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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  
V OBLASTI SILNIČNÍ DOPRAVY  
A SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY

+120 
zemí



NAŠE TÉMATA

FINANCOVÁNÍ

ZIMNÍ PROVOZ 
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PROVOZOVÁNÍ TUNELŮ
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V OBLASTI SILNIČNÍ DOPRAVY

STRATEGIE PRO ÚDRŽBU A PROVOZ

PREVENCE A ŘÍZENÍ KATASTROF 

NÁKLADNÍ DOPRAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVA

SPRÁVA SILNIČNÍ  
INFRASTRUKTURY 

BEZPEČNOST

BEZPEČNOST V SILNIČNÍ 
DOPRAVĚ

PROPOJENÁ VOZIDLA

POVRCHY VOZOVEK

ZEMNÍ PRÁCE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

S SILNICE NIŽŠÍCH TŘÍD

MOSTY

POLITIKA V OBLASTI DOPRAVY

...

VEŠKERÁ TÉMATA SOUVISEJÍCÍ SE SILNIČNÍ DOPRA-
VOU  A SILNIČNÍ INFRASTRUKTUROU

MULTIMODALITA



Silnice jsou nejstarším dopravním módem a ve většině zemí v dopravě stále zaujímají 
více než 80% podíl.  Čelí stále přísnějším požadavkům z hlediska dopravní poptávky, 
nových trendů, společenského tlaku a efektivnosti finančních nákladů.

Odborníci a vědci na celém světě na těchto tématech pracují s cílem vytvářet a zavádět 
co nejvhodnější řešení.

Mezinárodní spolupráce je v tomto procesu silným nástrojem. 

Efektivnější, než vymýšlení již existujících osvědčených postupů, je jejich 
sdílení prostřednictvím odborných setkání a v rámci spolupráce mezi kolegy, 
čímž se šetří čas i peníze,
Jsou představovány nové myšlenky, což podporuje vznik nových koncepcí,
Taková spolupráce umožňuje účastníkům podpořit národní postupy. 

PIARC jako Světová silniční asociace byla založena v roce 1909 za účelem 
podpory tohoto typu spolupráce u všech témat souvisejících se silniční dopravou a 
infrastrukturou. Naše mezinárodní asociace je nepolitická a nezisková. Vytváří síť 
odborníků v oblasti silniční dopravy a infrastruktury z celého světa, nabízí těmto 
odborníkům pracovní metody založené na spolupráci a uveřejňuje jejich doporučení a 
zprávy. Vše probíhá v prostředí integrované a udržitelné dopravy. 

Výsledky naší práce a naše služby jsou široce přístupné a soustřeďují se na očekávání 
a požadavky členů, k nimž patří v první řadě vlády více než 120 zemí.



Světový silniční kongres, který se koná každé čtyři roky od roku 1908  
- v roce 2019 v Abú Zabí (Spojené arabské emiráty);  
- v roce 2023 se bude konat v Praze (Česká republika)  

Mezinárodní zimní kongres PIARC  
- v Gdaňsku (Polsko) v roce 2018;  
- v Calgary (Kanada) v roce 2022 

1 200 mezinárodních odborníků

Zasedají ve více než 20 technických výborech a odborných  
pracovních skupinách 

Statutární schůze našeho Výkonného výboru a Rady 

Setkání na národní úrovni (Národní komitéty)

NAŠE POSLÁNÍ

SLOUŽIT JAKO ŠPIČKOVÉ MEZINÁRODNÍ FÓRUM PRO ANALÝZU A DISKUSI O TÉMATECH 
SOUVISEJÍCÍCH SE SILNIČNÍ DOPRAVOU A INFRASTRUKTUROU

SDÍLENÍ OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ A POSKYTOVÁNÍ OPTIMÁLNÍHO PŘÍSTUPU KE 
GLOBÁLNÍM INFORMACÍM

Zveřejňování bezplatně přístupných zpráv – 1x za měsíc

Čtvrtletní Silniční magazín v trojjazyčné verzi

Konference – Tunely, Vlastnosti povrchů vozovek

Stručné přehledy (speciální projekty)



