
POLE, KTERÉ JE NUTNO VYPLNIT hodnota [1-10]

název kritéria, podkritéria

popis kritéria, podkritéria

1 a potenciál rozvoje území

1 b počet obyvatel

1 c počet pracovních příležitostí, škol

1 d rekreace, vybavenost

2 a přestup na MHD

2 b kvalita přestupní vazby

4 a soulad s ÚP

4 b památkově chráněné objekty

4 c ekologické aspekty

4 d hlukové limity

5 a technologické aspekty

5 b geometrické parametry koleje

5 c narušení plynulosti žel. provozu při stavbě

Limitující parametry, které mohou snížit kvalitu dopravy, nebo komplikovat realizaci (např. 

maximální převýšení u nástupní hrany, které může být nižší než stávající, nedostatečný 

poloměr oblouku atd.).

Narušení plynulosti železničního provozu, které je předpokládané při realizaci tarifního bodu, 

po dokončení již nemá na technologické aspekty vliv.

Váha (důležitost) jednotlivých kriteriálních veličin

Snížení kapacity tratě po realizaci tarifního bodu, prodloužení jízdních dob a vliv na 

konstrukci GVD.Potenciální problémy při a po realizaci 

stavby.

Soulad s územním plánem Prahy.

Komplikace v případě zásahu do památkově chráněných objektů.

Komplikace v případě vlivu na zvláště chráněné území, krajinný ráz, ÚSES (územní systém 

ekologické stability) a jiné.

Komplikace v případě zvýšení hlukové zátěže ze železniční dopravy v souvislosti s 

realizovaným tarifním bodem.

legenda

Nárůst počtu obyvatel, pracovních příležitostí, škol či vybavenosti v souvislosti s rozvojem 

lokality.

Expertní odhad, jak se jednotlivá kritéria podílejí 

různou vahou na celkovém hodnocení tarifního 

bodu.

Expertní odhad, jak se jednotlivá podkritéria podílejí 

různou vahou na dosažení kriteria.

1 - nejnižší váha, 10 - nejvyšší váha 1 - nejnižší váha, 10 - nejvyšší váha[1-10] [1-10]č.
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Potenciál cestujících, kteří mohou mít 

počátek nebo cíl cesty v okolí nového 

tarifního bodu.

technická náročnost

potenciál MHD

průchodnost projednání

Možnost přestupu do jiného vozidla MHD, případně vlaku, který zrychlí cestovní dobu 

cestujícím.
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potenciál území

1

Kvalita přestupní vazby může zvýšit nebo snížit přestupní potenciál.

Stávající počet obyvatel lokality.

Přibližný odhad pracovních příležitostí a škol v lokalitě.

Volnočasové aktivity a vybavenost (služby, obchody).

                   PŘÍLOHA 2 - List určený k váhovému ohodnocení v MCA

6 Investiční náročnost při realizaci nových 

tarifních bodů.

investiční náklady

Vhodně umístěný nový tarifní bod v území 

může být nové krystalizační jádro 

rozvíjející dané území a zvyšující hodnotu 

území.

Potenciál cestujících, kteří nemají počátek 

nebo cíl cesty v okolí nového tarifního 

bodu, ale mohou při své cestě využít nový 

tarifní bod pro přestup.

Potenciální problémy a odpor k záměru 

před realizací.

urbanistická funkce TB
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