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Specializované programy             

Nadace Partnerství
Poslání

Podpora projektů udržitelného rozvoje 
ve všech regionech ČR:

� granty
� vzdělávací projekty
� publikační činnost
� informační servis
� specializované programy 

dosud podpo řeno 
2192 projekt ů (188 mil. K č)

Specializované programy             
(dopravní zam ěření)

Zelené stezky Greenways
� šetrná turistika 
� ochrana přírodního a kulturního dědictví 
� zdravý životní styl 

Dopravní program
� bezpečnost a zdraví účastníků silničního provozu
� zklidňování dopravy ve městech a obcích
� rozvoj pěší, cyklistické a veřejné dopravy        
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Nadace Partnerství
Dopravní program

Specializovaný program zam ěřený na podporu a propagaci                          
trvale udržitelné mobility.

Soutěž Cesty m ěsty

Cíl:
Ukázat možnosti zmírnění dopravních

http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava

Ukázat možnosti zmírnění dopravních
problémů a zviditelnit úspěšná dopravní
řešení, která vedla ke zvýšení bezpečnosti,
zkvalitnění veřejného prostoru měst a obcí a
optimalizaci uspořádání automobilové,
cyklistické, pěší a veřejné dopravy.

Na zelenou - bezpe čné cesty do školy

� zvýšení dopravní bezpečnosti dětí
� podpora šetrné dopravy do školy
� výchova k vnímavosti ke svému okolí a věcem veřejným  

Cíl: 

Grantový a asistenční program
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Sout ěž Cesty m ěsty

Generální partner: Záštita: Partne ři sout ěže :

Od roku 2002 (7 ro čníků):

historie

Od roku 2002 (7 ro čníků):

� hodnoceno 124 dopravních řešení

� 40 odměněno (celkem 1.995.000 K č)

vyhlášení 8. ro čníku                      únor 2009           
uzávěrka p řihlášek                       31. 5. 2009      
slavnostní vyhlášení výsledk ů    17. 9. 2009   

(Krásná Lípa)

2009: základní termíny
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Sout ěž Cesty m ěsty

� přínos řešení pro zvýšení bezpe čnosti provozu   

� komplexnost řešení dopravy  

� inovativnost, originalita řešení              

� celková kvalita ve řejného prostoru, prost ředí

kritéria hodnocení

sout ěžní projekty - typy dopravních řešení sout ěžní projekty - typy dopravních řešení 

2002-2008 

dopravně zklidněné komunikace (23 %)                
regenerace veřejných prostranství (19 %)                 
okružní křižovatky (16 %)                                   
zvýšení bezpečnosti chodců (12 %)                            
komunikace pro cyklisty (11 %)                            
zvýšení bezpečnosti na průtazích obcemi (10 %) 
jednotlivé prvky dopravního zklidňování (8 %)                        
podpora veřejné dopravy (1 %)
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Sout ěž Cesty m ěsty

Příklady sout ěžních projekt ů

Hranice: Regenerace historického jádra

2008: 
prémie 

100.000 Kč

� obnova povrchu; odlišení ploch dle jejich funkce (barevná dlažba)
� chodníky i vozovka ve stejné úrovni 
� jednoznačné vymezení prostoru pro motorovou dopravu (mobiliář: sloupky, 
květinové koše, lavičky, stojany na kola, apod.) 
� zpoplatnění parkování, odstavné parkoviště v pěší dostupnosti od centra
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Sout ěž Cesty m ěsty

Příklady sout ěžních projekt ů

Hranice: Regenerace historického jádra

� zvýšení bezpečnosti
� zkvalitnění veřejných prostor  
� snížení intenzity IAD 

přínos řešení
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Sout ěž Cesty m ěsty

Příklady sout ěžních projekt ů

Letovice: Okružní k řižovatka I/43

2008: 
prémie 

50.000 Kč

� přestavba křižovatky na okružní
� zúžení jízdních pruhů
� střední dělicí pás, cyklostezky 
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Sout ěž Cesty m ěsty

Příklady sout ěžních projekt ů

Letovice: Okružní k řižovatka I/43

� zamezení překračování rychlostního limitu - zvýšení bezpečnosti
� zlepšení plynulosti dopravy

přínos řešení
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Příklady sout ěžních projekt ů

Hlinsko: Rekonstrukce Šafa říkovy ulice

2008: 
prémie 

30.000 Kč

Rekonstrukce komunikace, využití dopravně zklidňujících prvků:
� lokální zúžení komunikace 
� směrové vychýlení jízdních pruhů
� zvýšená plocha křižovatky
� vysazené zelené plochy 
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Sout ěž Cesty m ěsty

Příklady sout ěžních projekt ů

Hlinsko: Rekonstrukce Šafa říkovy ulice

přínos řešení
� zvýšení bezpečnosti chodců
� zklidnění dopravy v obytné čtvrti
� zvýšení počtu parkovacích míst 
� rozšíření zelených ploch v uličním prostoru
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Příklady sout ěžních projekt ů

Olomouc: podpora rozvoje MHD 

2008: cena 
časopisu 

Moderní obec

� vyhrazené pruhy pro MHD            
� systém preference MHD (13 křižovatek)
� vnější a vnitřní informační zařízení (všechna vozidla)
� informační systém na zastávkách (51 zastávek MHD)
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Sout ěž Cesty m ěsty

Internetová databáze Soutěžní projekty 2002-2008

http://www.nadacepartnerstvi.cz/cestymesty
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Internetová 
databáze 

Auto ři sout ěžních projekt ů

Příklady financování sout ěžních projekt ů

Zhotovitelé sout ěžních projekt ů

http://www.nadacepartnerstvi.cz/cestymesty
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Dopravní program – další aktivity

Exkurze 
Dopravní zklid ňování                                                                               
a podpora p ěší a cyklistické dopravy v Berlín ě

http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava
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Na zelenou
grantový program na podporu bezpe čných cest do školy

Cíl projektu Generální partner:

� zvýšit dopravní bezpe čnost d ětí na cest ě do školy
� více dětí dopravujících se do školy p ěšky nebo na kole
� zlepšit pov ědomí d ětí o pravidlech dopravního chování
� zvýšit informovanost o mobilit ě

� podnítit zájem o ve řejné věci
� podpo řit zdravý životní styl

Podstata projektu

Bezpečnostní audit s ú častí ve řejnosti – d ětí a rodi čů
(bezpečnost posuzují krom ě odborník ů i běžní uživatelé komunikace)
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Na zelenou
grantový program na podporu bezpe čných cest do školy

Hlavní výstupy projektu
� mapa dopravn ě nebezpečných míst
� přehled dopravního chování a preferencí žák ů

� dopravn ě inženýrská studie
� drobná opat ření na podporu šetrné mobility (stojany na kola apo d.) 
� spolupráce mezi ob čany a ve řejnou správou

Internetová databáze

http://www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou
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Děkuji Vám za pozornost

Ing. Radek Patrný
Nadace Partnerství/Dopravní program

Krátká 26, 100 00 Praha 10
Tel./fax: 274 816 727

e-mail: radek.patrny@nap.cz
http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava


