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Abstrakt

Tato studie analyzuje stav a kvalitu povrchu vozovek v EU a také tendence
v oblasti rozpočtů členských států na údržbu pozemních komunikací
zaznamenané v posledních letech. Jejím cílem je přezkoumat ekonomické a
bezpečnostní dopady absence pravidelné údržby pozemních komunikací. Autoři
studie zkoumají hlavní příčiny zjištěných rozdílů a jejich důsledky pro
bezpečnost silničního provozu. Doporučují řadu opatření a osvědčených postupů,
které mohou přispět k zachování bezpečnosti a kvality povrchu vozovek v EU.
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SHRNUTÍ

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Bezpečnost silničního provozu se v Evropě v posledních desetiletích zvyšuje. Při dopravních
nehodách zemřelo v EU-28 v roce 2010 téměř 31 500 osob, což představuje pouze 57 %
z 54 949 úmrtí na silnicích v roce 2001. K významnému snížení úmrtnosti na silnicích došlo
zejména mezi lety 2008 a 2010, kdy počet úmrtí při dopravních nehodách klesal v průměru
o 10 % ročně, zatímco v letech 2001 až 2007 klesal průměrně o 4 % ročně. Navzdory
tomuto podstatnému poklesu nedosáhla EU svého cíle stanoveného v roce 2003, tedy
snížení počtu úmrtí na silnicích o 50 % mezi lety 2001 a 2010.

Kromě toho, že došlo k celkovému poklesu úmrtnosti na silnicích, je důležité zmínit, že:

 Tohoto poklesu bylo dosaženo navzdory celkovému nárůstu silniční osobní přepravy:
mezi lety 1995 a 2011 rostla poptávka po silniční přepravě v EU průměrně o 1,1 %
ročně, měřeno v osobokilometrech.

 Situace v jednotlivých členských státech se značně liší. Úmrtnost na silnicích
v členských státech jižní a východní Evropy většinou překračuje průměr EU.

 Míra poklesu počtu úmrtí na silnicích je různá u různých účastníků silničního
provozu: stabilně klesá počet úmrtí při dopravních nehodách s účastí osobních
automobilů (-45 %), nákladních automobilů (-40 %), cyklistů (-33 %) a chodců (-
34 %), zatímco počet úmrtí při nehodách s účastí motocyklů zůstává přibližně
stejný.

 Předběžné údaje pro rok 2013 ukazují, že počet úmrtí při dopravních nehodách
i nadále klesá – na silnicích EU bylo v tomto roce zaznamenáno 26 000 úmrtí. Podle
předběžných odhadů se jejich počet ve srovnání s rokem 2012 snížil o 8 %, přičemž
mezi lety 2011 a 2012 poklesl o 9 %.

Údaje o silničních dopravních nehodách na evropské úrovni jsou shromažďovány
v Evropské databázi silniční nehodovosti (CARE), která obsahuje informace o úmrtích
a zraněních na silnicích v EU a sdružuje údaje, které nejsou považovány za důvěrné,
pocházející z jednotlivých členských států EU.

Po přijetí třetího akčního programu bezpečnosti silničního provozu (ERSAP) EU
konstatovala, že nejčastější příčinou dopravních nehod je lidská chyba, nicméně vliv
silničních podmínek a údržby vozovky rovněž není zanedbatelný. Vzhledem k tomu, že se
nelze vyhnout tomu, aby se řidiči dopouštěli chyb, je třeba postupně zlepšit infrastrukturní
podmínky tak, aby účastníci silničního provozu byli proti vlastním chybám lépe chráněni.

VÝDAJE NA ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V EU

Shromáždit jednotné a přesné údaje o údržbě pozemních komunikací a o investičních
výdajích v jednotlivých členských státech je náročný úkol, protože míra homogenity údajů
je minimální. Pozemní komunikace jsou v různých členských státech spravovány různými
způsoby a za udržování různých úseků silniční sítě ve stavu splňujícím přijatelné standardy
odpovídají různé orgány, jako například vnitrostátní ministerstva a orgány regionální či
místní správy. Kromě toho, pokud srovnáváme různé vnitrostátní kontexty, definice údržby
pozemních komunikací a investičních aktivit není vždy jednoznačná. Z tohoto důvodu může
být problematické přesně určit, co lze zařadit do které z uvedených dvou kategorií, což
vede k nesrovnalostem ve vykazování údajů mezi jednotlivými členskými státy.
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Za účelem vyhodnocení vývoje údržbových prací na pozemních komunikacích v EU
provedených v posledních letech tato studie analyzuje soubor údajů OECD/ITF týkajících se
výdajů na pozemní komunikace, údaje o výrobě asfaltu poskytnuté Evropskou asociací pro
asfaltové vozovky (EAPA) a specifické údaje týkající se jednotlivých členských států.
Shromážděné údaje ukazují, že investice do pozemních komunikací byly v EU mezi lety
2006 a 2011 poměrně stabilní. Investice do pozemních komunikací byly nejvyšší v roce
2009 a poté do roku 2011 poklesly o 7,1 %. Z analýzy výdajů na údržbu pozemních
komunikací vyplývá, že v posledních letech došlo k jejich významnému snížení v Itálii,
Irsku, Slovinsku a Španělsku. Sestupný vývoj je patrný také na Slovensku, ve Finsku, v
České republice, ve Spojeném království, v Portugalsku a Maďarsku. V řadě členských států
EU však byl ve stejném období naopak zaznamenán nárůst výdajů na údržbu pozemních
komunikací: to je případ Rakouska, Německa, Francie, Chorvatska, Litvy, Lucemburska a
Polska.

