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Výzva 53. Bezpečnost dopravy 

 

1. Pokud chce žadatel dělat dvě aktivity, např. chodník a cyklostezku, musí podat 2 projekty 

odděleně? 

Obecně ano, v případě samostatného chodníku a samostatné cyklostezky by se mělo jednat o 2 projekty. 

V případě vhodně zvoleného společného řešení je možné komunikaci pro pěší i komunikaci pro cyklisty 

navrhnout v jednom komplexním projektu, a to především v aktivitě Bezpečnost dopravy, případně v 

aktivitě Cyklodoprava. 

2. Je možné v projektu řešit opravy chodníků? 

Oprava komunikací nepatří mezi podporované aktivity. Rekonstrukcí/modernizací musí dojít ke 

kvalitativnímu zlepšení technických parametrů chodníků. Rekonstrukce/modernizace zahrnuje stavební 

úpravy stávající komunikace spojené s přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev komunikace, 

jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového vedení nebo šířkového uspořádání komunikace, a tyto 

úpravy musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami – zejména vyhláškou č. 398/2009 

Sb. 

3. Jakým způsobem se určují způsobilé výdaje na konstrukční vrstvy cyklostezky? Např. je možné 

navrhnout zesílenou konstrukci vozovky, aby byla realizace vhodná i na přejezd zemědělské 

techniky? 

I výdaje na zesílené konstrukční vrstvy cyklostezky jsou považovány za způsobilé. 

4. Pokud jsou náklady na projektovou dokumentaci větší, než je způsobilé z IROP, dají se 

náklady dělit poměrově? Pokud ano, jakým způsobem? 

Pokud se jedná o jeden projekt s řešením jedné infrastruktury a část projektu je způsobilá a část 

nezpůsobilá (např. z důvodu limitů, nezpůsobilých doprovodných výdajů apod.), tak výdaje na celou 

projektovou dokumentaci lze považovat za způsobilé. Pokud by projektová  dokumentace řešila 

infrastrukturu ve dvou lokalitách a předmětem projektu v IROP by byla pouze jedna lokalita, tak tam 

zůstávají náklady na projektovou dokumentaci způsobilé poměrově pouze z jedné části. 

5.- Je možné udělat cyklostezku přestavbou místní komunikace, konkrétně přestavbou tělesa (je 

tam rozbitý asfalt), které se použije jako podklad? 

V souladu s výzvou a specifickými pravidly se jedná o výstavbu nové cyklostezky – v trase, kde byla 

původně místní komunikace – tj. o podporovanou aktivitu. Nejedná se o rekonstrukci místní komunikace 

– ta by byla nezpůsobilá. 

6. – Může být způsobilé i vybudování cyklostezky z původní polní cesty? 
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Pokud se jedná původně o polní cestu a po realizaci vznikne nová cyklostezka s řádným značením, tak je 

to způsobilé. Pokud je záměr pouze rekonstruovat polní cestu, tak to je nezpůsobilé. 

7. Když by někdo chtěl z důvodu bezpečnosti realizovat stezku pro pěší i pro cyklodopravu, je to 

možné? A zároveň je nutné zdůvodňovat tuto realizaci dopravou do zaměstnání, škol a za 

službami? 

Je možné realizovat společnou stezku pro pěší a cyklisty v rámci Bezpečnosti dopravy i Cyklodopravy, je 

to na promyšlení žadatele, kam to zaměří a kde jsou pro něj lepší podmínky z hlediska způsobilosti výdajů 

apod. Zdůvodnění by mělo odpovídat té primární aktivitě, takže např. pokud je projekt navržen v rámci 

aktivity Bezpečnost dopravy, odůvodnění se bude vztahovat k podpoře bezpečnosti dopravy, takže 

odůvodnění k Cyklodopravě týkající se dopravy do zaměstnání, škol a za službami již není nutné. 

