
                               Popis podporovaných aktivit 

                  Opatření: Bezpečnost a udržitelnost dopravy 

 

V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Terminály a parkovací systémy“, „Telematika 

pro veřejnou dopravu“, „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“, „Bezpečnost dopravy“ a „Cyklodoprava“. 

Jeden žadatel může předložit více žádostí o podporu. 

 

Aktivita: Terminály a parkovací systémy 

Podpora může být poskytnuta na: 

• Rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné 

dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle 

ČSN 73 6425-2 

• Rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systému P+R(Park and Ride/  

Zaparkuj a jeď – parkovací systém), K+R( Kiss and Ride/ Polib a jeď – parkovací systém) a B+R( 

Bike and Ride/Přijeď na kole a jeď – parkovací systém) jako prvků podporujících 

multimodalitu 

• Rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+G(Park and Go/ 

Zaparkuj a jdi – parkovací systém) jako prvků podporujících multimodalitu, který vyvolá 

v přímé vazbě vznik nové pěší zóny nahrazující uliční prostor původně přístupný 

automobilové dopravě. 

Není možná kombinace uvedených aktivit v jedné žádosti o podporu. Je možná realizace souvisejících 

prvků zvyšujících bezpečnost dopravy ( např.  bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, 

prvky inteligentních dopravních systémů), telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační 

systémy pro cestující) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na 

životní prostředí ( např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci 

nebo výstavbě terminálu či samostatného parkovacího systému. 

Terminálem se rozumí přestupní uzel veřejné dopravy. Přestupní uzel je místo, ve kterém je 

cestujícím umožněn přestup mezi více než dvěma linkami pro jeden směr jízdy nebo mezi různými 

druhy veřejné dopravy. Terminálem je také přestupní uzel složený ze dvou nebo více oddělených 

částí, mezi kterými existuje přímé propojení bezbariérovou komunikací pro pěší, případně 

bezbariérovou komunikací pro pěší s přechodem pro chodce o délce max. 200 m. 

Samostatný parkovací systém je takový parkovací systém, který není součástí projektu terminálu 

v IROP a nezahrnuje infrastrukturu pro veřejnou dopravu(nezahrnuje zastávky ve stávajícím 

terminálu, stávající stanici, stávající samostatnou zastávku, na kterou je vázán, apod.) 

Pojem rekonstrukce/modernizace terminálu nebo parkovacího systému zahrnuje stavební úpravy 

přestupního uzlu, parkoviště nebo parkovacího domu, jimiž dochází minimálně k přestavbě zemního 

tělesa nebo konstrukčních vrstev komunikací a zpevněných ploch pro vozidla a chodce (cestující) a 

jejichž výsledkem je zachování nebo navýšení kapacity terminálu nebo parkovacího systému. 

Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a technickými normami (zejména 



vyhláškou č. 294/2015 Sb., vyhláškou č.398/2009 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 

73 6425-2, ČSN 73 6425-1, ČSN 73 6056, ČSN EN 13 201, TP 170, TKP Kapitola 15). 

 

Aktivita: Telematika pro veřejnou dopravu 

Podpora může být poskytnuta na: 

• Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné 

dopravy 

• Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy 

a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy 

• Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné 

dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních 

informačních a zákaznických centrech včetně dopravních informačních a zákaznických center 

provozovaných elektronicky 

• Zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě 

cestujících 

• Zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných 

služeb v přepravě cestujících 

• Přičemž je možná i libovolná kombinace výše uvedených aktivit 

Způsobilé výdaje: 

• Pořízení drobného hmotného majetku – HW – výpočetní IT technika, jiné telematické 

vybavení (pro sledovací, řídící, dispečerské, informační, odbavovací, platební systémy), 

související konstrukční prvky 

• Pořízení drobného nehmotného majetku – SW- běžné aplikace počítačového software včetně 

databází, individuálně vyvinutý software, firmware, jiné telematické aplikace (pro sledovací, 

řídicí, dispečerské, informační, odbavovací, platební systémy) 

• Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW – výpočetní IT technika, jiné telematické 

vybavení (pro sledovací, řídicí, dispečerské, informační, odbavovací platební systémy), 

související konstrukční prvky 

• Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW – běžné aplikace počítačového software 

včetně databází, individuálně vyvinutý software, jiné telematické aplikace (pro sledovací, 

řídicí, dispečerské, informační, odbavovací, platební systémy) 

• Výdaje na realizaci označníků inteligentních zastávek a dalších konstrukčních prvků 

telematického vybavení 

• Výdaje na stavební úpravy bezprostředně související s realizací projektu – adaptace 

stávajících prostor budov pro umístění centrálního HW telematického systému, stavební a 

stavebně montážní práce při realizaci konstrukčních prvků telematického vybavení, instalace 

elektrických rozvodů a zařízení, související kompletační a dokončovací práce 

 

 

Aktivita: Nízkoemisní a bezemisní vozidla 



Hlavní podporovanou aktivitou je pořízení majetku – nízkoemisních a bezemisních vozidel pro 

veřejnou dopravu: 

• Nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby 

v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu 

EURO 6 

• Nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby 

v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík 

• Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění 

dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících  

• Přičemž je možná i libovolná kombinace výše uvedených aktivit 

Nákup silničních nízkoemisních vozidel, silničních bezemisních vozidel nebo bezemisních drážních 

vozidel pro veřejnou dopravu může být realizován jak za účelem nahrazení stávajících vozidel, tak za 

účelem rozšíření vozového parku žadatele. S ohledem na povinnost přispívat k eliminaci negativních 

vlivů dopravy na životní prostředí není možné v projektu pořídit nízkoemisní vozidla jako náhradu 

stávajících bezemisních vozidel. 

 

Aktivita: Bezpečnost dopravy 

Podpora může být poskytnuta na: 

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II., a III. třídy a místních 

komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a 

místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 

včetně přechodů pro chodce a míst pro přechází. (Pozn. Žadatel ve Studii proveditelnosti 

popíše soulad s hlavní podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, 

především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace) 

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám 

veřejné hromadné dopravy 

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a 

III. třídy místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro 

pěší 

• Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy 

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

osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) 

• Je možná realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů 

na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, 

modernizaci nebo výstavbě chodníků, bezbariérových komunikací, podchodů nebo lávek 

nebo prvků zvyšujících bezpečnost dopravy 

Pojem rekonstrukce/modernizace komunikace pro pěší 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. 

Rekonstrukce/modernizace se rovněž týká stavebních úprav mostních objektů. Technické řešení musí 

být v souladu s platnou legislativou a technickými normami (zejména vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 

73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13 201, TP 179, TP 170, TP 103, TP 218, TKP Kapitola 15). 



 

Aktivita: Cyklodoprava 

Podpora může být poskytnuta na: 

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro 

cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, 

C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro 

cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značení 

C8a,b, C9a,b, nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 

• Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a 

místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových 

koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících 

k dopravě do zaměstnání, škol a za službami 

• Je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní 

kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizace negativních vlivů na životní 

prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost 

cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), vždy 

při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniové 

opatření pro cyklisty 

Je možná kombinace uvedených aktivit. 

Pojem rekonstrukce/modernizace komunikace pro cyklisty 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. 

Rekonstrukce/modernizace se rovněž týká stavebních úprav mostních objektů. Technické řešení musí 

být v souladu s platnou legislativou a technickými normami (zejména vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 

73 6110, ČSN 73 6101, ČSN EN 13 201, TP 179, TP 170, TP 103, TP 218, TKP Kapitola 15). 

Zahrnuje-li projekt více samostatných řešení, musí být zaměření každé z izolovaných částí projektu 

v souladu s hlavními podporovanými aktivitami v aktivitě SC 1.2 „Cyklodoprava“, např. nelze 

realizovat samostatnou stezku pro cyklisty v jedné části města a pouze stojany na jízdní kola v jiné 

části města. 

 

 

 

 

 

 


