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ABSTRAKT  
 
Předmětem této diplomové práce je návrh přednádražního prostoru v blízkosti 
železniční stanice Uherský ostroh na trati 340: Brno – Veselí nad Moravou a jeho 
napojení na stávající komunikace. 
Práce variantně řeší způsob napojení území na silnici I/55 v intravilánu obce, 
uspořádání parkovacích zastávek a autobusových zastávek. Součásti návrhu je také 
napojení území pro potřeby chodců a navržení míst pro odstavení jízdních kol. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
 
Přestupní uzel, autobusová zastávka, autobusový záliv, železniční přejezd, Zóna 30, 
parkovací stání, obratiště, dopravní značení 

ABSTRACT  
 
The subject of this diploma thesis is the design of a pre-station area near the railway 
station Uherský Ostroh on track 340: Brno - Veselí nad Moravou and its connection to 
existing roads. 
The work alternatively addresses the method of connecting the area to the road I/55 in 
the build-up area of the town, the arrangement of parking and bus stops. Part of the 
design is also the connection of the area for the needs of pedestrians and suggests 
places for parking bicycles. 

KEYWORDS  
 
Transfer node, bus stop, bus lay-by, railway crossing, Zone 30, parking space, turning 
point, traffic signs 
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ÚVOD 
 
Předmětem této diplomové práce byl návrh problematického prostoru železničního 
nádraží v Uherském Ostrohu. Dříve tento prostor sloužil jako nákladní plocha. Za 
tímto účelem už však v současné době není využíván.  
 
Diplomová práce má tak za úkol zlepšit dostupnost a využitelnost této zastavěné 
plochy v blízkosti železniční stanice Uherský ostroh na trati 340: Brno – Veselí nad 
Moravou. Měla by tak respektovat potřeby chodců, cyklistů, autobusové, železniční a 
individuální automobilové dopravy.  
 
Cílem je vhodně a co nejefektivněji vyřešit přednádražní prostor a následně ho napojit 
na stávající komunikace ve městě Uherský Ostroh. 
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ZÁVĚR  
V této diplomové práci byly zpracovány tři varianty řešení týkající se přednádražního 
prostoru s různým uspořádáním zastávkového zálivu pro autobusy a parkovacích stání 
pro osobní vozidla. Tyto varianty byly následně multikriteriálně posouzeny. Vybraná 
varianta byla podrobněji zpracována. 
 
Dále byly stejným postupem vyhodnoceny tři varianty napojení lišící se především 
rozsahem navrhovaných úprav. Vybraná varianta byla také podrobněji zpracována 
souběžně s přednádražním prostorem.  
 
Je však třeba vzít v potaz, že hodnoty multiplikátorů jsem volil pouze dle svého 
vlastního uvážení, a bylo by tak vhodné je případně přehodnotit, například v souvislosti 
s vyjádřením dotčených orgánů. Pro další stupeň dokumentace bych doporučil provést 
dopravní průzkum pro stanovení intenzit dopravy, jak kvůli šířkovému uspořádání 
komunikace vzhledem k předpokládanému provozu autobusové a nákladní dopravy, 
tak kvůli bližší specifikaci návrhu počtu parkovacích stání pro osobní automobily. 
 
Diplomová práce je zpracována v souladu s aktuálními normami, předpisy, vyhláškami 
a technickými podmínkami. 
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