8. Upravuje dokumentace ŘO podmínky na šířku a tloušťku nové cyklostezky? 

Pravidla způsobilých výdajů výzvy ŘO nestanovují rozmezí tloušťky ani šířky nové cyklostezky. U 

každého projektu se ale bude ověřovat efektivnost a hospodárnost. Každé řešení samozřejmě musí 

respektovat platné technické normy. 

9. Část cesty je dle pasportu místních komunikací vedena jako místní komunikace, je zájem tam 

vytvořit cyklostezku. Je to možné? 

Tento dotaz není pro ŘO, je nutné se informovat u obce. Cyklostezka podpořená z IROP může být v trase 

původně místní komunikace pro motorovou dopravu. 

10. – Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy 

(bezpečnostní opatření realizovatelná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné 

osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů). Lze blíže specifikovat, co je myšleno pod 

uvedenou hlavní aktivitou?  Lze samostatně žádat na tyto uvedené hlavní aktivity? 

Kap. 3.4.5 Specifických pravidel 53. výzvy: Výdaje na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost pěší 

dopravy – bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráz (vychýlení jízdního 

pruhu, zúžení komunikace, dělicí ostrůvky, vysazené plochy na vjezdech do křižovatky, úpravy povrchu 

a tvaru křižovatek, zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky, zvýrazňující dopravní značení 

včetně liniových opatření pro cyklisty, zvýrazňující dopravní zařízení a optické prvky, zpomalovací prahy, 

polštáře a zvýšené plochy, svodidla v nebezpečných úsecích, prvky aktivní bezpečnosti v blízkosti 

přechodů pro chodce a související telematika, přístroje na měření rychlosti a tabule informující o rychlosti 

vozidla), 

veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace, světelné 

signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce nebo samostatného přechodu pro 

chodce s přejezdem pro cyklisty. 

ANO, ve vazbě na zvýšení bezpečnosti pěší dopravy (konkrétní zdůvodnění ve studii proveditelnosti), 

zajištění udržitelnosti projektu (popis zajištění vlastnických nebo jiných práv k pozemkům, dotčeným 

stavbou, v období udržitelnosti ve studii proveditelnosti), a především – doložení Karty souladu projektu 

popisující splnění všech 3 principů udržitelné mobility! 
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11. Jsou způsobilé: 

a) barevné povrchy vozovek s vysokými protismykovými vlastnostmi (bezpečnostní 

protismysková úprava)? 

ANO, ve vazbě na zvýšení bezpečnosti pěší dopravy (konkrétní zdůvodnění ve studii proveditelnosti), 

zajištění udržitelnosti projektu (popis zajištění vlastnických nebo jiných práv k pozemkům, dotčeným 

stavbou, v období udržitelnosti ve studii proveditelnosti), a především – doložení Karty souladu projektu 

popisující splnění všech 3 principů udržitelné mobility! 

b) Svislé a vodorovné dopravní značení doplněné zdůrazňujícími prvky – brzdné pásy – nastříkané k 

přechodům pro chodce, realizace tzv. 3D, reflexní značky zdůrazněné LED diodami (střídavé blikání) 

– např. LED solární systém na ochranu chodců na přechodech přechodů, zapuštěná svítidla LED do 

přechodů pro chodce. 

ANO (viz odpověď výše). 

c)  Komplexní modernizace přechodů pro chodce na tzv. přechody 3. generace – zvyšování dopravní 

bezpečnosti chodců pomocí zapuštěného LED návěstidla, dopravní značky přechodu pro chodce s 

blikačem a systémem aktivní detekce chodce, samostatné pořízení dynamického zpomalovacího 

semaforu vč. zákresu „stop čáry“ na vozovce Např. http://www.dynamickysemafor.cz/princip-

svideodetekci.php, chodecký zpomalovací semafor. 

ANO (viz odpověď výše). 

d)  Zpomalovací přejezdové pásy/prahy, retardéry z gumy, zpomalovací přejezdové knoflíky na 

cesty. 

ANO (viz odpověď výše). 

e) Figuríny policistů. 

NE. 

