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Předmětem diplomové práce je vypracování vyhledávací studie čtyřpruhového 

západního obchvatu města Valašské Meziříčí. Důvodem pro vybudování obchvatu 

je odklonění silného tranzitního provozu, zvýšení bezpečnosti ve městě a snížení 

negativních vlivů dopravy. Silnice je navržena jako komunikace kategorie 

R21,5/100. V první fázi byly navrženy tři směrové varianty. Z nich byla díky 

multikriteriální analýze vybrána jedna, která je dále podrobněji zpracována.  

Obchvat, Valašské Meziříčí, pozemní komunikace, koridor, plán organizace 

výstavby, multikriteriální analýza.  

The subject of the thesis is to elaborate the search study of the west four-line 

bypass of the town of Valašské Meziříčí. The reasons for constructing the bypass 

are to divert heavy transit traffic, to increase safety in the town and to reduce the 

negative impacts of transport. Road is designed as a category R21,5/100. Three 

Seven direction solutions were designed of which one was chosen by multi-criteria 

analysis for further solution.  

Bypass, Valašské Meziříčí, roads, corridor, organization of development plan, multi-

criteria analysis.  
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Důvodem pro vybudování obchvatu je odklonění silného tranzitního 

provozu, zvýšení bezpečnosti ve městě a snížení negativních vlivů 

dopravy. Silnice je navržena jako komunikace kategorie R21,5/100. 

V první fázi byly navrženy tři směrové varianty. Z nich byla díky 

multikriteriální analýze vybrána jedna, která je dále podrobněji 

zpracována.  
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The subject of the thesis is to elaborate the search study of the west 

four-line bypass of the town of Valašské Meziříčí. The reasons for 

constructing the bypass are to divert heavy transit traffic, to increase 

safety in the town and to reduce the negative impacts of transport. 
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