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Abstrakt

V tejto štúdii sa analyzuje stav a kvalita povrchu ciest v EÚ a vývoj v rámci
vnútroštátnych rozpočtov pre činnosti v oblasti údržby ciest v uplynulých
rokoch, pričom cieľom je preskúmať hospodárske a bezpečnostné dôsledky
nedostatočnej pravidelnej údržby ciest. Autori skúmajú kľúčové príčiny
zaznamenaných zmien a ich následný vplyv na bezpečnosť cestnej premávky;
odporúčajú celý rad opatrení a najlepších postupov s cieľom pomôcť pri
zachovaní bezpečnosti a kvality povrchu ciest v EÚ.
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ZHRNUTIE

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY
Bezpečnosť cestnej premávky v Európe sa v posledných desaťročiach zlepšuje. Počet
smrteľných dopravných nehôd v EÚ-28 predstavoval v roku 2010 takmer 31 500, čo je iba
57 % z 54 949 úmrtí zaznamenaných v roku 2001. K významnému posunu v tomto smere
došlo v rokoch 2008 – 2010, keď sa počet smrteľných dopravných nehôd na cestách
znižoval o 10 % ročne v porovnaní so 4 % ročne v období 2001 – 2007. Napriek značnému
poklesu Európska únia nedosiahla cieľ stanovený v roku 2003, ktorým bolo 50 % zníženie
počtu úmrtí na cestách v rokoch 2001 – 2010.

Popri tomto celkovom poklese počtu úmrtí na cestách treba poznamenať, že:

 Pokles bol dosiahnutý i napriek celkovému nárastu cestnej osobnej dopravy: v
rokoch 1995 – 2011 vzrástol dopyt po cestnej doprave, ktorý sa meria v
osobokilometroch, v celej EÚ v priemere o 1,1 % ročne.

 Situácia medzi jednotlivými členskými štátmi sa výrazne líši. Úmrtnosť v južných a
východných členských štátoch je zvyčajne vyššia než priemer EÚ.

 Pokles úmrtí sa líši v závislosti od účastníkov cestnej premávky: počet smrteľných
úrazov neustále klesá v prípade automobilov (– 45 %), nákladných vozidiel (–
40 %), cyklistov (– 33 %) a chodcov (– 34 %), zatiaľ čo počet smrteľných
dopravných nehôd motocyklistov zostal rovnaký.

 Z predbežných údajov za rok 2013 vyplýva, že počet smrteľných úrazov na cestách
stále klesá, pričom v EÚ bol zaznamenaný celkový počet 26 000 úmrtí. Na základe
predbežných údajov sa počet smrteľných úrazov na cestách v porovnaní s rokom
2012 znížil o 8 %, čomu predchádzal 9 % pokles medzi rokmi 2011 a 2012.

Údaje o cestných dopravných nehodách na európskej úrovni sú zozbierané v CARE,
európskej databáze dopravných nehôd, ktorá obsahuje informácie o úmrtiach alebo
zraneniach v celej EÚ a zhromažďuje údaje, ktoré nemajú dôverný charakter, z členských
štátov EÚ do jednej centrálnej databázy.

Od prijatia 3. európskeho akčného programu bezpečnosti cestnej premávky (ERSAP) EÚ
uznala, že ľudský faktor je najčastejšou príčinou dopravných nehôd na cestách, ale
zanedbateľný nie je ani vplyv stavu a údržby ciest. Keďže vodiči sa môžu a nevyhnutne sa i
budú dopúšťať chýb, podmienky infraštruktúry by sa mali postupne zlepšovať, aby boli
užívatelia účinnejšie chránení pred vlastnými nedostatkami.

VÝDAVKY NA ÚDRŽBU CIEST V EÚ
Zber homogénnych a presných informácií o údržbe ciest a investičných výdavkoch v rámci
jednotlivých členských štátov je zložitý, keďže miera homogénnosti údajov je minimálna. V
rôznych členských štátoch sú cesty spravované rôzne, čím sa zodpovednosť za udržiavanie
rôznych úsekov cestnej siete na prijateľnej úrovni prisudzuje viacerým inštitúciám, ako sú
národné ministerstvá, regionálne alebo miestne orgány. Okrem toho, definícia údržby ciest
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a investičných činností nie je pri porovnaní rôznych vnútroštátnych podmienok vždy jasná,
pričom je problematické presne zistiť, čo sa má v každej z týchto dvoch kategórií
zaznamenať, čo vytvára rozpor v spôsobe, akým sa údaje vykazujú v rôznych členských
štátoch.

S cieľom posúdiť vývoj činností údržby v oblasti cestných prác v EÚ v uplynulých rokoch je
v tejto štúdii zozbieraný súbor údajov o výdavkoch na cesty, ktorý vypracovala OECD/ITF,
údaje o produkcii asfaltu, ktoré poskytlo združenie EAPA, a špecifické informácie o danej
krajine. Zo zozbieraných údajov vyplýva, že úrovne investícií do ciest v EÚ v rokoch 2006 –
2011 zostali pomerne stabilné. Investície do ciest boli najvyššie v roku 2009, ale do roku
2011 klesli o 7,1 %. Pokiaľ ide o úrovne výdavkov na údržbu, z analýzy vyplýva významné
zníženie činností údržby v Taliansku, Írsku, Slovinsku a Španielsku v uplynulých rokoch a
pravdepodobný klesajúci trend aj na Slovensku, vo Fínsku, v Českej republike, Spojenom
kráľovstve, Portugalsku a Maďarsku. Zároveň bolo zaznamenané podľa všetkého i zvýšenie
výdavkov na údržbu vo viacerých členských štátoch EÚ počas rovnakého obdobia: to je
prípad Rakúska, Nemecka, Francúzska, Chorvátska, Litvy, Luxemburska a Poľska.