 Požadavky začleněné do našich pracovních témat

 Mezinárodní semináře – jednou za šest týdnů

Regionální pracovní skupiny

Podpůrné finanční mechanismy

PŘIJÍMÁNÍ OPATŘENÍ PRO PODPORU ROZVOJOVÝCH A TRANSFORMUJÍCÍCH SE ZEMÍ 

ROZVOJ A PODPORA ÚČINNÝCH NÁSTROJŮ PRO POMOC PŘI ROZHODOVÁNÍ V 
OBLASTI SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY 

Naše vlajková loď: vícejazyčný online silniční slovník

HDM-4: software pro politiku údržby silniční infrastruktury a analýzu 
investic
   
DG-QRAM: nástroj pro řízení přepravy nebezpečného zboží v 
tunelech

Tematické online manuály: bezpečnost silniční dopravy, provozování 
tunelů, správa silniční infrastruktury, provozování sítě/inteligentní 
doprava 



JAKÝ JE NÁŠ ZPŮSOB PRÁCE?

Spojují přes 1 200 odborníků z celého světa, 
díky čemuž se PIARC stal největší světovou 
sítí odborníků v oblasti silniční dopravy a 
infrastruktury.  Jejich práce se soustřeďuje 
kolem dvou ročních zasedání a seminářů v 
zemích s nízkými nebo středními příjmy, a 
jejím završením je vydávání zpráv o prioritních 
technických tématech.

Hlavní část výsledků naší práce je k dispozici  jak 
v  pracovních jazycích PIARC, tedy   angličtině, 
francouzštině a španělštině, tak v  dalších 
jazycích.

Technické 
výbory

Národní  
komitéty

Mezinárodní 
strategie a 
partnerství

Speciální 
projekty

Odborné 
pracovní 
skupiny 

PIARC aktivně navazuje a udržuje partnerství s cílem začlenit silnice jako klíčový prvek do dopravního systému a 
zajistit, aby se výsledky naší práce co nejvíce šířily, přispívat ke sdílení osvědčených postupů, poskytovat nám lepší 
přístup k odborným společenstvím v oblasti silniční dopravy a infrastruktury, koordinovat akční plány a vytvářet 
společné projekty. 

Národní komitéty PIARC: národní silniční asociace, vytvořené na národní úrovni ve více než 40 zemích.

Regionální silniční asociace: CEDR v Evropě, AGEPAR ve frankofonní Africe, REAAA v Asii a DIRCAIBEA v Latinské 
Americe.

Organizace pro podporu rozvoje včetně Světové banky, Asijské rozvojové banky, Rozvojové banky zemí Latinské 
Ameriky atd.

Mezinárodní technické organizace: TRB (Spojené státy), Mezinárodní asociace tunelů a pozemních prostor (ITA-AITES), 
FISITA, atd.

PARTNERSTVÍ

Mezinárodní 
semináře

Technické výbory  a Odborné pracovní 
skupiny jsou nejviditelnější částí struktury 
asociace PIARC.



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PIARC

DŮVODY, PROČ SE PŘIPOJIT K PIARC?

Nabízíme několik kategorií členství pro: národní vlády; regionální orgány; firmy nebo 
univerzity; individuální členy.

Generální 
sekretariát 

PIARC
Prezident

volený Radou   

4-leté funkční období

Rada

Odpovědnost 
za řízení asociace 

Skládá se z delegací 
členských zemí, z 

nichž každou vede 
její První delegát

Výkonný výbor 

řídí asociaci

Podporovaný 
několika komisemi

koordinuje 
činnosti

Sídlí v Paříži (Francie)

Vedoucí představitelé 
a odborníci  
z některých  

členských zemí

Zaměstnanci

Našich akcí

Mezinárodní spolupráce na tématech spojených se 
silniční dopravou a infrastrukturou 

Technických výborů a odborných pracovních skupin 

Výběru témat souvisejících se silniční dopravou a 
infrastrukturou

K našemu Silničnímu magazínu

K naší online knihovně zpráv

K našemu online slovníku silniční  
terminologie

K našim softwarovým produktům

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ PŘÍSTUP



www.piarc.org

Stáhněte si naše publikace zde

Sledujte nás na sociálních sítích

Zaregistrujte se pro odběr našeho Newsletteru




