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ÚVOD 

Katalog řešených lokalit popisuje především pomocí schémat, ale i doprovodným 

textem jednotlivé prověřované lokality. Síť tramvajové dopravy byla převzata z 

připravovaného Metropolitního plánu Prahy.  

Katalog byl vytvořen pro účely multikriteriální analýzy. Sloužil jako podklad 

pro hodnocení vybraných kritérií a podkritérií a byl zaslán jednotlivým členům expertního 

týmu. Katalog je rozdělen do 8 kapitol, které se shodují s řešenými lokalitami v diplomové 

práci. Každá kapitola je následně rozdělena na několik podkapitol, které popisují jednotlivé 

aspekty dané lokality.   
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1. PRAHA - KARLÍN 

 
Číslo trati dle GVD: 526B  Číslo traťového úseku dopravní cesty: 1501 

Popis tarifního bodu: 

Tarifní bod se nachází nad ulicí Thámova a pěším tunelem spojujícím 

Karlín a Žižkov. Obsluhuje dynamicky se rozvíjející oblast Karlína. 

V rámci výstavby zastávky je nutné vybudovat dvě vnější nástupiště, 

jižní přístup na nástupiště bude zaústěn do pěšího tunelu. Zastávka 

doplňuje významnou městskou osu - ulici Thámovu.  
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1.1  Potenciál rozvoje území 

 
Tarifní bod: Praha-Karlín 

Potenciál transformace území: 

V okolí tarifního bodu se nacházejí významné plochy transformace, 

které díky blízkosti centra a dobré dopravní obsluze mají vysoký 

potenciál rozvoje. V docházkové vzdálenosti se nachází i část 

významného transformačního území Rohanský ostrov - Palmovka 

s rozlohou 59 ha.  

Nové rozvojové plochy v území: 

Ve sledované lokalitě se nenacházejí žádné nové plochy rozvoje.  

 

 

data z připravovaného Metropolitního plánu Prahy - IPR Praha 2015 
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1.2 Počet obyvatel a počet pracovních příležitosti - IZOCHRONA 
DOSTUPNOSTI  

 
Tarifní bod: Praha-Karlín 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost vychází z průměrné rychlosti chůze 1,2 m/s. 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 

Délka docházkové vzdálenosti je počítána pro reálné pěší cesty. 
 

Počet obyvatel: 12 477 obyvatel  

Počet pracovních příležitostí: 13 000  pracovních příležitostí  

Počet obyvatel je vypočítán podle adresních bodů, počet pracovních 

příležitostí je přibližný odhad z dostupných dat, která nejsou rozdělena 

podle adresních bodů. [zdroj dat: IPR Praha] 
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1.3 Rekreace, vybavenost  

 
Tarifní bod: Praha-Karlín 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 
 

Rekreace: 
V blízkosti tarifního bodu se nachází vrch Vítkov, kvůli reliéfu terénu 

je tento vrch ze zastávky jen těžko přístupný. 

Vybavenost:  
V okolí tarifního bodu je několik školských zařízení. Služby jsou zde 

v hojném počtu zastoupeny převážně v parteru městských ulic. 

V blízkosti zastávky je společenské centrum "Forum Karlín". 
 

 
zdroj dat izochrony dostupnosti: IPR Praha 
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1.4 Potenciál MHD  

 
Tarifní bod: Praha-Karlín 

Přestup na MHD: 

METRO - vzdálenost k vestibulu cca 330 m, hloubka nástupiště metra 

34,8m. Nepředpokládá se výraznější potenciál přestupu na metro. 

TRAM - vzdálenost k zastávkám větší než 410 m. Přestup 

pravděpodobný pouze pro místní vztahy. 

 

Kvalita přestupní vazby: 

Kvalita přestupní vazby je uspokojivá, cestující nemusí překonávat 

výrazné ztracené spády. Největší nevýhodou je délka přestupní vazby 

jak na tramvaj, tak na metro, které je v této lokalitě hluboko 

pod povrchem. 
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1.5 Urbanismus  

 
Tarifní bod: Praha-Karlín 

Urbanistické přínosy: 

Lokální krystalizační jádro, které je logicky zasazeno do urbanistické 

osy spojující Holešovice a Žižkov. Po realizaci zastávky lze očekávat 

v ulici Thámova oživení parteru. 
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1.6 Soulad s Územním plánem  

platný územní plán - 1999  

 

nedokončený Koncept územního plánu - 2009 

 

připravovaný Metropolitní plán - 2014 

 

Tarifní bod Praha-Karlín je v souladu s platným i s připravovaným novým  

Metropolitním plánem. Koncept územního plánu z roku 2009 s tímto tarifním bodem také 

počítal. V tomto případě se tedy jedná o kontinuitu v územním plánování. 

 
 
 

Tarifní bod 

je v souladu 

ve formě návrhu 

Praha-Karlín 

Soulad s územním 

plánem 

Tarifní bod 

je v souladu 

ve formě návrhu 

Praha-Karlín 

Soulad s územním 

plánem 

Tarifní bod 

je v souladu 

ve formě návrhu 

Praha-Karlín 

Soulad s platným 

územním plánem 
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1.7 Ekologické aspekty a památkově chráněné objekty   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizace nového tarifního bodu by byla v této lokalitě možná. Problémovým faktorem 

je umístění jižního nástupiště, které by společně s novými opěrnými zdmi zasahovalo do dnešního 

celoměstského systému zeleně.  

 
 

Tarifní bod: Praha-Karlín 
Ekologické aspekty 
 celoměstský systém zeleně: ANO - sousedí s jižním okrajem stávající tratě 
  
 významný krajinný prvek: NE 
 
 zvláště chráněné území: NE 
 
 územní systém ekologické stability: ANO s jižním okrajem trati sousedí 

lokální biocentrum a lokální biokoridor L2/130 
a L4/257 (kategorie nefunkční) 

 

Památkově chráněné objekty 
kulturní památky: NE 

 

výkres č.19  platného územního plánu - Územní systém ekologické stability 
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1.8 Technologické aspekty, geometrické parametry koleje 

 
Tarifní bod: Praha-Karlín 

Číslo trati dle GVD: 526B  Číslo traťového úseku dopravní cesty: 1501 

Staničení středu nástupiště: 408,362 km 

Technologické aspekty: 

 počet kolejí ve sledovaném úseku: 2 (u každé vnější nástupiště) 

 počet vlaků podle GVD 2014/2015 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 5 

  rychlé (nezastavují v tarifním bodě): 0 

ve špičkové hodině - směr s vyšším zatížením 

 počet vlaků ve výhledu (pouze vlaky směr Kralupy) 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 10 

rychlé (nezastavují v tarifním bodě): 0 

 

 

 

Geometrické parametry koleje: (nejnepříznivější parametry v rámci tarifního bodu) 

oblouk (poloměr):  760 m  UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

převýšení:   < 110 mm UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

traťová rychlost:  80 km/h 

 

Podle normy „ČSN 73 4959 – Nástupiště a nástupištní přístřešky 

na drahách celostátních, regionálních a vlečkách“ geometrické 

parametry koleje umožňují výstavbu nástupiště u obou staničních kolejí 

v navržené poloze. Realizace nástupištních hran nesníží současnou 

traťovou rychlost. 
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1.9 Investiční náklady  

 
Tarifní bod: Praha-Karlín 

Investiční náklady železniční zastávky: 

Stavba železniční zastávky zahrnuje realizaci dvou vnějších nástupišť. 

