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Abstrakt 

Tato studie analyzuje problematiku delších a těžších nákladních vozidel (LHV) a 

možný dopad používání těchto tzv. megatrucků, pokud by byly povoleny v celé 

EU – jako je tomu ve Finsku a Švédsku, kde již tato vozidla v běžném provozu 

povolili. Studie vychází z přezkumu literatury o předních výzkumech v této 

oblasti a z případových studií, jež se zaměřují na zkušenosti s megatrucky v pěti 

členských státech, kde jsou povoleny nebo testovány. Kromě toho studie 

analyzuje dostupné statistické údaje a zkoumá dopad megatrucků ve vztahu 

k cílům EU týkajícím se bezpečnosti silničního provozu a emisí skleníkových 

plynů. 
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SHRNUTÍ 
 
 

Tato studie byla provedena v souladu s podrobnými požadavky vydanými Evropským 

parlamentem v říjnu 2012. Jejím záměrem bylo poskytnout členům Výboru pro dopravu a 

cestovní ruch patřičné a ucelené informace o hlavních přímých dopadech tzv. delších a 

těžších nákladních vozidel (LHV, rovněž označovaných jako „megatrucky“), tj. o jejich 

dopadu na poptávku po dopravě, silniční infrastrukturu, dopravní toky a bezpečnost 

silničního provozu, a na emise skleníkových plynů, s důrazem na poslední dvě jmenované 

oblasti. 

 

V průběhu studie byly zjišťovány názory zainteresovaných stran z celé EU, především pak 

z pěti členských států, kde jsou vozidla LHV již povolena k běžnému používání nebo kde 

probíhá testování. Proběhly rovněž rozsáhlé rešerše dostupné literatury na toto téma, z níž 

bylo osm nepříhodnějších a nejaktuálnějších studií vybráno pro přezkum literatury, který 

tvoří první část dokumentu. 

 

Účelem studie bylo poskytnout informace ohledně používání vozidel LHV a analyzovat 

existující studie. Nekladla si za cíl vyvozovat definitivní závěry ani doporučovat konkrétní 

politiky. Vzhledem k tomu, že dostupná literatura o pravděpodobných dopadech zavedení 

vozidel LHV nevyznívá jednoznačně, takové závěry či doporučení by překračovaly rámec 

této práce. Studie měla představit stanoviska týkající se toho, jak by zavedení vozidel LHV 

mohlo ovlivnit cíle EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu a emisí skleníkových plynů.  

 

Jak studie dokládá, v některých oblastech panuje v literatuře všeobecná shoda, zatímco 

v jiných převládají značné rozpory a odlišnosti.  

 

Obecně panuje shoda na tom, že vozidla LHV by snížila provozní náklady silniční nákladní 

dopravy a emise skleníkových plynů na kilometr a tunu nákladu, neboť by se na přepravu 

stejného objemu zboží používalo méně vozidel. Provozní náklady na vozidlo a kilometr 

přepravy by však byly vyšší, jelikož vozidla sama o sobě jsou větší, tudíž spotřebovávají 

více paliva.  

 

Většina výzkumů navíc naznačuje, že zavedení vozidel LHV by v důsledku snížených 

provozních nákladů na tunu a kilometr vedlo k částečnému modálnímu přechodu od 

železniční a vodní nákladní dopravy k dopravě silniční. Na rozsah tohoto přechodu však 

existují velice rozdílné názory. 

 

Jak tato studie ukazuje, různé závěry týkající se modálního přechodu tvoří jádro značně se 

rozcházejících závěrů, k nimž studie dospívají, pokud jde o dopad vozidel LHV na 

infrastrukturu, toky silniční dopravy, bezpečnost silničního provozu a emise skleníkových 

plynů: přínosy plynoucí z používání menšího počtu vozidel k přepravě stejného objemu 

zboží by mohly být menší nebo dokonce obráceny v zápory v závislosti na tom, jak by byl 

modální přechod rozsáhlý. 

 

Studie představuje základní předpoklady, které tvoří jádro různých analýz a jež se vztahují 

k volbě posuzovaných „pružných aspektů“. Tyto pružné aspekty představují míru, do jaké 

mají změny nákladů na silniční nákladní dopravu vliv na poptávku po tomto druhu dopravy 

a po nákladní dopravě železniční, vodní a jiné. Pro pružné aspekty, které by se měly 

používat ve všech analýzách, existují jen omezené empirické důkazy, a i v souvislosti s nimi 

panují neshody. 
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Při zkoumání toho, jak by zavedení vozidel LHV ovlivnilo cíle EU v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu, studie nicméně odhalila, že jejich zavedení by pravděpodobně 

neohrozilo cíl EU snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2020 o 50 % oproti úrovni z roku 

2010.  

 

Studie rovněž ukázala, že vozidla LHV by mohla napomoci cíli EU snížit emise skleníkových 

plynů do roku 2020 o 20 % oproti úrovni z roku 1990, odhady předpokládaného dopadu 

jsou však značně proměnlivé, a pokud by byl modální přechod na silniční nákladní dopravu 

významný, emise skleníkových plynů by se mohly ve skutečnosti zvýšit. 

 

S ohledem na neshody a rozdílnost názorů ohledně modálního přechodu a dopadu 

megatrucků studie na závěr doporučuje, aby bylo provedeno posouzení dopadů, jehož 

cílem by bylo zohlednit četné implikace jakéhokoli kroku směřujícího k používání vozidel 

LHV v celé Evropě, a aby byly velmi bedlivě sledovány výsledky testování, jež by mohly 

lépe osvětlit nejrůznější oblasti, v nichž si literatura protiřečí. 


