
 

Účinnost dodatku: od data schválení ŘO 

DODATEK Č. 3 



 

8.4.1. Opatření CLLD IROP/1 Bezpečné silnice a chodníky pro všechny 

Opatření CLLD IROP/1 

Název Bezpečné silnice a chodníky pro všechny 

Cíl opatření: 

Cílem opatření je zvýšení bezpečnosti dopravy formou realizace bezpečnostních prvků (bezbariérový přístup 
zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu 
osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací apod.) v dopravě a podpora komunikací pro pěší. 

Vymezení opatření ve vazbě na analýzu 

Analýza území a potřeb MAS ORLICKO prokázala potřebu zvyšování dostupnosti a kapacity služeb 
inkluzivního charakteru, a to mimo jiné i v oblasti řešení otázek pohybu osob se sníženou možností orientace 
a pohybu (region bez bariér). Diskuse s cílovými skupinami v území (vozíčkáři, maminky s dětmi, senioři) 
potvrdili nedostatečnou připravenost území jak z pohledu materiálně-technického (stavebně - technické 
provedení a umístění chodníků, využití bezpečnostních prvků v dopravě (bezbariérový přístup zastávek, 
zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, zvýšené křižovatky apod.), dostupnost veřejné bezbariérové 
dopravy, dostupnost služeb a vybavení pro handicapované a seniory), tak z pohledu organizačního (nelogické 
umístění přechodů, údržba chodníků, nesystémové řešení otázky bezbariérové dopravy, atd.).  

/kap. 2.1.7., kap. 2.1.5./ 

Dle dotazníkového šetření v území MAS ORLICKO absentují bezpečnostní prvky v dopravě minimálně v 90 % 
obcích.  

/kap. 2.1.4./ 

V souvislosti s výstavbou rychlostní komunikace R35 a jejich přivaděčů se navýší intenzita dopravy na 
ostatních komunikacích v regionu. S tím vznikne potřeba zvýšit bezpečnost v dopravě. 

/kap. 2.1.4./ 

 

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

3.2.2.  Zvýšení bezpečnosti v dopravě 

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

3.2. Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany kvalitní, bezpečnou a ekologickou dopravu.  

Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

IROP – Investiční priorita 7c prioritní osy 1 

Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů: 

• Bezpečnost  
Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup u zastávek, zvuková a jiná signalizace pro 
nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo 
orientací.  
 

Principy pro určení preferenčních kritérií 

• Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 



Příjemci 

• obce 

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

Omezení příjemců vychází z nastavení jednotlivých podpor v rámci programového rámce IROP v návaznosti 
na efektivní využití disponibilní alokace v souladu s potřebami území. 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

• Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátor OP 

Výstupu: 

7 50 01  Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

Výsledku: 

7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 

 

8.4.2. Opatření CLLD IROP/2 Komplexní podpora cyklistické dopravy 

Opatření CLLD IROP/2 

Název Komplexní podpora cyklistické dopravy 

Cíl opatření: 

Cílem opatření je podpora cyklodopravy v území formou realizace cyklostezek včetně návaznosti na veřejnou 
dopravu. 

Vymezení opatření ve vazbě na analýzu 

Analýza území a potřeb MAS ORLICKO prokázala, že území disponuje velmi slušnou sítí s předpokladem pro 
dobrou cyklistickou dopravu. 

Rozvojem cyklodopravy se nejvíce zabývá koncepce Cyklo & in-line království Orlických hor a Podorlicka 
(zadavatel: Orlické hory a Podorlicko, zpracovatel: OHGS s.r.o., 2012).  

Velmi důležité je více navázat cyklostezky na veřejnou integrovanou dopravu a v neposlední řadě je důležité 
připravit místa s bezpečným uložením jízdního kola. 

Území má všeobecně přijímané a projednané koncepce rozvoje cyklodopravy, včetně přípravné 
dokumentace. Všechny navrhované cyklostezky jsou hluboce odůvodněné a regiony o ně jeví zájem, jak 
vyplývá z projednání. V řadě případů existuje i vyšší stupeň dokumentace a je znám potenciální investor k 
případnému spolufinancování /kap. 2.1.4./. 

Rozvoj ekologické dopravy představuje spolu se snahou o ochranu životního prostředí jeden z důležitých 
prvků trvale udržitelného rozvoje území. Intenzita dopravy v území je přitom v přímé korelaci s kvalitou 
ovzduší, která v území 3 ze 4 ORP v území MAS není dobrá (koncentrace prachových částic PM10 (19,7 ug. 
m-3) je zde významně nad celorepublikový (14,1 ug. m-3) i krajským (9,2 ug. m-3) průměrem. Posílení role 

ekologické dopravy tak představuje žádoucí prvek zlepšení kvality života v území /kap. 2.1.6./. 

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

3.2.3. Rozvoj cyklodopravy  

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

3.2. Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany kvalitní, bezpečnou a ekologickou dopravu. 



Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu 

IROP – Investiční priorita 7c prioritní osy 1 

Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů: 

• Cyklodoprava  

Výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na 
kterých je vyloučená automobilová doprava.  

Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, 
odpočívadel a dopravního značení.  

Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek.  

Podpořeny mohou být cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 

 

Principy pro určení preferenčních kritérií 

• Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS  

Příjemci 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
Omezení příjemců vychází z nastavení jednotlivých podpor v rámci programového rámce IROP v návaznosti 
na efektivní využití disponibilní alokace v souladu s potřebami území. 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

• Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátor OP 

Výstupu: 

7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

Výsledku: 

7 63 10  Podíl cyklistiky na přepravních výkonech  

 


