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Problematyka uniȴkacji
oznakowania nabdrogach UE
Problematyka róľnic wbwyglÇdzie, lokalizacji, abniekiedy ibwbznaczeniu znaków drogowych wb róľnych europejskich krajach jest elementem utrudniajÇcym zarówno
sprawnoĝÉ, jak ib bezpieczeĆstwo ruchu drogowego. Bez wÇtpienia uniȴkacja zasad,
abniekoniecznie wszystkich znaków, byĄaby zebwszech miar poľÇdana.
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WspóĄczesny rozwój motoryzacji,
zab czym idzie, ĄatwoĝÉ podróľowania ibprzekraczania granic powoduje,
ľebkierowca moľe siÛ poruszaÉ wbdoĝÉ
róľnych regionach ĝwiata ibpobbardzo
róľnych drogach. Nabdrogach Europy obserwujemy wzrost miÛdzynarodowego, samochodowego ruchu
drogowego, zwĄaszcza pobpowstaniu
wb1985 roku strefy Schengen, uĄatwiajÇcej przekraczanie granic miÛdzy paĆstwami – sygnatariuszami.
Wjazd kaľdego kierowcy nab drogi
obcego paĆstwa powoduje koniecznoĝÉ dostosowania siÛ doblokalnych
rozwiÇzaĆ infrastruktury drogowej,
dobnieco odmiennego oznakowania
oraz dobróľnic wbkulturze nabdrodze.
Zbczasem kierowca poznaje drogowe
zwyczaje ibwbmiarÛ upĄywu czasu porusza siÛ coraz sprawniej.
Róľnice wboznakowaniu, choÉby wbramach Europy, bywajÇ wbniektórych zakresach znaczÇce, pomimo ľebprawie
wszystkie kraje sÇb sygnatariuszami
Konwencji WiedeĆskiej.
InteresujÇcÇ kwestiÇ byĄoby znaÉ odpowiedļ nab pytanie, nab ile wypadki
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ibkolizje powodowane przez obcokrajowców mogÇ byÉ powiÇzane zbróľnicami wb infrastrukturze drogowej,
zwĄaszcza wboznakowaniu wbdanych
krajach, wb porównaniu zb krajem ojczystym.
Badania kierowców wykazujÇ, ľebnie
wszystkie znaki bywajÇ przez nich
rozumiane. Sporo znaków, wb tym
ostrzegawcze ibzakazu, sÇbrozumiane
przez 90% respondentów, niemniej
bywajÇ teľ znaki, których nie rozumie
cobtrzeci, abnawet cobdrugi kierowca.
Jednak problemy ogólne wboznakowaniu sprawia zbyt duľa liczba znaków,
zbyt duľa iloĝÉ informacji nabniejednym znaku (fot. 1), znaki zebsprzecznymi lub niejasnymi informacjami
oraz róľne znaczenie tych samych
znaków wb róľnych krajach, ab takľe
zagĄuszanie znaków przez roĝlinnoĝÉ
bÇdļ billboardy.
RobiÇc badania porównawcze oznakowania wb róľnych krajach Europy,
autor doszedĄ dob wniosku, ľeb praktycznie wbkaľdym kraju istniejÇ interesujÇce ibwartoĝciowe rozwiÇzania.
Równoczeĝnie jednak napotykamy
nab znaki zbÛdne ib zauwaľamy brak
znaków potrzebnych.
Pojawia siÛ zatem pytanie, cobpowinno byÉ ujednolicone. Otóľ pojedyncze znaki, czyli ostrzegawcze, zakazu,
nakazu czy informacyjne itp. mogĄyby
byÉ ujednolicane, ale nie jest tobnajwaľniejsze. Mniej istotne bÛdzie to,
czy sylwetki samochodu nab znaku

„droga ekspresowa” bÛdÇ siÛ róľniÉ
wb poszczególnych krajach. Waľne,
ľeby byĄy czytelne. Zbkolei znak ostrzegawczy „przejazd kolejowy” prÛdzej
nadawaĄby siÛ dobujednolicenia, aby
kaľdy kierowca identyȴkowaĄ gobbezbĄÛdnie, gdziekolwiek jest. Tubjednak
potrzeba znaku ȫ piktogramu, który
bÛdzie wizualnie adekwatny, podkreĝlajÇcy zagroľenie oraz moľliwy
dobszerokiej akceptacji.
Wb oznakowaniu kaľdego kraju istniejÇ przekazy wyraľane sĄownie,
wymagajÇce ujednolicenia. Bez wÇtpienia waľnym elementem, który
doczekaĄ siÛ ogólnoĝwiatowej uniȴkacji, jest trójkolorowa sygnalizacja ĝwietlna (czerwone, ľóĄte, zielone). PrzykĄadem pokrewnym jest
znak „Stop”, który mabzawsze identyczny ksztaĄt ibkolor, ale nie zawsze
zawiera napis „STOP”. NastÛpnym
przykĄadem moľe byÉ kwestia kolorystyki oznakowania nabautostradach. Dotychczasowe zmiany polegajÇce nabulepszaniu oznakowania
zarówno wbposzczególnych krajach,
jak ibwbEuropie, powstajÇ wbsposób
niekoniecznie skoordynowany. Bez
wÇtpienia „koordynatorem” powinna
byÉ „Konwencja WiedeĆska”, jednak
moľna mieÉ wÇtpliwoĝci, czy dziĝ
moľe speĄniaÉ takÇ rolÛ. Uniȴkacja
oznakowania byĄaby szeroko zakrojonym ib dĄugofalowym dziaĄaniem,
ale zbpewnoĝciÇ jej skutki byĄyby poľÇdane.
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