Vzhledem ke stísněným podmínkám je severní nástupiště umístěno 

na podpůrné konstrukci nebo v prostoru odsunuté opěrné zdi. Jižní 

nástupiště je naopak zahloubeno do svahu a zajištěno novou zárubní 

zdí. V rámci stavby tohoto nástupiště se očekávají rozsáhlé zemní práce.  

Investiční náklady přístupu na železniční zastávku: 

Přístup na severní nástupiště je řešen výtahem a schodištěm. Přístup 

na jižní nástupiště je řešen novým krátkým hloubeným tunelem 

zaústěným do stávajícího pěšího tunelu pod Vítkovem. 
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2. PRAHA - BALABENKA 

 
Číslo trati dle GVD: 525F  Číslo traťového úseku dopravní cesty: 0901 

Popis tarifního bodu: 

Tarifní bod se nachází na mostní estakádě nad ulicí Sokolovská. Tento 

návrh počítá pouze s obsluhou tratě č. 231. V rámci realizace je nutná 

zásadní přestavba stávajících mostních objektů. Nástupiště se nachází 

cca 16 m nad povrchem, čemuž odpovídají i přístupy pomocí eskalátorů 

a výtahů. 
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2.1 Potenciál rozvoje území 

 
Tarifní bod: Praha-Balavenka 

Potenciál transformace území: 

V širším zázemí tarifního bodu se nachází východní část 

transformačního území Rohanský ostrov - Palmovka, jižně se nachází 

plochy transformace určené k produkci. V bezprostředním okolí 

železniční zastávky se však nenachází žádná významná plocha určená 

k transformaci.  

Nové rozvojové plochy v území: 

Ve sledované lokalitě se nenacházejí žádné nové plochy rozvoje.  

 

 

data z připravovaného Metropolitního plánu Prahy - IPR Praha 2015 
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2.2 Počet obyvatel a počet pracovních příležitosti - IZOCHRONA 
DOSTUPNOSTI  

 
Tarifní bod: Praha-Balabenka 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost vychází z průměrné rychlosti chůze 1,2 m/s. 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 

Délka docházkové vzdálenosti je počítána pro reálné pěší cesty. 
 

Počet obyvatel: 8 467 obyvatel  

Počet pracovních příležitostí: 5 000  pracovních příležitostí  

Počet obyvatel je vypočítán podle adresních bodů, počet pracovních 

příležitostí je přibližný odhad z dostupných dat, která nejsou rozdělena 

podle adresních bodů. [zdroj dat: IPR Praha] 
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2.3 Rekreace, vybavenost  

 
Tarifní bod: Praha-Balabenka 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 
 

Rekreace: 
Nejbližší plocha určená k rekreaci je okolí říčky Rokytky. 

V celoměstském významu tato rekreační oblast není významná. 

Vybavenost:  
V okolí železniční zastávky je několik základních škol. Služby jsou 

zde zastoupeny převážně v parteru městských ulic. V docházkové 

vzdálenosti se nacházejí například divadlo či úřady. 
 

 
zdroj dat izochrony dostupnosti: IPR Praha 
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2.4 Potenciál MHD 

 
Tarifní bod: Praha-Balabenka 

Přestup na MHD: 

METRO - Vzdálenost k vestibulu cca 400 m. Vzhledem ke kvalitnější 

přestupní vazbě na metro B v jiných tarifních bodech se nepředpokládá 

výraznější přestupní potenciál. 

TRAM - Vzdálenost k tramvajové zastávce Balabenka cca 165 m. 

V blízkosti se nachází významný tramvajový uzel Palmovka.  

VLAK - V případě vybudování tarifního bodu i na tangenciální lince (není 

řešeno v této práci). 

Kvalita přestupní vazby: 

Přestupní vazbu zhoršuje umístění tarifního bodu, který se nachází 

cca 16 m nad terénem. Delší přestupní vazba cca 645 m snižuje 

potenciál přestupu na tramvaj v uzlu Palmovka. 
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2.5 Urbanismus  

 
Tarifní bod: Praha-Balabenka 

Urbanistické přínosy: 

Poloha u městského okruhu nabízí možnost zřízení vnitroměstského 

P+R a zároveň oživení prostoru pod železniční estakádou díky novému 

parteru, který navazuje na přirozenou osu čtvrti. 

 



 R22 
 

2.6 Soulad s Územním plánem  

platný územní plán - 1999  

 

nedokončený Koncept územního plánu - 2009 

 

připravovaný Metropolitní plán - 2014 

 

Tarifní bod Praha-Palmovka není v souladu s platným ani s připravovaným novým  

Metropolitním plánem. Koncept územního plánu z roku 2009 s tímto tarifním bodem také 

nepočítal. Jedná se tedy o místo, ve kterém v územně plánovací dokumentaci nebyl 

v novodobé historii nikdy navrhován nový tarifní bod.  

 

Tarifní bod 

NENÍ V SOULADU 
 

Praha-Palmovka 

Soulad s územním 

plánem 

Tarifní bod 

NENÍ V SOULADU 

Praha-Palmovka 

Soulad s platným 

územním plánem 

Tarifní bod 

NENÍ V SOULADU 
 

Praha-Palmovka 

Soulad s územním 

plánem 
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2.7 Ekologické aspekty a památkově chráněné objekty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizace nového tarifního bodu by byla v této lokalitě možná. Jediným 

potenciálním problémem může být řešení nových mostů nad korytem Rokytky. Podle 

názoru autora práce je tento problém řešitelný.    

 

Tarifní bod: Praha-Balabenka 
Ekologické aspekty 
 celoměstský systém zeleně: NE  
  
 významný krajinný prvek: NE 
 
 zvláště chráněné území: NE 
 
 územní systém ekologické stability: NE (v blízkosti lokální biokoridor L4/255 

kolem říčky Rokytky (kategorie nefunkční) 
 
 

Památkově chráněné objekty 
kulturní památky: NE 

 

výkres č.19  platného územního plánu - Územní systém ekologické stability 
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2.8 Technologické aspekty, geometrické parametry koleje 

 
Tarifní bod: Praha-Balabenka 

Číslo trati dle GVD: 525B  Číslo traťového úseku dopravní cesty: 0901 

Staničení středu nástupiště: 4,850 km 

Technologické aspekty: 

 počet kolejí ve sledovaném úseku: 2 (u každé vnější nástupiště) 

Výstavba tarifního bodu je podmíněna přestavbou mostních estakád 

na Balabence. Autor práce předpokládá při výhledovém počtu vlaků 

2 traťové koleje zaústěné do žst. Praha-Vysočany a 2 pro VRT dále 

pokračující tunelem pod Střížkovem. Případné zaústění nové trati směr 

Liberec je pro potřeby této práce uvažováno u obce Líbeznice do tratě 

VRT (směr Lovosice). 

 počet vlaků podle GVD 2014/2015 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 5 

  rychlé (nezastavují v tarifním bodě): 2 

ve špičkové hodině - směr s vyšším zatížením 

 počet vlaků ve výhledu 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 6 

  rychlé (nezastavují v tarifním bodě): 3 

Geometrické parametry koleje: (nejnepříznivější parametry v rámci tarifního bodu) 

oblouk (poloměr):  845 m  UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

převýšení:   30 mm  UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

traťová rychlost:  80 km/h 

Podle normy „ČSN 73 4959“ geometrické parametry koleje umožňují 

výstavbu nástupiště u obou traťových kolejí v navržené poloze. 

Realizace nástupištních hran nesníží současnou traťovou rychlost. 

