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Abstrakt 

V tejto štúdii sa uvádza analýza súčasnej evidencie záznamov o dlhých 

a ťažkých vozidlách a prípadný vplyv povolenia používania týchto tzv. 

megatrucks v EÚ – ako v prípade Fínska a Švédska, ktoré už povolili ich 

prevádzku v bežnej doprave. Táto štúdia je založená na preskúmaní literatúry 

o významnom výskume v tejto oblasti, ako aj na prípadových štúdiách 

zameraných na skúsenosti s dlhými a ťažkými vozidlami v piatich členských 

štátoch, v ktorých sú tieto vozidlá povolené alebo skúšané. Okrem toho sa 

uvádza analýza štatistických údajov a posudzuje sa vplyv tzv. megatrucks 

v súvislosti s cieľmi EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy a emisií 

skleníkových plynov. 
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ZHRNUTIE 

 

Táto štúdia sa vykonala v súlade so špecifikáciami, ktoré uverejnil Európsky parlament 

v októbri 2012. Jej cieľom bolo poskytnúť členom Výboru pre dopravu a cestový ruch 

správne a úplné informácie o hlavnom priamom vplyve „dlhých a ťažkých nákladných 

vozidiel“ (označovaných tiež ako „megatrucks“), t. j. o ich vplyve na dopyt po doprave, na 

cestnú infraštruktúru, cestnú premávku a bezpečnosť a na emisie skleníkových plynov, 

s dôrazom na posledné dve uvedené oblasti. 

 

V rámci štúdie sa získavali názory zainteresovaných strán z celej EÚ, s osobitným dôrazom 

na tých päť členských štátov, v ktorých je už bežná prevádzka týchto vozidiel povolená, 

alebo sa vykonáva skúšanie. Okrem toho sa získal rozsiahly objem dostupnej literatúry 

v tejto oblasti, pričom na preskúmanie literatúry sa vybralo osem najdôležitejších 

a najnovších štúdií, ktoré predstavujú prvú časť tejto práce. 

 

Cieľom štúdie bolo poskytnúť informácie týkajúce sa používania dlhých a ťažkých 

nákladných vozidiel, ako aj analýzu existujúcich štúdií. Cieľom štúdie nebolo vyvodiť pevné 

závery alebo odporúčať konkrétne politiky. Vzhľadom na chýbajúci konsenzus v oblasti 

dostupnej literatúry o pravdepodobných účinkoch zavedenia dlhých a ťažkých nákladných 

vozidiel by však také závery alebo odporúčania presahovali rozsah tejto štúdie. Cieľom 

štúdie však bolo poskytnúť stanoviská týkajúce sa otázky, aká by mohla byť vzájomná 

súčinnosť zavedenia dlhých a ťažkých nákladných vozidiel a cieľov EÚ v oblasti bezpečnosti 

a emisií skleníkových plynov.  

 

Ako vyplýva zo štúdie, v literatúre existujú oblasti všeobecnej zhody, ako aj oblasti 

výrazných nezhôd a rozdielov.  

 

Existuje všeobecná zhoda, že používaním dlhých a ťažkých nákladných vozidiel by sa znížili 

prevádzkové náklady na cestnú nákladnú dopravu a emisie skleníkových plynov na 

tonokilometer prepravovaného tovaru, keďže na dopravu toho istého množstva tovaru by 

sa použilo menej vozidiel. Prevádzkové náklady na najazdené kilometre by však boli vyššie, 

keďže vozidlá sú väčšie, a preto spotrebujú viac paliva.  

 

Okrem toho sa vo väčšine výskumov uvádza, že zavedenie dlhých a ťažkých nákladných 

vozidiel by spôsobilo určitý modálny posun od železničnej a vodnej nákladnej dopravy 

k cestnej nákladnej doprave, a to z dôvodu nižších prevádzkových nákladov na 

tonokilometer. Názory na rozsah tohto modálneho posunu sú však veľmi odlišné. 

 

Ako vyplýva zo štúdie, tieto odlišné závery týkajúce sa modálneho posunu sú stredobodom 

veľmi rozličných záverov, ku ktorým sa dospelo v rámci štúdií o vplyve dlhých a ťažkých 

nákladných vozidiel na infraštruktúru, cestnú premávku, bezpečnosť cestnej premávky 

a emisie skleníkových plynov: výhody vyplývajúce z používania menšieho počtu vozidiel na 

dopravu toho istého množstva tovaru by mohli byť v závislosti od rozsahu modálneho 

posunu vyvažujúce, alebo dokonca negatívne. 
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V štúdii sa uvádzajú základné predpoklady, ktoré sú stredobodom jednotlivých analýz 

zameraných na výber predpokladaných „pružností“. Tzv. pružnosti predstavujú rozsah 

vplyvu meniacich sa nákladov na cestnú nákladnú dopravu na dopyt po cestnej nákladnej 

doprave, železničnej nákladnej doprave, vodnej nákladnej doprave a po ostatných druhoch 

dopravy. Existujú obmedzené empirické dôkazy o pružnosti, ktoré by sa mali použiť 

v každej analýze, a tiež veľké nezhody, pokiaľ ide o to, že existuje málo dôkazov. 

 

Pokiaľ však ide o posúdenie vplyvu zavedenia dlhých a ťažkých nákladných vozidiel na ciele 

EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, v rámci štúdie sa zistilo, že by nebolo 

pravdepodobné, že zavedenie týchto vozidiel bude v rozpore s cieľom EÚ týkajúcim sa 

zníženia úmrtí následkom dopravných nehôd o 50 % do roku 2020 v porovnaní s úrovňou 

v roku 2010.  

 

V rámci štúdie sa tiež zistilo, že dlhé a ťažké nákladné vozidlá by mohli prispieť 

k dosiahnutiu cieľa EÚ zameraného na zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % do roku 

2020 v porovnaní s úrovňou v roku 1990, no domnienky o predpokladanom vplyve sú veľmi 

odlišné, a že ak modálny posun k cestnej nákladnej doprave bude výrazný, emisie 

skleníkových plynov by sa v skutočnosti mohli zvýšiť. 

 

Vzhľadom na nezhody a rozdiely týkajúce sa modálneho posunu a vplyvu týchto dlhých 

a ťažkých nákladných vozidiel sa v štúdii odporúča, aby sa vykonalo posúdenie vplyvu 

s cieľom posúdiť rozličné následky akejkoľvek snahy o zavedenie týchto nákladných vozidiel 

v Európe a aby sa veľmi dôsledne monitorovali výsledky skúšania s cieľom objasniť rozličné 

oblasti nezhôd v literatúre. 


