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ABSTRAKT 
Předmětem této bakalářské práce je zpracování dokumentace pro řešení statické 
dopravy v intravilánu obce Uherský Ostroh na ulicích Rybáře, Svobodova, Dlouhá, 
z důvodu nedostatku parkovacích míst ve stávajícím stavu. Součástí dokumentace je 
také řešení cyklistické dopravy na cyklotrase „Moravská stezka, Uherskohradišťská“ 
s číselným označením 47 a celkové zklidnění dopravy na řešených ulicích.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
parkování, parkovací místa, cyklotrasa, zklidnění dopravy 

ABSTRACT 
The theme of this bachelor’s thesis is the processing of the design documentation 
for the solution of the static transport in the built-up area of the town Uherský 
Ostroh, in the streets Rybáře, Svobodova, Dlouhá. The main reason for the solution 
is the shortage of parking places in the current conditions. The part of the 
documentation includes the solution of cycling transport at the cycle route 
„Moravská stezka, Uherskohradišťská“, with the route number 47, and overall traffic 
soothing on the road transport in the solving streets.  
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ÚVOD 
Předmětem této bakalářské práce je zpracování dokumentace pro řešení statické 
dopravy v intravilánu obce Uherský Ostroh na ulicích Rybáře, Svobodova, Dlouhá 
z důvodu nedostatku parkovacích míst. V současném stavu obyvatelé města parkují 
na vjezdech, ale ve velké míře na zeleni přiléhající ke komunikaci. Dokumentace 
se tak převážně zabývá návrhem zpevněných ploch určených pro odstavení vozidel 
občanů.  
Součástí dokumentace je také vedení cyklistické dopravy pomocí přidružených 
pruhů pro cyklisty na ulicí Svobodova, která je součástí cyklotrasy „Moravská stezka, 
Uherskohradišťská“ s číselným označením 47. 
Dále jsou pak navrženy stavební úpravy pro zklidnění dopravy v dané oblasti. 
Jmenovitě jde o úpravu tvaru křižovatky Svobodova x Dlouhá, zúžení průjezdného 
profilu na ulicích Rybáře a Svobodova, a návrhu svislého dopravního značení 
v řešené oblasti.   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZÁVĚR 
Výsledkem bakalářské práce je dokumentace zabývající se návrhem parkovacích 
ploch v intravilánu obce Uherský Ostroh. Dle zadání byly navrženy parkovací pruhy 
přiléhající ke stávajícím komunikacím. Výškově tak parkovací pruhy respektují 
stávající stav.  Odvodnění navržených ploch je řešeno pomocí propustné konstrukce 
a podélných trativodů vyústěných do stávajících vpustí nebo do zeleně. 
 
Z důvodu nevyhovujících odtokových poměrů na stávajících komunikacích by bylo 
dobré zhotovit podrobnější geodetické zaměření komunikací a v rámci dalších prací 
navrhnout snížení stávajících vpustí a doplnit je o vpusti nové. 
 
V rámci projednávání s obcí Uherský Ostroh bylo také upozorněno na nevyhovující 
ukončení ulice Dlouhá. Ta je ve stávajícím stavu vedena cca 400m jako slepá, 
bez možnosti otočení pro vozidla hromadného svozu odpadu a hasičského 
záchranného sboru. Byli navrženy dvě varianty řešení. První varianta s obratištěm 
by znamenala zábor na soukromých pozemcích pod ochranou zemědělského 
půdního fondu. Druhá varianta, návrh mostu v místech 15 let staré lávky přes potok. 
 
Bakalářská práce byla zpracována v souladu s aktuálními normami, předpisy, 
vyhláškami a technickými podmínkami. 
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