






CHROPYNĚ - REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU A UL. NÁDRAŽNÍ 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

Analýza stavu 

Řešené území se nachází v severní části města Chropyně. Jedná se o prostor před 
železničním nádražím a přilehlou ulici Nádražní. 

Přednádražní prostor vykazuje mnoho estetických, technických a dopravních 
nedostatků.  

Jedná se především o dopravně nevhodnou organizaci příjezdu a odjezdu osobních 
automobilů a cyklistů, křížících se s pěšími trasami.  

Dalším problémem je nedostatek parkovacích míst pro cestující a také pro nájemníky 
bytových jednotek v objektu železniční stanice, což způsobuje neřízené parkování 
vozidel na plochách zeleně.  

Příjezdová komunikace k nádraží je v havarijním technickém stavu.  

Negativem stavu je také absence organizace veřejné hromadné dopravy v prostoru.  

Zásadním problém je „živelně“ vzniklá křižovatka, která propojuje ulice Nádražní a ulici 
Vlčí doly směrující k železniční stanici a dál k okrajové zástavbě města.  

Ulice Nádražní vykazuje také několik problémových aspektů.  

Nevhodné je neregulérní parkování osobních aut na zelené části mezi komunikací a 
chodníkem. Také zde dochází ke křížení tras automobilů a cyklistů nerespektujících 
jednosměrnou komunikaci.  

Mezi negativa patří také přerostlé stromy, která zasahují do vozovky a tím zmenšují 
jízdní profil.  

Prostor parkoviště před restaurací v ulici Nádražní je bez značení a tím probíhá 
neorganizované chaotické parkování.  

V obousměrné části ulice Nádražní směrem ke vlakové stanici se nachází nadzemní 
vedení NN. Vzhledem k navrhované revitalizaci řešeného území je nutné dané vedení 
uložit pod úroveň terénu.     

 

Návrh úprav 

Centrální část navrhovaného prostoru tvoří nová okružní křižovatka, která zcela 
jednoznačně zlepší dopravní situaci. Nebude docházet k nebezpečnému křížení tras 
automobilů, cyklistů a chodců. Centrální křižovatka bude mít průměr cca 20 m a 
ve středové části bude pojízdný ostrůvek s průměrem cca 12 m. Z východní strany (od 
restaurace) bude okružní křižovatku lemovat obousměrná cyklostezka s chodníkem.  



Od okružní křižovatky směrem k železniční stanici je navržena nová obslužná 
obousměrná komunikace, ze které se k nádražní budově stáčí jednosměrná 
komunikace pro osobní automobily a autobus. Z jižní strany jednosměrné komunikace 
je navrženo 10 parkovacích pro osobní automobily. Před budovou železniční stanice 
bude nově navržena autobusová zastávka pro autobusovou dopravu. V této části bude 
vytvořeny také 4 parkovací místa pro nájemníky bytových jednotek. Prostor 
přednádraží bude doplněn novým stromořadím, parkovištěm. Budou upraveny také 
zatravněné plochy s nízkou zelení. Nově navržena cyklostezka bude ukončena před 
železniční budovou, kde je navržen přístřešek pro kola.  

Jednosměrná část ulice Nádražní bude doplněna o podélná parkovací místa, která 
jsou navržena na levé straně silnice. Svojí šířkou 2,0m minimálně zasáhnou do 
stávajícího chodníku, jehož. Minimální šířka neklesne po úpravách pod 1,7m. Na pravé 
straně od silnice je navržena nová obousměrná cyklostezka o celkové šířce 2 m. Od 
stávající vozovky ji bude oddělovat dlážděný bezpečnostní pás, široký 0,5 m. Před 
okružní křižovatkou je cyklostezka plynule nasměrována na levou stranu, kde se 
přidruží k chodníku a společně směřují až k budově nádraží. Pravá strana ul. Nádražní 
podél obousměrné cyklostezky bude doplněna novým stromořadím a bude zde 
přeloženo také veřejné osvětlení.  

Revitalizovaný bude také prostor před restaurací. I v této části je navržena nová 
obousměrná cyklostezka s chodníkem, směřující k okružní křižovatce. Před samotnou 
restaurací bude vytvořeno nové vodorovné značení parkovacích míst, které zpřehlední 
celkové dopravní řešení. Tento prostor bude doplněn novou parkovou úpravou.  

Stávající nadzemní vedení NN, které je vedené směrem k železniční stanici bude 
přeloženo pod úroveň terénu. Tato změna přispěje k celkovému upravení řešeného 
prostředí a nenastane kolize vedení NN s okružní křižovatkou nebo s ostatními 
trasami. 

Povrch cyklostezky bude asfaltový (živičný) v červeném odstínu a oddělovací 
bezpečnostní pás bude tvořit betonová dlažba.  

Podélné parkování v jednosměrné části ulice Nádražní bude vytvořeno z drenážní 
dlažby, umožňující průsak dešťové vody do podloží.  

Parkovací stání pro osobní auta před železniční stanicí bude z betonové dlažby.  

Jednosměrná komunikace před nádražím a pojízdný ostrůvek okružní křižovatky 
budou mít povrch z kamenné dlažby. Pro tento účel bude využita stávající žulová 
kostka, z níž je položená obousměrná část ul. Nádražní, která bude rekonstrukcí 
změněna do živičného povrchu. 

Pro parkovací místa před restaurací bude také použita kamenná dlažba z žulových 
kostek. 
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