
bariéry:
–  chybějící propojení mezi náplavkou a zbytkem území 
–  ulice dvořákovo nábřeží s nedostatkem míst  

k přecházení
–  ulice revoluční s vysokou intenzitou dopravy, 

nedostatkem míst k přecházení a přechody se světelnou 
signalizací

–  mimoúrovňové křížení ulic revoluční  
a dvořákovo nábřeží

 

bariéry: 
– nádraží a přidružená kolejiště

bariéry:
–  ulice národní s vysokou intenzitou  

dopravy a s přechody se světelnou  
signalizací

– mimoúrovňové křížení ulic divadelní a národní

národní divadlo

dvořákovo nábřeží

okolí národního muzea

hlavní nádraží

bariéry: 
–  ulice wilsonova, mezibranská a legerova  

s vysokou intenzitou dopravy a minimálním  
množstvím úrovňového přecházení

0                    250 m

vzdálenost nejbližšího přechodu: 17 m
přítomnost světelné signalizace: ne
průměrný čekací čas: 10 s  
(odhad s ohledem na intenzitu dopravy,  
šířku silnice a přítomnost tramvajového pásu)
euklidovská vzdálenost: 20 m
zpomalení chodce (poměr euklidovské  
vzdálenosti a vzdálenosti po síti): 3,6×

vzdálenost nejbližšího přechodu: 63 m
přítomnost světelné signalizace: ano
průměrný čekací čas: 34 s (výpočet na  
základě nastavení světelné signalizace)
euklidovská vzdálenost: 20 m
zpomalení chodce (poměr vzdálenosti po  
síti a euklidovské vzdálenosti): 9,7 x

přítomnost pěší zóny – pohyb bez omezení
zpomalení chodce (poměr euklidovské 
vzdálenosti a vzdálenosti po síti): 1×

prostupnost 
území

pěší prostupnost v územním plánování
Pěší prostupnost vyjadřuje, jak snadný a efektivní je pěší pohyb územím. Dobrá prostupnost 
motivuje lidi k chůzi a zároveň je jednou z podmínek pro rozvoj tzv. „města krátkých 
vzdáleností“. Naopak ve špatně prostupném území je vlivem překážek a nedostatečného 
pokrytí pěší sítí pohyb velmi obtížný až frustrující. Místo chůze zde lidé často dávají 
přednost automobilům nebo MHD, a to i při cestách na kratší vzdálenosti. Výstupy analýzy 
prostupnosti mohou být podnětem pro realizaci opatření ve veřejném prostoru, která 
přispívají ke zlepšení kvality pěšího pohybu ve městě.

příklad výpočtu poměru vážené vzdálenosti
po síti a euklidovské vzdálenosti 

úsek 1
délka: 206 m
váha: 1,2 (nezpevněná cesta)

úsek 2
délka: 188
váha: 1 (chodník)

euklidovská vzdálenost: 316 m

 =                     = 
               

=                                  =    
    

=         =

=   1,38

poměr
(vážená délka pěší trasy)
(euklidovská vzdálenost)

(délka úseku 1 · váha úseku 1 + délka úseku 2 · váha úseku 2)
(euklidovská vzdálenost)

206 · 1,2 + 188 · 1
316

autoři
zuzana vojtíšková – vojtiskova@ipr.praha.eu
kateřina lochschmidtová – lochschmidtova@ipr.praha.eu
barbora páníková – panikova@ipr.praha.eu
ve spolupráci s kanceláří veřejného prostoru

zdroj dat 
© institut plánování a rozvoje hlavního města prahy

software
arcGIS 10.5.1
adobe indesign cc 

měření pěší prostupnosti
definice prostupnosti

Prostupnost je vyjádřena pomocí poměru dvou typů vzdáleností  
dvojice bodů:
 
1. vážená vzdálenost po pěší síti  
 –  udává vzdálenost, kterou člověk ujde z jednoho bodu do druhého s využitím 

nejkratší pěší trasy
 –  pomocí vah zohledňuje zpomalující faktory, např. čekání na semaforech,  

vliv povrchu a sklonu terénu apod.
 – ∑      (délka úsekui· váha úsekui)   
 
2. euklidovská (přímá) vzdálenost
 –  udává vzdálenost, kterou by člověk překonal, pokud by mezi body volil přímou 

trasu bez jakéhokoli omezení 

 
Čím vyšší je poměr mezi vzdálenostmi, tím horší je prostupnost v daném místě. 
Vzdálenosti uvádíme v jednotkách délky, které lze přepočítat na čas, za který chodec 
trasu ujde.

volba dvojic bodů

Dvojice bodů jsou voleny s ohledem na velikost a charakter daného území, např.:

 –  příčná prostupnost Hradebního korza – protější body podél ulice tvořící hlavní 
osu území 

 –  analýza prostupnosti ve Starém Městě – náhodný výběr míst křížení pěší sítě  
v minimální vzájemné vzdálenosti 30 m, z nich dvojice „každý s každým“

referenční bod
semafor
pěší trasa
přímá trasa
tramvajová trať
hranice řešeného území

prostupnost území
 vysoká

 

 nízká

poměr času potřebného k přejití ulice  
(s dodržením silničních předpisů)  
a času potřebného k přímému přejití 
ulice (bez omezení)

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11  12  13 14

analýza prostupnosti hradebního korza
Na základě výsledků analýzy pěší prostupnosti na území Hradebního korza je nejvíce 
problematická severní polovina Revoluční ulice a na ni navazující část Štefánikova 
mostu. Důvodem je především velká vzdálenost mezi přechody a světelná signalizace 
s dlouhými čekacími časy pro chodce. Naopak nejlépe prostupná je střední část území, 
a to především díky přítomnosti pěších zón a nízké intenzitě dopravy, která umožnuje 
poměrně snadné přecházení silnice. Výstup této analýzy slouží jako podklad pro 
plánovanou revitalizaci Revoluční ulice. 

identifikace míst se špatnou 
prostupností ve starém městě
Výstup z analýzy ukazuje na místa, kde je prostupnost snížena vlivem různých typů 
bariér. Nejčastěji to jsou velké silnice s velmi intenzivní dopravou, přes které je 
vlivem minimálního množství přechodů velmi obtížné přejít. Dalšími bariérami jsou 
mimoúrovňové křižovatky cest či kolejiště a další zařízení železniční dopravy.

a její měření jako nástroj pro  
zlepšení kvality pěšího 

pohybu po městě

příkladem velmi špatně prostupného území je okolí 
oc europark a fashion areny ve štěrboholech.  
pokud se rozhodneme přejít z jednoho nákupního 
centra do druhého, připadá nám to na pohled velmi 
blízko. ze zdánlivě krátké vzdálenosti je ovšem díky 
přítomnosti bariéry v podobě štěrboholské spojky a 
křižovatky dalších víceproudých komunikací více než 
1,5 km dlouhá trasa.  

špatná prostupnost v praxi

štěrboholy

výchozí/ cílový bod
nejkratší pěší trasa
vzdálenost vzdušnou čarou
pěší síť

úsek 2
délka: 188 m
váha: 1 (chodník)

úsek 1
délka: 206 m
váha: 1,2  (nezpevněná cesta)

euklidovská vzdálenost: 316 m

staroměstské náměstí

(i=1) 
n

analýza prostupnosti ve starém městě 
Prostupnost ve Starém Městě je analyzována ve dvou úrovních detailu. První z nich je 
úroveň celé zmiňované oblasti a nejbližšího okolí. Výstupem analýzy je označení míst  
s nejhorší prostupností. Druhá úroveň se vztahuje k území Hradebního korza, kde je 
počítaná tzv. příčná prostupnost vyjadřující obtížnost přecházení ulic, které tvoří osu 
Hradebního korza. 
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karlův most

václavské náměstí