Dôsledky krízy sú väčšie tam, kde je financovanie cestnej infraštruktúry vo veľkej miere
závislé od vládnych výdavkov, a nie od iných zdrojov financovania (napríklad od
spoplatnenia ciest). Stav verejných financií rôznych členských štátov a prijaté fiškálne a
rozpočtové rozhodnutia viedli k rozdielnym výsledkom.

POSÚDENIE KVALITY POVRCHU CIEST A PLÁNOVANIE ČINNOSTÍ
ÚDRŽBY
Schválením smernice 2008/96/ES bol v EÚ po prvýkrát vytvorený spoločný rámec na
riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry. Táto smernica sa však uplatňuje len na koridory
TEN-T, podlieha v rámci EÚ rôznym výkladom a vykonávaniu a zameriava sa len na
procesné aspekty monitorovania bezpečnosti cestnej premávky.

EÚ sa pokúsila prekonať tieto obmedzenia prostredníctvom týchto výskumných projektov:

 Pilot4safety, v rámci ktorého bol vypracovaný manuál doplnený o súbor najlepších
postupov, ktorý by mohol byť východiskom na vytvorenie komplexného nástroja na
normalizáciu prevádzkových predpisov, ktoré majú vykonávať prevádzkovatelia ciest
a vnútroštátne orgány;

 WhiteRoads, v rámci ktorého boli identifikované „biele miesta“, ktorými sú cestné
úseky pozdĺž siete TEN-T, na ktorých počas obdobia vykonávania štúdie nedošlo k
žiadnym nehodám, a to ani napriek vysokým dopravným tokom, pričom tieto miesta
sa skúmali s cieľom identifikovať kľúčové prvky, ktoré týmto úsekom umožnili
dosiahnuť takú vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky.

Výsledky projektu Whiteroads ukazujú, že dobré konštrukčné riešenie ciest, existencia
primeraných programov údržby, inštalácia spoľahlivého a jednotného systému dopravných
značiek a cestného značenia a vhodného osvetlenia patria medzi kľúčové aspekty, od
ktorých závisí úspech bielych miest. Kontrolný zoznam vypracovaný v rámci projektu
Whiteroads by sa mal považovať za nový nástroj, ktorý dopĺňa bezpečnostné audity a
kontroly stanovené v smernici 2008/96/ES a mohol by sa tiež uplatňovať na ďalšie
príslušné cestné úseky, ktoré nepatria do siete TEN-T.
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Viaceré členské štáty majú dobre zavedený postup monitorovania stavu ciest a prioritizácie
opatrení. V mnohých prípadoch sa však nevzťahuje na miestne ani mestské cesty. Ak sa
činnosti údržby ciest vykonávajú v súlade s výsledkami procesu monitorovania, pravidlá
stanovovania priorít závisia od spôsobu, akým sa posudzujú výstupy.

SOCIÁLNO-HOSPODÁRSKE DÔSLEDKY ÚDRŽBY CIEST
Výdavky na údržbu ciest majú tiež značné sociálno-hospodárske dôsledky. Skrátenie času
potrebného na cestovanie súvisiace s včasnou údržbou je jednou z najuznávanejších
hospodárskych výhod údržby ciest. Existujú aj dôkazy o sociálnych nákladoch spojených s
dopravnými nehodami na cestách, ktoré boli vyčíslené v štúdiách vo Francúzsku, v Litve a
Holandsku. Štúdie, ktoré boli zamerané na vyčíslenie rozsiahlych hospodárskych dôsledkov
činností údržby ciest naznačujú, že zníženie výdavkov na údržbu ciest môže ovplyvniť širšiu
ekonomiku v rozmedzí 100 – 250 %.

KĽÚČOVÉ ZISTENIA A ODPORÚČANIA
Na základe budúcich rokovaní EP o iniciatívach, ktoré sa majú prijať na úrovni EÚ s cieľom
pomôcť zachovať bezpečnosť a kvalitu povrchu ciest a porovnať možné negatívne dôsledky
spôsobené znížením výdavkov na činnosti údržby ciest v dôsledku hospodárskeho poklesu,
by sa mali zohľadniť tieto opatrenia:

 v prebiehajúcej revízii smernice 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej
infraštruktúry z 19. novembra 2008 bude dôležité podporiť zavedenie zmien, ktoré
umožňujú jednotnejšie uplatňovanie v celej EÚ a rozširujú technický a geografický
rozsah pôsobnosti smernice;

 vyzvať Komisiu, aby: navrhla rozšírenie skúseností získaných prostredníctvom projektu
Whiteroads na ďalšie kategórie ciest a využila výsledky hodnotenia bielych miest na
zlepšenie bilancie bezpečnosti v najnebezpečnejších úsekoch; podporila šírenie
kontrolného zoznamu, ktorý je podobný zoznamom, ktoré boli vypracované v rámci
projektu Whiteroads, ako nového nástroja, ktorý dopĺňa bezpečnostné audity a
kontroly stanovené v smernici 2008/96/ES; nabádala na ich uplatňovanie na cestné
úseky mimo siete TEN-T;

 stanovila činnosti a opatrenia, ktoré by sa mohli zameriavať namiestne a mestské
cesty, ktoré vykazujú najvyššie bezpečnostné riziká a v niektorých krajinách sú
konfrontované s mimoriadne výrazným obmedzením činností údržby;

 pomohla pri šírení osvedčených postupov, ktoré zaviedli viaceré členské štáty EÚ a
ktoré by mohli pomôcť zlepšiť nákladovú účinnosť opatrení týkajúcich sa údržby ciest v
celej EÚ.