Vzhledem ke geometrickým parametrům koleje v přilehlých úsecích, 

se ani po realizaci nových mostních konstrukcí nedá předpokládat 

výrazné zhoršení geometrických parametrů koleje. 
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2.9 Investiční náklady 

 
Tarifní bod: Praha-Balabenka 

Investiční náklady železniční zastávky: 

Stavba železniční zastávky zahrnuje přestavbu, respektive úpravu 

stávajících mostních objektů tak, aby zde bylo možno vybudovat novou 

železniční zastávku. Tato zastávka se skládá ze dvou bočních nástupišť. 

Železniční zastávka je realizována na trati Praha Masarykovo nádraží - 

Praha-Vysočany. 

 

Investiční náklady přístupu na železniční zastávku: 

Vzhledem k tomu, že se nová zastávka nachází cca 16 m nad terénem, 

přístup je řešen eskalátory a výtahem. Přístup je řešen na nové 

konstrukci. 
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3. PRAHA - DAŇKOVA 

 
Číslo trati dle GVD: 524A/537 Číslo traťového úseku dopravní cesty: 1192/0901 

Popis tarifního bodu: 

Železniční zastávka se nachází na okraji významného brownfieldu, 

který by měl být v budoucnu urbanizován. Nový tarifní bod by mohl 

být akcelerátorem rozvoje a obsloužit novou městskou čtvrť. Návrh 

počítá se stavbou dvou vnějších nástupišť a podchodu. Prostřední kolej 

je navržena bez nástupiště. 
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3.1 Potenciál rozvoje území 

 
Tarifní bod: Praha-Daňkova 

Potenciál transformace území: 

Tarifní bod se nachází na okraji jedné z nejrozsáhlejších 

transformačních ploch v Praze, která má rozlohu téměř 160 ha. 

V budoucnu se zde dá očekávat nová urbanizace území a výstavba nové 

městské čtvrti s bydlením, pracovními příležitostmi, službami i rekreací. 

    

Nové rozvojové plochy v území: 

Ve sledované lokalitě se nenacházejí žádné nové plochy rozvoje.  

 

 

data z připravovaného Metropolitního plánu Prahy - IPR Praha 2015 
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3.2 Počet obyvatel a počet pracovních příležitosti - IZOCHRONA 
DOSTUPNOSTI  

 
Tarifní bod: Praha-Daňkova 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost vychází z průměrné rychlosti chůze 1,2 m/s. 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 

Délka docházkové vzdálenosti je počítána pro reálné pěší cesty. 
 

Počet obyvatel: 62 obyvatel  

Počet pracovních příležitostí: 1 500  pracovních příležitostí  

Počet obyvatel je vypočítán podle adresních bodů, počet pracovních 

příležitostí je přibližný odhad z dostupných dat, která nejsou rozdělena 

podle adresních bodů. [zdroj dat: IPR Praha] 
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3.3 Rekreace, vybavenost  

 
Tarifní bod: Praha-Daňkova 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 
 

Rekreace: 
Teoretická možnost rekreace - svahy vrchu Klíčov (severně od tarifního 

bodu). 

Vybavenost:  
V okolí tarifního bodu se nenacházejí významnější objekty vybavenosti, 

ani školy. 

 
 

 
zdroj dat izochrony dostupnosti: IPR Praha 
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3.4 Potenciál MHD 

 
Tarifní bod: Praha-Daňkova 

Přestup na MHD: 

METRO - Vzdálenost k vestibulu cca 450 m. Vzhledem ke kvalitnější 

přestupní vazbě na metro B v jiných tarifních bodech se nepředpokládá 

výraznější přestupní potenciál. 

TRAM - Vzdálenost k tramvajové zastávce Kolbenova cca 360 m. Přestup 

pravděpodobný pouze pro místní vztahy. 

  

Kvalita přestupní vazby: 

Kvalitu přestupní vazby na metro zhoršuje hloubka stanice metra 

pod terénem cca 26 m. Vzhledem k funkci tarifního bodu, převážně 

obsluha urbanizovaného brownfieldu, se zde nepředpokládá vysoký 

přestupní potenciál.  
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3.5 Urbanismus  

 
Tarifní bod: Praha-Daňkova 

Urbanistické přínosy: 

Tarifní bod se může stát centrem nově urbanizovaného území. Spojnice 

železnice a metra může vytvořit hlavní osu nové oblasti, která odkazuje 

na dřívější podobu průmyslové lokality. 
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3.6 Soulad s Územním plánem 

platný územní plán - 1999  

 

nedokončený Koncept územního plánu - 2009 

 

připravovaný Metropolitní plán - 2014 

 

Tarifní bod Praha-Daňkova není v souladu s platným ani s připravovaným novým  

Metropolitním plánem. Koncept územního plánu z roku 2009 s tímto tarifním bodem také 

nepočítal. Jedná se tedy o místo, ve kterém v územně plánovací dokumentaci nebyl 

v novodobé historii nikdy navrhován nový tarifní bod.  

 

Tarifní bod 

NENÍ V SOULADU 
 

Praha-Daňkova 

Soulad s územním 

plánem 

Tarifní bod 

NENÍ V SOULADU 
 

Praha-Daňkova 

Soulad s územním 

plánem 

Tarifní bod 

NENÍ V SOULADU 

Praha-Daňkova 

Soulad s platným 

územním plánem 
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3.7 Ekologické aspekty a památkově chráněné objekty  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizace nové železniční zastávky by byla v této lokalitě možná za předpokladu 

minimalizace zásahu do zvláště chráněného území, které se nachází severně od železniční 

trati. 

 
 

Tarifní bod: Praha-Daňkova 
Ekologické aspekty 
 celoměstský systém zeleně: ANO - severně od železniční trati se nachází 

celoměstský systém zeleně. 
 významný krajinný prvek: NE  
 
 zvláště chráněné území: ANO - severně od železniční trati se nachází zvláště 

chráněné území. Stavba železniční zastávky 
by pravděpodobně do tohoto území zasáhla. 

 územní systém ekologické stability: NE  
 
 

Památkově chráněné objekty 
 kulturní památky: NE 

 

výkres č.19  platného územního plánu - Územní systém ekologické stability 
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3.8 Technologické aspekty, geometrické parametry koleje 

 
Tarifní bod: Praha-Daňkova 

Číslo trati dle GVD: 524A/537 Číslo traťového úseku dopravní cesty: 1192/0901 

Staničení středu nástupiště: 27,052 km (trať č. 231) 

Technologické aspekty: 

 počet kolejí ve sledovaném úseku: 3 (u krajních kolejí 2 vnější nástupiště) 

 počet vlaků podle GVD 2014/2015 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 5 

  rychlé (nezastavují v tarifním bodě): 2 

ve špičkové hodině - směr s vyšším zatížením 

 počet vlaků ve výhledu 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 6 

  rychlé (nezastavují v tarifním bodě) : 3 

Vybudování pouze 2 krajních nástupišť je podmíněno kolejovými 

spojkami před odbočkou Skály. 

 

 

Geometrické parametry koleje: (nejnepříznivější parametry v rámci tarifního bodu) 

oblouk (poloměr):  492 m  UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

převýšení:   100 mm  UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

traťová rychlost:  90 km/h 

 

Podle normy „ČSN 73 4959 – Nástupiště a nástupištní přístřešky 

na drahách celostátních, regionálních a vlečkách“ geometrické 

parametry koleje umožňují výstavbu nástupiště u obou traťových kolejí 

v navržené poloze. Realizace nástupištních hran nesníží současnou 

traťovou rychlost. Hodnota převýšení se blíží limitní hodnotě převýšení 

110 mm. 
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3.9 Investiční náklady 

 
Tarifní bod: Praha-Daňkova 

Investiční náklady železniční zastávky: 

Samotná stavba železniční zastávky se omezí na výstavbu dvou vnějších 

nástupišť u krajních kolejí. Nepředpokládají se zde výrazné zemní práce.  

