1990 po dobu 40 let k přirozenému rozvoji suburbanizace a 
naopak v následujících desetiletí i díky tomu, že výstavby v městech (metropoli) se prakticky 
zastavila, k bouřlivému skokovém nárůstu suburbánní výstavby. Tento trend je nepochybně 
ojedinělý, je spojený s uplynulým obdobím a nelze předpokládat, že bude docházet 
dlouhodobě k dalším stejně extrémním nárůstům jak intenzity dopravy, tak i rychlosti nárůstu 
zastavěných ploch.  

Nastíněný problém je řešen v zájmovém území východního sektoru pražského metropolitního 
zázemí podél silnice I/2. I přesto, že se autor snažil vymezit relativně ucelené a autonomní 
území, které je dopravně napojeno jednou dominantní radiální komunikací, nelze při řešení 
problému pominout i vliv okolních dopravních tras především dálnice D1 a D11. Na druhou 
stranu v zázemí prahy nelze vymezit žádné území, které by bylo závislé pouze na jedné 
radiální komunikaci a nekomunikovalo s ostatními trasami.  

Při sledování potenciálního nárůstu dopravních proudů prostřednictvím modelování dopravní 
zátěže na základě růstu zastavěných území autor podrobně diskutuje všechny parametry 
zvoleného modelu. Přesto považuji za zásadní otázku hybnosti, tedy počet jízd mezi místem 
bydliště a cílovými místy. Zvolena byla hodnota v modelu 2 jízdy na obyv/den. Hybnost bude 
velmi výrazně ovlivněna také nabídkou veřejné dopravy v místě. Domníváte se, že do 
budoucnosti se bude hybnost obyvatel individuální dopravou dále zvyšovat, nebo že se část 
dopravy přesune na veřejnou dopravu a část bude využívat například práci doma?  

Empirická část je provedena velmi odpovědně s důrazem na dobrou znalost jak sledovaného 
území, tak také teoretických nebo metodických problémů, které vyplývají ze zvolené 
metodiky práce.  

Autor dokumentuje překotný nárůst suburbánní výstavby ve vymezeném zájmovém území  a 
jeho vliv na nárůst dopravního zatížení na silnici I/2 včetně podílu na kongescích na této 
radiální komunikaci. Správně diskutuje roli územního plánování a kritizuje malou schopnost 



koordinace nebo dokonce regulace výstavby v jednotlivých lokalitách v závislosti na 
dopravních kongescích.  

V této části práce je ale na místě klasická liberální otázka? Má mít stát, region, obec nástroje 
na regulaci nepřiměřeného nárůstu zastavěných ploch a bytové výstavby způsobující dopravní 
kongesce, nebo je věcí trhu, jak se obce,  developři, a potenciální budoucí obyvatelé – 
účastníci dopravních proudů s touto situací vyrovnají. Nedojde k přirozenému utlumení 
poptávky a tedy i nabídky pokud dopravní koridory neumožní další zvyšování kapacity 
komunikací? Jaký je názor diplomanta na toto dilema.  

Práci považuji za velmi dobrou a za velmi zajímavý příspěvek do diskuze o současném a 
budoucím vývoji suburbánního zázemí Prahy  a doporučuji práci přijmout k obhajobě.  
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