12. Jaký je rozdíl mezi zařízením staveniště a přípravou staveniště? 

Zařízení staveniště je zázemí pro zhotovitele stavby a výdaje na jeho zřízení, provoz a odstranění jsou 

nezpůsobilými výdaji. 

Pod přípravu staveniště spadají stavební objekty řady 000, zahrnující  například kácení dřevin či skrývku 

ornice. Výdaje na přípravu staveniště jsou způsobilými výdaji na hlavní aktivity projektu. 

13. Je nutný audit bezpečnosti u projektu v aktivitě „Cyklodoprava“? 

Audit bezpečnosti není nutné v aktivitě „Cyklodoprava“ zpracovávat. 
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14. Na co musí být v aktivitě „Bezpečnost dopravy“ zpracován audit bezpečnosti? 

Audit bezpečnosti, jehož předkládaným výstupem je Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní 

komunikace, musí být, v souladu s metodikou schválenou Ministerstvem dopravy, zpracován pro fázi 

plánování pozemní komunikace, tj. na projektovou dokumentaci stavby (pro fázi 2 dle uvedené metodiky). 

Bližší informace k metodice/auditu bezpečnosti naleznete např. na adrese http://www.audit-

bezpecnosti.cz     

15. Kdo může vytvořit povinnou přílohu žádosti Karta souladu projektu s principy udržitelné 

mobility? 

ŘO IROP nestanovuje žádné požadavky na zpracovatele Karty souladu projektu s principy udržitelné 

městské mobility. 

16. Příloha Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility: Které koncepce jsou 

relevantní v souvislosti s kartou souladu?  

Všechny typy koncepcí jsou vyjmenovány ve vzoru Karty souladu, která je součástí pravidel výzvy. Např. 

se jedná o dopravní strategie regionu (kraje, města). Z hlediska potřeb MAS budou vhodné také územní 

plány, které zahrnují vlastní koncepci dopravní infrastruktury, a bude možné na základě nich projekty 

zdůvodnit. Koncepcí není strategie CLLD. Musí se jednat o dopravní strategii, která řeší samostatnou 

strategii dopravní infrastruktury. 

17. Je možné žádat o podporu pro projekt, který v části nesplňuje bezbariérové požadavky, ale 

na takové řešení je vydaná výjimka? 

Žádost je možné předložit, ke stavebnímu povolení je nutné přiložit výjimku vydanou speciálním 

stavebním úřadem v souladu s §14 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

18. Budou způsobilé výdaje na výkup nemovitosti podmiňující výstavbu – domu sahajícího 

částečně do trasy chodníku? 

Způsobilá bude pouze poměrná část výdajů na výkup – část ceny nemovitosti odpovídající její části přímo 

dotčené stavbou. 

19. Chodník bude v místě stávajícího silničního příkopu. Jsou způsobilé výdaje na zatrubnění? 

Jedná se o vyvolanou investici, která spadá do vedlejších způsobilých výdajů. Limit na ně je max. 15 % z 

celkových způsobilých výdajů projektu. 

20. Budou způsobilé náklady na vybudování veřejného osvětlení na opačné straně silnice, než 

je řešený chodník, když jím bude zajištěno také osvětlení tohoto chodníku? 

V případě, že budou dodrženy požadované technické normy a bude zajištěno osvětlení komunikace pro 

pěší, která je hlavní náplní projektu, je takové řešení možné a výdaje budou způsobilé. 

http://www.audit-bezpecnosti.cz/
http://www.audit-bezpecnosti.cz/
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21. Mohou být výdaje na vlastní sčítání dopravy nárokovány jako způsobilé? 

Výdaje na vlastní sčítání dopravy v souladu s TP 189 (technické podmínky Ministerstva dopravy) jsou 

způsobilé jako součást výdajů na zpracování studie proveditelnosti. 

22. Pokud bude cyklostezka vedena po bývalé polní cestě, může být využívána pro občasný pojezd 

zemědělské techniky? 