 

Investiční náklady přístupu na železniční zastávku: 

Přístup na zastávku je řešen dvěma schodišti a bezbariérovým 

přístupem na obě boční nástupiště. Pro mimoúrovňový přístup 

na severní nástupiště je vybudovaný podchod. Samotné napojení 

je nutné specifikovat společně s urbanizací přilehlého území. 
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4. PRAHA - RAJSKÁ ZAHRADA 

 
Číslo trati dle GVD: 524A /537 Číslo traťového úseku dopravní cesty: 1192/0901 

Popis tarifního bodu: 

Tarifní bod se nachází v oblouku tratě v blízkosti ulice Chlumecká 

a stanice metra B Rajská zahrada. Součástí návrhu je i lávka, 

která spojuje stanici metra, železniční zastávku a zástavbu na sever 

od tratě. Tarifní bod je navržen se dvěma vnějšími nástupišti. Prostřední 

kolej nemá nástupiště. 
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4.1 Potenciál rozvoje území 

 
Tarifní bod: Praha-Rajská zahrada 

Potenciál transformace území: 

V okolí tarifního bodu se nacházejí jen menší plochy transformace 

území. Jedná se především o využití území v okolí povrchového úseku 

metra B v úseku mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most.  

 

Nové rozvojové plochy v území: 

Severně od tarifního bodu se nacházejí nové plochy určené k zastavění. 

Jedná se o rozvojové území Černý Most o celkové velikosti 36 ha. 

 

 

data z připravovaného Metropolitního plánu Prahy - IPR Praha 2015 
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4.2 Počet obyvatel a počet pracovních příležitosti - IZOCHRONA 
DOSTUPNOSTI  

 
Tarifní bod: Praha-Rajská zahrada 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost vychází z průměrné rychlosti chůze 1,2 m/s. 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 

Délka docházkové vzdálenosti je počítána pro reálné pěší cesty. 
 

Počet obyvatel: 8 862 obyvatel  

Počet pracovních příležitostí: 1 250  pracovních příležitostí  

Počet obyvatel je vypočítán podle adresních bodů, počet pracovních 

příležitostí je přibližný odhad z dostupných dat, která nejsou rozdělena 

podle adresních bodů. [zdroj dat: IPR Praha] 
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4.3 Rekreace, vybavenost  

 
Tarifní bod: Praha-Rajská zahrada 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 
 

Rekreace: 
V okolí tarifního bodu se nenacházejí žádné významné oblasti rekreace. 

Vybavenost:  
V okolí železniční zastávky se nachází několik školních zařízení. Služby 

v docházkové vzdálenosti zástavky nejsou významně zastoupeny. 

 

 
 

 
zdroj dat izochrony dostupnosti: IPR Praha 
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4.4 Potenciál MHD  

 
Tarifní bod: Praha-Rajská zahrada 

Přestup na MHD: 

METRO - vzdálenost k vestibulu cca 80 m, významný potenciál přestupu 

na metro.  

BUS - možný přestup na tangenciální autobusy a autobusy zajišťující 

místní obsluhu lokality. 

VLAK - teoretická možnost přestupu na vlak směr Neratovice, 

nepředpokládá se výrazný potenciál přestupu 

Kvalita přestupní vazby: 

Součástí návrhu zastávky je i lávka přes Chlumeckou ulici. Díky  

blízkosti železniční tratě a stanice metra, která je povrchová, se jedná 

o velice kvalitní přestup. Vzdálenost přestupu na tangenciální autobusy 

cca 400 m je již delší a méně komfortní. 
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4.5 Urbanismus  

 
Tarifní bod: Praha-Rajská zahrada 

Urbanistické přínosy: 

Nový tarifní bod s převažující dopravní funkcí dokáže díky nové lávce 

propojit dnes oddělené části města a zároveň zvýšit potenciál náměstí 

před stanicí metra. 
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4.6 Soulad s Územním plánem 

platný územní plán - 1999  

 

nedokončený Koncept územního plánu - 2009 

 

připravovaný Metropolitní plán - 2014 

 

Tarifní bod Praha-Rajská zahrada je v souladu s platným i s připravovaným novým 

Metropolitním plánem. Koncept územního plánu z roku 2009 s tímto tarifním bodem také 

počítal. V tomto případě se tedy jedná o kontinuitu v územním plánování. 

 

Soulad s platným 

územním plánem 

Tarifní bod 

je v souladu 

ve formě návrhu 

Praha-Rajská 
zahrada 

Tarifní bod 

je v souladu 

ve formě návrhu 

Praha-Rajská 
zahrada 

Soulad s územním 

plánem 

Tarifní bod 

je v souladu 

ve formě návrhu 

Praha-Rajská 
zahrada 

Soulad s územním 

plánem 
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4.7 Ekologické aspekty a památkově chráněné objekty  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizace nového tarifního bodu by byla v této lokalitě možná. Z dnešního pohledu 

nejsou známy žádné ekologické aspekty, které by mohly ovlivnit stavbu této zastávky. 

 

Tarifní bod: Praha-Rajská zahrada 
Ekologické aspekty 
 celoměstský systém zeleně: NE  
  
 významný krajinný prvek: NE 
 
 zvláště chráněné území: NE 
 
 územní systém ekologické stability: NE  
 
 
 

Památkově chráněné objekty 
kulturní památky: NE 

 

výkres č.19  platného územního plánu - Územní systém ekologické stability 
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4.8 Technologické aspekty, geometrické parametry koleje 

 
Tarifní bod: Praha-Rajská zahrada 

Číslo trati dle GVD: 524A/537 Číslo traťového úseku dopravní cesty: 1192/0901 

Staničení středu nástupiště: 23,850 km (trať č. 231) 

Technologické aspekty: 

 počet kolejí ve sledovaném úseku: 3 (u krajních kolejí 2 vnější nástupiště) 

 počet vlaků podle GVD 2014/2015 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 5 

  rychlé (nezastavují v tarifním bodě): 2 

ve špičkové hodině - směr s vyšším zatížením 

 počet vlaků ve výhledu 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 6 

  rychlé (nezastavují v tarifním bodě): 3 

Vybudování pouze 2 krajních nástupišť je podmíněno kolejovými 

spojkami před odbočkou Skály. V této variantě se nepočítá 

se zastavováním vlaků kategorie R v tarifním bodě Praha-Rajská 

zahrada. 

Geometrické parametry koleje: (nejnepříznivější parametry v rámci tarifního bodu) 

oblouk (poloměr):  492 m  UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

převýšení:   112 mm  NEUMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

traťová rychlost:  90 km/h 

Podle normy „ČSN 73 4959 – Nástupiště a nástupištní přístřešky 

na drahách celostátních, regionálních a vlečkách“ převýšení koleje 

překračuje normou povolenou hodnotu E��� = 110	mm u hrany 

nástupiště. Zmenšení převýšení o 2 mm může snížit traťovou rychlost. 

Druhou variantou je zvětšit poloměr oblouků a snížit převýšení 

při stejné traťové rychlosti. Tuto variantu, byť s jinou podobou tarifního 

bodu, využívá schválený projekt rekonstrukce této trati.  
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4.9 Investiční náklady 

 
Tarifní bod: Praha-Rajská zahrada 

Investiční náklady železniční zastávky: 

Stavba železniční zastávky zahrnuje výstavbu dvou vnějších nástupišť. 

Pro výstavbu severního nástupiště je posunuta stávající opěrná zeď; 

s tím souvisí vyšší objem zemních prací.  

 

Investiční náklady přístupu na železniční zastávku: 

Přístup na železniční zastávku je řešen novou lávkou od stanice metra B 

Rajská zahrada vedoucí nad ulicí Chlumecká a železniční tratí 

do stávající zástavby v ulici Borská. Přístup na nástupiště je řešen 

pomocí výtahů a schodiště, popřípadě eskalátorem přímo z lávky.  
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5. PRAHA - ČERNÝ MOST 

 
Číslo trati dle GVD: 524A  Číslo traťového úseku dopravní cesty: 1192 

Popis tarifního bodu: 

Železniční zastávka se nachází za odbočkou Skály na dvojkolejné trati 

č.231, má dvě vnější nástupiště a podchod. Jižně od trati je velká 

nákupní zóna, která svým složením předpokládá obsluhu IAD. Cca 0,5 

km od tarifního bodu se nachází terminál VHD (Metro a autobusové 

nádraží pro regionální i dálkovou autobusovou dopravu). 
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5.1 Potenciál rozvoje území 

 
Tarifní bod: Praha-Černý Most 

Potenciál transformace území: 

V okolí tarifního bodu se nenacházejí významné plochy transformace, 

jedná se pouze o lokální transformační plochy. 

Nové rozvojové plochy v území: 

Východně od tarifního bodu se nachází rozvojové území v Horních 

Počernicích, které kvůli Silničnímu okruhu kolem Prahy a dlouhé 

docházkové vzdálenosti může být jen obtížně obslouženo tímto tarifním 

bodem. 

 

 

data z připravovaného Metropolitního plánu Prahy - IPR Praha 2015 
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5.2 Počet obyvatel a počet pracovních příležitosti - IZOCHRONA 
DOSTUPNOSTI  

 
Tarifní bod: Praha-Černý Most 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost vychází z průměrné rychlosti chůze 1,2 m/s. 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 

Délka docházkové vzdálenosti je počítána pro reálné pěší cesty. 
 

Počet obyvatel: 136 obyvatel  

Počet pracovních příležitostí: 860  pracovních příležitostí  

Počet obyvatel je vypočítán podle adresních bodů, počet pracovních 

příležitostí je přibližný odhad z dostupných dat, která nejsou rozdělena 

podle adresních bodů. [zdroj dat: IPR Praha] 
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5.3 Rekreace, vybavenost  

 
Tarifní bod: Praha-Černý Most 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 
 

Rekreace: 
V okolí tarifního bodu se nenacházejí žádné významné oblasti rekreace. 

Vybavenost:  
Jižně od tarifního bodu je rozsáhlá obchodní zóna, která však svým 

složením obchodů není vhodná pro obsluhu veřejnou dopravou, 

ale spíše individuální automobilovou dopravou. 

 
 

 
zdroj dat izochrony dostupnosti: IPR Praha 
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5.4 Potenciál MHD  

 
Tarifní bod: Praha-Černý Most 

Přestup na MHD: 

METRO - vzdálenost k vestibulu cca 580 m, vzhledem ke kvalitnější 

přestupní vazbě na metro B v jiných tarifních bodech se nepředpokládá 

výraznější přestupní potenciál, pouze místní význam. 

BUS - možný přestup na regionální či dálkové autobusy 

a na autobusy PID na autobusovém nádraží Praha-Černý Most.    

Kvalita přestupní vazby: 

Vzhledem k délce přestupní vazby, která činí více než 500 m, 

a charakteru území, který je v současné době obchodní zónou 

uzpůsobenou obsluze individuální autobusovou dopravou, je kvalita 

přestupní vazby nevyhovující. Ani dílčí investice nedokážou výrazně 

zlepšit charakter této přestupní vazby. 
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5.5 Urbanismus  

 
Tarifní bod: Praha-Černý most 

Urbanistické přínosy: 

Kvůli své poloze téměř na okraji města má jen velmi malý vliv 

na urbanismus města. Potenciálně, byť velmi nepravděpodobně, může 

podpořit přeměnu dnešní nákupní zóny na nově urbanizované území. 
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5.6 Soulad s Územním plánem  

platný územní plán - 1999  

 

nedokončený Koncept územního plánu - 2009 

 

připravovaný Metropolitní plán - 2014 

 
 

Tarifní bod Praha-Černý Most není podle platného územního plánu 

ani připravovaného Metropolitního plánu v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Pouze v konceptu územního plánu z roku 2009 byl v souladu ve formě územní rezervy. 

 

 

Tarifní bod 

NENÍ V SOULADU 

Praha - Černý Most 

Soulad s územním 

plánem 

Tarifní bod 

je v souladu ve formě 

územní rezervy 

 

Praha - Černý Most 

Soulad s územním 

plánem 

Tarifní bod 

NENÍ V SOULADU 

Praha - Černý Most 

Soulad s platným 

územním plánem 
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5.7 Ekologické aspekty a památkově chráněné objekty  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizace nové železniční zastávky by byla v této lokalitě možná. Potenciálním 

problémem může být pouze drobný zásah do celoměstského systému zeleně.  

 

Tarifní bod: Praha-Černý Most 
Ekologické aspekty 
 celoměstský systém zeleně: ANO - severně od železniční trati se nachází 

celoměstský systém zeleně. 
 významný krajinný prvek: NE  
 
 zvláště chráněné území: NE  
 
 územní systém ekologické stability: ANO - severně od trati se nachází 

regionální biokoridor a lokální biocentrum 
R4/38 a L2/62 (kategorie nefunkční) 

 

Památkově chráněné objekty 
 kulturní památky: NE 

 

výkres č.19  platného územního plánu - Územní systém ekologické stability 
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5.8 Technologické aspekty, geometrické parametry koleje 

 
Tarifní bod: Praha-Černý Most 

Číslo trati dle GVD: 524A  Číslo traťového úseku dopravní cesty: 1192 

Staničení středu nástupiště: 22,230 km 

Technologické aspekty: 

 počet kolejí ve sledovaném úseku: 2 (u každé vnější nástupiště) 

 počet vlaků podle GVD 2014/2015 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 3 

  rychlé (nezastavují v tarifním bodě): 1 

ve špičkové hodině - směr s vyšším zatížením 

 počet vlaků ve výhledu 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 4 

  rychlé (nezastavují v tarifním bodě) - bez zprovoznění systému VRT: 2 

rychlé (nezastavují v tarifním bodě) - systém VRT v provozu : 3 

V případě aktivace systému VRT dojde k uvolnění kapacity 

v železničním uzlu Kolín. Možné přímé vedení vlaků v relaci Kutná Hora - 

Nymburk - Praha. 

 

Geometrické parametry koleje: (nejnepříznivější parametry v rámci tarifního bodu) 

oblouk (poloměr):  760 m  UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

převýšení:   85 mm  UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

traťová rychlost:  90 km/h 

 

Podle normy „ČSN 73 4959 – Nástupiště a nástupištní přístřešky 

na drahách celostátních, regionálních a vlečkách“ geometrické 

parametry koleje umožňují výstavbu nástupiště u obou traťových kolejí 

v navržené poloze. Realizace nástupištních hran nesníží současnou 

traťovou rychlost. 
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5.9 Investiční náklady  

 
Tarifní bod: Praha-Černý Most 

Investiční náklady železniční zastávky: 

Samotná stavba železniční zastávky se omezí na výstavbu dvou vnějších 

nástupišť u krajních kolejí. Vzhledem k reliéfu terénu 

se zde nepředpokládají výrazné zemní práce. 