Dopad krize byl citelnější v členských státech, kde je financování silniční infrastruktury ve
vysoké míře závislé na veřejných výdajích a v menší míře na jiných zdrojích financování
(např. mýtné systémy). Vzhledem k různému stavu veřejných financí a k různým fiskálním
a rozpočtovým rozhodnutím se situace v jednotlivých členských státech liší.

HODNOCENÍ KVALITY POVRCHU VOZOVEK A PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBOVÝCH
PRACÍ

S přijetím směrnice 2008/96/ES v EU poprvé v historii vznikl společný rámec řízení
bezpečnosti silniční infrastruktury. Tato směrnice se však vztahuje pouze na koridory
transevropské silniční sítě, v jednotlivých členských státech je vykládána a prováděna
různými způsoby a zabývá se pouze procedurálními aspekty dohledu nad bezpečností
silničního provozu.

EU se pokusila tato omezení překonat prostřednictvím následujících výzkumných projektů:

 Pilot4safety – v rámci tohoto projektu vznikl manuál doplněný o soubor osvědčených
postupů; tyto dokumenty by mohly být výchozím bodem pro vývoj komplexního
nástroje standardizujícího operační pokyny pro správce silnic a vnitrostátní orgány.

 Projekt WhiteRoads vymezuje tzv. „bílá místa“, tedy úseky transevropské silniční
sítě, na nichž ve zkoumaném období navzdory silnému provozu nedošlo k žádné
dopravní nehodě. Autoři studie tato místa dále zkoumali a snažili se určit, jaké jsou
hlavní vlastnosti těchto úseků vyznačujících se vysokou úrovní bezpečnosti silničního
provozu.

Výsledky projektu WhiteRoads ukazují, že nejdůležitějšími faktory, díky nimž jsou tato
místa bezpečná, jsou: správná konstrukce silnic, vhodné programy údržby, spolehlivé
a jednotné dopravní značení a vhodné osvětlení. Kontrolní seznam vypracovaný v rámci
projektu WhiteRoads by měl být považován za nový, doplňkový nástroj k auditům
bezpečnosti silničního provozu a bezpečnostním inspekcím stanoveným směrnicí
2008/96/ES a mohl by být uplatňován nejen na silnice, které jsou součástí transevropské
silniční sítě, ale i na jiné důležité úseky pozemních komunikací.

Některé členské státy mají zavedené postupy sledování silničních podmínek a určování
priorit při zasahování. Ty se však v mnoha případech nevztahují na místní a městské
komunikace. Tam, kde se údržba pozemních komunikací provádí na základě výsledků
monitorovacího procesu, závisejí pravidla stanovení priorit na způsobu hodnocení výsledků.
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SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ DŮSLEDKY ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Výdaje na údržbu pozemních komunikací mají významné širší sociálně-ekonomické dopady.
Zkrácení doby cestování díky včasné údržbě vozovek patří k obecně nejuznávanějším
ekonomickým přínosům údržby pozemních komunikací. Je rovněž doloženo, že dopravní
nehody jsou spojeny se sociálními náklady. Vyčíslením těchto nákladů se zabývají studie
realizované ve Francii, Litvě a Nizozemsku. Ze studií, které se snaží vyčíslit širší
ekonomické dopady údržby pozemních komunikací, vyplývá, že snížení výdajů na údržbu
vozovek může mít na širší ekonomiku dopad v rozmezí 100–250 %.

HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Při budoucích rozpravách v Evropském parlamentu ohledně iniciativ, které by EU měla
učinit za účelem zachování bezpečnosti a kvality povrchů vozovek a za účelem zamezení
potenciálním negativním dopadům škrtů ve výdajích na údržbu pozemních komunikací, ke
kterým dochází v důsledku hospodářského poklesu, by měly být zohledněny následující
kroky:

 V rámci probíhající revize směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční
infrastruktury ze dne 19. listopadu 2008 bude důležité podpořit zavedení změn, které
umožní jednotnější uplatňování této směrnice v EU a rozšířit technickou a zeměpisnou
působnost uplatňování této směrnice.

 Vyzvat Komisi, aby: navrhla rozšíření uplatňování zkušeností získaných při provádění
projektu WhiteRoads také na další kategorie pozemních komunikací a využila
výsledky hodnocení bílých míst ke zvýšení bezpečnosti provozu na nejnebezpečnějších
úsecích; podpořila šíření kontrolního seznamu podobného těm, které byly
vypracovány v rámci projektu WhiteRoads, jako nového, doplňkového nástroje
k auditům bezpečnosti silničního provozu a bezpečnostním inspekcím stanoveným
směrnicí 2008/96/ES a pobízela k uplatňování takovýchto kontrolních seznamů na
úseky nepatřící do transevropské silniční sítě.

 Vymezit kroky a opatření zaměřené na místní a městské komunikace, které se
vyznačují nejvyšší mírou bezpečnostního rizika a které jsou v některých zemích
předmětem největších omezení údržbových prací.

 Napomáhat šíření osvědčených postupů, které zavedly některé členské státy EU
a které mohou přispět ke zvýšení nákladové efektivnosti údržby pozemních komunikací
v celé EU.