Zamýšlí-li žadatel na části úseku komunikace pro cyklisty upravit provoz ve smyslu § 77 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, udělením výjimky 

ze zákazu vjezdu motorových vozidel na nemotoristickou komunikaci, musí ve studii proveditelnosti 

popsat rozsah uvažované výjimky (samozřejmě za předpokladu zachování bezpečnosti provozu na 

cyklostezce). Příjemce dotace je povinen zachovat výstupy projektu (cyklostezku v řádném stavu) po 

celou dobu udržitelnosti projektu. 

23. Je pravda, že v hlavních podporovaných aktivitách je i výsadba zeleně, takže se žadatel 

nemusí vejít do limitu 15 % celkových způsobilých výdajů? 

Ano, výsadba zeleně (vegetační úpravy) je součástí hlavních podporovaných aktivit a výdaje se 

nezapočítávají do limitu 15 % na vedlejší aktivity. 

24. Pokud projekt spadá pod aktivitu rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových 

komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy (VHD), jaká pozemní komunikace 

je dotčenou pozemní komunikací? 

Dotčenou pozemní komunikací je silnice nebo místní komunikace, na které je zastávka umístěná. 

25. Jsou způsobilé výdaje na vynětí ze zemědělského půdního fondu? 

Výdaje na vynětí ze zemědělského půdního fondu bezprostředně související s projektem jsou způsobilými 

výdaji na vedlejší aktivity projektu. 

26.Jsou způsobilými výdaje na herní prvky na odpočívadlech u cyklostezky? 

Výdaje na herní prvky u cyklostezky jsou nezpůsobilé. 

27. Může být komunikace pro pěší k zastávce veřejné hromadné dopravy (VHD) napojena na již 

hotový chodník vedoucí až k té zastávce? 

V rámci hlavní podporované aktivity „přístup k zastávkám“ musí projekt vždy řešit komunikaci 

bezprostředně k zastávce. 

28. Je z hlediska IROP způsobilý níže popsaný Systém Aktivního Snižování Rychlosti? 

Systém Aktivního Snižování Rychlosti (Actibump) představuje multifunkční, programovatelné a 

záznamové stavebně technické zařízení vytvářející krátkou umělou nerovnost na vozovce v okamžiku 
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přejezdu vozidla, a to pouze těm vozidlům, která překračují nejvyšší dovolenou rychlost. Principem 

funkčnosti Actibump je dynamické vytvoření zpomalovací umělé nerovnosti v okamžiku porušení dopravní 

předpisů a související psychologický efekt z jejího přejetí. Zároveň funguje i pozitivní psychologický efekt 

při opakovaném průjezdu zabezpečené oblast. Vozidla dodržující stanovený rychlostní limit v chráněném 

úseku Actibump převede plynule bez aktivace a vytvoření umělé nerovnosti. Systém se primárně používá 

k ochraně chodců na přechodech, k ochraně křížení s cyklostezkami, atd. Počet vozidel porušujících 

rychlost po instalaci SASR dle grafu prokazatelně poklesl z cca 80% na 20%. 

 

Výdaje na popsaný systém aktivního snižování rychlosti v rámci aktivity Bezpečnost dopravy lze 

považovat za způsobilé – jako „bezpečnostní opatření realizované na silnici, místní komunikaci nebo 

dráze“. 

 

Projekt, jehož součástí takové opatření bude, musí splňovat všechny požadavky stanovené ve výzvě IROP 

č. 53 – z nich můžeme zdůraznit mimo jiné vazbu na zvýšení bezpečnosti pěší dopravy (konkrétní 

zdůvodnění ve studii proveditelnosti), zajištění udržitelnosti projektu (popis zajištění vlastnických nebo 

jiných práv k pozemkům, dotčeným stavbou, v období udržitelnosti ve studii proveditelnosti), projekt 

bude mít charakter stavby/stavebních úprav (doloží projektovou dokumentaci stavby, položkový rozpočet 

stavby) a doloží Kartu souladu projektu popisující splnění všech 3 principů udržitelné mobility. 

 