Investiční náklady přístupu na železniční zastávku: 

Přístup na zastávku je řešen dvěma schodišti a bezbariérovým 

přístupem na obě boční nástupiště. Pro mimoúrovňový přístup 

na severní nástupiště je vybudovaný podchod. Přístup na zastávku 

je řešen chodníkem do obchodní zóny. V rámci výstavby je nutná 

i úprava stávajícího terminálu a obchodní zóny, která však není 

zahrnuta v investičních nákladech.  
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6. PRAHA - ŠTVANICE 

 
Číslo trati dle GVD: 526B  Číslo traťového úseku dopravní cesty: 0801 

Popis tarifního bodu: 

Poloha i podoba železniční zastávky musí vycházet z návrhu 

sportovního areálu na ostrově. Železniční zastávka se nachází 

na Negrelliho viaduktu, návrh zastávky tomu musí odpovídat. 

Při realizaci je nutné vybudovat dvě vnější nástupiště a konstrukci 

nesoucí tato nástupiště a přístup na ně.  
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6.1 Potenciál rozvoje území 

 
Tarifní bod: Praha-Štvanice 

Potenciál transformace území: 

Připravovaný Metropolitní plán Prahy nepočítá na ostrově Štvanice 

s žádnými plochami transformace. Plochy transformace na obou březích 

Vltavy jsou lépe obslouženy jinými druhy dopravy či jsou v docházkové 

vzdálenosti jiného tarifního bodu. 

Nové rozvojové plochy v území: 

Ve sledované lokalitě se nenacházejí žádné nové plochy rozvoje. 

  

 

 

data z připravovaného Metropolitního plánu Prahy - IPR Praha 2015 
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6.2 Počet obyvatel a počet pracovních příležitosti - IZOCHRONA 
DOSTUPNOSTI  

 
Tarifní bod: Praha-Štvanice 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost vychází z průměrné rychlosti chůze 1,2 m/s. 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 

Délka docházkové vzdálenosti je počítána pro reálné pěší cesty. 
 

Počet obyvatel: 27 obyvatel  

Počet pracovních příležitostí: 3 450  pracovních příležitostí  

Počet obyvatel je vypočítán podle adresních bodů, počet pracovních 

příležitostí je přibližný odhad z dostupných dat, která nejsou rozdělena 

podle adresních bodů. [zdroj dat: IPR Praha] 
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6.3 Rekreace, vybavenost  

 
Tarifní bod: Praha-Štvanice 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 
 

Rekreace: 
V okolí tarifního bodu se nachází menší sportovní areál. Samotný ostrov 

je lokální rekreační centrum. 

Vybavenost:  
Na pravém břehu Vltavy se nachází významný hotel a komplex 

ministerstev, které jsou již od zastávky poměrně vzdáleny. Pro obsluhu 

této vybavenosti nemá železnice příliš velký potenciál. 
 

 
zdroj dat izochrony dostupnosti: IPR Praha 
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6.4 Potenciál MHD  

 
Tarifní bod: Praha-Štvanice 

Přestup na MHD: 

Ve sledované lokalitě není potenciál přestupu na jiné druhy veřejné 

dopravy. 

 

 

 

 

Kvalita přestupní vazby: 

Vzhledem k dlouhé přestupní vazbě je přestup na jiné druhy veřejné 

dopravy rychlejší a pohodlnější ze sousedního tarifního bodu         

Praha-Bubny. 

 

 

 



 R61 
 

6.5 Urbanismus 

 
Tarifní bod: Praha-Štvanice 

Urbanistické přínosy: 

Nový tarifní bod může vytvořit centrum celého ostrova a zároveň zajistit 

obsluhu, která zvládne i velké sportovní akce. Svým potenciálem může 

podnítit rozvoj ostrova Štvanice. 
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6.6 Soulad s Územním plánem 

platný územní plán - 1999  

 

nedokončený Koncept územního plánu - 2009 

 

připravovaný Metropolitní plán - 2014 

 

Tarifní bod Praha-Štvanice není v souladu s platným ani s připravovaným novým  

Metropolitním plánem. Koncept územního plánu z roku 2009 s tímto tarifním bodem také 

nepočítal. Jedná se tedy o místo, ve kterém v územně plánovací dokumentaci nebyl 

v novodobé historii nikdy navrhován nový tarifní bod.  

 
 

Tarifní bod 

NENÍ V SOULADU 

Praha-Štvanice 

Soulad s platným 

územním plánem 

Tarifní bod 

NENÍ V SOULADU 
 

Praha-Štvanice 

Soulad s územním 

plánem 

Tarifní bod 

NENÍ V SOULADU 
 

Praha-Štvanice 

Soulad s územním 

plánem 
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6.7 Ekologické aspekty a památkově chráněné objekty  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zásadní problém při realizaci železniční zastávky je kulturní památka železniční 

most - Negrelliho viadukt. Navrhovaná železniční zastávka by výrazně zasáhla 

do této památky.  

 

Tarifní bod: Praha-Štvanice 
Ekologické aspekty 
 celoměstský systém zeleně: ANO - na pobřeží ostrova Štvanice 
  
 významný krajinný prvek: NE  (v blízkosti řeka Vltava) 
 
 zvláště chráněné území: NE 
 
 územní systém ekologické stability: ANO osa nadregionálního biokoridoru 

N4/3 (kategorie nefunkční) 
 
 

Památkově chráněné objekty 
kulturní památky: ANO památka železniční most - Negrelliho viadukt 

 

výkres č.19  platného územního plánu - Územní systém ekologické stability 
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6.8 Technologické aspekty, geometrické parametry koleje 

 
Tarifní bod: Praha-Štvanice 

Číslo trati dle GVD: 526B  Číslo traťového úseku dopravní cesty: 0801 

Staničení středu nástupiště: 411,410 km 

Technologické aspekty: 

 počet kolejí ve sledovaném úseku: 2 (u každé vnější nástupiště) 

 počet vlaků podle GVD 2014/2015 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 5 

  rychlé (nezastavují v tarifním bodě): 2 

ve špičkové hodině - směr s vyšším zatížením 

 počet vlaků ve výhledu (pouze vlaky směr Kralupy) 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 14 

rychlé (nezastavují v tarifním bodě): 4 

 

Vzhledem k závěru studie "Železniční spojení Prahy, letiště a Kladna" 

se autor práce domnívá, že snížení kapacity, které by bylo vytvořeno 

realizací nové železniční zastávky, by v tomto úseku neumožňovalo 

vedení výhledového počtu vlaků. 

 

Geometrické parametry koleje: (nejnepříznivější parametry v rámci tarifního bodu) 

oblouk (poloměr):  přímá  UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

převýšení:   0 mm   UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

traťová rychlost:  60 km/h 

Podle normy „ČSN 73 4959 – Nástupiště a nástupištní přístřešky 

na drahách celostátních, regionálních a vlečkách“ geometrické 

parametry koleje umožňují výstavbu nástupiště u obou staničních kolejí 

v navržené poloze. Realizace nástupištních hran nesníží současnou 

traťovou rychlost. 
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6.9 Investiční náklady 

 
Tarifní bod: Praha-Štvanice 

Investiční náklady železniční zastávky: 

Železniční zastávka je umístěna na stávajícím mostě "Negrelliho 

viadukt". Zde je nutné vybudovat především dvě vnější nástupiště 

a konstrukci nesoucí tyto nástupiště. Vzhledem k historické hodnotě 

mostu bude návrh a případná realizace mimořádně obtížná. 

 

 

Investiční náklady přístupu na železniční zastávku: 

Přístup na zastávku je řešen dvěma schodišťovými rampami 

a bezbariérovým přístupem, které jsou součástí konstrukce nástupiště. 
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7. PRAHA - BUBNY 

 
Číslo trati dle GVD: 526B  Číslo traťového úseku dopravní cesty: 0801 

Popis tarifního bodu: 

Nový tarifní bod se nachází v oblasti velkého železničního brownfieldu, 

který by měl projít urbanizací. Obsluhuje obě železniční trati 091 a 120 

a jeho poloha je limitována návaznou mostní estakádou tratě 120. 

V rámci lepších přestupních vazeb by bylo vhodné vybudovat nový 

vestibul metra C Vltavská. 
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7.1 Potenciál rozvoje území 

 
Tarifní bod: Praha-Bubny 

Potenciál transformace území: 

Tarifní bod se nachází ve významném transformačním území Holešovic, 

které má celkově rozlohu 78 ha. Toto transformační území, díky 

své blízkosti centra metropole a dobré dopravní obslužnosti, má vysoký 

potenciál. V rámci urbanizace tohoto území se zde počítá s bydlením, 

pracovními příležitostmi i službami. 

Nové rozvojové plochy v území: 

Ve sledované lokalitě se nenacházejí žádné nové plochy rozvoje.  

 

 

data z připravovaného Metropolitního plánu Prahy - IPR Praha 2015 
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7.2 Počet obyvatel a počet pracovních příležitosti - IZOCHRONA 
DOSTUPNOSTI  

 
Tarifní bod: Praha-Bubny 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost vychází z průměrné rychlosti chůze 1,2 m/s. 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 

Délka docházkové vzdálenosti je počítána pro reálné pěší cesty. 
 

Počet obyvatel: 11 133 obyvatel  

Počet pracovních příležitostí: 4 500  pracovních příležitostí  

Počet obyvatel je vypočítán podle adresních bodů, počet pracovních 

příležitostí je přibližný odhad z dostupných dat, která nejsou rozdělena 

podle adresních bodů. [zdroj dat: IPR Praha] 
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7.3 Rekreace, vybavenost  

 
Tarifní bod: Praha-Bubny 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 
 

Rekreace: 
V okolí tarifního bodu se nenacházejí žádné významné oblasti rekreace. 

Vybavenost:  
V širším zázemí tarifního bodu je několik školských zařízení. Služby jsou 

zde zastoupeny převážně v parteru městských ulic. V lokalitě se nachází 

rozsáhlá Holešovická tržnice, či Národní galerie. 

  
 

 
zdroj dat izochrony dostupnosti: IPR Praha 
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7.4 Potenciál MHD 

 
Tarifní bod: Praha-Bubny 

Přestup na MHD: 

METRO - Jediné místo, kde je možný přestup mezi železniční tratí č. 090 

a metrem C. Pro kvalitní přestupní vazbu je nutné realizovat druhý 

vestibul stanice metra C Vltavská.  

TRAM - S urbanizací území se předpokládá nová tramvajová trať vedoucí 

přímo v přednádražním prostoru. V docházkové vzdálenosti je i uzel 

Vltavská. 

VLAK - Možnost přestupu na vlaky směr letiště a Kladno. 

Kvalita přestupní vazby: 

Kvalita přestupní vazby se výrazně zlepší při vybudování druhého 

terminálu metra a stavby tramvajové trati. Přestupní vazba na stávající 

uzel Vltavská je také dobrá, byť jsou zde již delší přestupní vzdálenosti. 
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7.5 Urbanismus 

 
Tarifní bod: Praha-Bubny 

Urbanistické přínosy: 

Tarifní bod se nachází v nově urbanizovaném území železničního 

brownfieldu. Při vhodně navrženém urbanismu nové čtvrti se tarifní bod 

může stát přirozeným jádrem celé oblasti. 
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7.6 Soulad s Územním plánem  

platný územní plán - 1999  

 

nedokončený Koncept územního plánu - 2009 

 

připravovaný Metropolitní plán - 2014 

 

Tarifní bod Praha-Bubny je v souladu s platným i s připravovaným novým 

Metropolitním plánem. Koncept územního plánu z roku 2009 s tímto tarifním bodem také 

počítal. V tomto případě se tedy jedná o kontinuitu v územním plánování. 

 
 
 
 

Tarifní bod 

je v souladu 

ve formě návrhu 

Praha-Bubny 

Soulad s územním 

plánem 

Tarifní bod 

je v souladu 

ve formě návrhu 

Praha-Bubny 

Soulad s územním 

plánem 

Tarifní bod 

je v souladu 

ve formě návrhu 

Praha-Bubny 

Soulad s platným 

územním plánem 
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7.7 Ekologické aspekty a památkově chráněné objekty  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizace nového tarifního bodu by byla v této lokalitě možná. Ani výskyt 

celoměstského systému zeleně by neměl být překážkou pro realizaci tohoto tarifního bodu. 

Tarifní bod: Praha-Bubny 
Ekologické aspekty 
 celoměstský systém zeleně: ANO - v severní části budoucí zastávky prochází 

celoměstský systém zeleně  
 významný krajinný prvek: NE 
 
 zvláště chráněné území: NE 
 
 územní systém ekologické stability: NE (v blízkosti se nachází osa 

nadregionálního biokoridoru N4/283 - nová 
urbanistická koncepce s tímto biokoridorem nepočítá) 

 

Památkově chráněné objekty 
kulturní památky: NE (v blízkosti památka železniční most - Negrelliho 

viadukt) 
 

výkres č.19  platného územního plánu - Územní systém ekologické stability 
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7.8 Technologické aspekty, geometrické parametry koleje 

 
Tarifní bod: Praha-Bubny 

Číslo trati dle GVD: 526B  Číslo traťového úseku dopravní cesty: 0801 

Staničení středu nástupiště: 411,942 km 

Technologické aspekty: 

 počet kolejí ve sledovaném úseku: 2 (u každé nástupiště) 

Tarifní bod je zároveň odbočkou. Další 2 koleje pokračují směr Kladno, 

letiště  

 počet vlaků podle GVD 2014/2015 (pouze vlaky směr Kralupy) 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 3 

  rychlé (nezastavují v tarifním bodě): 0 

ve špičkové hodině - směr s vyšším zatížením 

 počet vlaků ve výhledu (pouze vlaky směr Kralupy) 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 4 

rychlé (nezastavují v tarifním bodě): 0 

 

 

Geometrické parametry koleje: (nejnepříznivější parametry v rámci tarifního bodu) 

oblouk (poloměr):  přímá  UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

převýšení:   0 mm   UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

traťová rychlost:  60 km/h 

 

Podle normy „ČSN 73 4959 – Nástupiště a nástupištní přístřešky 

na drahách celostátních, regionálních a vlečkách“ geometrické 

parametry koleje umožňují výstavbu nástupiště u obou staničních kolejí 

v navržené poloze. Realizace nástupištních hran nesníží současnou 

traťovou rychlost. 
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7.9 Investiční náklady   

 
Tarifní bod: Praha-Bubny 

Investiční náklady železniční zastávky: 

Stavba tarifního bodu zahrnuje výstavbu nového tarifního bodu pro trati 

091 a 121. Projekt počítá s výstavbou třech nástupišť, z toho jednoho 

ostrovního a dvou vnějších, společné zastřešené haly a s nezbytným 

zázemím. Celá stavba je umístěna v prvním podlaží nad úrovní 

budoucího terénu. 

Investiční náklady přístupu na železniční zastávku: 

Přístup je zajištěn novými přístupovými trasami v rámci stavby objektu. 

Pro lepší přestup by bylo vhodné vybudovat severní vestibul stanice 

metra C - Vltavská. 

 

 

Pro lepší porovnatelnost s ostatními tarifními body, náklady na stavbu ponižte 

o nárůst, který je spojen s výstavbou tarifního bodu pro trať 121 Praha - Kladno. 
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8. PRAHA - STROMOVKA 

 
Číslo trati dle GVD: 526A  Číslo traťového úseku dopravní cesty: 0801 

Popis tarifního bodu: 

Tarifní bod obsluhuje největší rekreační oblast Prahy Stromovku 

a Výstaviště, díky pěší lávce přes Vltavu dokáže obsloužit i ZOO 

a botanickou zahradu, potažmo celou Trojskou kotlinu. Jako 

nejvhodnější umístění železniční zastávky se jeví oblast železničního 

mostu ve Stromovce, který zajistí lepší dostupnost zastávky.  
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8.1 Potenciál rozvoje území 

 
Tarifní bod: Praha-Stromovka 

Potenciál transformace území: 

V blízkosti tarifního bodu se nacházejí především plochy určené 

pro transformaci s rekreačním využitím. Na Císařském ostrově 

se nachází významná transformační plocha určená k produkci. Za pěší 

lávkou přes Vltavu se v Tróji nacházejí menší transformační plochy 

určené k bydlení.  

Nové rozvojové plochy v území: 

Ve sledované lokalitě se nenacházejí žádné nové plochy rozvoje.  

 

 

data z připravovaného Metropolitního plánu Prahy - IPR Praha 2015 
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8.2 Počet obyvatel a počet pracovních příležitosti - IZOCHRONA 
DOSTUPNOSTI  

 
Tarifní bod: Praha-Stromovka 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost vychází z průměrné rychlosti chůze 1,2 m/s. 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 

Délka docházkové vzdálenosti je počítána pro reálné pěší cesty. 
 

Počet obyvatel: 0 obyvatel  

Počet pracovních příležitostí: 60  pracovních příležitostí  

Počet obyvatel je vypočítán podle adresních bodů, počet pracovních 

příležitostí je přibližný odhad z dostupných dat, která nejsou rozdělena 

podle adresních bodů. [zdroj dat: IPR Praha] 
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8.3 Rekreace, vybavenost  

 
Tarifní bod: Praha-Stromovka 

Časová dostupnost: 

Časová dostupnost 10 min - docházková vzdálenost 720 m. 
 

Rekreace: 
Tarifní bod je umístěn v centru nejvýznamnější rekreační oblasti Prahy. 

V širším zázemí tarifního bodu se nachází i ZOO, botanická zahrada 

či Výstaviště. Tato oblast je svým významem zajímavá nejen 

pro obyvatele Prahy, ale i celého metropolitního regionu.  

Vybavenost:  
Ve sledované lokalitě se nachází lokální vybavenost. 
 

 
zdroj dat izochrony dostupnosti: IPR Praha 
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8.4 Potenciál MHD  

 
Tarifní bod: Praha-Stromovka 

Přestup na MHD: 

Ve sledované lokalitě není potenciál přestupu na jiné druhy veřejné 

dopravy. 

 

 

 

 

Kvalita přestupní vazby: 

Vzhledem k dlouhé přestupní vazbě je přestup na jiné druhy veřejné 

dopravy rychlejší a pohodlnější ze sousedních tarifních bodů          

Praha-Podbaba a Praha-Bubny, respektive Praha-Holešovice.  
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8.5 Urbanismus  

 
Tarifní bod: Praha-Stromovka 

Urbanistické přínosy: 

Tarifní bod se nachází v největší rekreační oblasti Prahy. Dokáže 

obsloužit Stromovku, Trojský zámek, ZOO a botanickou zahradu. Může 

se stát přirozeným centrem Trojské kotliny a podnítit její rozvoj. 
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8.6 Soulad s Územním plánem 

platný územní plán - 1999  

 

nedokončený Koncept územního plánu - 2009 

 

připravovaný Metropolitní plán - 2014 

 

Tarifní bod Praha-Stromovka není v souladu s platným i s připravovaným novým  

Metropolitním plánem. Koncept územního plánu z roku 2009 s tímto tarifním bodem také 

nepočítal. Jedná se tedy o místo, ve kterém v územně plánovací dokumentaci nebyl 

v novodobé historii nikdy navrhován nový tarifní bod.  

 

Tarifní bod 

NENÍ V SOULADU 

Praha-Stromovka 

Soulad s platným 

územním plánem 

Tarifní bod 

NENÍ V SOULADU 
 

Praha-Stromovka 
 

Soulad s územním 

plánem 

Tarifní bod 

NENÍ V SOULADU 
 

Praha-Stromovka 

Soulad s územním 

plánem 
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8.7 Ekologické aspekty a památkově chráněné objekty  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizace nové železniční zastávky by byla v této lokalitě obtížná. Prostor budoucí 

zastávky se nachází částečně ve zvláště chráněném území, lze tedy očekávat problémy 

při přípravě této stavby. 

 

Tarifní bod: Praha-Stromovka 
Ekologické aspekty 
 celoměstský systém zeleně: ANO - celý prostor pro stavbu železniční 

zastávky je v celoměstském systému zeleně. 
 významný krajinný prvek: NE  
 
 zvláště chráněné území: ANO - kromě tělesa železniční tratě je celé území 

chráněné. Stavba zastávky by do tohoto území 
zasáhla. 

 územní systém ekologické stability: NE (v blízkosti se nachází nadregionální 
biokoridor N3/5) 

 

Památkově chráněné objekty 
 kulturní památky: NE 

 

výkres č.19  platného územního plánu - Územní systém ekologické stability 
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8.8 Technologické aspekty, geometrické parametry koleje 

 
Tarifní bod: Praha-Stromovka 

Číslo trati dle GVD: 526A  Číslo traťového úseku dopravní cesty: 0801 

Staničení středu nástupiště: 414,085 km 

Technologické aspekty: 

 počet kolejí ve sledovaném úseku: 2 (u každé vnější nástupiště) 

 počet vlaků podle GVD 2014/2015 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 5 

  rychlé (nezastavují v tarifním bodě): 2 

ve špičkové hodině - směr s vyšším zatížením 

 počet vlaků ve výhledu 

  pomalé (zastavují v tarifním bodě): 6 

  rychlé (nezastavují v tarifním bodě) - bez zprovoznění systému VRT: 3 

rychlé (nezastavují v tarifním bodě) - systém VRT v provozu : 1 

Podmínka zprovoznění systému VRT je v případě tohoto tarifního bodu 

rameno VRT Praha - Lovosice. 

 

 

Geometrické parametry koleje: (nejnepříznivější parametry v rámci tarifního bodu) 

oblouk (poloměr):  1070 m UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

převýšení:   48 mm  UMOŽŇUJE realizaci nástupiště 

traťová rychlost:  80 km/h 

 

Podle normy „ČSN 73 4959 – Nástupiště a nástupištní přístřešky 

na drahách celostátních, regionálních a vlečkách“ geometrické 

parametry koleje umožňují výstavbu nástupiště u obou traťových kolejí 

v navržené poloze. Realizace nástupištních hran nesníží současnou 

traťovou rychlost. 
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8.9 Investiční náklady 

 
Tarifní bod: Praha-Stromovka 

Investiční náklady železniční zastávky: 

Samotná stavba železniční zastávky se omezí na výstavbu dvou vnějších 

nástupišť. Železniční trať je v tomto úseku na náspu, nepředpokládá 

se tedy větší rozsah zemních prací ani větší zásah do stávající tratě. 

V nedávné minulosti rekonstruovaný most nad chodníkem by neměl 

být stavbou zasažen. 

 

Investiční náklady přístupu na železniční zastávku: 

Přístup na zastávku je řešen dvěma schodišti a bezbariérovými rampami 

na obě boční nástupiště.  
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spojení pro město 
Esko 

 

 

 


