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Anotace

ZAJÍC, P., 2003. Analýza provozu na pozemních komunikacích pomocí automatizovaného
hodnocení videozáznamu. Institut dopravy (342), Fakulta strojní, VŠB – Technická univerzita
Ostrava, 2013. 124 stran, 10 příloh. Dizertační práce, školitel: Řezáč, M.

Dizertační práce se ve smyslu svého zadání a tezí soustředila na vytvoření metodiky
hodnocení základního chování dopravního proudu a konfliktních situací pomocí
automatizované metody hodnocení videozáznamu.

Úvodní část podává přehled o současném stavu poznání, zpracovaný na základě studia domácí
i zahraniční odborné literatury. Obsahuje rozbor znalostí o chování dopravního proudu a
využití konfliktních situací pro hodnocení bezpečnosti silniční dopravy. Informuje o
metodách měření četnosti i závažnosti konfliktních situací pomocí náhradních ukazatelů
bezpečnosti, jejich vypovídací hodnotě a vhodnosti pro různé druhy dopravních situací.
Podává rovněž přehled o netradičních přístupech ke studiu bezpečnosti silniční dopravy
pomocí nových metod, které přináší současný rozvoj v oblasti informačních technologií.

Další část práce je věnována současnému stavu vývoje automatizovaných metod hodnocení
videozáznamu prostřednictvím automatické detekce účastníků provozu a hodnocení jejich
vzájemných interakcí. Na základě vyhodnocení získaných informací se další postup práce
zaměřil na využití poloautomatické metody hodnocení videozáznamu softwarem SAVA,
zapůjčeným pro tento účel díky pochopení Královského technologického institutu ve
Stockholmu.

Ve své hlavní části se práce zabývá aplikací poloautomatické metody hodnocení
videozáznamu pro měření na vybraných křižovatkách. Měření využívá počítačovou podporu
výpočtu parametrů dopravního proudu a ukazatelů bezpečnosti PET (Post-Encroachment
Time) a TTC (Time-to-Collision). Výsledky měření poloautomatickou metodou jsou v závěru
porovnány s výsledky hodnocení téhož videozáznamu odlišnou metodou, využívající
hodnocení školeným pozorovatelem. Na základě porovnání výsledků měření oběma
metodami je v závěru práce předložen návrh na využití získaných poznatků pro další rozvoj v
oboru spolu s návrhem možných zlepšení použité metodiky pro praktické využití.



Annotation

ZAJÍC, P., 2003. Road traffic analysis using automated video-recording evaluation. Traffic
Institute (342), Faculty of Mechanical Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava,
2013. 124 pages, 10 Annexes to the Doctoral Thesis, Tutor: Řezáč, M.

In terms of its objective and propositions, this doctoral thesis focuses on establishing a
methodology for evaluating the basic behavior of traffic stream and conflict situations using
an automated method of video-analysis.

The introductory section offers a review of the current status of knowledge based on the study
of technical literature published in the Czech Republic and worldwide. It contains an analysis
of knowledge concerning traffic stream behavior and utilization of a traffic conflict technique
for road traffic safety evaluation. It informs about the methods of measuring both the
frequency and severity of traffic conflict situations using surrogate safety indicators, their
predictive value and suitability for various kinds of traffic situations. It also summarizes the
new and non-traditional approaches to road safety research using advanced methods enabled
by the present development of science and technology.

Another part of the research is dedicated to the present status of automated video-analysis
development utilizing automated road user detection, and evaluation of their mutual
interactions. Based on the acquired information evaluation, further research of the presented
thesis is focused on utilization of a semi-automated method of video-analysis using the SAVA
software program, borrowed for these purposes thanks to the understanding of the Royal
Institute of Technology, Stockholm.

The main part of the thesis deals with application of the semi-automated method of video-
analysis for measurement at two selected intersections. It uses a computer-aided calculation
for both the traffic stream behavior parameters as well as the PET (Post-Encroachment Time)
and TTC (Time-to-Collision) safety indicator values. In the conclusion it compares the
measurement results using the semi-automated video- analysis with the results of evaluation
of the same video-recorded traffic situations using a different method of conflict situation
analysis by a trained observer. Based on the comparison of the results measured by both
procedures, it presents a proposal for utilization of the results for the further development in
this area of science, together with a proposal for possible improvements of the methodology
employed and for its practical application.
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Výklad odborných pojmů

Bezpečnostní kontinuum („Safety Continuum“) – model zobrazení dopravní situace se
dvěma extrémy: nerušeným průjezdem na jedné a dopravní nehodou na druhé straně.

Dopravní konflikt (česky též: „skoro-nehoda“; anglicky „traffic conflict“, „near miss“,
„near crash“, „near accident“) – situace v silniční dopravě, která přinese některým jejím
účastníkům vyšší než obvyklou míru nebezpečí.

Hierarchie závažnosti – je přehled základních událostí v dopravě, odstupňovaných podle
nějaké stupnice provozní závažnosti.

Kolizní bod – je místem prvního fyzického kontaktu (promítnutého na plochu silnice) kde
dojde ke střetu dvou uživatelů silnice.

Kolizní kurs – je situace, kdy se uživatelé silnice střetnou, pokud nezmění své rychlosti a
směry jízdy.

Konfliktní rychlost (CS) - v případě použití Švédské TCT je to rychlost zúčastněného
uživatele silnice v okamžiku první únikové akce, podniknuté jedním z uživatelů.

Konfliktní zóna – je společná oblast uživatelů silnice, kteří do ní vstupují po různých
trajektoriích.

Křižující kurs – je situace, kdy dva uživatelé silnice projdou společnou prostorovou zónou
ale s jistým časovým rozdílem, čímž se zabrání jejich střetu. Aby došlo ke střetu, je nutná
změna v časovém vztahu obou uživatelů.

Nekřižující kurs – je situace, kdy se cesty dvou uživatelů silnice nesetkají, čímž se zabrání
jejich střetu. Aby mohlo dojít ke střetu, je nutná změna v prostorovém i časovém vztahu obou
uživatelů.

PET („Post-Encroachment Time“- „Čas po obsazení“) – je ukazatel bezpečnosti, který
představuje časový rozdíl mezi dvěma uživateli silnice ve společném bodě nebo místě. U
konfliktních situací je jeho hodnota nižší, než předem stanovená mezní hodnota (nejčastěji 1 –
1,5 sekund). Pro stanovení PET nemusí nastat kolizní kurs, ale musí se protnout trajektorie
uživatelů silnice.

Přijetí mezery („Gap-Acceptance“) – je procesem, který popisuje a měří vzájemné působení
uživatelů s předností a bez přednosti v jízdě. Zahrnuje v podstatě prostorové nebo časové
měření místa nebo mezer v dopravních proudech s předností, které buď přijímají, nebo
odmítají jednotlivé pokusy uživatelů bez přednosti o zařazení do proudu s předností.

Reliabilita – je spolehlivost rozpoznání konfliktních situací a jejich parametrů různými
pozorovateli.



Rychlostní profil – je průběžný popis rychlosti uživatele silnice v čase. V systému video-
analýzy je rychlostní profil tvořen sledem řady měření rychlosti, prováděných s vysokou
frekvencí.

Skoro-nehoda („Near accident“, „Near crash“, „Near miss“, Traffic conflict“) je situace,
kdy se dva uživatelé silnice neúmyslně vzájemně těsně minou, takže existuje všeobecný pocit,
že nehoda byla velmi blízko.

Současný příjezd – (též „náhodné setkání“ angl.„Encounter“) – současná přítomnost dvou
uživatelů silnice v nějaké určené oblasti.

Technika dopravních konfliktů – je to metoda hodnocení bezpečnosti dopravy založená na
pozorování dopravních konfliktů. Zakládá se na předpokladu, že nehody a konflikty jsou
způsobovány stejnými procesy a lze mezi nimi nalézt souvislost.

Time Advantage (TAdv) – je minimální hodnota času (zpoždění jednoho z uživatelů silnice),
která je potřebná k tomu, aby se uživatelé silnice dostali do kolizního kursu.

Time-to-Accident (TA) – v případě použití Švédské TCT (metody dopravních konfliktů) je
to čas, měřený od první únikové akce podniknuté jedním z uživatelů silnice, který zbývá do
kolize, která by mohla nastat, pokud by oba pokračovali v pohybu po nezměněných trasách s
nezměněnou rychlostí.

Time-to-Collision (TTC) – za existence kolizního kursu je to čas potřebný k tomu, aby se
dva uživatelé silnice srazili, pokud by pokračovali v pohybu svými nezměněnými rychlostmi
po stejné trase

Time Gap (TG) – je parametr, popisující prostorovou blízkost dvou uživatelů silnice,
vyjádřenou v jednotkách času.

T2 – je přídavným parametrem k Time Advantage popisujícím čas, za který dojede druhý
uživatel silnice do kolizního bodu.

Trajektorie – je trasa, kterou urazí uživatel silnice po jejím povrchu. V případě video-
analýzy je trajektorie tvořena sledem jednotlivých poloh, snímaných s vysokou frekvencí.

Ukazatel – je objektivní a měřitelný údaj, který má vztah ke zjišťované kvalitě dopravního
systému (např. účinnosti, bezpečnosti, pohodlí apod.).

Úhel kolize – je úhel, pod kterým se účastníci dopravy přibližují k místu možné srážky
(kolize).

Únikový manévr – je to bezprostřední akce, provedená uživatelem silnice pro řešení
konfliktní situace. Zahrnuje brzdění, zrychlení nebo prudké uhnutí z původního směru.

Validita - je přiměřenost souvislosti mezi pozorovaným počtem konfliktních situací a
záznamy o nehodách.



Závažnost nehody – je údajem, popisujícím následky nehody (zdravotní následky, materiální
škody aj.).

Nejčastěji se vyskytující synonyma

Konfliktní situace – dopravní konflikt – skoro-nehoda.

Současný příjezd – přiblížení – náhodné setkání.

Účastník silničního provozu – uživatel silnice.

Seznam použitých zkratek

Bus Autobus v kódu SW SAVA.

Car Osobní auto v kódu SW SAVA.

CDV Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno

ČR Česká republika

ČVUT České vysoké učení technické, Praha

DP Dizertační práce

EP Evropský parlament

EU Evropská unie

EVM Extreme Value Metod. Nová metoda studia dopravních konfliktů založená na
statistice výskytu extrémních hodnot rozestupů vozidel při přiblížení.

Ex-ante Před očekávanou událostí, předem

Ex-post Po skončení události, pozdě

FHWA Federal Highway Administration. (Správa dálnic Federálního ministerstva
dopravy USA).

HDP Hrubý domácí produkt

HGV Nákladní auto o nosnosti nad 12 t v kódu SW SAVA

HW Hardware (počítačové vybavení)

ICTCT International Committee on Traffic Conflicts Techniques

IRTAD Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti

ITF Mezinárodní dopravní fórum – mezivládní organizace členských zemí OECD



KTH Královský technologický institut, Stockholm (Kungliga Tekniska Högskolan)

LTH Technická univerzita v Lundu (Lunds Tekniska Högskola)

LAC Sdružení států Jižní Ameriky a Karibské oblasti pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj

LGV Nákladní auto o nosnosti pod 12 t v kódu SW SAVA

MCy Motocykl v kódu SW SAVA

MIT Massachussetts Institute of Technology

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Sdružuje 34 hospodářsky
nejrozvinutějších zemí světa.

PČR Policie České republiky

PET Post-Enchroachment Time. Ukazatel pro hodnocení bezpečnosti metodou
dopravních konfliktů.

SAVA Semi-Automatic Video-Analysis (Program pro poloautomatickou video-
analýzu)

SSZ Světelné signalizační zařízení

STCT Zkratka pro Swedish Traffic Conflict Technique (tzv. Švédská metoda
dopravních konfliktů)

SW Software (programové vybavení)

TA Time-to-Accident. Ukazatel pro hodnocení bezpečnosti tzv. švédskou metodou
dopravních konfliktů.

TAČR Technologická agentura České republiky.

TAdv Time Advantage. Rozšířená alternativa ukazatele PET pro hodnocení
bezpečnosti metodou dopravních konfliktů.

TCT Zkratka pro Traffic Conflict Technique – Metoda hodnocení konfliktních
situací v dopravě (dopravních konfliktů)

TET Time Exposed TTC. Rozšířená alternativa ukazatele TTC pro hodnocení
bezpečnosti metodou dopravních konfliktů.

TIT Time Integrated TTC. Rozšířená alternativa ukazatele pro hodnocení
bezpečnosti metodou dopravních konfliktů.

TTC Time-to-Collision. Ukazatel pro hodnocení bezpečnosti metodou dopravních
konfliktů.



TTCmin Minimum na křivce měřených hodnot ukazatele TTC. Okamžik, kdy se k sobě
účastníci konfliktu přiblíží nejvíce.

UNO Spojené národy (OSN)

USD Americký dolar

Van Dodávkové auto v kódu SW SAVA

VŠB TUO Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava

WHO World Health Organization - Světová zdravotnická organizace (součást OSN)

NHTSA National Highway Traffic Safety Administration. (Národní úřad pro
bezpečnost vozidel a silničního provozu, USA).



1. Úvod

Metody hodnocení bezpečnosti silničního provozu založené na konfliktních situacích prošly
v posledních desetiletích poměrně složitým vývojem. Původní koncepce hodnocení
zaškolenými pozorovateli prokázala své výhody ve spojení s videozáznamem, umožňujícím
selektivní vyhledávání těchto událostí za účelem jejich objektivního vyhodnocení. Zároveň
však musela čelit kritice, zpochybňující spolehlivost rozpoznání různými pozorovateli i
pochybnostem o samotné souvislosti zaznamenaných konfliktních situací s výskytem
dopravních nehod.

Rozvoj v oblasti nových, zejména informačních, technologií však nabízí nové možnosti
rozšíření a prosazení metod, založených na sledování konfliktních situací. Nové technologie
automatizovaného vyhodnocování videozáznamu s počítačovou podporou a zpracováním
naměřených dat však vyžadují také nový přístup k definici ukazatelů bezpečnosti. V tomto
směru došlo v posledních letech ve světě k zavedení řady nových náhradních ukazatelů
bezpečnosti. Namísto dosavadního spíše kvalitativního přístupu k hodnocení konfliktních
situací prostřednictvím zkušenosti a úsudku školeného pozorovatele, přinášejí nový,
kvantitativně vyjádřený a tedy měřitelný obraz o závažnosti a četnosti konfliktních situací.

Předložená dizertační práce se ve smyslu svého zadání pokusila o aplikaci výpočetní techniky
do procesu hodnocení videozáznamu, sběru dat, jejich evidence, zpracování a hodnocení při
uplatnění dosud nepoužívaných náhradních ukazatelů bezpečnosti. Jedná se o postup řešení,
který v ČR dosud nebyl využit. Z tohoto zadání vycházejí následující cíle.

Cíle dizertační práce

· Přehled o současném stavu hodnocení chování dopravního proudu a využití
konfliktních situací pro posouzení bezpečnosti silničního provozu doma i ve světě.

· Rešerše současných technologií zpracování videozáznamu a přínosů jejich využití pro
posouzení bezpečnosti silniční dopravy.

· Návrh metody automatizovaného sběru a zpracování dat z videozáznamu pro studium
dopravního proudu a konfliktních situací.

· Odzkoušení navržené metody měřením na vybraných křižovatkách.

· Vyhodnocení výsledků a diskuse možných způsobů jejich využití.



2. Bezpečnost silniční dopravy

2.1 Globální rozměr problému

V posledních desetiletích pokračoval na celém světě proces urbanizace – přesun obyvatel z
venkova do městských oblastí. Poprvé v historii lidstva žije od roku 2010 v městských
oblastech většina obyvatel Země. A tento proces pokračuje. V roce 2030 má podle (United
Nations, 2012) podíl obyvatel světa žijících ve městech překročit 60 %. I přes odlišnou
intenzitu v různých zemích světa má tento proces globální charakter, viz Obr. 2.1.

Zdroj: United Nations (2012)

Obr. 2.1 Růst podílu světové populace žijící ve městech

Rostoucí počet obyvatel nově vznikajících lidských sídel cestuje každý den uvnitř velkých
městských aglomerací. Se zvyšováním hmotného bohatství obyvatel roste podíl individuální
přepravy osob na úkor hromadné osobní dopravy. Statistiky evropských zemí prokazují, že
objem silniční dopravy se za posledních 30 let ztrojnásobil. Rostoucí počet vozidel však na
mnoha místech neúměrně zvyšuje zátěž dopravních systémů. Opatření zavedená ve městech
pro zajištění bezpečnosti provozu i při vysoké dopravní zátěži však na mnoha místech začala
omezovat dopravní výkon a snižovat úroveň kvality dopravy.

Jednou z cest vedoucích ke zmírnění těchto problémů je lepší využití stávající silniční
infrastruktury. Pomocí kvalitnějšího dopravního plánování a dopravního inženýrství lze
dopravní zátěž existující infrastruktury optimalizovat (Řezáč, 2006). Je to v mnoha případech
také jediná možnost, jak při omezené úrovni zdrojů pro realizaci potřebných změn alespoň
částečně sladit požadavky různých skupin uživatelů silnic na bezpečnost, kapacitu a
dostupnost dopravy s potřebou chránit životní prostředí. Se zvyšující dopravní zátěží se však
stává stále naléhavějším problémem bezpečnost silniční dopravy.

Podle údajů světové zdravotnické organizace (WHO, 2009) v důsledku dopravních nehod ve
světě zemře každoročně 1,3 mil. lidí, tedy 3000 osob za den. Dopravní nehody jsou dnes v



celosvětovém měřítku třetí nejčastější příčinou úmrtí osob ve věku od 5 do 44 let. Dalších 30
až 50 mil. lidí utrpí každým rokem při dopravních nehodách zranění. Automobilové nehody
vyvolávají další náklady, které dosahují výše 1 až 3 % hrubého domácího produktu
příslušných zemí. Kromě toho způsobují nehody emoční i finanční zátěž milionům rodin,
postižených jejich důsledky. 90 % smrtelných dopravních nehod se přitom stane v zemích s
nízkou nebo střední úrovní příjmů obyvatelstva, ve kterých se přitom provozuje méně než
polovina celosvětově registrovaných vozidel. Velkému množství těchto nehod by se přitom
dalo zabránit, kdyby byla včas přijata účinná bezpečnostní opatření (WHO, 2009).

Světová zdravotnická organizace WHO proto podniká kroky směřující k nápravě tohoto
nevyhovujícího stavu. Ve spolupráci s odborníky z celého světa byl zahájen proces hledání
účinných ochranných opatření a návodů k realizaci projektů bezpečnější dopravní
infrastruktury. Výsledkem je vyhlášení celosvětového "Globálního plánu akcí ke zvýšení
bezpečnosti silniční dopravy na léta 2011-2020" (WHO, 2011).

Cíle tohoto plánu dokumentují obrovský a celosvětový rozměr tohoto problému viz graf v
Obr. 2.2. WHO počítá s tím, že za desetiletí své platnosti od r. 2011 do 2020 pomůže při
silničních nehodách na celém světě zabránit vzniku:

· 5 mil. úmrtí

· 50 mil. vážných zranění

· 5 bil. USD materiálních škod

Zdroj: WHO (2011)

Obr. 2.2 Cíle globálního akčního plánu WHO na zvýšení bezpečnosti silniční dopravy

Základními nástroji pro jeho uskutečňování by měla být podle (WHO, 2011), (Řezáč, 2009)
opatření pro zlepšení kvality:

a) řízení a plánování dopravy



b) dopravních komunikací

c) vozidel

d) uživatelů silnic

e) zdravotní pomoci zraněným osobám

2.2 Definice pojmu bezpečnosti dopravy

Snaha o pochopení příčin dopravních nehod, jejich vzniku a možností jak jim zabránit nebo
alespoň snížit jejich negativní účinky vedla k pokusům o jejich studium a definici jejich
základních příčin. Goldstein (1963) ve své práci vycházející z prvních zkušeností s růstem
dopravních nehod v 60. letech 20. století popsal složitost příčin jejich vzniku a
multidisciplinární nároky na jejich pochopení. Podle jeho závěrů jsou na úspěšný výzkum
vycházející ze studií dopravní bezpečnosti, kladeny dva základní požadavky:

a) poznání podstaty problémů (tedy skutečných nehod)

b) dovednost při využívání nástrojů a technologií používaných k jejich zkoumání (znalost
vědecko-výzkumné metodologie)

Zdroj: Archer (2005) podle Blumenthala (1968)

Obr. 2.3 Konceptuální model klíčových prvků dopravního systému

Podle Blumenthala (1968), který jako nástroj k vědeckému zkoumání bezpečnosti dopravy
použil obecnou teorii systémů, lze dopravu považovat za “otevřený systém”. Dopravní systém
může být, při jisté míře abstrakce, vysvětlen jako spolupůsobení a vztahová závislost mezi
třemi základními systémovými prvky – uživatelem silnice, vozidlem a stavem silnice. Na
základě této teorie bylo navrženo systémové schéma základních prvků dopravního systému na
Obr. 2.3.

Blumenthal (1968) popisuje strukturu problému bezpečné dopravy jako teorii obecných
systémů, politického ovlivňování a administrativní praxe. Upozorňuje však také na význam
hodnot lidského chování a chápání osobní zodpovědnosti. Podle tohoto modelu proto



představuje bezpečnost dopravy problém, který má souvislosti technologické (stav vozidla a
silnice) ale je také významně ovlivňován úrovní chování lidí a hodnotovým systémem dané
společnosti.

Bezpečnost dopravy a ostatní opatření v systému dopravy lze pokládat za naléhavou realitu
vyvolanou nevhodným a v mnoha ohledech nebezpečným spolupůsobením mezi nebo uvnitř
komponentů systému, který v čase přechází z jednoho do druhého stavu. Vzhledem k tomu se
podle Archera (2005) se silniční nehody dají obecně chápat spíše jako poruchy systému než
jako poruchy jednoho komponentu.

2.3 Statistické údaje o dopravních nehodách

Údaje o dopravních nehodách na silnicích patří ve vyspělých zemích k zavedeným a nejlépe
dokumentovaným datům státní správy. Kromě zdrojů z EU a jejích organizací jako
International Transport Forum (ITF), IRTAD, WHO – Světové zdravotnické organizace
Spojených národů, statistik dopravní policie a národních výzkumných vládních a nevládních
organizací, přicházejí do informací o nehodách také důležité údaje ze systému zdravotnictví,
které dokumentují rozsah a náklady následné péče o zraněné účastníky dopravních nehod.

Rizika úmrtí při dopravních nehodách jsou posuzována podle několika měřítek, která jejich
počet vztahují k různému jmenovateli (počtu obyvatel dané země, počtu registrovaných
vozidel, resp. množství ujetých kilometrů). V posledních letech se podle výroční zprávy
IRTAD (2011) v odborných kruzích vedou diskuse o tom, který z následujících ukazatelů lépe
reprezentuje rizika úmrtí při nehodách:

Počet úmrtí na 100 000 obyvatel. Tento ukazatel je používán nejčastěji, neboť údaje o počtu
obyvatel jsou ve většině zemí snadno dostupné. Vyjadřuje úmrtnost neboli všeobecné riziko
úmrtí průměrného občana dané země v silniční dopravě. Dá se snadno porovnat s ostatními
příčinami úmrtí, jako jsou např. kardiovaskulární choroby, zhoubné nádory apod. Je to velmi
užitečný ukazatel pro srovnání rizika mezi zeměmi, které mají podobnou úroveň motorizace.
Pro porovnání průmyslových zemí se zeměmi s nízkou úrovní motorizace však není vhodný.

Počet úmrtí na milion vozidlových kilometrů (nebo milion osobo-kilometrů při zohlednění
obsazenosti vozidel). Toto je nejpřesnější ukazatel, popisující rizika silniční dopravy.
Nicméně pouze omezený počet zemí sbírá a ukládá data o ujetých vzdálenostech.

Počet úmrtí na 10 000 registrovaných motorových vozidel. Lze považovat za alternativu k
předchozímu ukazateli tam, kde není znám roční počet ujetých kilometrů. Může však být
použit pouze pro srovnání bezpečnosti mezi zeměmi s podobnými charakteristikami
používání vozidel. V některých zemích totiž nejsou zrušená vozidla systematicky odhlašována
z registru, což snižuje přesnost tohoto ukazatele. Tento ukazatel navíc nezahrnuje nemotorová
vozidla (např. jízdní kola), která v některých zemích představují velkou část parku vozidel a
podílejí se rovněž na počtu úmrtí.



Pro exaktní srovnání dopravního rizika by podle výroční zprávy IRTAD (2001) bylo ideální
použití kombinace všech 3 ukazatelů.

2.3.1 Statistiky dopravních nehod v zemích Evropské Unie

Zdroj: EU (2011)

Obr. 2.4 Vývoj následků dopravních nehod v zemích EU v přepočtu na 1 mil. obyvatel

Evropská komise považuje dopravní nehody a jejich důsledky ve všech členských zemích EU
za jeden z nejvážnějších společenských problémů. Do uzávěrky této práce byly k dispozici
statistické údaje Evropské komise z jejích 27 členských zemí za rok 2011 po dle výroční
zprávy (EU, 2001). Přes příznivý pokles počtu smrtelných následků dopravních nehod ve
většině zemí EU zemřelo v roce 2011 na silnicích 27 členských zemí EU více než 30 000
osob, což je v evropských poměrech ekvivalent počtu obyvatel jednoho středně velkého
města. Statistika (EU, 2001) uvádí, že na každou osobu, usmrcenou při dopravní nehodě v
zemích EU připadají další 4 lidé s trvalými následky utrpěných zranění, jako jsou poranění



mozku nebo páteře, dále pak 8 vážných zranění a 50 zranění lehkých, viz diagram na Obr. 2.4
zobrazující vývoj počtu úmrtí a zranění na 1 mil. obyvatel při dopravních nehodách v zemích
EU.

Detailní pohled na statistiky zemí EU (2011) prozrazuje, že některé kategorie uživatelů silnic
jsou zvláště zranitelné. Jedná se zejména o chodce (20 % úmrtí), řidiče motorových vozidel
ve věku 15-24 let (18 % úmrtí), řidiče jednostopých motorových vozidel (16 %) a cyklisty
(6,6 %). Stejně nepříznivý je pak bližší pohled na statistické údaje o počtech zranění osob,
náležejících do těchto zranitelnějších kategorií, včetně zranění s trvalými následky. Tyto údaje
jsou z r. 2011 (EU, 2011).

Evropská komise proto na základě těchto nepříznivých poznatků připravila a vyhlásila
program (EU, 2011-2020), jehož cílem je další podstatné snížení počtu osob usmrcených při
nehodách v silniční dopravě v období mezi léty 2011 až 2020. Tento program se skládá z řady
iniciativ na národní i evropské úrovni, zaměřených jednak na technická zlepšení (zvýšení
bezpečnosti vozidel a dopravní infrastruktury) a dále na zlepšení dopravního chování všech
účastníků silniční dopravy.

2.3.2 Statistiky dopravních nehod v zemích OECD

Tyto statistiky jsou důležité pro bližší porovnání výsledků bezpečnosti silniční dopravy mezi
vyspělými průmyslovými zeměmi světa, sdruženými v organizaci OECD, jejímž členem je i
naše země – Česká republika. V této oblasti působí od roku organizace IRTAD, která
zpracovává statistiky zemí sdružených v OECD spolu s některými dalšími zeměmi světa.
Podává tím užitečný obraz o vývoji bezpečnosti silniční dopravy v mnoha zemích světa.

IRTAD (International Traffic Safety Data and Analysis Group) je podle (IRTAD, 2011) trvalá
pracovní skupina, vytvořená ve spolupráci převážně členských zemí OECD a mezinárodní
organizace ITF (International Transport Forum). V současné době zahrnuje odborníky z více
než 60 organizací ze 32 zemí světa. Je složena z expertů na dopravní bezpečnost a statistiků z
významných výzkumných ústavů, národních dopravních úřadů, mezinárodních organizací,
universit a automobilových výrobců, převážně ze zemí OECD. Jejím hlavním cílem je sběr,
zpracování a vyhodnocování dat o bezpečnosti dopravy formou mezinárodní spolupráce.
Právě "Mezinárodní databáze o silniční dopravě a nehodách", která je od roku 1970
každoročně doplňována a zveřejňována, je cenným produktem IRTAD. Českou republiku
zastupují v této mezinárodní expertní organizaci odborníci z Centra dopravního výzkumu,
v.v.i. Brno. Základní statistické údaje o vývoji dopravních nehod v České republice jsou, díky
spolupráci s CDV, každoročně součástí výroční zprávy IRTAD v její části věnované
jednotlivým členským zemím a představují tak možnost srovnání vývoje u nás s mnoha
zeměmi světa. Organizace IRTAD usiluje o rozšíření své působnosti do dalších zemí světa. V
poslední době se přidruženými členy IRTAD staly další státy z Jižní Ameriky a Karibské
oblasti, sdružené ve skupině LAC (Latin America and Caribbean), (IRTAD, 2011).



Statistiky dopravních nehod v zemích OECD potvrzují tendenci poklesu počtu smrtelných
následků dopravních nehod ve většině členských zemí. Podle (IRTAD, 2011) bylo v případě
některých zemí v roce 2010 dokonce dosaženo nejnižšího počtu smrtelných následků za
posledních 50 let. Údaje za rok 2011 ukazují zastavení tohoto příznivého trendu.

Zdroj: ITF (2011)

Obr. 2.5 Trend vývoje počtu úmrtí při dopravních nehodách dle statistiky OECD v r. 2011 (změny v %
oproti r. 2010)

V roce 2011 vzrostl podle IRTAD (2011) počet usmrcených osob podle údajů ze 31
sledovaných zemí o 1,3 % ve srovnání s předchozím rokem 2010. Neobvyklé zhoršení v
případě několika zemí OECD (viz Obr. 2.5) lze, podle mínění analytiků IRTAD, pokládat
spíše za návrat k normálu (po neobvyklém poklesu v letech 2008 až 2010) a nikoliv za
začátek negativního vývoje.

V několika zemích, například v USA, Maďarsku, Irsku a Dánsku došlo za období posledních
tří let k většímu snížení počtu tragických nehod než za dobu předchozích 15 let. Odborníci
IRTAD pro tento zrychlený pokles nemají vědecky uspokojivé vysvětlení. Některé země
uvádějí, že ekonomická krize vrcholící v roce 2008 mohla pozitivně zapůsobit na vývoj
bezpečnosti silniční dopravy prostřednictvím různých vlivů (např. snížením mobility,
poklesem počtu jízd těžkých vozidel, menším počtem nezkušených řidičů s vyšším rizikem,
snížením počtu rekreačních cest, zodpovědnějším chováním a pod). Některé evropské země



pokládají podle údajů IRTAD (2011) za významný faktor poklesu četnosti smrtelných
následků nehod rovněž tuhou zimu ne přelomu let 2010 a 2011.

Statistiky zemí EU i OECD shodně potvrzují rozdíly v množství a závažnosti dopravních
nehod, ke kterým dochází v obci a mimo obec. Podle údajů OECD dochází asi k 30 až 35 %
smrtelných nehod v obcích (EU, 2011). Existují značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi,
kde se počet osob usmrcených při nehodách v obci pohybuje mezi 20 až 50 %. Jiná situace je
ovšem v počtu zranění, ke kterým dochází při nehodách v obcích – ty jsou příčinou až 65 %
počtu všech zranění při dopravních nehodách. Statistické údaje z mnoha zemí také potvrzují,
že ke většině zranění při nehodách v obcích dochází na křižovatkách a že zranitelnější
účastníci silniční dopravy přitom utrpí více zranění ve srovnání s ostatními uživateli silnice
(EU, 2011).

2.4 Vývoj dopravní nehodovosti v České republice

Podle posledních statistických údajů Policie České republiky došlo v r. 2012 k dalšímu
snížení počtu smrtelných dopravních nehod o 26 osob, t.j. o 3,7 % v porovnání s rokem 2011,
přičemž (až na mírný nárůst celkového počtu nehod a počtu lehce zraněných osob) v zásadě
pokračoval klesající trend započatý již v roce 2008 (PČR, 2013; Sobotka, 2013).

Tab. 2.1 Vývoj nehodovosti v ČR v letech 1970 -2011

1970 1980 1990 2000 2010 2011

Počet úmrtí při nehodách 1 983 1 261 1 291 1 486 802 707

Počet nehod se zraněním 26 478 18 326 21 910 25 445 19 676 20 486

 Poměrné hodnoty

Úmrtí na 100 000 obyvatel 20 12,2 12,4 14,5 7,6 6,74

Úmrtí na 10 000 registrovaných vozidel 13,3 4,8 4 3,4 1,4 1,14

Úmrtí na 1 mld. najetých km vozidel 53,9 36,7 36,7 16,2 14,3

Motorizace (vozidel na 1000 obyvatel) 152 254 322 407 528 589
Zdroj: IRTAD (2011), Tecl ( 2013)

Tento pozitivní vývoj je podle názoru některých odborníků považován za důsledek
ekonomické recese, která na mnoha místech snížila dopravní zátěž. V období mezi lety 1970 a
2010 se počet smrtelných dopravních nehod snížil o 60 % a počet zraněných osob asi o 20%.
Ve stejném období přitom došlo k více než zdvojnásobení počtu vozidel. Za období od r. 2000
do r. 2010 se počet usmrcených snížil o 46%.



Zdroj: PČR (2012)

Obr. 2.6 Vývoj počtu nehod a jejich následků za období od r. 1990 do r. 2012

Grafické zobrazení tendence vývoje nehodovosti v České republice za období 1970–2011 je v
Tab. 2.1 (podle Sobotka, 2013; Tecl, 2013) a v grafech na Obr. 2.6, podle (PČR, 2012).

2.4.1 Místa vzniku nehod

Z následující tabulky č. 2.2 je zřejmé, že pokud jde o místo nehody, tak se v obcích v roce
2011 stalo více dopravních nehod ve srovnání s místy mimo obec.

Tab. 2.2 - Členění dopravních nehod v ČR podle místa vzniku v letech 2010 – 2012

Místo
nehody Rok Počet

nehod
Počet
úmrtí

Počet
těžkých
zranění

Počet
lehkých
zranění

Hmotná škoda
[mil. Kč]

V obci
2010 54 024 260 1 521 12 451 2 744 mil. Kč
2011 53 614 244 1 608 13 023 2 626 mil. Kč
2012 57 628 231 1 598 13 303 2 769 mil. Kč

Mimo
obec

2010 21 498 493 1 302 9 159 2 181 mil. Kč
2011 21 523 463 1 484 9 496 2 002 mil. Kč
2012 23 776 450 1 388 9 287 2 107 mil. Kč

Dálnice
2010 2 528 25 47 543 429 mil. Kč
2011 2 096 21 82 513 351 mil. Kč
2012 2 432 20 59 477 397 mil. Kč

Zdroj: PČR (2013)



Z pohledu místa nehody jsou údaje z České republiky podobné údajům v okolních zemích s
podobnou úrovní motorizace a hustoty provozu. Počet usmrcených je sice v posledních letech
značně vyšší v místech mimo obec. Je to zřejmě dáno vyššími rychlostmi a tedy i vyšším
rizikem vážnějších následků zranění v případě nehody. Počet nehod ke kterým dochází v
obcích je však výrazně vyšší, stejně jako počet zraněných.

V roce 2012 zůstala tato tendence zachována, viz údaje o počtu nehod v obci v Tab. 2.2.

Tab. 2.3 Podíl nehod na křižovatkách na celkovém počtu nehod v ČR v letech 2010 - 2012

Rok 2010 2011 2012

Celkový počet nehod 43 332 42 629 47 020

Křižovatky čtyřramenné 7 894 7 767 8 056

Křižovatky tříramenné 8 427 8 536 9 037

Křižovatky víceramenné 530 444 446

Kruhové objezdy 844 881 958

Křižovatky celkem 17 695 17 628 18 497

Podíl křižovatek na všech nehodách [%] 41% 41% 39%

Zdroj: PČR (2013)

Z údajů v Tab. 2.3 je vidět, že počet nehod na křižovatkách (počítaje v to i kruhové objezdy,
jejichž počet se v ČR průběžně zvyšuje) zaujímá stále významný podíl na celkovém počtu
nehod. V roce 2012 to bylo 39 %. Tento podíl je v zásadě v souladu se situací v okolních
zemích s podobnou úrovní motorizace. Vychází logicky ze střetávání trajektorií vozidel na
všech typech křižovatek. Tento statistický údaj podporuje účelnost zadání této disertační
práce, která se má soustředit právě na sledování konfliktních situací na vybraných
křižovatkách.

2.4.2 Ekonomické ztráty způsobené dopravními nehodami

Ekonomické ztráty jsou dalším a neméně závažným důsledkem dopravních nehod. Jsou do
nich započítávány nejen náklady na léčení zraněných účastníků nehod, ale jsou zde peněžně
vyčísleny i psychické újmy, škody na majetku a finanční ztráty jednotlivců i státních
společenství. Podle údajů CDV v.v.i. Brno dosahují ekonomické ztráty způsobené dopravními
nehodami hodnoty cca 1,5 % HDP České republiky (Křenek, 2012). Současný trend snižování
počtu usmrcených osob je výsledkem lepší úrovně zdravotní péče, vyššího podílu moderních
vozidel s lepšími bezpečnostními prvky ale také legislativních změn a prováděné dopravně-
bezpečnostní osvěty.

Ekonomické ztráty způsobené dopravními nehodami jsou v ČR od roku 2001 pravidelně
vyhodnocovány. Pro jejich výpočet byla využita forma propočtového ocenění ekonomických
důsledků založená podle literatury (Daňková a Křenek, 2012) na maximální objektivitě



oceňování jednotlivých komponentů škod. Dosažitelné statistické údaje byly doplněny
odbornými odhady příslušných odborníků v oblasti zdravotnictví, soudního lékařství,
dopravní policie, soudů, pojišťoven a sociální péče. Aktuální výpočet ztrát za rok 2010,
provedený na základě Metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních
komunikacích v ČR podle CDV Brno, byl přepočítán rovněž se zohledněním inflace. Přehled
jednotkových ztrát na osobu podle závažnosti nehod je v následující Tab. 2.4.

Tab. 2.4 Jednotkové náklady způsobené dopravní nehodou v ČR v letech 2001 – 2011

Následky
Jednotkové náklady v tis. Kč

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Smrtelné zranění 7 375 8 100 9 104 9 251 9 427 9 662 9 933 10 558 10 653 17 603 18 572

Těžké zranění 2 625 2 797 2 864 3 106 3 165 3 244 3 335 3 545 3 577 3 842 4 783

Lehké zranění 300 301 335 349 356 365 375 398 402 651 508

Jen hmotné
škody 92 88 93 96 98 100 102 108 109 258 226

Zdroj: Daňková (2013) ; Křenek (2012)

Z tabulky je zřejmé velmi výrazné zvýšení v r. 2010. Podle Křenka (2012) je tato skoková
změna způsobena změnou metodiky výpočtu.

Zdroj: Daňková (2013) ; Křenek (2012)

Obr. 2.7 Vývoj celkových ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích od roku 2002
(červená vertikála vyznačuje změnu metodiky)

Výpočet ekonomických škod byl v posledních několika letech značně poznamenán úpravami
a změnami v zákonných předpisech a v metodice jejich oceňování. Důsledky těchto změn lze



lépe pochopit z grafu na Obr. 2. 7, který ukazuje vývoj celkových ztrát z dopravních nehod na
pozemních komunikacích ČR od roku 2002. K výraznému poklesu došlo v roce 2009 u
dopravních nehod s hmotnou škodou. Příčinou byla novela Zákona 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích, která vstoupila v platnost 1.1.2009 a zvýšila hranici ohlašovací
povinnosti u dopravních nehod z 50 000,- Kč na 100 000,- Kč. Tato skutečnost způsobila
snížení vykazované ztráty v tomto kalendářním roce (Křenek, 2012).

V roce 2010 se dále snížil počet smrtelných nehod ale došlo naopak k podstatnému zvýšení
způsobených ztrát. Hlavní příčinou tohoto paradoxního vývoje je, že v tomto roce vstoupila v
platnost změna metodiky výpočtu, která více zohlednila aktuální ekonomickou situaci a
zpřesnila dílčí výpočty. Z uvedených dvou příkladů je tak zřejmé, jak významnou roli při
vyčíslení výše ekonomických ztrát sehrávají zákonná ustanovení a metodika jejich hodnocení.

Podle evropské směrnice (EP, 2008) o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury "Directive
2008/96/EC "Road Infrastructure Safety Management" z r. 2008" má Česká republika (stejně
jako ostatní členské země EU) zavést od roku 2011 povinné kontroly bezpečnosti
navrhovaných i stávajících pozemních komunikací. Tuto povinnost ukládá členským zemím
"Směrnice EP a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury", částečně
transponovaná do Zákona č. 152/2011 Sb.

V rámci programu Podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
Technologické agentury ČR probíhá t.č. ve spolupráci ČVUT Praha a Centra dopravního
výzkumu Brno řešení projektu "Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v
ČR" (ALFA TAČR, 2011). Cílem tohoto rozsáhlého projektu je vytvoření praktického
nástroje provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikací v ČR. Navržená metodika
by, po odzkoušení v praxi, měla být certifikována Ministerstvem dopravy ČR pro praktické
využití při provádění těchto povinných kontrol bezpečnosti pozemních komunikací.

2.4.3 Dílčí závěry

· Dopravní nehody způsobují v naší zemi, i přes příznivý trend poklesu jejich počtu a
závažnosti, stále veliké ztráty na životech a zdraví, životní trauma poškozeným i
pozůstalým a obrovské materiální škody.

· Mezinárodní organizace (OSN i EU) se shodly na nezbytnosti široké a koordinované
mezinárodní spolupráce, zaměřené na zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. V tomto
směru vyhlásily programy trvalého zlepšování.

· Česká republika, jako členská země EU, přijala Zákon č. 152/2011 Sb., ukládající
povinnost plnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy v této oblasti.

· Od roku 2011 má proto Česká republika, stejně jako ostatní členské země EU, zavést
povinné kontroly bezpečnosti navrhovaných i stávajících pozemních komunikací.



· Každé zlepšení současného stavu vědy a techniky v oblasti kontroly a analýzy provozu
na silničních komunikacích o které usiluje i jeden z úkolů této disertační práce může
přispět ke zlepšení současné situace a zvýšení bezpečnosti silniční dopravy.

3. Vývoj názorů na hodnocení bezpečnosti dopravy

3.1 Využití historických údajů o nehodách

Snaha o snižování nehodovosti v silniční dopravě se po několik desetiletí odehrávala na bázi
srovnávání teoretických předpokladů a praktických zkušeností. Od druhé poloviny 20. století
na bázi statistické a později i topografické evidence a analýzy dopravních nehod. I když se
tyto všeobecně používané a účinné metody trvale zdokonalují, stále bohužel platí, že chceme-
li na jejich základě učinit jakoukoliv nápravu, musí se nehody se všemi svými neblahými
důsledky nejprve přihodit. Podle Folprechta (2000) je, zejména při aplikaci topografické
evidence, tento postup "ex post" zcela zřejmý. Také zákonná represe neukázněných řidičů a
osvěta vychází z tohoto principu.

Bezpečnost dopravy se i přesto dodnes měří převážně počtem dopravních nehod a jejich
následků při zohlednění jejich závažnosti. Přestože je tento přístup (v literatuře nazývaný
“historický”) nepochybně užitečný pro identifikaci specifických problémů hodnoceného
místa, jedná se o přístup reaktivní, který pouze reaguje na větší výskyt nebo závažnost
dopravních nehod. Aby se podnikla preventivní opatření, musí dojít k vážným nehodám.
Takovýto přístup však mnozí kritici využití dopravních statistik pokládají za neetický.

Nevýhodou tohoto přístupu je samozřejmě i čas, který je zapotřebí pro statistické
vyhodnocení různých opatření podnikaných pro zvýšení bezpečnosti na místě, kde je jejich
výskyt vyšší a kde chceme dosáhnout zlepšení.

Hlavní nevýhody využívání statistik o nehodách shrnuje Laureshyn et al. (2010) následovně:

1. V porovnání s ostatními událostmi jsou dopravní nehody výjimečnými událostmi a
jsou zpravidla výsledkem série nešťastných rozhodnutí s malou pravděpodobností.

2. Nehody se stávají zřídka, takže činí obtíže zakládat dopravní bezpečnost pouze na
nich.

3. Ne všechny nehody jsou ohlášeny a nízká úroveň zpráv o nich závisí na jejich
závažnosti a typu zúčastněného uživatele silnice.

4. Informace o aspektech chování účastníků, které předcházelo nehodě, jsou dostupné jen
málokdy.

Údaje zpracovávané na základě statistik dopravních nehod jsou nejčastěji uváděny ve formě
zpracovaných ukazatelů bezpečnosti, což jsou většinou poměrová čísla, prokazující jejich
výskyt v závislosti na čase nebo na celé řadě jiných dalších údajů (Laureshyn et al., 2010).
Ukazatele bezpečnosti na místní, regionální nebo národní úrovni, získané ze statistik



dopravních nehod (počet usmrcených, těžkých zranění, lehkých zranění nebo hodnota
materiálních škod) jsou v odborné literatuře označovány jako ukazatele přímé. Zřejmě proto,
že ukazují přímo zjištěné důsledky událostí, které se staly a jejichž nepříznivé následky jsou
definitivně platné.

Je proto pochopitelné, že vzhledem ke všeobecné pozornosti věnované problematice
dopravních nehod, společensky a politicky citlivému dopadu ztrát na životech, poškození
zdraví a materiálním škodám je historie výzkumu dopravní bezpečnosti spojena se snahou o
nalezení dokonalejších a především preventivně zaměřených metod jejího měření. Aby se
mohla provést kvalifikovanější a komplexnější forma analýzy dopravní bezpečnosti na
specifických místech dopravních cest, bylo vynaloženo značné úsilí pro hledání rychlejšího a
nákladově efektivnějšího způsobu měření, který by poskytl platné a spolehlivé výsledky
pokud možno ještě předtím, než k nehodám dojde. Takovýto způsob měření bezpečnosti
pomocí jiných, nepřímých ukazatelů, by se pak mohl stát základem pro modelování
předpovědí, pomocí kterých bychom dovedli odhadnout dopady na bezpečnost s přijatelnou
hodnotou statistické přesnosti (Laureshyn et al., 2010).

Jeden z takovýchto nových způsobů nepřímého hodnocení dopravní bezpečnosti nabídl
počátkem 70. let 20. století výzkum, zaměřený na detailní studium bezpečnosti přiblížení při
vzájemných interakcích, ke kterým za skutečného provozu dochází mezi účastníky dopravy
při jejich příjezdu na určité sledované místo.

3.2 Technika dopravních konfliktů (TCT)

Na sklonku 60. let 20. století byly prováděny studie dopravní bezpečnosti, využívající nový
přístup k hodnocení bezpečnosti dopravy. Jedná se o časové a prostorové charakteristiky
nebezpečných situací, ke kterým dochází mezi účastníky silniční dopravy při současném
příjezdu do určitého sledovaném prostoru a které by mohly vést ke kolizi, tzv. “skoro-nehod”
nebo též "dopravních konfliktů" (Archer, 2005). Pozorováním dopravních situací bylo
zjištěno, že k těmto nebezpečným událostem dochází mnohem častěji než k nehodám. Jejich
sledování a zaznamenání vyžaduje proto kratší dobu pozorování pro to aby poskytlo
statisticky spolehlivé výsledky. Hlavní výhodou použití hodnotících metod založených na
sledování těchto událostí je jejich časová i nákladová efektivnost.

Sledování konfliktních situací za provozu bylo poprvé použito v Detroitu v laboratořích
General Motors koncem 60. let 20. století pro účely výzkumu problémů bezpečnosti,
spojených s konstrukčním řešením automobilů této společnosti (Perkins a Harris, 1968). Byl
to jednoduchý postup, spočívající ve vizuálním pozorování a záznamu situací, odehrávajících
se na vstupních ramenech křižovatek. Prováděl se z pozorovacího vozidla umístěného v
blízkosti zaústění příslušného ramene do prostoru křižovatky. Zaznamenávány byly takové
situace, při kterých muselo dojít k prudkému zabrzdění (evidováno rozsvícení brzdových
světel) nebo k prudkému vybočení z jízdního pruhu jednoho z účastníků konfliktu, aby se
zabránilo potenciální kolizi. Dalšími uživateli této metody v zemi původu jejího původu byli



Bennet (1971), Baker (1972) a Hayward (1972) . V zahraniční literatuře s pro dopravní
konflikty začalo používat více názvů: "near miss", "near crash", "near accident" nebo též
"traffic conflicts".

Inspirován tímto principem vyvinul Jan Folprecht z Ústavu silniční a městské dopravy v Praze
v roce 1972 vlastní metodiku hodnocení dopravních konfliktů. Folprechtova metoda byla
patrně prvním známým postupem na světě, který nabídl nejen možnost studia chování
účastníků dopravy ale zavedl jeho kodifikované hodnocení podle kvality, kvantity a stupně
závažnosti zaznamenaných konfliktních situací. Folprechtova metoda vytvořila nástroj,
kterým lze kvalitativně hodnotit úroveň bezpečnosti sledovaného úseku dopravní cesty a na
jeho základě provádět opatření, snižující míru nebezpečnosti dříve, nežli v příslušné lokalitě
dojde k varujícímu výskytu dopravních nehod. Tedy postupem "ex ante" a nikoliv "ex post"
jako v případě využití údajů statistiky dopravních nehod (Folprecht, 1975).

3.3 Metoda J. Folprechta

Podle Folprechta vznikají v určitých okamžicích v pozorovaném silničním provozu situace,
které přinesou některým účastníkům větší než obvyklou míru nebezpečí. Nehoda je tedy
vlastně důsledkem konfliktní situace, při které se nepodařilo míru nebezpečí střetu vozidla
s okolní překážkou odvrátit. Každé dopravní nehodě musí tedy takto definovaná konfliktní
situace předcházet (Folprecht a Křivda, 2006).
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Zdroj: Folprecht a Křivda (2006)

Obr. 3.1 Členění konfliktních situací podle příčin, důsledků a způsobů řešení

Tato definice popisuje ovšem situace, jejichž škála závažnosti sahá od prohřešků jediného a
samotného účastníka silničního provozu (kdy v podstatě zvýšená míra nebezpečí nehrozí a
nelze je proto považovat za potenciální konfliktní situace) až po tzv. "skoronehody", kdy
jedině náhlá změna směru nebo rychlosti jízdy zabrání vzniku nehody. Výskyt konfliktních
situací takto chápaných je poměrně četným jevem. Z předpokladu, že konfliktní situace jsou
vlastně potenciální nehodové situace, jejichž typ pak předurčuje typ z toho pramenící
dopravní nehody, vyplývá, že na základě pozorování a analýzy konfliktních situací lze



činit závěry o míře nebezpečnosti dotyčného místa a lze navrhovat opatření na zvýšení
bezpečnosti, aniž by se muselo čekat na výskyt varujícího počtu dopravních nehod.

Členění konfliktních situací podle příčin, důsledků a způsobu řešení ukazuje Obr. 3.1. Ke
konfliktní situaci může tedy dojít vlivem vnějších náhodných okolností nebo porušením
zákonných pravidel silničního provozu. Konfliktní situace buď nevyžaduje řešení anebo je
nutno ji řešit úhybnou reakcí (brzděním, vybočením nebo obojím). Konfliktní situace se může
obejít bez následků anebo vyústí až v dopravní nehodu.

Pro sledování a záznam konfliktních situací se podle (Folprecht a Křivda, 2006) používá
videoaparatura. Skládá se z videokamery se širokoúhlým objektivem vybavené přesnou
časovou značkou, stativu umožňujícího stabilní umístění a nasměrování a záznamového
zařízení, umožňuje snadné a opakované přehrávání pořízeného videozáznamu. Literatura
(Folprecht a Křivda, 2006; Křivda, 2001) uvádí, že již z hodinového záznamu lze získat
statisticky významný soubor konfliktních situací. Videozáznam by proto měl být snímán
nejméně 1 hodinu. Do záznamu je možno zachytit i zvukový komentář pozorovatele, který
upozorní na souvislosti, které jsou mimo obraz, či případně jinak zvýrazní pozorovanou
situaci.

3.3.1 Zpracování záznamu

Pro přehrávání záznamu za účelem vyhodnocení se osvědčilo sledování obrazu několika
osobami současně ve stejné místnosti. Jednak se tím urychlí vyhodnocování a zároveň lze
získat názory na pozorované konfliktní situace od více osob, což umožňuje objektivizovat
jednotlivé subjektivní názory (hodnotitelé se usnesou na jednoznačné klasifikaci). Podle
Folprechta (1995) by přitom měla být dodržena podmínka, aby jeden pracovník sledoval
obrazovku maximálně 3 hodiny denně.

Výhodou této metody je možnost zastavení, zpomalení či opakování pozorované situace, čímž
lze výrazně zpřesnit její klasifikaci. A to vše v naprostém klidu místnosti (např. v kanceláři
dopravního inženýra), nikoli v náročném terénu a ruchu ulice, kde hluk, emise a povětrnostní
vlivy způsobují svým společným působením nesoustředěnost pozorovatele.

Obr. 3.2 Příklad trojmístného klasifikačního symbolu (Folprecht a Křivda, 2006)

Ze záznamu se zjišťují základní charakteristiky dopravního provozu v daném místě (intenzity
dopravních proudů, složení dopravních proudů, popř. hustota, rychlost, zdržení, délky front



apod.) a jednak konfliktní situace. Pozorované konfliktní situace jsou zaznamenávány pomocí
trojmístného klasifikačního symbolu složeného z číslice, písmene (resp. písmen) a opět z
číslice viz Obr. 3.2. Takto sestavený symbol popisuje účastníky konfliktu (Tab. 3.1), způsob
konfliktu (Tab. 3.2) a míru jeho závažnosti (Tab. 3.3), (Folprecht, 1995; Folprecht a Křivda,
2006).

Tab. 3.1 Klasifikace podle účastníků (1. znak)

Kategorie: Znak:
chodec 1
automobil 2
tramvaj 3
chodec x automobil 4
chodec x tramvaj 5
automobil x automobil 6
automobil x tramvaj 7
tramvaj x tramvaj 8
jiné (cyklista apod.) 9

Zdroj: Folprecht a Křivda (2006)

Tab.3.27 Klasifikace podle způsobu konfliktu (2. znak)

Kategorie: Znak:
možnost střetu s příčně jedoucím A
možnost střetu s protijedoucím B
možnost střetu ve stykovém bodě C
možnost střetu najetím zezadu D
možnost střetu se souběžně jedoucím E
možnost střetu vlivem parkovacích manévrů P
možnost střetu vlivem otáčení O
vjezd (vstup) na červenou č
zavinil chodec c h
zavinilo vozidlo v
zavinil cyklista c
agresivita a
pasivita p
vlivem zastavení před přechodem pro chodce s
vlivem fronty na křižovatce f
vlivem blízké křižovatky se SSZ x

Zdroj: Folprecht a Křivda (2006)

Tab. 3.3 Klasifikace podle závažnosti (3. znak)

Účastníkem konfliktní situace může být chodec, automobil, autobus, tramvaj nebo jiný
dopravní prostředek a jejich libovolné kombinace.



Způsobem konfliktu se rozumí pozorovaná možnost střetu s příčně jedoucím, s protijedoucím,
se souběžně jedoucím, najetím zezadu, vlivem pasivity, agresivity apod. Tyto kategorie lze
doplnit o další podle konkrétní konfliktní situace a lze je vhodně kombinovat.

Kategorie: Kritérium: Znak:
potenciální konfliktní
situace (bez reakce)

zvýšení plynulosti provozu nebo
akce bez možných následků

1

konfliktní situace
(bez násilné reakce)

narušení provozu nebo bez
reakce, ale s možnými následky

2

konfliktní situace
(ostrá reakce)

úhybná akce – prudké brzdění
nebo náhlé vybočení

3

dopravní nehoda - střet vozidel
- s účastí chodce
- havárie

 4

Zdroj: Folprecht a Křivda (2006)

Závažnost konfliktních situací může mít tři stupně. Nejnižší stupeň 1 náleží situacím, kdy jde
o porušení platných pravidel silničního provozu jediným účastníkem dopravy, tj. bez
přítomnosti jiných, které by taková akce mohla ohrozit. Druhým stupněm 2 se hodnotí
situace, kdy lze pozorovat narušení plynulosti provozu, ale nikoliv násilnou reakci. Nejvyšším
stupněm 3 se hodnotí konfliktní situace, kdy jedině ostrá úhybná akce, tj. např. prudké brzdění
nebo náhlé vybočení z dosavadního směru, zamezí vzniku dopravní nehody.

3.3.2 Analýza konfliktních situací

V zavedené metodice tvoří soubor zaznamenaných konfliktních situací spolu se souborem
dopravních charakteristik základnu, charakterizující nebezpečnosti daného místa. Výsledné
počty jednotlivých druhů konfliktních situací lze sčítat podle kategorií a jejich četnost
vztahovat k intenzitě provozu dotyčných dopravních proudů. Zanesením značek konfliktních
situací do půdorysného schématu sledované lokality příklad na Obr. 3.3 podle Křivdy (2001),
se vyznačí místa konfliktů (kolizní body), i počty a způsoby konfliktů a jejich účastníci.
Četnost výskytu je ukazatelem váhy (míry vlivu) příčin, které lze logicky odvodit z typů
konfliktních situací.

Kromě toho lze získat řadu dalších informací o chování dopravních proudů, resp. účastníků
provozu. Lze odečítat rychlost vozidel i chodců, zjišťovat čekací doby (časové ztráty), délky
front vozidel apod. Velmi dobře lze tímto způsobem sledovat a studovat chování chodců.



Obr. 3.3 Příklad záznamu konfliktních situací (Křivda, 2001)

3.3.3 Měření konfliktnosti

Jako veličinu, která nám dá určitou představu o míře nebezpečnosti provozu na daném místě,
používá tato metoda ukazatel relativní konfliktnosti, udávající počet konfliktních situací na
100 vozidel, resp. na 100 chodců.

Ukazatel relativní konfliktnosti se podle (Folprecht a Křivda, 2006) určí ze vztahu:

= ∙ 100							[
100	

] (3.1)

PKS je počet konfliktních situací za hodinu (pouze konfliktní situace, jejichž první znak má
hodnotu 4 až 8) [KS.h-1]

I představuje hodinovou intenzitu v jednotkových vozidlech [j.v./h]

Podle zkušeností pracoviště, které tuto metodu pravidelně používá a vyučuje na VŠB-
Technické univerzitě Ostrava (Folprecht a Křivda, 2006) lze ukazatel relativní konfliktnosti
určit nejen pro celou sledovanou lokalitu, ale také pro určitý typ vzniklé konfliktní situace.
Z porovnání takto stanovených ukazatelů relativní konfliktnosti z různých míst lze usuzovat
na míru bezpečnosti sledovaných lokalit.

Popsaná metoda sledování a hodnocení konfliktních situací se používá, od svého zavedení v
roce 1974 s dílčími úpravami a zdokonaleními dodnes. I v současné době představuje
osvědčený standard se silnou vypovídací schopností, použitelný pro široké spektrum úloh
hodnocení bezpečnosti silniční dopravy na různých místech silniční sítě.

Na Fakultě dopravní ČVUT v Praze se používá podobná metoda vyvíjená od roku 1985. Tato
metoda je založena na hodnocení školenými pozorovateli na místě a používá rovněž



kvalitativní stupně hodnocení zaznamenaných konfliktních situací (Slabý a Kocourek, 2006).
Videozáznam se v případě této metody používá pouze jako doplněk přímého pozorování
(Frnková, 1998). Metodika ČVUT zmiňuje i závěry hodnocení výsledků z pohledu reliability
a validity.

Obě metody, Folprechtova i ČVUT jsou zmíněny jako zavedené a používané v ČR v dílčích
závěrech zprávy z řešení projektu aplikovaného výzkumu (Ambros, 2011), jehož cílem je
vytvoření praktického nástroje provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikací v
ČR, kterou ukládá provozovatelům Směrnice EP a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti
silniční infrastruktury, částečně transponovaná do Zákona č. 152/2011 Sb. Navržená metodika
má být po praktickém odzkoušení certifikována Ministerstvem dopravy ČR pro praktické
využití.

3.3.4 Dílčí závěry

Metoda sledování, záznamu a hodnocení konfliktních situací přinesla průlom do dosavadních
způsobů hodnocení dopravní bezpečnosti. Opírá se o poznatek, že každé dopravní nehodě
(která je i při velké dopravní zátěži přece jen řídkou a mnohdy nahodilou událostí) předchází
ve sledovaném místě nesrovnatelně větší počet vzájemných interakcí mezi účastníky dopravy,
které proběhnou bez povšimnutí a jsou proto pokládány za nerušený průjezd. Pouze malý
počet z těchto dopravních interakcí, kterým jsou dopravní konflikty, lze pokládat za více
nebezpečné.

3.4 Další vývoj metody dopravních konfliktů (TCT)

Folprechtova metoda byla pro účely dopravního výzkumu poprvé použita v roce 1972
(Folprecht, 2013). Metoda vzbudila brzy po svém zveřejnění zájem výzkumníků v ostatních
zemích, kteří rozpoznali její potenciál. Teprve následně začali používat další podobné
alternativy pro hledání souvislostí mezi konflikty a nehodami ve Velké Británii Older a
Spicer, 1976), v Norsku (Amundsen, 1974), ve Švédsku (Hydén, 1975) a v Holandsku (Oppe
a Kraay, 1975).

3.4.1 Teorie současného příjezdu

Současný příjezd do určitého vymezeného území, který je v zahraniční odborné literatuře
někdy označován termínem "přiblížení" („encounter“) je podle současné interpretace v
literatuře základní událostí mezi dvěma uživateli silnice, jejichž vzájemné interakce by mohly
způsobit jejich kolizi (Laureshyn et al., 2010).

Pro vyjádření dvou krajních stavů bezpečnosti dopravy v daném místě v závislosti na jejich
četnosti uvádí literatura různé modely, na kterých jsou zobrazeny tyto dva extrémy: “nerušený
průjezd” na jedné straně a “nehoda” s různým stupněm závažnosti na straně druhé. Tento
koncept zobrazení, v literatuře někdy nazývaný „bezpečnostní kontinuum“ ("safety



continuum") dává do souvislosti spojitost mezi převrácenou perspektivou (zdola nahoru)
typickou pro studie chování řidičů a makroskopickou (shora dolů), která je založena na
hodnocení dopravní bezpečnosti a závažnosti nehod. Jedním z klasických modelů je von
Klebelsbergův (1982) na Obr. 3.4.

Obr. 3.4 Bezpečnost dopravy v závislosti na chybách, standardním chování, dopravních konfliktech a
nehodách (von Klebelsberg, 1982).

Novodobější modely názorného vyjádření závislosti závažnosti a četnosti dopravních
konfliktů mezi účastníky provozu vycházejí buď z modelu pyramidy (Hydén, 1987) nebo
diamantu upravený Svenssonovou (1998).

Obr. 3.5 - Závislost mezi četností základních událostí v dopravě (a) pyramida bezpečnosti podle
Hydéna (1987) a (b) diamant hierarchie závažnosti (upravený Svenssonovou, (1998).

Hydén (1987) uvádí, že existují některé rozměry závažnosti společné pro všechny události
v provozu a navrhl model popisující vztah mezi závažností těchto událostí a jejich frekvencí
viz Obr. 3.5(a). Čím vyšší je podle tohoto modelu závažnost události, (prezentovaná jako
vertikální poloha v pyramidě), tím nižší je frekvence (objem výseče pyramidy) těchto
událostí. Závažnost nehody je zde určována jejími následky (např. počtem usmrcených nebo
zraněných, případně celkovou škodou v peněžních jednotkách). Tato definice je poněkud
problematická pro události, které nekončí kolizí, např. přísně vyjádřeno „skoro-nehody“
s pouhými několika centimetry mezi vozidly při jinak zcela kontrolovaném míjení vozidel
s dostatečnou mírou bezpečnosti (s výjimkou hladiny adrenalinu v krvi řidiče). Je zde však
třeba zvážit dva aspekty – potenciál přiblížení, které by se mohlo stát nehodou a závažnost
jeho následků, pokud k ní dojde.

Podle Laureshyna et al. (2010) jsou nehody stochastickými událostmi. I přesto že lze každou
nehodu objasnit počtem faktorů, které k ní vedly, lze ji však také považovat za nešťastnou
shodu všech těch faktorů, které se udály ve stejnou dobu. Pokud by některá z těchto
podmiňujících příčin nenastala, nehodu by se podařilo odvrátit. Jinými slovy řečeno – každý



střet se může vyvinout směrem k nehodě, pokud nastanou některé nové příčiny. V každém
případě má skoronehoda menší než bezpečnou rezervu ustát dodatečné nepříznivé faktory ve
srovnání s kontrolovaným průjezdem – tím je tedy nehodový potenciál skoronehody vyšší.

Závažnost následků nehod ovlivňují podle (Laureshyn et al., 2010)  zejména tyto faktory:

· Druh uživatele silnice. Pokud jsou všechny proměnné stejné pak (a) nechránění
uživatelé (chodci, cyklisté, řidiči mopedů a motocyklisté) jsou náchylní k daleko
závažnějším zraněním než chránění uživatelé (lidé cestující v autech, autobusech nebo
nákladních vozech), (b) osoby cestující ve vozidlech menší hmotnosti jsou daleko
náchylnější k vážným poraněním než osoby ve vozidlech o vysoké hmotnosti, (c)
starší lidé jsou náchylnější k závažným poraněním než lidé mladší.

· Úhel kolize. Úhel pod kterým se uživatelé silnice vzájemně přibližují ke kolizi může
mít mnoho rozdílných podob od čelní srážky až k nárazu zezadu. Pro chráněné
uživatele silnice zúčastněné při kolizi to přináší rozdílnou pravděpodobnost, pokud jde
o následky nárazu. Čelní srážky způsobují zpravidla menší podíl vážných zranění než
kolmé srážky (vzhledem k nižší ochraně poskytované boční stěnou vozidel). Rovněž
nárazy zezadu způsobují méně závažných zranění než jiné druhy kolizí (SIKA, 2009).
Lze se také domnívat, že úhel přiblížení nemá stejný dopad pokud se jedná o
zranitelné uživatele silnice.

· Rychlost kolize. Kolize při vyšších rychlostech přináší závažnější zranění než kolize
při nízkých rychlostech v důsledku většího množství kinetické energie. Podle
některých zjištění je však relativní rychlost účastníků mnohem důležitější proměnnou
ve srovnání s absolutními hodnotami rychlosti.

Podle Laureshyna et al. (2010) nelze jednoznačně prokázat spojitost mezi pravděpodobností
kolize a závažností jejích následků. Pokud se událostem připisuje i závažnost, mohou se
znázornit jistým typem rozložení podle pyramidy, Obr. 3.5 (a). Toto rozložení se nazývá
hierarchií závažnosti.

Podle výsledků prací Svenssonové (1998) je pro zobrazení hierarchie závažnosti událostí na
určitém místě (např. na křižovatce), vhodnějším zobrazením diamant s dvěma vrcholy (Obr.
3.5( b). Nejméně závažné události v dopravě jsou velmi řídkými jevy, ke kterým dochází
pouze tehdy, pokud je uživatel silnice zcela nerušen ostatními uživateli (spodní vrchol).
Většina přiblížení má „střední závažnost“ což znamená, že uživatel se musí přizpůsobit
ostatním uživatelům, avšak děje se tak dobře kontrolovaným způsobem, který je typický pro
„normální“ dopravní proces. Svenssonová (1998) nicméně navrhuje rozložení ve tvaru
diamantu ale omezuje tento model zobrazení pouze na události s kolizním kursem.

3.4.2 Definice závažnosti



Laureshyn et al. (2010) zastávají názor, že dosud chybí úplná a vyčerpávající definice
závažnosti procesu přiblížení. Při stanovení závažnosti by měly být zohledněny následující
okolnosti:

3.4.2.1 Vypovídací schopnost měřených hodnot

Stávající ukazatele zohledňující dva základní aspekty závažnosti: (a) riziko kolize a (b)
riziko následků kolize, (Laureshyn et al., 2010).

c) O riziku kolize vypovídají ukazatele, popisující přiblížení v prostoru, přiblížení v čase
a intenzitu únikové akce (Hayward, 1972), (Allen et all., 1977), (Asmussen, 1984), a
(Hydén, 1987). Problémem je však to, že pokud se použije pouze jedna proměnná
veličina, (např. vzdálenost mezi dvěma účastníky provozu) neříká to mnoho o výši
rizika, pokud chybí údaj o jejich rychlostech. Z tohoto pohledu jsou proto vhodnější
ukazatele, popisující změnu vzdálenosti v čase, neboť zobrazují i rychlost. Asi právě
proto jsou některé techniky dopravních konfliktů založeny na stupňování nebezpečí v
čase. Závislost časové blízkosti účastníků na jejich rychlosti se proto zdá být dobrou
alternativou (například u švédské metody TCT).

d) Pro odhad následků kolize je však rychlost účastníků dobrým ukazatelem. Dalšími
ukazateli, upozorňujícími na závažnost možných následků, jsou typy účastníků
provozu z pohledu jejich zranitelnosti, dále úhel přiblížení, druh kolize atd.

3.4.2.2 Vliv kolizního kursu

Kolizní kurs dvou účastníků provozu na konci procesu přiblížení je předpokladem vzniku
kolize. Bez něho není kolize možná. Nicméně dokonce přiblížení bez kolizního kursu mohou
mít potenciál vzniku nehody, avšak mezi účastníky musí nastat některé změny v časových
nebo vzdálenostních vztazích, aby vznikl kolizní kurs. Obecně se podle Laureshyna et al.
(2010) tyto vztahy dají v určitých okamžicích rozdělit na tři typy viz obr. 3.6.

Zdroj: Laureshyn et al. (2010)

Obr. 3.6 Klasifikace procesu přiblížení dvou účastníků provozu dle vztahu v čase a v prostoru

Typ A – kolizní kurs). Účastníci se střetnou, pokud nedojde k únikové akci.



Typ B – křižující kurs). Trajektorie účastníků se překrývají, ale ke kolizi nedojde, neboť
projedou společnou zónou v různých časech. Aby došlo ke kolizi, musel by jeden z uživatelů
změnit rychlost (situace by se musela změnit na kurs typu A).

Typ C – nekřižující kurs). Trajektorie se nijak nesetkají. K tomu dojde tehdy, když se
účastníci pohybují na paralelních nebo rozbíhajících se trajektoriích. To však neznamená, že
je zde nulový kolizní kurs. Stačí malá změna trajektorie jednoho z dvojice uživatelů, která
může trajektorie dostat do kolizního kursu.

Přestože jsou výše uvedené tři typy teoreticky rozdílné, tvoří dohromady kontinuum, ve
kterém dochází k hladkému přechodu z jednoho typu do druhého. A protože i malé změny
trajektorií uživatelů a jejich rychlosti v procesu přiblížení (pokud k nim dojde) mohou
způsobit, že se uživatelé dostanou (či nedostanou) do kolizního kursu, případně projedou
(nebo neprojedou) společnou zónou, chování uživatelů se v případě přechodu do jiného kursu
skokově nemění.

3.4.3 Ukazatel "Time-to-Accident" (TA) (Švédská metoda TCT)

Vývoj této metodiky sledování dopravních konfliktů v 70, a 80. letech je spojen s Vysokou
školou technickou ve švédském Lundu a týmem, vedeným profesorem Hydénem. Metoda se
soustředila se na typické konfliktní situace, při kterých by se dva uživatelé silnice střetli,
pokud by ani jeden z nich nepodnikl nějakou únikovou akci (Hydén, 1987).

Jako ukazatel závažnosti zavedla tato metoda novou hodnotu „Time-to-Accident“ ("čas do
nehody") – TA. Ukazatel TA je čas, který se počítá z rychlosti a vzdálenosti stanovených v
okamžiku podle následující definice:

„V okamžiku, kdy v důsledku vzniku kolizního kursu mezi dvěma účastníky dopravy začne
úniková akce jednoho z nich s cílem odvrátit kolizi."

Obr. 3.7 Stanovení hranice závažnosti konfliktu podle Hydéna (1987).

Pro posouzení, zdali je konflikt závažný či ne, používá tato metodika grafickou závislost
hodnoty času TA ve vztahu ke konfliktní rychlosti, viz Obr. 3.7.



Ukazatel TA byl stanoven výpočtem z odhadu rychlosti a vzdálenosti účastníků konfliktu,
prováděného vyškolenými pozorovateli (Hydén, 1987. Metoda byla používána pouze pro
hodnocení závažných konfliktů. Podle země svého původu se tato upravená verze začala
nazývat “Švédskou technikou sledování dopravních konfliktů” (STCT – Swedish Traffic
Conflict Technique).

Pro metodiku sledování dopravních konfliktů obecně se v zahraniční odborné literatuře
postupně ustálila mezinárodní zkratka TCT (z anglického “Traffic Conflict Technique”).1

Koncem 80. let se díky štědré podpoře státu a automobilového průmyslu, které se tehdy ve
Švédsku jejímu výzkumu dostávalo a cílevědomé mezinárodní publikační ofenzivě, stala tato
metoda nejznámější technikou nepřímého měření dopravní bezpečnosti. Na Universitě
v Lundu se při jejím využívání a rozvoji vytvořilo uznávané pracoviště, které nejméně po dvě
desetiletí v mnoha směrech představovalo autoritu a srovnávací základnu pro další vývoj vědy
a techniky v tomto oboru. Švédská metoda TCT se podle Gstaltera a Fastenmeiera (2007) ve
své době stala standardní metodou pro výzkumné účely a dočkala se uznání v mnoha zemích
světa.

Ostatní metody sledování dopravních konfliktů (TCT) se mezitím rovněž vyvíjely souběžně
se švédským modelem. Většinou se jednalo o národní alternativy TCT inspirované původní
metodou Perkinse a Harrise (1968) a Folprechta (1995), zavedené a praktikované v různých
zemích. 70. a 80. léta zaznamenala rozvoj využívání TCT v dopravním výzkumu v mnoha
zemích. Metody TCT se proto někde začaly prosazovat proti tradičnímu hodnocení
bezpečnosti (tzv. historickému) jako nástroj k provádění hodnotících studií účinnosti
bezpečnostních opatření. Byly pokládány za zvláště užitečné pro studie “před” a “po”
realizaci různých opatření, při kterých bylo třeba posoudit a porovnat důsledky opatření (např.
organizačních nebo stavebních) provedených za účelem zlepšení bezpečnosti na vybraných
místech dopravní cesty. Interpretace jejich výsledků však mnohdy čelila pochybnostem
zastánců historické metody, opírající se o záznamy ze statistik dopravních nehod.

Milníkem z hlediska vědeckého uznání metody TCT se podle Amundsena a Hydéna (1977)
stal první mezinárodní workshop o dopravních konfliktech v Oslo. Výzkumníci z Evropy se
setkali s kolegy z Izraele, Kanady a USA a shodli se na společné definici dopravního
konfliktu i zásad a principů jeho sledování a hodnocení (Gstalter a Fastenmeier, 2007).

Na tomto mezinárodním fóru došlo k přijetí společně formulované definice dopravního
konfliktu. Dopravní konflikt byl definován jako:

1 Švédská metoda TCT se od počátku svého zavedení musela vyrovnávat s četnými praktickými problémy svého
používání. Vzhledem k tomu, že čas zbývající do konfliktu byl stanoven od okamžiku, kdy začala úniková akce,
musel pozorovatel při svém sledování rozpoznat kolizní kurs mezi dvěma účastníky a tento okamžik určit.
Určení takového okamžiku však, při sledování účastníků provozu, nebylo vždy jednoznačné. Několik modifikací
této metody pokládalo za začátek únikové akce rozsvícení brzdových světel účastníka, který začal brzdit. Za
určitých okolností však brzdová světla mohla být zakryta dalším vozidlem nebo na ně pozorovatel ze svého
stanoviště prostě neviděl. Dalším výzkumem se však prokázalo, že konfliktní situace a nehody mají statisticky
stejné rozložení závažnosti. Hydén (1987) uvádí, že hodnoty času TA naměřené u konfliktů jsou v průměru o 0,5
sec vyšší a rychlosti o 10-20 km/h nižší než u závažných nehod.



”Pozorovatelné situace, při které se dva nebo více uživatelů silnice k sobě blíží v čase a
prostoru tak, že vzniká riziko kolize, pokud jejich pohyby zůstanou nezměněny.” (Amundsen a
Hydén, 1977)2

Přestože další výzkum odhalil také potenciální slabiny jejich metod hodnotících bezpečnost
pomocí konfliktních situací (Cooper, 1977), (Williams, 1981), (Chin a Quek, 1997), došlo ve
světě v 70. letech k jejich rozšíření a využívání v mnoha zemích. Zároveň byly zavedeny
předpisy pro hodnocení a měření konfliktů (Grayson et al., 1984).

Zatímco zájem o techniku TCT, využívající sledování a hodnocení dopravních konfliktů pro
účely dalšího výzkumu bezpečnosti dopravy byl značný, její praktické využití zůstalo přece
jen omezené. Důvodem toho byly (kromě vyšší ceny získávání vstupních dat) zejména
opakovaně vznášené pochybnosti kritiků této techniky a zastánců přímých ukazatelů
bezpečnosti i rostoucí počet jimi vznášených otázek, souvisejících s reliabilitou a validitou
(Hauer, 1979) a (Hauer et al, 1986).

3.4.4 Reliabilita a validita metody TCT

Reliabilita se zabývá spolehlivostí rozpoznání konfliktních situací a hodnocení rychlosti a
vzdálenosti různými pozorovateli. Srovnávací a kalibrační studie v Malmö prokázala poměrně
vysokou shodu (75 %) mezi pozorovateli z různých zemí (Grayson et al., 1984).

Validita řeší odpověď na otázku, zdali se technika TTC může stát dostatečně přesným
měřítkem předpovědi výskytu nehod (Archer, 2001, str. 2).

Reliabilita měření konfliktů byla v raných dobách využívání metod TCT založena na
předpokladu, že všechny konflikty musejí být posuzovány z pohledu akcí řidičů. To vedlo
k celé řadě subjektivních výkladů, podle kterých například může být konflikt jasně rozpoznán
pouze v případě, že dojde k razantnímu únikovému manévru (např. se rozsvítí brzdová
světla). Takovýto individuální přístup je podle některých autorů zavádějící neboť se
soustřeďuje více na objektivitu definice než na objektivitu vlastního rozpoznání konfliktu
(Hauer, 1979). Podle zjištění autorů (Chin a Quek, 1997, str. 176) může subjektivní

2 Workshop v Oslo znamenal také zahájení mezinárodní spolupráce v oblasti využívání TCT. Po ustavení
Mezinárodní výboru ITCT (dle anglického názvu "International Committee for Traffic Conflict Techniques") se
jeho mezinárodní konference staly pravidelnými akcemi výměny názorů v oboru dopravního výzkumu z celého
světa. Široká diskuse v rámci workshopů ITCT také brzy rozpoznala potřebu mezinárodního porovnání různých
používaných metodik. Postupně tak byly provedeny srovnávací a kalibrační studie ve francouzském Rouenu
(Gstalter, 1979), ve švédském Malmö, (Asmussen, 1984) a v rakouském Trautenfelsu (Risser a Tamme, 1988).
Nejrozsáhlejší byla kalibrační studie, provedená v roce 1983 za účasti několika zahraničních týmů v Malmö.
Vytkla si za cíl srovnání výsledků jednotlivých TCT, pokud jde o závažnost zjištěných konfliktních situací.
Měření, prováděná pozorovateli sledováním na místě, byla navíc dokumentována videozáznamem jako záložním
nosičem detailních informací. Z vyhodnocení osmi různých „národních“ metod sledování a hodnocení konfliktů
vyplynulo, že rozdíly mezi nimi nejsou významné a interpretace výsledků, pokud jde o závažnost konfliktů,
závisí především na používané definici závažnosti (Grayson et al., 1984). Pozorovatelé se shodli na 75 %
rozpoznaných závažných konfliktů. Výsledky rovněž potvrdily, že nejvhodnějším kvantitativním ukazatelem je
TTC. Studie v Trautenfelsu však prokázala jako vhodnější kvantitativní hodnocení ukazatelem PET (Oppe,
1986; Van der Horst, 1990, str. 17).



hodnocení konfliktů způsobit nespolehlivost měření, ale následky takovýchto nejistot se dají
řešit pečlivou aplikací statistické analýzy. Právě možnost subjektivního výkladu při
posuzování rychlosti a vzdálenosti byla příčinou kritického hodnocení metodiky TCT (Hauer
a Garder, 1986).3

Glauz a Migletz (1980) a Hauer (1979) naproti tomu považují využití videozáznamu pro
ověření různého výkladu složitějších konfliktů zaznamenaných pozorováním na místě za
významný přínos ke zvýšení reliability.

Praktické zkušenosti s využíváním Folprechtovy metody rovněž potvrzují vyšší úroveň
objektivity při hodnocení téže situace pomocí hodnotící videoprojekce sledované za
přítomnosti více hodnotitelů. Tito mohou díky možnosti vzájemné komunikace při společném
hodnocení videozáznamu a v případě potřeby opakovaného přehrání sporné situace dosáhnout
významně vyšší úrovně kvality a objektivity hodnocení než pozorovatel na místě. Ten bývá
často vystaven nepřízni počasí, hluku, exhalacím a ostatním nepříznivým vlivům (Folprecht,
1995), (Křivda, 2001).

Z výše uvedeného vyplývá, že subjektivní povaha hodnocení konfliktů je silně závislá na
úsudku pozorovatele. Rozdíly mezi jednotlivými pozorovateli při hodnocení stupně
závažnosti únikových manévrů účastníků dopravního konfliktu jsou proto předmětem časté
kritiky této metody.

Validita metody TCT je v literatuře převážně definována jako „přiměřenost vzájemné
souvislosti“ mezi pozorovaným počtem konfliktů a záznamy o nehodách. Toto chápání má
původ v dlouhodobě uplatňované praxi a je vlastně kritériem, které poměřuje údaje získané
hodnocením bezpečnosti dle konfliktních situací s údaji o skutečných dopravních nehodách
(Chin a Quek, 1997).

Chin a Quek, 1997) zjistili, že ukazatele bezpečnosti zjištěné přístupem TCT jsou vhodnější
pro bezpečnostní analýzu z hlediska prevence než pro předpověď vzniku nehod.

3 Literatura uvádí dva druhy nespolehlivosti těchto měření. První nespolehlivost je způsobena proměnlivostí
záznamu jednotlivého hodnotitele, která se někdy nazývá „intra-rater“ variací. Druhá je způsobena proměnlivostí
výkladu a odlišným záznamem dané situace dvěma různými hodnotiteli. Tato bývá někdy nazývána „inter-rater“
variací. Někteří výzkumníci používali pro první typ nespolehlivosti názvu problém „konzistence“ a pro druhou
názvu problém „opakovatelnosti“. Glauz a Migletz (1980) a (Guttinger, 1982) podle (Chin a Quek, 1997, str.
176). Podle Kocourka (2008) je reliabilita definována jako splnění základního požadavku na to, aby různí
pozorovatelé zaznamenávali tytéž konflikty jednotně. Takovémuto sjednocení by se měla přizpůsobit i délka
jejich školení.
I tehdy, jsou-li konflikty dobře definovány a pozorovatelé dobře proškoleni, může subjektivní hodnocení
konfliktů zůstat zdrojem značných rozdílů ve výsledcích. Pozorování na místě však mají ještě další nevýhodu v
tom, že se velmi obtížně ověřují.
Videozáznamy mohou podle názoru zastánců metody přímého pozorování zprostředkovat opakované posouzení,
avšak neposkytují stejnou kvalitu jako má pozorování osobou přítomnou na místě (Frnková, 1998), (Kocourek,
2008). Pozorovatelé přítomní na místě mají podle těchto názorů zpravidla lepší možnost hodnotit na základě
přímého vidění a prožitku všech událostí probíhajících souběžně, než z omezeného dvojrozměrného sekvenčního
pohledu na obrázky videa (Chin a Quek, 1997, str. 176).



Americká studie provedená Migletzem et al. (1985) však prokázala, že normální studie
konfliktních situací může přinést odhady průměrné frekvence výskytu nehod, které jsou
nejméně tak přesné jako ty, které se opírají o historické údaje. Podle (Migletz et al. 1985) jsou
v některých případech ukazatele bezpečnosti pro posouzení četnosti výskytu dopravních
nehod dokonce výstižnější než historická data.

Podle názoru Graysona a Hakkerta (1987) je část pochybností souvisejících s validitou
nepochybně způsobena nepřesnými, nespolehlivými a nedostatečně zpracovanými záznamy o
nehodách.

Práce Svenssonové (1992) pak na základě údajů ze Švédska prokázala, že vážné dopravní
nehody poskytují lepší odhad počtu očekávaných nehod se zraněním osob. Porovnání
výsledků četných studií v mnoha zemích světa rovněž prokázalo, že statistiky konfliktů a
nehod se shodují a to i přes rozdílné vlivy okolního prostředí (Archer 2001, str.2).

Důležitou otázkou je podle některých autorů také „validita procesu“, tedy to, zdali procesy
vyvolávající konflikty jsou tytéž jako ty, které způsobují nehody. Hydén (1987) na základě
údajů vztažených k TA a hodnotám rychlosti zjistil, že konflikty a nehody sdílejí ve
skutečnosti totéž rozložení závažnosti a že nehody všeobecně dosahovaly hodnot TA (time-to-
accident) nižších než 0,5 sec a rychlostí o 10-20 km/h vyšších než konflikty.

3.4.5 Dílčí závěry

Technika sledování dopravních konfliktů představuje dnes podle Archera (2001) zřejmě
nejrozvinutější metodu pro nepřímé měření dopravní bezpečnosti. Je založena na schopnosti
zaznamenat přímo v normálním provozu a v reálném čase výskyt konfliktních událostí (skoro-
nehod). Nabízí proto rychlejší a v mnoha ohledech reprezentativnější způsob odhadu
očekávané frekvence a výskytu nehod.

Pozorování dopravních situací a záznam dat není jednoduchou záležitostí. Celá řada ukazatelů
se obtížně měří běžnými metodami, jako jsou např. přenosné radary nebo indukční smyčky.
Použití školených pozorovatelů má mnoho omezení. Patří k nim např. snižující se pozornost s
časem a únavou pozorovatele, vysoké náklady, které závažným způsobem omezují délku
doby pozorování, rizika subjektivních chyb, možné ovlivnění chování samotných účastníků
provozu poté co zjistí, že jsou pozorováni, i problémy s nalezením vhodného stanoviště, kde
by nedocházelo k zábranám výhledu. K tomu přistupuje podle Archera (2005) i možnost, že
se pozorovatel stane účastníkem nehody, nebo ji dokonce při svém pozorování způsobí.

Ve vyspělých zemích se metoda vyučuje na univerzitách a občas používá jako hodnotící
nástroj ve výzkumu a pro hodnocení účinnosti stavebních nebo organizačních změn,
prováděných při řešení dopravních situací. Širšímu rozšíření v praxi však brání poměrně
vysoké náklady na sběr dat.

3.5 Kvantitativní ukazatele hodnocení konfliktních situací



Další rozvoj metodiky sledování dopravních konfliktů jako alternativy však šel také jinými
směry, než je kvalitativní a kvantitativní hodnocení konfliktních situací školenými
pozorovateli. Pro celou řadu výzkumných prací z té doby je typická snaha o nalezení
takových ukazatelů bezpečnosti, které by s využitím časových a prostorových údajů,
získaných sledováním konfliktních situací, dokázaly hrozící nebezpečí vzniku nehod vyjádřit
kvantitativně, tedy je nějakým způsobem „změřit“.

3.5.1 Ukazatel "Time-to-Collision" (TTC)

Ukazatel ("čas do kolize") – TTC navržený Haywardem (1972), který je pokládán za mnohem
objektivněji stanovenou alternativu ukazatele TA je definován jako:

"Ćas zbývající do kolize mezi vozidly, ke které by došlo, pokud kolizní kurs a rychlostní rozdíl
zůstanou nezměněny." (Archer, 2005).

TTC je průběžným ukazatelem, který může být počítán v každém okamžiku po celou dobu,
kdy se účastníci konfliktu nacházejí v kolizním kursu. Hodnota TTC dokumentuje závažnost
svojí minimální hodnotou, zaznamenanou v průběhu celého interaktivního procesu konfliktní
události. (Není tedy hodnotou času, který zbývá od okamžiku, kdy začne první úniková akce,
jako je tomu v případě ukazatele TA). Definice ukazatele TTC rovněž zohledňuje reakční čas
účastníka, který za určitých okolností může být důležitý pro průběh a výsledek započaté
konfliktní situace (Grayson a Hakkert, 1987), viz Obr. 3.8.
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V obecném případě se mohou dvě vozidla vzájemně přiblížit pod jakýmkoliv úhlem. Při
témže úhlu však může dojít k různým typům kolizí, viz Obr. 3.9. Pokud by se provedl rozbor
všech možných typů kolize, lze dokázat, že to bude vždy jeden z rohů jednoho z vozidel,
který se střetne s bokem vozidla druhého. Protože v obecném případě není známo, který roh
se střetne s kterou stranou, musí se provést analýzy všech možných kombinací (což v případě,
že obě vozidla mají pravoúhlé rozměry, dává podle Laureshyna et al. (2010) 32 možných
kombinací.



Zdroj: Laureshyn et al. (2010)

Obr. 3.8 Výpočet ukazatele TTC pro kolmé a souběžné trajektorie vozidel)

Obr. 3.9 Možné typy kolizí při stejném úhlu přiblížení dvou vozidel (Laureshyn et al., 2010) upraveno
podle (Grayson a Hakkert, 1987).

Teoretická křivka průběhu TTC na dalším obrázku má začátek v okamžiku, kdy se uživatel
silnice dostane do kolizního kursu. Křivka dosahuje svého minima TTCmin a poté znovu
stoupá (teoreticky do nekonečna) poté, co kolizní kurs přestane existovat (např. v důsledku
brzdění jako únikového manévru) viz Obr. 3.10. V případě, že by došlo ke kolizi, bude mít
TTCmin nulovou hodnotu. Jako ukazatel používal Hayward (1972) pouze nejnižší hodnotu celé
křivky průběhu ukazatele TTC. TTCmin je důležitým bodem křivky, neboť charakterizuje
moment, kdy se k sobě oba účastníci konfliktního kursu přiblíží nejvíce. Nicméně to není
jediný možný ukazatel, který dokáže popsat křivku TTC (Laureshyn, 2010).4

4 Samotné využití této metody (vzhledem k množství dat potřebných pro výpočet hodnot TTC v průběhu trvání
celé konfliktní situace) počítá s obrazově dokumentovaným záznamem situace a měřením hodnot. Je zajímavé,
že původní definici TTC navrhl Hayward již v roce 1972 tedy před vznikem a zavedením švédské metody,
pracující s ukazatelem TA. Rozhodujícím důvodem toho, proč se zpočátku ujala švédská technika, bylo mnohem
snadnější a jednorázové určení rychlosti a vzdálenosti účastníků konfliktu odhadem pozorovatele na místě, které
je zapotřebí pro ukazatel TA. Teprve s rozvojem využívání obrazové dokumentace prostřednictvím
videozáznamu se otevřela možnost pro širší využití ukazatele TTC.
Ukazatel TA zmíněný v předchozí kapitole je ukazatelem založeným na momentu, kdy jeden z účastníků
kolizního kurzu zahájí svůj únikový manévr. Je tedy ukazatelem okamžitým a nikoliv průběžným jako TTC.
Hydén (1987) uvádí následující argumenty na podporu využití TA namísto TTC.

a) Je mnohem operativnější neboť pro pozorovatele je snadnější určit okamžik, od kterého se počítá TA,
zatímco pro nalezení TTCmin je třeba naměřit a vypočítat celý průběh křivky TTC.

b) Určení momentu začátku únikové akce z křivky TTC nebo z rychlostních profilů účastníků není vždy
snadné a to zejména tehdy, kdy se jedná o jiný únikový manévr než brzdění.



Obr. 3.10 Teoretický průběh křivky TTC, upravený dle Haywarda (1972), citovaný Hydénem (1987)

3.5.2 Ukazatel "Post Echroachment Time" (PET)

Ukazatel PET "Post-Enchroachment Time" ("čas po obsazení") je další variací ukazatele
TTC, viz Obr. 3.11. Tento ukazatel se používá pro měření situací, ve kterých se dva uživatelé
silnice nenacházejí v kolizním kursu, ale minou se vzájemně v definovaném bodě nebo zóně
průsečíku svých trajektorií s časovým rozdílem, který leží pod jistou mezní hodnotou (např.
1,5 sec). Byl zaveden a používán Allenem et al. (1977). PET je definován jako:

"Čas mezi tím než prvý účastník opustí konfliktní zónu a druhý do ní vstoupí."

= − (3.5)

                              Zdroj: Allen  et al. (39)

Obr. 3.11 – Výpočet ukazatele PET (Allenem et al., 1977)

Hlavní rozdíl PET oproti TTC spočívá v tom, že definice ukazatele PET neobsahuje kritérium
kolizního kursu. Ukazatele PET se však dají z fotometrické analýzy získat snadněji než TTC,
neboť k tomu nejsou zapotřebí údaje o relativní rychlosti ani vzdálenosti. Naměřená hodnota
času (PET) představuje rozdíl času mezi oběma účastníky (ohrožujícím a ohroženým) v zóně

c) Z pohledu teorie je tedy ukazatel TA univerzálnější neboť může být použit na události, které vyústí v
kolizi (nehodu) stejně jako pro ty, kde se kolize odvrátí. V okamžiku kolize se TTCmin rovná nule, což
však neumožní rozlišit nebezpečnost událostí, které se stanou nehodami.

Konfliktní situace je kontinuálním procesem, kde oba ukazatele TTCmin a TA jsou měřítky jistých údajů v nich
obsažených. Otázkou však zůstává, které údaje nejlépe charakterizují závažnost celého procesu, např. délka času
strávená v kolizním kurzu nebo strmost křivky TTC. Podle Archera (2005) lze snadno ukázat, že pokud se
využijí okamžité hodnoty i značně rozdílné situace mohou být někdy vyhodnoceny jako velmi podobné.



střetu. To dělá z ukazatele PET nejen užitečné objektivní měřítko, ale také nástroj, který
pokud jde o získávání dat, je méně nákladný než TTC. Stanovení hodnoty PET nevyžaduje
neustálé rekalkulace v každém okamžiku trvání bezpečnostně-kritické události. Důležitou
otázkou, která se vztahuje k ukazateli PET, je rovněž to, zdali je možno jej považovat za
stejně platný a jako takový jej porovnávat s ostatními ukazateli popisujícími konfliktní
situace, které předcházejí nehodám Archer (2005).

Podle některých názorů má ukazatel PET menší vypovídací schopnost z pohledu závažnosti
konfliktů, neboť nezahrnuje rychlost a vzdálenost. Podstatnějším argumentem je však to, že
PET je pokládán za vhodnější pro měření bezpečnosti kritických situací tam, kde existuje
příčný průnik trajektorií obou účastníků. Naopak situace, kde skutečné trajektorie účastníků
jdou za sebou nebo rovnoběžně, jsou vhodnější pro koncept TTC. Důvod spočívá v
samotných definicích obou ukazatelů. Tam, kde rychlost vozidla následující jiné vozidlo je
vyšší než vozidla jedoucího před ním, vzniká vždy konfliktní kurs. PET také vyžaduje pevně
stanovené místo (konfliktní zónu) možného střetu, zatímco místo střetu v případě konceptu
TTC se neustále dynamicky mění s vývojem kolizního kursu (Archer, 2005, s. 59).

3.6 Další alternativy

3.6.1 Rozšířené ukazatele TTC (TET, TIT)

Rozšířené ukazatele TTC představují alternativní způsob měření TTC navržený holandskými
výzkumníky Minderhoudem a Bovym (2001). Tito autoři navrhli dva nové ukazatele
bezpečnosti založené na TTC, které jsou užitečné pro srovnávací analýzu bezpečnosti
dopravy. V protikladu ke klasickému TTC, jehož hodnoty jsou měřeny v daném průsečíku
trajektorií, nové ukazatele používají trajektorie naměřené za určitou dobu pro segment určité
jízdní dráhy pro výpočet hodnoty všeobecného ukazatele bezpečnosti (general safety indicator
value). Tyto hodnoty mohou být využity pro určení specifického indikátoru vozidla a jeho
bezpečnostně kritických pravděpodobností. První z těchto nově navržených ukazatelů se
nazývá časově exponovaným TTC ("Time Exposed TTC", zkráceně "TET"). Měří délku času,
po který jsou vozidla v konfliktním postavení podle navržené minimální mezní hodnoty TTC
v průběhu určité časové doby. Druhý ukazatel je časově integrovaným TTC ("Time Integrated
TTC" zkráceně "TIT"). Používá integrál TTC profilu řidičů k vyjádření úrovně bezpečnosti
během určené časové periody. Oba ukazatele jsou schématicky zobrazeny na obrázku Obr.
3.12.



  Zdroj: Minderhoud a Bovy (2001)

Obr. 3.12 Ukazatele Time Exposed (TET) a Time Integrated (TIT)

Oba ukazatele společně mohou být podle Archera (2010) použity pro derivaci průměrných
hodnot pro každé vozidlo a pravděpodobnost bezpečnostně kritických situací za jednotku
času. Tento nově navržený přístup poskytuje cenné srovnávací bezpečnostní údaje a také
užitečné měřítko pro kalibraci simulačních modelů. Získání potřebných údajů však
předpokládá průběžné snímání a výpočtové zpracování potřebných hodnot.5

3.6.2 Ukazatel "Time Advantage" (TAdv)

Tento ukazatel lze považovat za určité rozšíření ukazatele PET. Byl navržen Hanssonem
(1975) pro normální dopravní podmínky, kdy dva účastníci dopravy projíždějí společnou
prostorovou zónou ale v rozdílných časech, takže přitom nemůže dojít ke koliznímu kursu a
tedy také ke kolizi. Ukazatel PET je definován jako čas mezi odjezdem prvního účastníka ze

5 Problémem spojeným s využitím těchto indikátorů je to, že mohou být použity pouze pro kritické situace s
nízkou hodnotou TTC což vylučuje ostatní běžné dopravní ("normální") situace. Ale i pokud by se tyto ukazatele
používaly pouze pro analýzu konfliktů, bude problémem výběr správné mezní hodnoty. Pro tento účel navrhují
různé studie pro rozlišení mezi kritickými a normálními událostmi rozdílné hodnoty. Minderhoud a Bovy (2001)
používali 3 sekundy pro interakce za sebou jedoucích vozidel na dálnici, Hayward (1971)používal 1 sekundu pro
konflikt mezi 2 auty, Hydén (1987) a van der Horst (1990) 1,5 sekundy. Také poslední verze švédské TCT podle
Hydéna (1987) rozlišovala závažné a nezávažné konflikty v závislosti na rychlosti, viz příklad na Obr. 3.7.
Do jisté míry je problémem i samotná definice pro aplikaci ukazatele TTC, kterou je absolutní nezbytnost
existence kolizního kursu mezi oběma uživateli silnice. Podle některých studií by si však pozornost zasloužily i
situace, kdy kolizní kurs ještě nenastal ale jen malá změna rychlosti jednoho z uživatelů by mohla vznik
kolizního kursu vyvolat a způsobit kolizi. Pozorování uživatelů silnice v takovýchto situacích někdy ukazuje, že
se stále chovají tak, jakoby se v takovémto kolizním kursu nacházeli. Podle hypotézy Svenssonové (1998)
využívají uživatelé silnice při vlastním posuzování své situace (zdali jsou v kolizím kursu nebo ne) jakýsi druh
bezpečnostního přídavku. Stále je k dispozici poměrně velmi málo informací o tom, jak přesně vnímají uživatelé
silnice svůj vlastní kolizní kurs a zdali je to časová blízkost, kterou pokládají za rozhodující při svém chápání
závažnosti situace. Van der Horst (1990) se domnívá, že někteří účastníci provozu jsou schopni informace typu
TTC přijímat přímo ze svého optického sledu pozorování dopravní situace a že takto přijímané informace jsou
důležité pro jejich rozhodování o existenci kolizního kursu a ovšem i o začátku brzdění i samotném řízení
intenzity jejich brzdění.



společné zóny a příjezdem druhého do ní (viz obr. 3.11). Ukazatel TAdv však rozšiřuje
koncept PET tím, že pro každý okamžik stanoví, jaká bude očekávaná hodnota PET, pokud
budou oba uživatelé setrvávat na téže rychlosti a trajektorii. Definice ukazatelů PET a TAdv
založené na běžné geometrii je obtížné názorně zobrazit, pokud se trajektorie vozidel nekříží
v pravém úhlu, což však v životě není nic neobvyklého. Výjezd a vjezd do společné zóny
však nejsou jen časové okamžiky, ale určité intervaly, takže je dokonce možné, že se oba
účastníci setkají ve společné zóně, avšak nedojde ke kolizi. Příkladem tohoto problému je
situace na Obr. 3.13.

Zdroj: Laureshyn (2010)

Obr. 3.13 Problém s geometrickou definicí ukazatele PET a TAdv

Pro překonání tohoto problému definice se musí použít negeometrické pojmy. Laureshyn
(2010) navrhl definovat PET jako minimální zpoždění prvního účastníka, které bude mít za
následek kolizní kurs a kolizi (za předpokladu že stejně jako v definici TTC – bez zpoždění
budou oba účastníci pokračovat stejnými rychlostmi a trajektoriemi). Obr. 3.14 pomáhá tuto
definici vysvětlit. Křivky I. a II. popisují pohyb dvou účastníků provozu v čase (pro
zjednodušení se předpokládá jen jeden rozměr a zanedbává se fyzická velikost účastníků).
"Zpoždění" účastníka I. znamená to, že jeho trajektorie musí být posunuta po časové ose
dokud se nedotkne křivky II. Délka časového posunu zde je rovna hodnotě ukazatele PET.
Ukazatel TAdv je definován stejným způsobem, avšak s použitím předpokládané dopravní
křivky. Poloha bodu kontaktu mezi křivkami I. a II. závisí na jejich tvarech, které se mohou
lišit v závislosti na okamžiku, kdy je předpověď provedena. Tento bod je podle (Laureshyn et
al., 2010) nazýván bodem odvrácené kolize. V praktických výpočtech, kdy je třeba vzít v
úvahu i rozměry účastníka dopravy, se musí TAdv vypočítat pro každou možnou vzájemnou
kolizní kombinaci polohy roh – boční stěna vozidla. Ze stejného důvodu, jako je tomu v
případě TTC, bude i zde jako ukazatel využita nejnižší nalezená hodnota TAdv.

Specifikem ukazatele TAdv je to, že zatímco jeho dolní hodnoty mohou zobrazovat
bezpečnostní aspekty, vyšší hodnoty (nad 2-3 s) popisují normální dopravní podmínky, které
lze pokládat za jistou míru síly (výhody) jednoho účastníka nad druhým v soutěži o tutéž
společnou prostorovou zónu.



Zdroj: Laureshyn (2010)

Obr. 3.14 Definice PET založená na „zpoždění“

3.7 Dílčí závěry k volbě ukazatele

Ukazatele TTC a PET (spolu se svými odvozeninami) představují v současnosti dva
samostatné koncepty popisu pohybu dvou účastníků dopravy v prostoru a v čase, které mají
své příznivce. Diskuse o tom, který z těchto ukazatelů je lepší, jsou v odborné literatuře podle
Laureshyna (2010) velmi časté. Avšak použití pouze jednoho z těchto ukazatelů znamená, že
ze závěrů hodnocení vyloučíme aspekty zobrazované ukazatelem druhým, což by nebylo
příliš rozumné rozhodnutí s ohledem na jejich odlišnou vypovídací schopnost. Skutečné
dopravní situace zahrnují nepochybně oba typy těchto modelových událostí, s kolizním
kursem i bez něj. I během vlastního procesu vzájemného přibližování dvou účastníků provozu
na sledovaném místě dochází k plynulému přesunu z jednoho typu modelové události do
druhého (viz např. procesy schématicky znázorněné na Obr. 3.6). Z výše uvedeného přehledu
literatury je tedy zřejmé, že pro hodnocení bezpečnosti metodikou sledování dopravních
konfliktů představuje v současné době využití obou konceptů (resp. ukazatelů z nich
odvozených) optimální alternativu.

3.8 Další směry vývoje ve světě

Zajímavý způsob kvalifikovaného posouzení současného stavu i budoucího vývoje TCT ve
světě zvolil Ambros (2011). Pro potřeby zpracování rešerše současného stavu vědy a techniky
ve světě v rámci projektu aplikovaného výzkumu ALFA TAČR č. TA01030096 konzultoval
korespondenční formou přední odborníky, členy mezinárodní komise ICTC se zkušenostmi s
metodikou TCT. Zjišťoval jejich názor na současný stav i budoucí vývoj v tomto oboru.
Odpovědí těchto expertů, kteří jsou autoritami reprezentujícími odbornou veřejnost svých
zemí v této mezinárodní odborné komisi, shrnul v rešeršní části své práce.

Podle těchto informací doznala metoda TCT využívající zaškolené pozorovatele na místě
svého největšího rozšíření v 80. letech minulého století. V současné době se ale tato metoda
používá v praxi jako jednoduchý nástroj hodnocení bezpečnosti především v rozvíjejících se
zemích, které mají nízkou úroveň bezpečnosti silniční dopravy a kterým chybí databáze



potřebných dat. Většinou se používá některá z variant švédské TCT, která je dnes podle
literatury Tarko et al. (2009) považována za standardní postup.

Za perspektivní směry dalšího vývoje označuje Ambros (2011) automatizované hodnocení
videozáznamu s následnou extrakcí dat (tzv. videodetekci), a také simulační modely, jejichž
cílem je odvození tzv. náhradních veličin ze simulačních modelů křižovatek, přičemž
náhradní veličinou mohou být např. ukazatele TTC, PET, míra zpomalení nebo max. rychlost.

Pokrok snímacích technologií a statistických metodologií v posledních letech se stal ve
Spojených státech hnací silou výzkumu a vývoje nových způsobů predikce a modelování
bezpečnosti. V americké odborné literatuře jsou tyto dopravní konflikty často označovány
jako "near crashes" (skoronehody) a ukazatele, které je popisují jsou nazývány "surrogate
measures of safety" (náhradní ukazatele bezpečnosti). Jejich nynějším protipólem jsou rovněž
statistiky dopravních nehod.

Shrnutí a zhodnocení perspektivních směrů vývoje hodnocení bezpečnosti silniční dopravy s
použitím náhradních ukazatelů bezpečnosti je provedeno v práci Tarko et al. (2009). Vychází
z diskusního setkání odborníků organizovaného FHWA (Federální úřad pro dálnice) o nových
směrech výzkumu modelování údajů o nehodách. Na tomto setkání byly identifikovány 3
nejvíce slibné směry dalšího vývoje. Výzkum náhradních ukazatelů bezpečnosti byl mezi
nimi. Hlavním cílem tohoto úsilí, podporovaného Federálním ministerstvem dopravy je
vyvinout, právě na základě validních náhradních ukazatelů, kvalitní návod pro dopravní
analytiky a stavitele silnic.

Náhradní ukazatel bezpečnosti použitelný pro tento účel musí (podle Tarko et al., 2009) splnit
tyto podmínky:

1. Musí být založen na pozorovatelné ne-havarijní události, která spolehlivě souvisí
s nehodami.

2. Musí existovat praktická metoda umožňující převod ne-havarijních situací na četnost
nehod nebo jejich závažnost.

Splnění první podmínky předznamenává klíčový význam druhé podmínky, kterou je nalezení
metody převádějící náhradní ukazatel do praktického výstupu, jakým je frekvence a závažnost
nehod.

Jako perspektivní směry budoucího výzkumu jsou v práci (Tarko et al., 2009) označeny
následující metody:

3.8.1 Metoda extrémních hodnot

Princip této nové metody odhadující frekvenci nehod na základě měřené blízkosti srážky
popsali Songitruksa a Tarko (2004). Zakládá se na teorii a statistice tzv. extrémních hodnot.
Navržený princip, který se nazývá EVM (Extreme Value Method), považuje interakce mezi



vozidly za riskantní události (zde nazývané náhradní události) a odhaduje riziko podmínek
srážky na základě pozorovaného rozestupu mezi na sebe vzájemně působícími vozidly. EVM
je zajímavým a zcela novým přístupem který poskytuje tři značné výhody oproti TTC:

1. Opouští předpoklad existence pevného koeficientu převádějícího frekvenci náhradního
ukazatele na frekvenci nehody.

2. Riziko srážky dané náhradní události je odhadováno pro všechny podmínky založené
na její pozorované proměnlivé blízkosti, bez využití údajů o nehodách.

3. Ukazatel blízkosti srážky přesně definuje náhradní událost.

Podle (Songitruksa a Tarko, 2004) je však třeba provést další výzkum metodiky EVM.

3.8.2 Metoda přesného měření interakcí vozidel

I tato metoda pracuje s odhady pravděpodobnosti. Měří se přesná vzdálenost mezi vozidly a
časový rozdíl mezi událostmi. Je to zatím experimentální metoda založená na náhradních
informacích o srážkách s využitím Pearlovy teorie pravděpodobnostních kauzálních modelů
(Davis et al., 2008). U této metody se podle Sauniera a Sayeda (2008) využívá obdobné
definice dopravního konfliktu, jako u Studie 100 automobilů:

Skoro-nehoda je každá okolnost, která vyžaduje rychlý únikový manévr, který provede vlastní
vozidlo, nebo jakékoliv jiné vozidlo, chodec, cyklista nebo zvíře proto, aby se zabránilo
srážce. Rychlý únikový manévr je definován jako řízení, brzdění, zrychlení nebo jakákoliv
kombinace ovládacích vstupů, která se blíží limitům schopností vozidla (Saunier a Sayed,
2008).

K první části této definice, která je podobná definici dopravního konfliktu podle ICTCT
(používající však pouze americký výraz „near-crash“ namísto evropského „traffic conflict“) je
zde připojena ještě další část která říká, že velikost únikové akce musí být z pohledu možností
vozidla extrémní. Druhá podmínka pomáhá totiž vyloučit situaci, kdy dvě vozidla následně
brzdí, až jedno za druhým zastaví na stop-čáře křižovatky. Malý rozdíl ve zpomalení druhého
vozidla by mohl způsobit náraz zezadu do vozidla předchozího. Pokud však jsou zpomalení
taková, na která jsou řidiči zvyklí, když zastavují, pak by se takováto událost neměla pokládat
za dopravní konflikt.



Zdroj: Tarko et al. (2009)

Obr. 3.15 Závislost pravděpodobnosti srážky na zpomalení následujícího vozidla a funkce
pravděpodobnosti střetu při nouzovém zpomalení

Na Obr. 3.15 jsou (dle Tarko et al., 2009) vyneseny dva záznamy pravděpodobnosti hrozící
nehody na následném zpomalení druhého vozidla pro dva páry vozidel pozorovaných na čáře
zastavení křižovatky za podmínek dopravní zácpy. Počáteční rychlosti vozidel, odstup
následujícího vozidla, reakční časy a stupně zpomalení byly odhadnuty z trajektorií obou
vozidel stažených z videozáznamů. Tyto údaje prokazovaly jistou pravděpodobnost srážky.
Pro první pár vozidel bylo pro zpomalení druhého vozidla zapotřebí udržet pod 6 stopami/s2

aby došlo k velmi pravděpodobné srážce. U druhého páru však toto nastalo při zpomalení
kolem 16 stop/s2. Vyčíslením se dá poznat rozložení charakteristik úhybné akce
předcházejících skoro-nehodě. V obrázku 2 je takováto charakteristika vynesena podle
statistické studie brzdění v nouzových situacích. Integrací pravděpodobnosti srážky s křivkou
zpomalení při tomto rozdělení vychází pravděpodobnost srážky. U prvního páru vozidel je
nulová, ale u druhého páru je asi 0,14 za s. Výpočtem těchto pravděpodobností pro každou
skupinu událostí a poté shrnutím těchto pravděpodobností vzniká očekávaný počet srážek pro
skupinu událostí typu skoro-nehoda.

3.8.3 Automatická analýza s podporou pravděpodobnostního rámce

K původním ukazatelům dopravního konfliktu jako např. TTC navrhli Saunier a Sayed (2008)
přiřadit je v automatické analýze přidán pravděpodobnostní rámec. Z automatického
videozáznamu jsou získávány detailní informace o pohybech každého uživatele silnice. Cílem
těchto nových ukazatelů je sledování interakcí mezi uživateli silnice pomocí vzájemných
relací, které jsou sledovány na základě souhrnného rámce různých pravděpodobností, které
mezi účastníky mohou nastat. Systém se skládá ze dvou modulů:

1. Zachycení a sledování uživatelů silnice.

2. Zpracování údajů o vzájemných interakcích vč. kolizní pravděpodobnosti a sledování
konfliktních situací.



Systém porovnává dvě databáze: první jsou trajektorie uživatelů získané z videozáznamu a
druhou pak databáze interakcí mezi jednotlivými uživateli, sledovanými do určité vzájemné
vzdálenosti. Pro každou takovou interakci systém pomocí speciálně navržených ukazatelů
automaticky vyhodnocuje kolizní pravděpodobnosti.

3.8.4 Naturalistická studie řízení

Jedná se o zcela nový přístup k výzkumu každodenního chování řidičů (uživatelů silnice) za
normálních dopravních podmínek i v konfliktních situacích. Metoda byla vyvinuta na
Virginia Tech Transportation Institute za finančního přispění NHTSA (National Highway
Traffic Safety Administration) na základě pokroku ve vývoji pokročilých technických
zařízení umožňujících sběr, ukládání a analýzu velkého množství dat s využitím stále se
zmenšujících přístrojů (Dingus et al., 2006). Pozorování probíhá v průběhu běžného
každodenního řízení na vozidlech, vlastněných převážně samotnými řidiči. Pro sběr dat je
každé vozidlo vybaveno snímacími přístroji, které nenápadně a šetrně zaznamenávají jeho
manévrování (jako rychlost, zrychlení/zpoždění a směr jízdy) ale také řidičovo chování
(pozornost očí, pohyby hlavy a rukou) jakož i externí podmínky, jako jsou dopravní poměry a
stav silnice, okolní vozidla, hustotu dopravy, počasí atd.

Zdroj: Dingus et al. (2006)

Obr. 3.16 Díly systému sběru dat na vozidle projektu Naturalistic Driving Study

Do programu této studie bylo zařazeno 100 osobních automobilů. Každé vozidlo bylo osazeno
monitorovacími zařízeními a senzory sestávajícími z pěti videokamer na vlastních
přenosových kanálech, zaměřených do různých směrů včetně snímání řidiče (obličeje, pohybů
očí), radarových snímačů monitorujících situaci vně vozidla, senzorů zrychlení a zpoždění,
přijímačem GPS a rovněž technologií pro plynulé monitorování situací zasluhujících
pozornost formou přenosu dat mezi vestavěnými systémy ve vozidle (bluetooth) a rovněž
vysílaných formou dálkového přenosu dat o chování řidiče i stavu vozidla (Dingus et al.,
2006).



Experiment trval 12 až 13 měsíců a zahrnoval vzorek 109 původních a 139 dalších řidičů při
jejich každodenním provozu v severní části státu Virginia a Washington DC. Celkem bylo
najeto více než 2 miliony km a zaznamenáno 70 nehod různého stupně závažnosti, 761 skoro-
nehod a 8295 konfliktů. Bylo shromážděno obrovské množství dat (6 terrabytů). Data byla
zpracovávána vyspělým systémem umožňujícím současný přístup několika hodnotitelů.

Experiment poskytl mimořádně cenné údaje o vztahu mezi řidičem, silnicí, vozidlem,
počasím a dopravní situací. Umožnil opravit mnohé dřívější předpoklady o vlivu únavy, a
soustředění řidiče, jeho chování za jízdy, uchopování různých předmětů nebo využívání
technických zařízení za jízdy jako jsou mobilní telefony nebo jiná elektronická zařízení apod.
na riziko vzniku nebezpečných situací a nehod. Pro jeho úspěch bude zahájena další obdobná
studie většího rozsahu, která zahrne 2000 vozidel a její očekávaný datový objem bude 1000
terrabytů (Klauer et al., 2006).

3.9 Výhled do budoucna

Podle závěrů práce (Tarko et al., 2009) dovoluje rozvoj technologií i metodologií optimistický
pohled na budoucnost měření bezpečnosti na komunikacích i ve vozidlech bez potřeby údajů
o nehodách. Dopravní nehody jsou vážnými poruchami systému dopravy. Naše porozumění
mechanismu jejich vzniku je stále nedostatečné což snižuje přesnost rozpoznání bezpečnosti
dopravy i odhadu účinnosti podnikaných protiopatření. Bezpečnostní systémy potřebují další
výzkum v oblasti prognózy bezpečnosti. Náhradní ukazatele by mohly tuto úlohu splnit.
Nastupující moderní technologie jako jsou „aktivní inteligentní bezpečnostní systémy“ a
„systémy integrace vozidel do inteligentní infrastruktury“ se dle autora po svém rozšíření
postarají o dramatickou změnu úrovně bezpečnosti na pozemních komunikacích. Pro toto
nové prostředí nebudou dnešní tradiční metody hodnocení, založené na statistice nehod,
schopny poskytnout včasné odhady bezpečnosti.

Výzkum nových náhradních ukazatelů se proto musí soustředit na poznání souvislostí mezi
bezpečností dopravy, chováním řidiče a dynamikou vzájemného ovlivňování uživatelů silnice.
Vybrané náhradní ukazatele však budou muset projít rozsáhlým procesem validace.



4. Videoanalýza konfliktních situací

4.1 Příčiny hledání produktivnějších způsobů hodnocení

Videozáznam má proti sledování a hodnocení konfliktních situací školenými pozorovateli
v terénu řadu výhod. Kamera je diskrétnější a uživatelé ji nemohou tak snadno rozpoznat.
Záznam běží nezávisle i po delší čas a analýza pozorovateli v místnosti probíhá v
pohodlnějších podmínkách. Je zde vždy možnost vrátit a znovu prohlédnout záznam
zajímavých situací a detailně je prostudovat (srov. Folprecht 1975).

K nevýhodám patří podle Laureshyna (2010) některé těžkosti, způsobené lidským faktorem.
Je to vždy pozorovatel, který provádí měření a vyhledává situace. Prohlížení videa trvá
mnohdy stejnou dobu jako pozorování na místě. Hodnotitel má k dispozici pouze plochý a
dvojrozměrný obraz 3-rozměrné skutečnosti, takže jeho vnímání situace je více omezeno.
Většinou není možné se fyzicky otočit a prohlédnout si určitého účastníka provozu delší dobu
než umožňuje pevně zaměřený záběr nebo vnímat okolní zvuky, doprovázející situaci tak jako
při pozorování na místě.

Vytvoření nástroje, který by umožnil automatizaci sběru a hodnocení dat videozáznamu a tím
odstranil obtíže způsobované lidským faktorem tedy představuje logický stupeň dalšího
vývoje.

4.2 Automatizované metody videozáznamu

První systémy pracující s počítačovou podporou zpracování videozáznamu konfliktních
situací v dopravě označuje současná odborná literatura za systémy poloautomatické. Německá
technologie ViVAtraffic vyvinutá Rudolphem (1996), na Technické univerzitě v Karlsruhe
v Německu v r. 1996 nabízela uživatelsky přívětivé rozhraní pro postupnou navigaci po
jednotlivých rámečcích videozáznamu. To umožňovalo pozorovateli provádět interaktivní
měření polohy uživatele silnice a jeho rychlosti, stejně tak jako vzdáleností mezi jednotlivými
uživateli a okolními objekty tím, že se na ně postupně klikalo počítačovou myší.

Obr. 4.1 Transformace souřadnic obrázku do plochy silnice. Znalost souřadnic 4 bodů (neležících na
téže přímce) umožní najít funkci přenosu souřadnic obrázku (Xi a Yi do) do polohy na silnici (Xr a Yr,).

(C1-C8) jsou konstanty.



Body, zvolené pro takto prováděná měření, se musely nacházet na ploše silnice ve sledované
oblasti. Systém umožňoval měnit souřadnice obrázku na souřadnice na ploše silnice
prostřednictvím poměrně jednoduché transformační funkce, viz schéma na Obr. 4.1.

Další podobné systémy jako VIDARTIS, (van der Horst, 1990), Trajex, (Andersson, 2000), a
SAVA (Archer, 2005) využívaly již modernější technologie programování. Přesto však
nenabídly příliš mnoho dalších přídavných funkcí a uživatelských výhod. Hlavním
problémem poloautomatických metod je značná manuální pracnost, nezbytná ke sběru
měřených dat. Na druhou stranu však poskytují velmi kvalitní data, která jsou velmi účelná,
neboť zpracovatel zde plní roli předběžného filtru a může si vybírat zajímavé situace. I přes
svoji značnou pracnost proto byly poloautomatické systémy hodnocení videozáznamu podle
Laureshyna (2010) úspěšně použity při později prováděných výzkumech v roce 2005. Známé
je také užití technologie ViVAtraffic Massachussettským technologickým institutem (MIT)
při hodnocení dopravní situace pro účely simulace dopravních podmínek na nové páteřní
komunikaci v Bostonu, (Hasan et al., 1997).

Podle informací získaných Ambrosem (2011) pro potřeby rešerše v rámci celostátního
výzkumného úkolu Konflikt byla poloautomatická metoda VIDARTIS (Video Analysis of
Road Traffic Scenes) úspěšně používána pro vyhodnocení dlouhodobého měření,
prováděného v Nizozemsku. Aplikace této poloautomatické metody umožnila stanovení
výstupních údajů ve formě ukazatelů TTC a PET.

Archer (2005) vyvinul pro potřeby dopravního výzkumu vlastní poloautomatickou metodu
SAVA. Tuto metodu úspěšně využil pro analýzu bezpečnosti provozu na třech příměstských
křižovatkách tvaru T, přičemž zaznamenával a vyhodnocoval údaje pro několik ukazatelů
bezpečnosti. Ve své práci potvrzuje značnou pracnost získávání potřebných dat z
videozáznamu. Uvádí, že pro 1 hodinu videozáznamu silničního provozu bylo potřeba cca 10
hodin na jeho vyhodnocení.

V České republice nebyl podle dostupných informací poloautomatický systém hodnocení
videozáznamu pro sledování konfliktních situací dosud použit.

Další vývoj v tomto oboru přinesl také automatické systémy jednodušší koncepce, pracující s
„virtuální smyčkou“ v nastavitelné ploše obrázku. Zaznamenávají a snímají změnu barvy
nebo intenzity obrazu. Pokud vozidlo projde nastavenou plochou, změní se jeho vzhled.
Překročí-li tato změna nastavenou hodnotu, je aktivováno snímání. Takto lze sledovat
současně více nastavených “smyček”. Použití této technologie je jednoduché a umožňuje
provoz na procesoru vestavěném v kameře. Je však omezeno na místa s jasným vymezením
polohy vozidel a tam, kde se neprojeví rušivý výskyt dalších uživatelů procházejících
nastavenou plochou v opačném směru. Na podobném principu dnes pracují známé komerční
aplikace jako např. Visioway -2007, Traficon -2008, a Autoscope -2009.



4.3 Automatická videoanalýza

Poměrně vysoká pracnost získávání údajů pomocí poloautomatických metod byla hlavní
motivací pracoviště Technické univerzity v Lundu pro zahájení vývoje nového plně
automatizovaného sytému videozáznamu pro sledování a hodnocení bezpečnosti metodou
konfliktních situací.

4.3.1 Technické zadání

Technické zadání pro vývoj vycházelo podle Laureshyna (2010) z definice ideálních
vlastností systému automatické video-analýzy konfliktních situací který musí:

· Poskytnout detailní popis pohybů uživatele silnice (ve smyslu plošných souřadnic
silnice v závislosti na čase) s vysokým prostorovým a časovým rozlišením, které
umožní započítání různých (komplexních) indikátorů chování a tím studium
dopravních procesů.

· Obsáhnout plochu dostatečně velkou, kterou by bylo možno považovat za logickou
jednotku dopravní infrastruktury, např. křižovatku, úsek silnice, přechod pro chodce,
apod. včetně okolí, ze kterého by dopravní chování mohlo být ovlivněno.

· Být dostatečně efektivní a dovolit rozšíření studovaných period v řádu měsíců a pokud
možno i let, aby bylo možno nasbírat informace i o výjimečných dopravních
událostech (vážných konfliktních situacích i nehodách). Efektivnost souvisí s časem,
potřebným pro zpracování videozáznamu ale také s rutinním řešením ukládání
videozáznamu, interpretací výsledků jeho zpracování v podobě dopravních dat,
možností prezentace výsledků apod.

· Umožnit dostatečnou přesnost detekce uživatelů silnice a jejich stopy, umožnit jejich
klasifikaci dle druhu, určení polohy a měření rychlosti.

Tvůrci návrhu nového automatického systému videozáznamu si byli vědomi, že digitální
videozáznam dopravní situace obsahuje velmi mnoho informací. Je na něm vidět pohyb aut a
chodců, pohyb větví stromů, letící ptáky a pod. Lidské smysly nemají problém odlišit
informace vztahující se k dopravě od všech ostatních a soustředit se pouze na ně. Avšak
vytvořit počítačový program tak, aby činil totéž, je poměrně náročným úkolem (Laureshyn,
2010).

Zpracování digitálního videa je obvykle kombinací dvou typů algoritmů – analýzy struktury
každého obrázku a analýzy změn v jejich sekvencích. Uživatelé silnice se pohybují, tedy
přicházejí na scénu, projíždějí ji (přitom to nezbytně nemusí být bez zastavení) a poté ji
opustí. Detekce těch, kteří se nepohybují delší dobu (např. parkujících vozidel), není často
důležitá, neboť tyto objekty lze jednoduše pokládat za část statického prostředí okolí silnice
(nicméně i když se neúčastní jakýchkoliv událostí, mohou ovlivnit způsob, jakým se ostatní
účastníci vzájemně chovají). I přes širokou škálu tvarů vozidel a stále se měnící tvar cyklistů a



chodců, musí nový systém dokázat snímat údaje o velikosti zaznamenaných objektů. Tyto
jsou velmi často také dobrou indikací druhu zachyceného uživatele silnice

Laureshyn (2010) uvádí několik hlavních problémů, které komplikují zachycení a zobrazení
stopy uživatelů silnice:

· Změny osvětlení okolí způsobují, že i statický vzhled prostředí vypadá rozdílně a
může způsobit falešný záznam (např. stín přibližujícího se mraku může být zachycen
jako objekt, pohybující se po vozovce).

· Stíny uživatelů silnice sledují na svém obrázku jejich stopu. Mohou tím způsobit
chyby v určení polohy a odhadu velikosti. Stíny mohou také zkomplikovat rozlišení
jednotlivých uživatelů silnice, neboť mohou více z nich „slepit“ do jednoho velkého
objektu.

· Při pohledu ze strany mohou uživatelé silnice „ohrožovat“ jeden druhého, pokud se
dostanou příliš blízko k sobě. Tím se ovšem komplikuje rozlišení jednotlivých
uživatelů silnice, což vede k možným chybám zachycení (pokud menší uživatel silnice
není viděn za větším) a záměně identity uživatelů silnice, kteří jedou v jeho stopě.

· Povrch silnice je zřídka viděn při hustém provozu. Tím se ovšem model pozadí,
zobrazující „typickou“ barvu silnice bez jejích uživatelů stává méně spolehlivým.

· Obrázek trojrozměrné reality je ve dvojrozměrné projekci a tím schází některé
informace důležité pro rekonstrukci skutečných tvarů uživatelů silnice důležité pro
odhad jejich věrné polohy.

Extrahované trajektorie a ostatní údaje potřebují obvykle nějakou další interpretaci, pokud jde
o dopravní podmínky, např. rozpoznání toho, jak uživatel silnice provádí určitý druh
manévru, nebo zachycení zvláštních situací jako jsou vzájemná působení, dopravní konflikty,
nenormální jednání atd.6

Sledování stopy vozidel lze snadno provádět v místech s jednoduchým průběhem dopravy,
například na rovných úsecích silnic a dálnic. Pro tento účel se používají různé systémy
sledování např. porovnáváním tvaru vozidla s modelem, simulace Monte Carlo, Markovův
řetěz, rámeček na obrazovce, sdružování dat apod.

4.4 Automatická videodanalýza Univerzity v Lundu

6 Z výše uvedeného je zřejmé, že analýza videozáznamu zahrnuje zvládnutí velkého množství údajů a intenzivní
výpočty, které také vyžadují značný čas potřebný pro získání výsledků. Toto vše omezuje délku videozáznamu,
který lze v rozumném čase zpracovat. Důležitým faktorem jsou zde parametry hardwaru použitého pro výpočty.
Pokrok v této oblasti v posledních desetiletích však zvyšuje naději, že se toto omezení v budoucnu stane méně
významným. Předpověď G. Moorea z roku 1965, že výkon mikroprocesorových čipů se bude každé dva roky
zdvojnásobovat (všeobecně známá pod názvem Moorův zákon) popisovala až dosud poměrně přesně pokrok
vývoje polovodičových technologií. A současný vývoj nasvědčuje tomu, že bude platit i v dohledné budoucnosti.



Koncepce automatické videoanalýzy vyvinuté na univerzitě v Lundu popsaná v (Laureshyn,
2010) je zřejmá z blokového schématu na Obr. 4.2. Systém sestává ze 3 funkčních bloků:
videozáznamu, zpracování videosignálu a převodníku dat. Digitální videozáznam dopravního
proudu je zapisován několika kamerami současně. Záznam je zpracováván pomocí
speciálních algoritmů, snímajících uživatele silnice a vytvářejících jejich trajektorie vč.
záznamu dalších parametrů (rychlost, velikost a směr) vyjádřených formou souřadnic,
promítnutých na plochu vozovky. Tyto parametry jsou následně porovnávány s některými
kritérii, vztaženými k dopravě (např. určitými pohyby vozidel nebo jejich vzájemným
působením, intenzivním zpomalením, zrychlením atd.) přičemž se tyto situace zaznamenávají.
Záznam je výchozím materiálem pro následný rozbor chování účastníků provozu. Za
ideálních podmínek je každá situace popsána detailními údaji o trajektorii a rychlosti každého
účastníka, přičemž je doložena částí videozáznamu. Může dále být doplněna i dalšími údaji,
zjištěnými měřením provedeným některým dalším zařízením resp. pozorováním na místě.

Zdroj: Laureshyn (2010)

Obr. 4.2 Základní schéma automatického videozáznamu

Ohraničení funkce tří systémových bloků není podle Laureshyna (2010) příliš ostré. Některá
zpracování videozáznamu lze provádět již během nahrávání prostřednictvím procesoru
umístěného v kameře. Interpretaci dat vztažených k dopravnímu proudu lze naopak provádět
až ve stadiu zpracování videozáznamu, tedy ještě předtím, než dojde k jejich převodu do
souřadnic na ploše vozovky (zjišťování současného výskytu, některé manévry a pod).

Systémový blok pro zpracování videa tvoří soubor nástrojů, které lze zvolit k použití pro
studium dle požadavků na přesnost, dobu zpracování, atd. Tvůrci systému si byli vědomi, že
čím bude použitá technologie vyspělejší, tím citlivější bude k případným chybám a omylům,
kvalitě vstupních dat, bude mít vyšší požadavky ne kalibraci procesů a spotřebuje více času na
vyhodnocení. Vstupní videozáznam je proto rozdělen do kratších souborů (klipů o délce 15-
30 min), umožňujících analýzu rozdílných souborů ve stejném čase s využitím několika
počítačů současně. Tato technologie umožňuje zkrátit dobu čekání na výsledek.



Systém používá v témže okamžiku následující algoritmy:

· Pokročilou detekci uživatele silnice.

· I. část snímání trajektorie (body zájmu).

· Rektifikaci.

· Odhad rychlosti.

· II. část snímání trajektorie (Hidden - Markovův model).

4.4.1 Pokročilá detekce uživatele silnice

Použitý detektor nalézá situace, ve kterých se objekty posouvají do určité oblasti určitým
směrem. To umožňuje, v porovnání s detekcí virtuální smyčkou, nastavit vyspělejší kritéria
jejich detekce. Detektor je užíván jako vstupní filtr, který odstraňuje množství nezajímavých
částí původního videozáznamu. Pro každou detekci se tak zaznamená krátký videoklip se
zápisem času začátku a konce svého pořízení. Tento se pak dá následně analyzovat nebo
manuálně zhodnotit.

Současná verze detektoru je založena na principu KLT (Kanade-Lucas-Tomasi), což je
sledovací systém tzv. „bodů zájmu“. Tento algoritmus v obraze nejprve vyhledá body, které
lze snadno najít také v následujících záběrech (většinou to jsou to typické rohové body nebo
spojnice okrajů objektu). Tyto se pak sledují v průběhu celého videozáznamu a v okamžiku,
kdy některé z nich zmizí, hledají a nalézají se nové. Některé z těchto záznamů jsou jako
příklad uvedeny na Obr. 4.3.

Zdroj: Laureshyn et al. (2009)

Obr. 4.3 - Výsledky sledovače stop KLT (a) jednoduchý rámec s nalezenými zajímavými body
(zobrazen zeleně); b) stopy zajímavých bodů zaznamenané ve 30 min. záznamu

Tvar záznamu podává zápis trajektorie uživatele silnice v zobrazených souřadnicích. Souhrn
bodů zájmu, pohybujících se současně jeden vedle druhého, může indikovat velikost
uživatele. Využitím některých pravidel, např. polohy stop, jejich směru, nejmenšího a
největšího počtu bodů zájmu, které postupují obrazem současně, se dají zjistit zajímavé
situace. Je typické, že se vybírají parametry s velkým objemem, takže se nevymažou
podstatné události i přesto, že je zaznamenáno mnoho nevýznamných situací.



4.4.2 Snímání trajektorie I.

Tato technologie vyhledává a sleduje uživatele silnice na videozáznamu a poskytuje detailní
popis jejich trajektorií v souřadnicích obrazu. Nejprve se vytvoří segmenty v popředí a
pozadí, např. se určí, která část obrazu ukazuje dopravní situaci bez pohybujících se objektů
(pozadí) a která část ukazuje objekty přicházející na scénu a pohybující se skrze ni (popředí).
Model pozadí je vytvořen pro každý blok 8 x 8 pixelů a obsahuje dočasný průměr a odchylku
pro každý z pixelů, které jsou posléze srovnávány s odpovídajícími pixely každého rámečku s
pomocí korelačních koeficientů. Tyto koeficienty jsou nezávislé na úrovní intenzity, což
poskytuje poměrně stabilní výsledky i v případě změny světelných podmínek (např. když
projde částí snímaného obrazu stín mraku). Nastavením minimální hranice velikosti sestavy
se ze scény odstraní řada rušivých prvků. Ukázky výsledků jsou na Obr. 4.4.

Nejjednodušší cestou, jak odhadnout polohu, je použít středový bod sestavy, který na obrázku
představuje uživatele silnice. Tato poloha je však nicméně velmi kolísavá, neboť pixely na
hranicích mohou být snímány jako popředí v jednom rámečku a jako pozadí v následujícím,
což ovlivní polohu středového bodu.

Vytváření trajektorií je výpočtově značně náročné. Mnoho výpočetního času lze ušetřit, pokud
se použije pouze na část videozáznamu vybranou detektorem. Optimální délka
zpracovávaného videoklipu je nejméně 2 až 3 minuty (aby se zajistila kvalita modelu pozadí).

Zdroj: Laureshyn et al. (2009)

Obr. 4.4 - Segmentace na pozadí/popředí a shlukování. a) vstupní rámeček; b) pravděpodobnost
popředí na pixel (bílé pixely mají vysokou pravděpodobnost stát se popředím, zatímco černé mají tuto
pravděpodobnost velmi nízkou; šedá barva ukazuje pravděpodobnost blízkou 0,5, např. když se model

nedovede rozhodnout, zdali se jedná o popředí nebo pozadí); c) výsledné shlukování.

4.4.3 Rektifikace

Transformace polohy objektu v obrázku do souřadnic, odpovídajících skutečné situaci na
místě, je náročným úkolem. Obrázek je dvojrozměrnou projekcí trojrozměrné reality, ze které
však není vidět hloubka objektu. Jsou-li však k dispozici některé základní informace o
snímaném místě, lze transformaci provést. Je-li například obrázek pořízen přímo shora, je k
dispozici půdorys místa a skutečné třetí rozměry lze vypočítat pouhým srovnáním.

Ve skutečnosti se však jen málokdy podaří umístit kameru přímo nad snímaným místem.
Spíše bývá umístěna v horním podlaží blízké budovy nebo na nějakém stožáru poblíž silnice.



Lze však stanovit transformační funkce mezi plochou silnice a obrázkem, zobrazujícím
polohu objektu (viz vysvětlení na Obr. 4.1). Pro úpravu obrázku tak, aby se jeho souřadnice
přenesly do souřadnic skutečnosti na místě se používá pojem rektifikace, viz Obr. 4.5.

Zdroj: (Laureshyn, 2010) podle (Laureshyn a Ardö, 2006)

Obr.4.5 Rektifikace: a) původní obraz; b) tentýž obraz po rektifikaci. Plocha silnice je rektifikována
lépe, zatímco objekty nad plochou silnice jsou deformovány tím více, čím vyšší je jejich zobrazení.

4.4.4 Odhad rychlosti

Zdroj: (Laureshyn et al., 2009)

Obr. 4.6 Transformace mezi dvěma sadami bodů zájmu.

Výpočet rychlosti uživatele silnice dle diferenciace jeho polohy, odhadované podle středu
bodů zájmu, přináší nepřesné výsledky, neboť poloha se skokově posouvá poněkud vpřed a
vzad tak, jak přicházejí nové body a ztrácí se body staré. K tomu však nedojde, pokud sestava
bodů zájmu je pokládána za dynamickou. Středový tvar všech bodů zájmu se odhadne a poté
se jejich konfigurace v každém rámečku vyjádří přeložením, rotací a odstupňováním
parametrů transformujících hlavní tvar do tvaru pozorovaného na obrázku. Obr. 4.6 ukazuje
příklad takovéto transformace mezi dvěma sadami bodů zájmu. Poloha uživatele silnice se
odhaduje s využitím stejných transformací ke středovému bodu (rozumí se ze všech bodů)
hlavního tvaru. Tento model nebere v úvahu skutečnost, že body zájmu vycházejí z
trojrozměrného objektu promítaného do dvojrozměrného obrázku a jeho odhadovaná poloha



se tedy může často objevit vně obrysu uživatele silnice. Diferenciací této polohy se však
získávají mnohem hladší a přesnější odhady rychlosti.

4.4.5 Snímání trajektorie II

Tato technologie přináší jiný přístup k odhadu polohy uživatele silnice založenému na
modelu, kde se všichni uživatelé aproximují do sestavy trojrozměrných “krabic”
předdefinované velikosti a celá scéna této analýzy je popisována svým stavem, který se skládá
z polohy, orientace a typu všech uživatelů silnice přítomných v každém časovém okamžiku.
Vytváří se sestava hypotetických poloh a pravděpodobnost každé z nich je počítána
spárováním této polohy se záznamem, pořízeným kamerou. Tyto polohy jsou kombinovány
do úseků vytvářením modelu Hidden-Markov, který optimalizuje stavové úseky (sekvence)
aby vyhledal ten, který nejlépe popisuje výsledky pozorování. Tento postup má mnoho výhod.
Je možno kombinovat data z několika kamer, což dovoluje jejich instalaci do poloh, ze
kterých není tak dobrý výhled (postačí, pokud kamera zabírá jenom část studované oblasti tak
dlouho, dokud se záběry mezi kamerami nepřekryjí). Tato metoda dává při sledování
stabilnější výsledky, a pokud se nastaví takové kritérium, zaručí nám, že žádná z trajektorií
nezačne a nebo neskončí uprostřed sledovaného pole. Pokud se počet možných stavů (které
závisí na počtu předpokládaných typů uživatelů silnice, velikosti buňky na mřížce polohy
atd.) zvyšuje, metoda se stává výpočetně velmi náročnou (Laureshyn, 2010).

4.4.6 Interpretace dat získaných z videozáznamu

Ve výstupu ze zpracovaného videozáznamu je každý uživatel silnice představován souborem
hodnot, popisujících jeho polohu, rychlost i některé další proměnné (zrychlení, směr atd.) v
jisté časové frekvenci. Uživatelé silnice, pohybující se určitým směrem se dají vytřídit
nastavením některých “branek” tak, že jejich trajektorie jimi musí projít ve správném pořadí,
Obr. 4.7. a.

Současný příchod a možné spolupůsobení může být rozpoznáno srovnáním okamžiků, ve
kterých uživatelé silnice vstoupí a opustí scénu dle možnosti s doplněním o analýzu směrů
pohybu. Rozpoznání zastavení obvykle vyžaduje nastavení minimálních limitů rychlosti, při
kterých se uživatel vyhodnocuje jako stojící. V důsledku nepřesnosti měření rychlosti se
rychlost téměř nikdy nerovná nule ale pohybuje se kolem ní, viz Obr. 4.7 b.



Zdroj: (Laureshyn, 2010)

Obr. 4.7 Dva příklady jednoduché detekce: a) Vozidla odbočující vpravo jsou vybrána pokud jejich
trajektorie projdou brankou 1 a poté brankou 2. b) Typický rychlostní profil vozidla které zastaví na
krátkou dobu na křižovatce a poté se znovu rozjede. Měřená rychlost neklesne na nulu, ale pokud je

mezní hodnota Vmezní nastavena těsně nad nulou, dojde k detekci zastavení.

Údaje získané z analýzy algoritmů videozáznamu poskytují popis průběžných procesů
probíhajících v dopravě. Studium těchto procesů umožní vyhodnotit, jak spolupůsobí
uživatelé silnice a jaké faktory ovlivňují jejich chování v jednotlivých stadiích času.
Sekvenční údaje dovolují kalkulovat mnohem komplexnější ukazatele. Z rychlostního profilu
lze vypočítat zrychlení druhou derivací rychlosti a rozpoznat např. trhavé změny. Aby to bylo
možné, musí se rychlost měřit průběžně a stanovit profil rychlosti reprezentativní pro celou
akci. Toto však vyžaduje mnoho vyhodnocovací práce a výpočetní kapacity (Laureshyn,
2010).

4.4.7 Zkušenosti z praktického využití

Hlavní závěry z praktických zkoušek automatického videozáznamu Univerzity v Lundu pro
sledování a hodnocení dopravních konfliktů komplexně shrnul (Laureshyn, 2010) následovně:

Přínosy

· Systém pracuje s důmyslně sestavenou kombinací několika technologií. Používá více
kamer, pracujících společně a zaznamenávajících rozsáhlé soubory dat.

· Umožňuje získat převážnou většinu používaných ukazatelů dopravní bezpečnosti.

· Ve srovnání s konvenčními metodami lze zaznamenat mnohem více dat, a to jak z
pohledu délky sledování, tak z pohledu úrovně detailů.

· Dosáhne-li se požadované přesnosti, nabídne systém jedinečnou příležitost k validaci
techniky dopravních konfliktů i dalších teorií dávajících chování uživatelů silnice do
souvislosti s úrovní bezpečnosti dopravního systému.



· Získaná data jsou spíše obrazem plynulého popisu procesu než statického stavu v
určitých okamžicích. Otevírají však možnost sběru údajů o chování řidičů, umožňující
jeho standardizaci pro následnou analýzu.

Podněty pro další zdokonalení

· Praktické využití pro dvě rozsáhlejší studie prokázalo, že je zapotřebí zvýšit přesnost
detekce uživatele silnice a přesnost určení jeho polohy.

· Požadavky na vyšší přesnost si vyžadují použití přesnějších algoritmů a tedy delšího
výpočetního času. (Vývoj v oboru IT však umožňuje rostoucí intenzitu výpočtů,
prováděnou v přijatelném čase).

· Systém potřebuje zjednodušit a zlepšit sběr dat z míst s horším výhledem a také
rozšířit plochu sledované oblasti. Zde se nabízí možnost využití již instalovaných
kamerových systémů v dopravní infrastruktuře měst.

· Tvůrce systému sám přiznává, že k definovanému cíli, kterým je automatická detekce
a klasifikace konfliktů při dlouhých periodách pozorování dopravní situace, se
vytvořený systém zatím přiblížil jen asi na půl cesty (Laureshyn, 2010).

Shrnutí

Automatická videoanalýza je sice technicky složitou, ale nadějnou metodou s velkým
potenciálem pro studium konfliktních situací. Umožňuje samočinnou detekci a sledování
uživatelů silnice různého typu. Trendem jejího dalšího vývoje bude podle předpovědi
Laureshyna et al. (2010) zvyšování zkoumané oblasti studia, zkracování doby zpracování a
zvýšení přesnosti výsledků. Optimistické očekávání je, že v poměrně blízké době budou k
dispozici nástroje k detailnímu popisu pohybů (v souřadnicích a v závislosti na čase) všech
uživatelů silnice ve sledované oblasti, např. na celé křižovatce. Jejich praktická metodologie
však dosud nebyla vyvinuta.

Byly však již zahájeny práce na návrhu teoretického rámce pro vývoj metodiky hodnocení
dopravní bezpečnosti s využitím údajů o chování uživatelů silnice, získaných z automatického
videozáznamu. Práce Laureshyna et al. (2010) je jedním z prvních průkopnických pokusů
vyvinout sadu ukazatelů, které dovedou popsat plynulý proces interakcí mezi jednotlivými
uživateli silnice a vztáhnout je ke všeobecné situaci dopravní bezpečnosti.

4.5 Dílčí závěry pro další řešení této DP

Cílem výše citovaného přehledu o struktuře a publikovaných výsledcích práce Laureshyna
(2010), které jsou podrobněji uvedeny v předchozí části 2.3.2, je doložit, že tato automatická
metoda představuje technicky komplexní ale současně provozně náročný nástroj, používající
vyspělé technologie. Vývoj této metody probíhal v létech 2004-2008 a podílely se na něm dva



výzkumné týmy, řešící společný výzkumný úkol v rámci Fakulty strojírenství Technické
univerzity v Lundu (LTH) ve spolupráci se Střediskem pro matematické vědy.

Poznání složitosti a stavu vývoje této automatické metody hodnocení videozáznamu se
ukázalo být velmi důležité i pro orientaci dalšího postupu této disertační práce (dále jen DP).
Na základě korespondence s Dr. Laureshynem jsem se dozvěděl, že získat souhlas k zapůjčení
jeho automatické metody hodnocení videozáznamu, vyvinuté v rámci řešení výzkumného
úkolu na Technické univerzitě v Lundu (nebo i jen jejích některých dílčích softwarových
modulů) pro řešení mých výzkumných úkolů zatím nepřipadá v úvahu (Laureshyn, 2012).

Jedním z úkolů stanovených tezemi mé disertační práce (Zajíc, 2011) bylo vytvoření
metodiky automatizovaného vyhodnocování konfliktních situací s využitím údajů z
videozáznamu. Na základě studia domácí i zahraniční odborné literatury jsem v rámci řešení
této disertační práce postupně dospěl k poznání, že materiální prostředky a časový rámec,
které mám pro řešení této práce k dispozici, mi neumožní zpracování vlastního návrhu
technologie automatického hodnocení videozáznamu. Jako externí student v doktorandském
studiu na VŠB-TUO nemám možnost pracovat v některém výzkumném týmu, zabývajícím se
tak rozsáhlou odbornou problematikou. Pro splnění cílů stanovených zadáním a upřesněných
tezemi této DP jsem se proto rozhodl získat svolení k využití některé z osvědčených
zahraničních technologií hodnocení videozáznamu pokročilejší úrovně, pracujících s
počítačovou podporou v poloautomatickém režimu.



5. Měření konfliktních situací na vybraných křižovatkách

Následující kapitola pojednává o provedeném výzkumu, který představuje hlavní část této
disertační práce. Popisuje postup práce zahrnující přípravu, provedení, podmínky měření a
výsledky analýzy, provedené formou hodnocení videozáznamu dopravních situací,
vznikajících za provozu na dvou vybraných stykových křižovatkách tvaru T na území města
Ostravy. Hodnocení dopravního provozu a bezpečnosti bylo provedeno metodou dopravních
konfliktů, která je na základě teoretických poznatků a praktických zkušeností vhodná pro
krátkodobé studie dopravního chování na vybraných místech silničních komunikací. Pro
hodnocení bezpečnosti byly zvoleny dva rozdílné přístupy:

e) metoda hodnocení konfliktních situací podle Folprechta (1995) a

f) metoda využívající ukazatele bezpečnosti PET (Post-Enchroachment Time) a TTC
(Time-to-Collision), zvolená na základě studia a doporučení odborné literatury.

Důležitou součástí práce je také srovnání silných a slabých stránek obou v zásadě rozdílných
metodik hodnocení bezpečnosti a vyhodnocení pracnosti získání údajů, které jsou pro oba
přístupy nezbytné. Toto porovnání považuji za užitečné, neboť nabízí možnost posouzení
potenciálu a vhodnosti využití ukazatelů PET a TTC. O jejich využití pro hodnocení
bezpečnosti v dopravním výzkumu v ČR se mi prozatím z literatury nepodařilo získat žádné
informace. V souvislosti s tímto cílem se tato kapitola věnuje rovněž některým praktickým
otázkám, spojeným s využitím zvolených ukazatelů bezpečnosti a s technickými postupy
jejich měření i vlastními metodami pozorování. V neposlední řadě se v této části práce
pokusím rozpoznat případné souvislosti naměřených hodnot zvolených ukazatelů bezpečnosti
s jinými tradičními dopravními ukazateli, jako jsou velikosti dopravních proudů na hlavní a
vedlejší komunikaci, rychlosti vozidel nebo čekací doby odbočujících vozidel dávajících
přednost v jízdě.

Tato kapitola také shrnuje zkušenosti, získané při práci s poloautomatickým analytickým
software SAVA, který byl použit jako nástroj sběru dat, potřebných pro hodnocení
bezpečnosti dopravy pomocí zvolených ukazatelů PET a TTC. Sběr detailních údajů o
pohybech vozidel, získaných pomocí software SAVA umožňuje i jisté srovnání mezi
proměnnými hodnotami dopravních proudů a chováním řidičů jako je například "přijetí
mezery" (gap-acceptance).

5.1 Výběr křižovatek

Výběr vhodných křižovatek byl proveden po třech seznamovacích zkouškách kamerového
videozáznamu dopravy na křižovatkách ostravských ulic Bílovecká s ulicí Nad Porubkou
v srpnu 2011, v květnu 2012 a na křižovatce ulic Českobratrská a Sokolská v červenci 2012.
Na první jmenované křižovatce (Bílovecká x Nad Porubkou) byla osa objektivu videokamery
umístěna ve výši 2500 mm nad povrchem okraje vozovky ve vzdálenosti 50 m od středu



křižovatky. Na další křižovatce (Českobratrská x Sokolská) šlo o testovací záznam
z pochůzné terasy pod úrovní střechy pětipodlažní budovy v bezprostřední blízkosti
křižovatky. Cílem obou těchto zkoušek bylo seznámení se s praktickými a organizačními
náležitostmi, potřebnými pro získání videozáznamu potřebné kvality a pro vyzkoušení
zapůjčeného SW SAVA při sběru potřebných dat a jejich dalším zpracování. V rámci těchto
prvních zkoušek proběhlo rovněž opakované zkoušení různých HW prostředků snímací a
výpočetní techniky. Přitom byla hledána jejich vhodná kombinace tak, aby umožňovaly
spuštění aplikace SAVA, seznámení se skladbou jejích výstupních dat i způsobem jejich
bezpečného ukládání pro potřeby následné analýzy. V průběhu těchto ověřovacích zkoušek
jsem rovněž sbíral první praktické zkušenosti se záznamem průchodů jednotlivých účastníků
dopravy nastavenými virtuálními liniemi. Byla to zároveň možnost si poprvé, v podmínkách
konkrétní křižovatky, vyzkoušet praktický vliv volby nastavení virtuálních linií na záznam
průchodů vozidel těmito liniemi.

Výběr vhodných křižovatek se na základě takto získaných prvních praktických zkušeností
soustředil na vhodné stykové křižovatky tvaru T s dostatečně živým provozem. Další
důležitou podmínkou byla možnost umístit videokameru do polohy zajišťující výhled na celou
křižovatku i její příjezdová ramena. Důležitým faktorem pro výběr byla rovněž možnost
přístupu pozorovatele ke kameře pro její nastavení a obsluhu v době videozáznamu.

Po zvážení možností měření byly zvoleny tyto křižovatky:

· Křižovatka ulice 17. listopadu s ulicí Dr. Slabihoudka v Ostravě-Porubě

· Křižovatka ulice Nad Porubkou s ulicí Francouzskou v Ostravě-Porubě

Obr. 5.1 Pohled na křižovatku ulic 17. Listopadu x Dr. Slabihoudka

Obě křižovatky jsou z hlediska své funkce stykové, tvaru T. V případě křižovatky ul. 17.
listopadu x Dr. Slabihoudka se proti komunikaci bez přednosti v jízdě sice nalézá mírně
asymetricky umístěný vjezd do sídlištního dvora, ale frekvence dopravy na tomto vjezdu byla
vůči hlavní a vedlejší ulici zcela zanedbatelná. Obě křižovatky nebyly v době prováděného
měření řízeny světelným dopravním značením. Povolená maximální rychlost byla v obou



případech 50 km/h. Zvolené křižovatky se vyznačovaly poměrně živým provozem (měřeno
hodnotami dopravních proudů, viz údaje v tabulkách 6.2 a 6.11.). Obě křižovatky jsou
zobrazeny na následujících obrázcích Obr. 5.1 a Obr. 5.2.

Obr. 5.2 Pohled na křižovatku ulic Nad Porubkou x Francouzská

5.2 Použité metody měření

5.2.1 Hodnocení videozáznamu poloautomatickou metodou SAVA

Pro hodnocení videozáznamu byla při řešení této DP použita poloautomatická technologie
SAVA. Tento speciální software byl vyvinut v r. 2003 Jeffery Archerem na katedře dopravy a
logistiky Královského technologického institutu ve Stockholmu (Archer, 2003).

Důvody výběru této poloautomatické metody pro hodnocení videozáznamu v předložené
práci jsou blíže uvedeny v bodu 4.5 předchozí kapitoly. Nepodařilo se mi kontaktovat
zástupce výzkumných a univerzitní pracovišť, která mají vlastnická práva k technologiím
ViVAtraffic (TU Karlsruhe v Německu) ani VIDARTIS (Delft University of Technology v
Holandsku). Obrátil jsem se poté na Dr. Jeffery Archera, autora metody SAVA, s žádostí o
svolení k využití jím vyvinuté technologie pro výzkum, zamýšlený v rámci řešení úkolu této
práce. Výhodou technologie SAVA oproti ostatním poloautomatickým metodám (např.
ViVAtraffic) je, že používá modernějšího systému programování, nabízí některé další
přídavné funkce a poskytuje velmi kvalitní data. Vysoká kvalita dat, získaných technologií
poloautomatického videozáznamu, je podle Archera (2005), dána především záznamem
průchodu vozidel virtuálními liniemi s časovou rozlišovací přesností 40 ms (při frekvenci 25
obrázků/s).

Na základě písemné a telefonické komunikace s Dr. Archerem jsem získal jeho doporučení na
výzkumné pracoviště Střediska dopravního výzkumu při Královském technologickém
institutu ve Stockholmu (KTH). Po vysvětlení, pro jaký účel hodlám tento software využít, mi
toto pracoviště udělilo prostřednictvím paní Dr. Albanie Nissan souhlas k jeho využití při
řešení úkolu této disertační práce na Strojní fakultě VŠB TU Ostrava.



Veškerá příslušná korespondence je archivována.

Zapůjčený software technologie SAVA umožňuje popsat pohyb vozidel záznamem datové
stopy průchodů uživatelů silnice nastavitelnými virtuálními liniemi.7

Pro další zpracování dat získaných sběrem z analytického SW SAVA bylo nutno zpracovat
matematické vzorce pro výpočet potřebných parametrů dopravního proudu a ukazatelů
bezpečnosti. Poté bylo třeba vytvořit programy jejich výpočtu a tyto provozně odzkoušet.
Tento úkol jsem řešil vlastním návrhem matematického zadání. Pro zpracování výpočetního
programu a jeho realizaci jsem využil konzultace s odborníkem v oboru aplikované
matematiky a programování (Unzeitig, 2012 a 2013).

5.2.2 Sběr dat z videozáznamu

Rozvržení virtuálních linií umožňuje sběr potřebných dopravně-bezpečnostních dat. Obecným
principem prováděné analýzy videozáznamu je získání výstupu ve formě časových záznamů
jednotlivých průjezdů vozidel všemi virtuálními liniemi v průběhu celé doby měření
studované křižovatky. Tato práce zahrnuje posouvání videozáznamu tam a zpět
(prostřednictvím počítačové myši) a přiřazování průjezdu vozidla do bodu nejbližšího
virtuální linii. Získávání dat pomocí programu SAVA představuje mechanickou práci, která je
ovšem náročná na přesnost a soustředění hodnotitele. Sběr dat pomocí SW SAVA pro tuto
práci jsem prováděl sám. Bylo by zřejmě možné pro tuto činnost angažovat pomocné
hodnotitele, kteří by mi pomohli tuto časově náročnou činnost zvládnout rychleji. Výhodou
systému SAVA totiž je, že umožňuje, aby více hodnotitelů zpracovávalo data z jedné
křižovatky nezávisle na sobě. Každý z hodnotitelů by v takovém případě mohl např.
zpracovávat jen jeden směr vozidel. Zpracovaná data lze potom poměrně jednoduše
kontrolovat na výskyt možných chyb a následně sloučit do jednoho výstupního datového
souboru. O takový způsob vyhodnocení jsem se také snažil, ale také z důvodů nekompatibility
SW SAVA s novějšími verzemi operačního systému Windows jsem tuto možnost nakonec
zavrhl.

7 Základní údaje o technologii SAVA, Archer (2005)
Technologie SAVA, použitá v této práci, je speciální software (dále jen SW) pro analýzu videozáznamu
dopravních situací. SAVA (zkratka anglického názvu "Semi-Automatic Video Analysis) pracuje v
poloautomatickém režimu. To znamená, že vyžaduje značný podíl práce uživatele pro záznam událostí, jež jsou
předmětem jeho zájmu. Systém zaznamenává průchody uživatelů silnice nastavitelnými virtuálními liniemi nebo
pozičními souřadnicemi. Tyto průchody umožňuje zaznamenat s časovou přesností 40 ms (milisekund) při
frekvenci 25 obrázků/s.
Nastavené virtuální linie si lze také představit jako virtuální indukční smyčky ve vozovce, snímající průjezd
jednotlivých vozidel. Časové záznamy těchto událostí, identifikovaných na videozáznamu, jsou ukládány do
výstupního datového souboru. Datová stopa v takovém případě zaznamená čas události v milisekundách, druh
vozidla, přiřazené číslo vozidla (ID), číslo virtuální linie a případně také souřadnice virtuální linie.
Software také umožňuje s využitím komplexní ortogonalizační funkce (včetně zpětné substituce, otáčení a
Gaussovy eliminace) přiřadit dvourozměrné souřadnice na obrazovce skutečným souřadnicím na snímaném
úseku silnice. V případě, že je správně provedena kalibrace systému, je možné přímo na obrazovce odečíst
vzdálenost, odpovídající skutečné vzdálenosti na sledovaném místě (viz schéma na Obr. 5.1).



Při využití většího počtu virtuálních linií je vhodné nastavit si v programu SAVA tzv.
automatickou sekvenci pohybu videa. Automatická sekvence posunuje záznam po označení
průjezdu virtuální linií dopředu o předem definované hodnoty milisekund. Automatická
sekvence podle předem předvolených časů (podle průměrného vozidla) umožní o něco
pohodlnější a rychlejší sběr dat. V případě jejího dobrého nastavení není tolik nutné posouvat
film tam a zpět. Při dlouhodobějším sběru dat ze záznamu automatická sekvence významně
pomáhá udržet pozornost a soustředěnost hodnotitele a tím také snižuje pravděpodobnost
výskytu chyb, ke kterým dochází vlivem únavy v důsledku této monotónní činnosti. Při
použití funkce automatické sekvence je pak lépe provádět analýzu vždy po jednotlivých
směrech (nejprve vyhodnotit vozidla na hlavní komunikaci v jednom směru, pak ve směru
opačném atd.).

Obraz průjezdu vozidel virtuálními liniemi na křižovatce ulic 17. listopadu x Dr. Slabihoudka,
v analytickém okénku programu SAVA je vidět na Obr. 5.3.

Obr. 5.3 Snímek z obrazovky programu SAVA (screen shot) s vyznačením virtuálních linií při sběru
dat z videozáznamu dopravy na křižovatce ulic 17. listopadu x Dr. Slabihoudka

Za pomocí popsaného způsobu sběru dat lze takto na křižovatce zaznamenat pohyb všech
uživatelů komunikace v rozlišení 40 milisekund. Příklad datového výstupu ze SAVY je
v tabulce č. 5.1. Proces provedení video-analýzy tímto způsobem je časově velmi náročný.

V programu SAVA trval sběr dat z hodinového záznamu na křižovatce ulic 17. listopadu x
Dr. Slabihoudka zhruba 20 hodin. V případě křižovatky 17. listopadu x Dr. Slabihoudka jedna
hodina videozáznamu odpovídala necelým 9 000 záznamů měření. Sběr dat z měření na
křižovatce Nad Porubkou x Francouzská trval přibližně 15 hodin. Na této křižovatce bylo (i



přes menší intenzity vozidel) za hodinu videozáznamu zaznamenáno také necelých 9 000
průjezdů virtuálními liniemi. Důvodem tohoto nepoměru je použití vyššího počtu virtuálních
linií pro měření na této křižovatce.

Způsobem vysvětleným výše byl popsán pohyb každého vozidla křižovatkou. Jak je vidět na
Obr. 5.6, na některých virtuálních liniích byla měřena vozidla zepředu (na příjezdu na linii),
na některých zezadu (na odjezdu z linie). Volba způsobu měření závisela vždy na účelu sběru
dat na konkrétní virtuální linii.

Podle Laureshyna (2010, s. 29), se data získaná z poloautomatických systémů vyznačují
vysokou kvalitou a relevancí. Je tomu tak proto, že hodnotitel zde plní úlohu předběžného
filtru a může si vybírat dopravní situace zajímavé z pohledu bezpečnosti provozu. Příklad
záznamu části souboru výstupních dat je v Tab. 5.1.

Tab. 5.1 Příklad výstupní struktury dat z programu SAVA

čas typ vozidla id číslo vozidla číslo virtuální linie

00:09:12:920 Car 674 L 4
00:09:14:080 Car 674 L 3
00:09:15:080 HGV 675 L 11
00:09:16:680 HGV 675 L 12
00:09:18:600 Car 676 L 11
00:09:19:960 Car 676 L 12

5.2.3 Zpracování datových souborů

Po dokončení sběru dat z videozáznamu byla provedena kontrola datových souborů. Bylo
zejména třeba provést kontrolu řad identifikačních čísel vozidel a zjistit, zda se některá čísla
vozidel nepřekrývají a nedeterminují chybné trajektorie pohybu. (V případě provádění sběru
dat více hodnotiteli však by bylo vhodné provést kontrolu zaznamenaných dat ještě
důkladněji). Tato kontrola již není tak časově náročná jako samotný sběr dat. Lze ji provést
v čase o něco málo delším než je reálný čas záznamu. Jednotlivé datové soubory byly po
kontrole sloučeny do jednoho. Datový soubor byl takto připraven jako balíček vstupních dat
pro vyhodnocení prostřednictvím výpočetního programu.

Připravená data ve formě průjezdů jednotlivých účastníků silničního provozu (vozidel),
vyznačenými virtuálními liniemi jsem následně zpracoval za pomoci speciálně navrženého
výpočetního programu. Návrh postupu výpočtu jsem provedl podle náčrtu křižovatky
s virtuálními liniemi příslušnými řešené proměnné, včetně zobrazení dopravní situace a
popisu pohybu vozidel v křižovatce, viz např. obrázky 5.7, 5.11 a 5.13.

Program byl podle návrhu a požadavků na výstup dat sestaven v programovacím jazyku Java
(podle Java, 2013). Program byl odladěn mnohonásobným porovnáváním výstupních
výsledků s videozáznamem a následným dohledáním chyb (Unzeitig, 2013).



V programu byly použity následující třídy programovacího jazyka Java:

Tab. 5.2 Použité třídy v programu pro zpracování dat ze SW SAVA

Třída / Java Class Funkce

java.io.FileReader Načtení vstupních dat ve formě
znakového souboru

java.io.FileWriter Zápis výstupních dat ve formě
znakového souboru

java.io.IOException Signalizace vyjímky při vstupu/výstupu
java.text.ParseException Signalizace vyjímky při výpočtu
java.text.SimpleDateFormat Formátování a výpočet časových údajů
java.util.ArrayList Práce s datovými poli
java.util.HashMap Práce s tabulkami znaků

java.util.LinkedHashMap Organizovaná tabulka znaků se
specifikací pořadí hodnot

java.util.Iterator Opakovač procesů
java.util.List Seřazení souboru
au.com.bytecode.opencsv.CSVReader Jednoduchá čtečka CSV souborů
au.com.bytecode.opencsv.CSVWriter Jednoduchý zapisovač CSV souborů

Zdrojový kód a vývojový diagram výpočetního programu jsou v přílohách č. 1 a 2 této práce.

5.2.4 Výstupní údaje

Z časových záznamů průjezdů jednotlivých vozidel virtuálními liniemi byly za použití
navrženého a sestaveného výpočetního programu vypočítány následující údaje:

1. Četnosti jednotlivých dopravních proudů. Směrová data dopravních proudů (počátek-
cíl). Skladba dopravních proudů.

2. Průměrné rychlosti a odchylky rychlostí (rozdělení rychlostí) na hlavní komunikaci a
zaznamenaná překročení povolené rychlosti.

3. Časové odstupy mezi vozidly (time-gap) na hlavní ulici. Rozdělení na vozidla
v režimu neovlivněné rychlosti (free-flow speed mode) a na vozidla v režimu
následujícího vozidla (car-following mode).

4. Rozdělení dat podle přijetí mezery (gap-acceptance) a odmítnutí mezery (gap-
rejection) pro levé odbočující směry z hlavní a vedlejší ulice.

5. Čekací doby.

6. Hodnoty ukazatelů bezpečnosti TTC (Time-to-Collision) a PET (Post-Encroachment
Time).

http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/io/FileReader.html
http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/io/FileWriter.html
http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/io/IOException.html
http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/text/ParseException.html
http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html
http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/util/ArrayList.html
http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/util/HashMap.html
http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/util/LinkedHashMap.html
http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/util/Iterator.html
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/List.html
http://opencsv.sourceforge.net/apidocs/au/com/bytecode/opencsv/CSVReader.html
http://opencsv.sourceforge.net/apidocs/au/com/bytecode/opencsv/CSVWriter.html


Vysvětlení použitých výrazů

Režim neovlivněné rychlosti vozidla (free-flow speed mode) – je pohyb vozidla v dopravně
nezatíženém úseku, kde má před sebou časovou mezeru větší než 3,0 s.

Režim následujícího vozidla (car-following mode) – je pohyb vozidla v úseku, kde má před
sebou časovou mezeru menší než 3,0 s.

Přijetí mezery (gap-acceptance) – je situace, kdy vozidlo provede odbočení v časové mezeře
mezi vozidly.

Odmítnutí mezery (gap-rejection) – je situace, kdy vozidlo neprovede odbočení v časové
mezeře mezi vozidly.

V dalším textu této kapitoly je v hranatých závorkách vždy uveden formát výstupních hodnot
z výpočetního programu. Hodnoty v závorkách jsou odděleny čárkami.

5.2.5 Hodnocení videozáznamu metodou konfliktních situací podle Folprechta

Stejný videozáznam, který byl použit pro hodnocení poloautomatickou metodou SAVA, byl
podroben také hodnocení konfliktních situací metodikou podle Folprechta (1995).8

Metodika hodnocení je popsána v části 3.3 této práce.

5.3 Měření na křižovatce ulic 17. listopadu x Dr. Slabihoudka

5.3.1 Popis křižovatky a rozmístění virtuálních linií

Jedná se o stykovou křižovatku tvaru T, která je významnou spojnicí mezi Opavskou ulicí a
Vřesinskou ulicí. Uprostřed hlavní komunikace (ul. 17. listopadu) je vedeno drážní těleso
oboustranné tramvajové dopravy a na jeho okrajích se nacházejí jízdní pruhy hlavní
komunikace. Vedlejší komunikace (ul. Dr. Slabihoudka) prochází přechodem pro chodce a
zaúsťuje do hlavní komunikace kolmo. Před zaústěním je vedlejší komunikace vedena přes
dva zvýšené ostrůvky, které vytvářejí 3 jízdní směry (přímý, výjezd vpravo a vjezd vlevo).
Přes hlavní komunikaci je vpravo od zaústění veden další přechod pro chodce za kterým je
zastávka autobusů. V blízkosti křižovatky, ve směru na Opavskou ulici, je nástupní ostrůvek
tramvajové zastávky s úzkým, pruhy označeným dopravním stínem. Mírně doprava přesazený
vjezd do dvora, naproti vedlejší komunikaci, nelze považovat za rameno křižovatky. Provoz

8 Pro zajištění standardní kvality vyhodnocení jsem před jeho započetím absolvoval konzultaci u Dr. Křivdy na
odborném pracovišti katedry dopravního stavitelství Stavební fakulty VŠB TU Ostrava. Konzultace zahrnovala
také praktickou instruktáž. Při této instruktáži jsem pod odborným dohledem Dr. Křivdy zpracoval a vyhodnotil
část videozáznamu dopravní situace na křižovatce ulic 17. listopadu a Dr. Slabihoudka, který byl pořízen v rámci
řešení této disertační práce (Křivda, 2013).



na něm byl v průběhu měření zcela minimální (viz údaje o četnosti a skladbě dopravních
proudů v části 6.2.2 této práce). Schéma křižovatky je na Obr. 5.4.

Obr 5.4 Schéma křižovatky ulic 17. Listopadu a Dr. Slabihoudka s vyznačením přednosti v jízdě.

5.3.2 Podmínky měření

Kamerový videozáznam na křižovatce ulic 17. listopadu a Dr. Slabihoudka byl proveden ve
čtvrtek, dne 11. 10. 2012 v době mezi 10:00 a 11:00, tedy mimo hlavní špičku a mimo pondělí
a pátek. Videozáznam byl proveden videokamerou Canon Legria HV40, ve formátu HDV
1080i ukládaném na videokazetu typu DV. Na kameře byl použit širokoúhlý objektiv Canon
Wide Converter WD-H43 0,7x. Kamera byla umístěna na 1,5 m vysokém výsuvném stativu
Manfrotto na rohu pochůzné střechy Auly VŠB (viz Obr. 5.5).

Obr. 5.5 Budova Auly VŠB v Ostravě-Porubě. Kamera byla umístěna na rohu střechy.

Video z videokamery bylo převedeno do formátu MPEG-2, v rozlišení 576 p (720x576
obrazových bodů). Při 25 snímcích za sekundu to odpovídá datovému toku přibližně 810



kbit/s. Velikost datového souboru pak byla lehce nad 3 GB. Byl pořízen záznam v délce
přesahující jednu hodinu.

5.3.3 Rozmístění virtuálních linií

Bylo zapotřebí zvolit polohu každé virtuální linie vždy ve vztahu k určitému stavebnímu
prvku nebo jinému zřetelnému bodu v prostoru křižovatky (ostrůvek, přechod pro chodce,
chodník, sloup veřejného osvětlení atd.) tak aby bylo možné vzdálenosti mezi zvolenými
virtuálními liniemi změřit přesně přímo na křižovatce. Tímto způsobem je možné vyhnout se
kalibrování vzdáleností v prostředí programu SAVA a vyloučit tak možnost chyby při
přepočítávání vzdáleností v tomto programu. Schéma umístění virtuálních linií na půdorysné
ploše křižovatky je na Obr. 5.6.

Obr. 5.6 Umístění virtuálních linií pro záznam průchodu vozidel na křižovatce ulic17. listopadu x Dr.
Slabihoudka.

Potřebné reálné vzdálenosti mezi navrženými virtuálními liniemi byly, po návrhu jejich
schématu rozmístění, manuálně změřeny v prostoru křižovatky kalibrovaným měřícím
pásmem.

Vzhledem k vysoké časové náročnosti sběru veškerých dat z videozáznamu a snaze o
zjednodušení návrhu výpočetního programu, jsem se rozhodl z videozáznamu neextrahovat
pohyb tramvají a chodců. Ze stejných důvodů jsem se v následném vyhodnocování a
zpracování dat získaných v programu SAVA, soustředil pouze na popis pohybu silničních
vozidel v prostoru křižovatky.



5.3.4 Měření výstupních údajů

Četnosti a skladba dopravních proudů, směrová data

Každý průjezd vozidla virtuálními liniemi 1-22 byl identifikován časovým záznamem
v milisekundách, uloženým ve výstupním datovém souboru. Vozidlo tak bylo po celou dobu
pohybu v prostoru křižovatky identifikováno svým ID-číslem, které se nemění. Ve
výpočetním datovém souboru byly následně přiřazeny jednotlivé časové záznamy průjezdu
vozidla virtuálními liniemi ID-číslu vozidla. Tímto způsobem byla jednoznačně
identifikována dráha průjezdu vozidla křižovatkou, jak je vidět v tabulce 5.3.

Tab. 5.3 Směry a virtuální linie na křižovatce 17. listopadu x Dr. Slabihoudka

Číslo směru Pohyb ze
směru

Pohyb
směrem Odbočení Průjezdy v. liniemi

1 Opavská Vřesinská ne 1, 2, 6, 8, 22, 9, 10
2 Opavská nemocnice vpravo 1, 2, 16
3 Opavská dvůr vlevo 1, 2
4 Vřesinská Opavská ne 11, 12, 17, 4, 3
5 Vřesinská nemocnice vlevo 11, 12, 19, 20, 7, 5, 14
6 Vřesinská dvůr vpravo 11, 12
7 nemocnice Opavská vlevo 13, 14, 15, 5, 7, 18, 4, 3
8 nemocnice Vřesinská vpravo 21, 9, 10
9 nemocnice dvůr ne 13, 14, 15, 5, 7

10 dvůr Opavská vpravo 17, 4, 3
11 dvůr Vřesinská vlevo 9, 10
12 dvůr nemocnice ne 7, 5, 14

Zadání pro výstup dopravních proudů z výpočetního programu bylo definováno ve tvaru [č.
směru, počet nákladních vozidel nad 12 tun celkové hmotnosti – HGV, počet nákladních
vozidel do 12 tun celkové hmotnosti – LGV, počet autobusů - Bus, počet motocyklů – MCy,
počet dodávek do 3,5 tun celkové hmotnosti – Van, počet automobilů – Car, počet vozidel
celkem].

Zároveň byly zaznamenány také všechny chybné průjezdy vozidel křižovatkou. Tyto chybné
průjezdy byly identifikovány odlišným zápisem virtuálních čar od průjezdů specifikovaných
v tabulce 5.3. (Pod pojmem „chybný průjezd“ se rozumí zaznamenaný nestandardní průjezd
křižovatkou, např. s otočením do protisměru apod.).

Měření rychlosti na dvou hlavních směrech

V dalším procesu výpočetního programu byl proveden výpočet rychlostí. Rychlosti byly
počítány vždy na vstupním a výstupním úseku na obou hlavních směrech 1 a 4. Výpočet
rychlostí byl uvažován podle následujících vztahů, s využitím na místě změřených vzdáleností



mezi virtuálními liniemi (tabulka 5.4) a časových záznamů vozidel naměřených v programu
SAVA. Rychlosti byly měřeny vozidlům jedoucím pouze v přímém směru.

Směr 1, Opavská – Vřesinská

Měření rychlosti mezi liniemi 1 a 2 (rychlost na vjezdu) a 9 a 10 (rychlost na výjezdu):

=
( − ) (5.1)

=
( − ) (5.2)

Výstup ve tvaru [č. vozidla, typ vozidla (HGV, LGV, BUS, Mcy, Van, Car), rychlost v1in,
rychlost v1out].

Obr. 5.7 Měření rychlostí v1in a v4out

Tab. 5.4 Naměřené vzdálenosti úseků na ulici 17. Listopadu mezi virtuálními liniemi sin a sout

Naměřená vzdálenost [m]
8,4 m

16,9 m

Směr 4, Vřesinská – Opavská

Měření rychlosti mezi liniemi 11 a 12 (rychlost na vjezdu) a 4 a 3 (rychlost na výjezdu):

=
( − )

(5.3)

=
( − )

(5.4)



Výstup definován ve tvaru [č. vozidla, typ vozidla (HGV, LGV, BUS, Mcy, Van, Car),
rychlost v4in, rychlost v4out].

Obr. 5.8 Měření rychlostí v4in a v1out

Časové odstupy vozidel, rozdělení na vozidla v režimu následujícího vozidla a
vozidla s neovlivněnou rychlostí na hlavních směrech 1 a 4

Obr. 5.9 Měření časových odstupů vozidel ve směru 1

Na ulici 17. listopadu, na obou proudech jedoucích po hlavní ulici (směry 1 a 4) byl proveden
výpočet časového odstupu po sobě jedoucích vozidel (time-gaps). Výpočet časového odstupu
po sobě jedoucích vozidel byl proveden jako rozdíl časů po sobě jedoucích vozidel v místě co
nejblíže středu křižovatky. Ve směru Opavská – Vřesinská byl výpočet proveden z časů,
naměřených na linii 6, v opačném směru Vřesinská – Opavská, pak na linii 17. Časová
mezera tgap mezi dvěma vozidly byla vypočtena podle následujících vztahů:



Směr 1, Opavská – Vřesinská:

= − (5.5)

Směr 4, Vřesinská – Opavská:

= − (5.6)

Přitom tx je časový záznam v odpovídající virtuální linii „x“ a „n“ je pořadové číslo vozidla
jedoucího v definovaném směru (1 nebo 4).

Výstup programu byl definován ve tvaru [čas mezery].

Obr. 5.10 Měření časových odstupů vozidel ve směru 4

Rozdělení časových odstupů vozidel na dvou hlavních směrech má velký vliv na pohyb
ostatních účastníků provozu na vedlejší ulici, kteří se snaží na hlavní ulici odbočit. Vyšší
hustota dopravy na hlavní ulici vyžaduje od řidičů, kteří dávají přednost v jízdě, větší
pozornost při odbočování. Se zvyšující se hustotou se také zvyšuje pravděpodobnost vzniku
konfliktní situace.

Výpočet podílu vozidel ve stavu následujícího vozidla a v režimu neovlivněné
rychlosti

Hraniční hodnota pro vozidlo, pohybující se ve stavu neovlivněné rychlosti (free-flow speed),
použitá v této práci je stanovena na základě údajů z literatury (Laragan, 2003), (Archer, 2005
s. 103) (TRB, 2000) na délku časové mezery mezi vozidly větší než 3,0 s.



Pohyb ve stavu následujícího vozidla (car-following mode) je, analogicky ke stavu
neovlivněné rychlosti, definován hraniční hodnotou časové mezery mezi vozidly menší než
3,0 s. (viz také vysvětlení v článku 5.2.4 této práce).

Výpočetní program využil již spočítané rychlosti vozidel a časové mezery mezi vozidly
z předchozího výpočtu. Výstup programu pro určení podílu vozidel ve stavu následujícího
vozidla a v režimu neovlivněné rychlosti byl definován následovně:

Směr 1, Opavská – Vřesinská:

[počet vozidel s odstupem menším než 3 s, procento vozidel s odstupem menším než 3 s],

[počet vozidel s odstupem větším než 3 s, procento vozidel s odstupem větším než 3 s],

[č. vozidla s odstupem větším než 3 s, typ vozidla (HGV, LGV, BUS, Mcy, Van, Car),
rychlost vf1in, rychlost vf1out],

[č. vozidla s odstupem menším než 3 s, typ vozidla (HGV, LGV, BUS, Mcy, Van, Car),
rychlost vc1in, rychlost vc1out].

Směr 4, Vřesinská – Opavská:

[počet vozidel s odstupem menším než 3 s, procento vozidel s odstupem menším než 3 s],

[počet vozidel s odstupem větším než 3 s, procento vozidel s odstupem větším než 3 s],

[č. vozidla s odstupem větším než 3 s, typ vozidla (HGV, LGV, BUS, Mcy, Van, Car),
rychlost vf1in, rychlost vf1out],

[č. vozidla s odstupem menším než 3 s, typ vozidla (HGV, LGV, BUS, Mcy, Van, Car),
rychlost vc1in, rychlost vc1out].

Výpočet přijatých a odmítnutých mezer pro odbočující směry 5 a 7

Data, získaná využitím poloautomatické metody SAVA, lze využít pro výpočet časů přijatých
a odmítnutých mezer při odbočování vlevo. Jedná se o údaje, které mohou přispět k jistému
kvantifikovanému vyjádření chování řidičů a dokreslit tím dopravní podmínky v době měření.
Archer (2005 s. 63) uvádí, že chování řidičů dávajících přednosti v jízdě při odbočování je
jedním z důležitých faktorů dopravní bezpečnosti na křižovatce. Na toto téma byla
publikována celá řada prací založených na statistických modelech výzkumů, prováděných na
křižovatkách neřízených světelným signalizačním zařízením. Mnohé z těchto prací
předpokládají existenci určité průměrné hodnoty „kritické mezery“, která ovlivňuje proces
zařazování se vozidel do proudu s předností v jízdě. Podle tohoto předpokladu jsou řidiči
přijati do mezery v dopravním proudu s předností tehdy, objeví-li se mezera větší než kritická.



Parsonson et al. (1996) zastává názor, že přijetí mezery závisí také na dalších vlivech, jako je
věk, pohlaví, přítomnost dalších osob ve vozidle nebo doba strávená čekáním na čele fronty
vozidel. Podle údajů (Teply et al., 1994) se při vyšší úrovni rychlosti dopravního proudu na
komunikaci s předností zkracuje čas přijatých mezer. Pravděpodobnost přijetí kratších mezer
se také zvyšuje s rostoucí hustotou provozu a závisí i na velikosti vozidel pohybujících se v
dopravním proudu s předností v jízdě.

Dalším úkolem výpočtu proto bylo určit přijaté a odmítnuté mezery při odbočování. Výpočet
časů přijatých a odmítnutých mezer byl proveden na dvou levých odbočeních. Na směru číslo
5 (odbočení z ulice 17. listopadu ze směru Vřesinská k nemocnici na ulici Dr. Slabihoudka) a
na směru číslo 7 (odbočení od nemocnice z ulice Dr. Slabihoudka na ulici 17. listopadu
směrem na Opavskou).

Přijatá mezera (accepted gap) = vozidlo provede odbočení v časové mezeře mezi vozidly.

Odmítnutá mezera (rejected gap) = vozidlo neprovede odbočení v časové mezeře mezi
vozidly.

Směr 5, Vřesinská – Dr. Slabihoudka

Obr. 5.11 Měření přijatých a odmítnutých časových mezer při odbočování ve směru 5

Ve směru 5 řidiči dávají přednost vozidlům jedoucím ve směru 1. Velmi často, takřka ve
všech případech, najíždějí při odbočování postupně na tramvajový pás a čekají na vhodnou
délku mezery pro provedení odbočovacího manévru, viz obr. 5.11.

Přijaté a odmítnuté mezery byly uvažovány následovně:

1. Přijaté mezery (accepted gaps) – čas mezi průjezdem dvou vozidel (rozdíl mezi
časovými záznamy) v linii 6 ve kterém odbočí vozidlo (časový záznam v linii 7):



= − 	Ù	 < 	Ù	 > (5.7)

Přitom tx je časový záznam v odpovídající virtuální linii „x“ a „n“ je pořadové číslo
vozidla jedoucího v definovaném směru (1).

Výstup programu ve formátu [číslo vozidla které odbočuje, čas mezery tagap].

2. Odmítnuté mezery (rejected gaps) – čas mezi průjezdem dvou vozidel (rozdíl mezi
časovými záznamy) v linii 6 v časovém rozmezí průjezdu vozidla mezi liniemi 19 a 7:

= − 	Ù	 < 	Ù	 > (5.8)

Přitom tx je časový záznam v linii „x“ a „n“ je pořadové číslo vozidla jedoucího
v definovaném směru (1).

Výstup programu ve formátu [číslo vozidla které odbočuje, čas mezery trgap].

Směr 7, Dr. Slabihoudka – Opavská

Řidiči vozidel pohybující se ve směru 7 provádějí z hlediska koordinace pozornosti a vlastní
kalkulace velikosti mezery mezi vozidly jedoucími po hlavní ulici nepochybně nejsložitější
manévr na křižovatce. Vozidlo odbočující doleva musí nejprve dát přednost vozidlům
jedoucím ve směru 1 a následně pak vozidlům ve směru 4. Zároveň musí zohlednit tramvaje
v obou směrech, stejně jako chodce na přechodu pro chodce na ulici 17. listopadu po pravé
straně. Velmi často řidiči nejprve akceptují volnou mezeru ve směru 1, najedou si na
tramvajový pás a čekají na volnou mezeru ve směru 4. Výpočet přijatých a odmítnutých
mezer je tak kombinací časových mezer v obou hlavních směrech 1 a 4.

1. Přijaté mezery (accepted gaps) 1 – čas mezi průjezdem dvou vozidel (rozdíl mezi
časovými záznamy) v lini 6, ve kterém odbočí vozidlo (časový záznam v linii 5):

= − 	Ù	 < 	Ù	 > (5.9)

Přitom tx je časový záznam na virtuální linii „x“ a „n“ je pořadové číslo vozidla
jedoucího v definovaném směru (1).

Výstup [číslo vozidla které odbočuje, čas mezery tagap7x1].

Přijaté mezery (accepted gaps) 2 – čas mezi průjezdem dvou vozidel (rozdíl mezi
časovými záznamy) v lini 17 ve kterém odbočí vozidlo (časový záznam v linii 18):



= − 	Ù	 < 	Ù	 > (5.10)

Přitom tx je časový záznam na virtuální linii „x“ a „n“ je pořadové číslo vozidla
jedoucího v definovaném směru (4).

Výstup [číslo vozidla které odbočuje, čas mezery tagap7x4].

Obr. 5.12 Měření přijatých a odmítnutých časových mezer při odbočování ve směru 7

2. Odmítnuté mezery (rejected gaps) 1 – čas mezi průjezdem dvou vozidel (rozdíl mezi
časovými záznamy) v linii 6 v časovém rozmezí od indikace vozidla na linii 15 až 5:

= − 	Ù	 < 	Ù	 > (5.11)

Přitom tx je časový záznam na virtuální linii x a n je pořadové číslo vozidla jedoucího
v definovaném směru (1).

Výstup [číslo vozidla které odbočuje, čas mezery trgap7x1].

Odmítnuté mezery (rejected gaps) 2 – čas mezi průjezdem dvou vozidel (rozdíl mezi
časovými záznamy) v linii 17 v časovém rozmezí od indikace vozidla na linii 15 až
18:

= − 	Ù	 < 	Ù	 > (5.12)



Přitom tx je časový záznam na virtuální linii x a n je pořadové číslo vozidla jedoucího
v definovaném směru (4).

Výstup [číslo vozidla které odbočuje, čas mezery trgap7x4].

5.3.5. Hodnocení bezpečnosti analýzou konfliktních situací

Měření ukazatelů bezpečnosti TTC a PET

Jak již bylo zmíněno v části 3.5.2 této práce, ukazatel bezpečnosti PET je méně vhodný pro
stanovení konfliktů mezi vozidly se stejnou konečnou trajektorií, včetně konfliktů najetím
do zadní části vozidla, sjížděním dvou vozidel do jednoho jízdního pruhu nebo konfliktů
vozidel, odbočujících z obou hlavních směrů doleva a doprava. Archer (2005, s. 59) uvádí. že
ukazatel PET je vhodným a nákladově efektivním nástrojem pro měření situací, ve kterých se
dvě vozidla nenacházejí v kolizním kursu, ale minou se vzájemně v definovaném bodě nebo
zóně průsečíku svých trajektorií s časovým rozdílem, který leží pod jistou mezní hodnotou
(např. 1,5 s). Ukazatele PET se dají z videoanalýzy získat snadněji než TTC neboť k tomu
není zapotřebí měřit relativní rychlosti ani vzdálenosti.

Právě z těchto důvodů zvolili v nedávné době autoři Hunter a Rodgers (2012) PET jako
ukazatel pro pohotové hodnocení dopadu stavebních úprav na změnu úrovně bezpečnosti
dvou nebezpečných křižovatek ve státě Georgia. Analýza prostřednictvím ukazatele
bezpečnosti PET byla založena na automatizovaném videozáznamu s využitím speciálně
navrženého výpočetního programu. Záznam průjezdů vozidel přes virtuální linie byl využit
k identifikaci potenciálně nebezpečných manévrů. Ukazatel PET v tomto případě dokázal
svoji schopnost zřetelně rozlišit vliv provedených stavebních úprav na bezpečnost a to i
přesto, že se tento vliv nepodařilo výrazněji kvantifikovat.

Obr. 5.13 Měření PET ve směru 5



Na základě výše uvedených poznatků z odborné literatury byl v této disertační práci na
křižovatce ulic 17. listopadu a Dr. Slabihoudka ukazatel PET využit na dvou levých
odbočeních, pro která jej lze v tomto smyslu považovat za vhodný náhradní ukazatel
bezpečnosti. Jedná se o směr číslo 5 (odbočení z ulice 17. listopadu ze směru Vřesinská
k nemocnici na ulici Dr. Slabihoudka) a směr číslo 7 (odbočení od nemocnice z ulice Dr.
Slabihoudka na ulici 17. listopadu směrem na Opavskou), viz obr. 5.13 a 5.14.

Směr 5, Vřesinská – Dr. Slabihoudka

Principem ukazatele PET je měření času po obsazení (post-encroachment) jízdní dráhy
vozidla, jedoucího v přímém směru (v tomto případě na ulici 17. listopadu, ve směru 1 nebo
4) vozidlem křížícím mu dráhu (vozidlo jedoucí ve směru 5 nebo 7), do najetí vozidla
jedoucího v přímém směru do potenciálního kolizního bodu.9

PET – čas od indikace v linii 5 rear (zadní hranou vozidla) po následující indikaci v linii 6
(přední hranou vozidla):

= − (5.13)

Výstup [číslo vozidla které odbočuje, čas PET].

Obr. 5.14 Měření PET ve směru 7

Směr 7, Dr. Slabihoudka – Opavská

PET – čas od indikace v linii 7 rear (zadní hranou vozidla) po následující indikaci v linii 6
(zadní hranou vozidla):

9 Specifickou vlastností ukazatele PET je, že při něm nedochází ke vzniku kolizního kursu měřených vozidel.



= − (5.14)

Výstup [číslo vozidla které odbočuje, čas PET].

5.4 Aspekty volby virtuálních linií

Při sestavování programu pro výpočet hodnot ukazatele bezpečnosti TTC jsem zjistil, že počet
virtuálních linií v SW SAVA, navržených pro sběr dat z videozáznamu dopravní situace na
této křižovatce, je nutno volit i s ohledem na výpočet jeho minima. Na vjezdu do křižovatky
v obou směrech hlavní komunikace (třídy 17. listopadu) jsem umístil pouze 2 virtuální linie.
Teprve při programování výpočtu hodnot tohoto proměnlivého ukazatele se ukázalo, že dva
údaje jsou v případě kolizní situace dostačující pouze pro určení jedné hodnoty tohoto
ukazatele. Pro stanovení minima je zapotřebí mít více měřených údajů a tedy i virtuálních
linií. Hodnota TTC se v procesu přibližování vozidel plynule mění. Podle (Archera, 2012)
umožňuje vyšší počet úseků měřených mezi těmito liniemi určit minimum hodnoty TTC
podstatně přesněji. Vyšší počet měřených úseků je ovšem spojen s významně vyšší pracností
při sběru dat a jejich hodnocením formou výpočtu hodnoty TTC pro každý úsek.
Z praktických důvodů je proto volba počtu virtuálních linií vždy kompromisem mezi potřebou
přesnosti pro určení minima a pracnosti s tím spojené. Hodnocení bezpečnosti na této
křižovatce se z tohoto důvodu muselo spokojit pouze s ukazatelem PET.

Odborná literatura (Hunter a Rodgers, 2012), popisující nedávná měření provedená v cizině,
informuje o výzkumu, který se kromě charakteristik dopravního proudu soustředil výhradně
na ukazatel bezpečnosti PET. Nicméně podle jiných autorů, např. Laureshyn (2010, s. 44),
poskytuje hodnocení opírající se o oba základní ukazatele PET a TTC úplnější pohled na
obraz bezpečnosti měřeného místa.

Poučen tímto zjištěním a doporučením (Archer, 2012) jsem pro měření prováděná v rámci
této disertační práce na další křižovatce ulic Nad Porubkou a Francouzské umístil v obou
směrech dostatečný počet virtuálních linií.

5.5 Měření na křižovatce ulic Nad Porubkou a Francouzská

5.5.1 Popis křižovatky

Křižovatka ulic Nad Porubkou a Francouzská je styková křižovatka městkého až
příměstského typu. Hlavní komunikace je ulice Nad Porubkou. Na ulici Nad Porubkou je ve
směru na Porubu na obou stranách záliv autobusových zastávek. Již v místě zálivu zástavek je
umístěn přechod pro chodce široký 3,82 m. Za křižovatkou na ulici Nad Porubkou, ve směru
na Svinov, je na pravé straně sjezd do areálu firem Alpex / Kofola. Provoz na vjezdu do
areálu ale v době měření sledovanou křižovatku nijak neovlivňoval. Dle informací majitele



objektu Alpex správce komunikace do budoucna počítá s nahrazením stykové křižovatky a
vjezdu do areálu okružní křižovatkou.

5.5.2 Podmínky měření

Kamerový záznam na křižovatce ulic Nad Porubkou a Francouzská byl proveden v pátek, dne
8. 2. 2013 mezi 10:00 a 11:00, mimo hlavní dopravní špičku. Videozáznam byl pořízen
dvěma videokamerami.

Obr. 5.15 Pořizování záznamu na křižovatce Nad Porubkou x Francouzská

První záznam byl natočen klasickou kamerou Canon Legria HV40 využívající záznamu na
digitální videokazetu typu DV, ve formátu HDV 1080i. Na kameře byl našroubován
širokoúhlý objektiv Canon Wide Converter WD-H43 0,7x.  Kamera byla umístěna na 1,5 m
vysokém výsuvném stativu Manfrotto na rohu pochůzí střechy objektu Alpex / Kofola. Stejná
kamera, objektiv i stativ byly použity i při záznamu z Auly VŠB na křižovatce ulic 17.
listopadu a Dr. Slabihoudka.

Druhý záznam byl pořízen digitální kamerou GoPro Hero 2, ukládající záznam na paměťovou
kartu SD. Video bylo pořízeno v polovičním širokoúhlém režimu, při úhlu záběru 120° ve
formátu Full HD 1080p. Kamera byla uchycena na 1 m vysoký stativ Camlink TP 1700.

V obou případech byl nabrán záznam v délce krátce přesahující jednu hodinu.

Videozáznamy z obou videokamer byly převedeny do formátu MPEG-2, v rozlišení 720p
(1280x720 obrazových bodů). Při 25 snímcích za sekundu to odpovídá datovému toku
přibližně 1,52 Mbit/s. Velikost datového souboru hodinového záznamu byla cca 6,5 GB.



5.5.3 Rozmístění virtuálních linií

Následujícím krokem bylo provedení návrhu virtuálních linií. Schéma navržených virtuálních
linií je na obrázku 5.16.

Obr. 5.16 Schéma virtuálních linií na křižovatce Nad Porubkou x Francouzská

Virtuální linie byly navrženy s ohledem na přesné měření rychlostí na hlavní ulici Nad
Porubkou a zejména na oba bezpečnostní ukazatele PET a TTC. Z důvodu potřeby výpočtu
bezpečnostního ukazatele TTC bylo na ulici Nad Porubkou navrženo celkem 13 virtuálních
linií pro měření pohybu na hlavní komunikaci.

Tab 5.4 Naměřené vzdálenosti mezi virtuálními liniemi na ulici Nad Porubkou

Č.
Naměřená
vzdálenost

[m]
Poznámka

d1 2,7 žlutá čára před přechodem - přechod

d2 3,82 přechod

d3 10,05 přechod - konec chodníku na protější straně

d4 8,15 konec chodníku na protější straně - sloup VO / chodník od Francouzské druhá strana

d5 5,75 sloup lampy VO - hrana patky sloupu semaforu

d6 12,76 hrana patky sloupu semaforu - konec dopravního stínu z Francouzské

d7 6,6 konec dopravního stínu z Francouzské - sloup lampy VO

d8 12,42 sloup lampy VO - mezera za 5. betonovým svodidlem

d9 7,74 mezera za 5. betonovým svodidlem - mezera za 1. svodidlem

d10 17,53 mezera za 1. svodidlem - zaústění panelového chodníku

d11 7,13 zaústění panelového chodníku - začátek asfaltového vjezdu do areálu Alpex (značka)

d12 4,45 žlutá čára - střed patky sloupu semaforu

d13 4,38 střed patky sloupu semaforu - přerušovaná čára



Vzdálenosti mezi virtuálními liniemi byly změřeny přímo v prostoru křižovatky za pomocí
kalibrovaného pásma. Virtuální linie byly i z tohoto důvodu zvoleny v místě zřetelných bodů
v křižovatce (přechod, sloup VO, semafor, propustek, atd.) tak, aby bylo možné změřit
vzdálenosti mezi nimi.

V následujícím sběru dat nebyly zohledněny pohyby chodců v křižovatce.

5.5.4  Měření výstupních údajů

Četnosti a skladba dopravních proudů, směrová data

Stejně jako na předchozí křižovatce byl pomocí záznamu průjezdů virtuálních linií popsán
pohyb všech vozidel v délce časového záznamu. Výstup dat z programu SAVA obsahoval
vždy jednotlivý časové záznam, společně s ID-číslem vozidla, typem vozidla a číslem
virtuální linie.

Výpočetní program pro získání dat o dopravních proudech, jejich četnostech a skladbě
porovnal po sobě jdoucí průjezdy virtuálními liniemi každého vozidla a ty pak přiřadil předem
definovaným sekvencím virtuálních linií. Např. průjezd směrem 1 představoval sekvenci
průjezdu linií číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 8, 9, 10, 11 – viz tab 5.5. Analogicky bylo uvažováno
v ostatních směrech.

Tab 5.5 – Směry a příslušné virtuální linie na křižovatce Nad Porubkou x Francouzská

Číslo
směru

Pohyb ze
směru

Pohyb
směrem Odbočení Průjezdy v. liniemi

1 Oblouk Svinov ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 8, 10, 11
2 Oblouk Francouzská vlevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 16, 18
3 Svinov Oblouk ne 12, 11, 10, 9, 8, 7, 19, 6, 5, 4, 3
4 Svinov Francouzská vpravo 12, 11, 10, 18
5 Francouzská Oblouk vpravo 13, 14, 15, 6, 5, 4, 3
6 Francouzská Svinov vlevo 13, 14, 15, 17, 8, 9, 10, 11

Zadání pro výstup dopravních proudů z výpočetního programu bylo definováno ve tvaru:

Výstup výpočetního programu byl požadován ve tvaru [č. směru, počet nákladních vozidel
nad 12 tun celkové hmotnosti - HGV, počet nákladních vozidel do 12 tun celkové hmotnosti -
LGV, počet autobusů- Bus, počet motocyklů - MCy, počet dodávek do 3,5 tun celkové
hmotnosti, počet automobilů- Car, počet vozidel celkem].

Měření rychlosti na dvou hlavních směrech

Rychlosti byly měřeny na komunikaci Nad Porubkou v obou směrech 1 a 3. Výpočet byl
proveden podle následujících vzorců. Časy průjezdů virtuálními liniemi pocházejí z dat



nasbíraných programem SAVA, vzdálenosti mezi předmětnými virtuálními liniemi byly
naměřeny na křižovatce kalibrovaným měřidlem.

Tab. 5.6 Naměřené vzdálenosti úseků na ulici Nad Porubkou mezi virtuálními liniemi

Naměřená vzdálenost [m]
d3 8,4 m
d10 16,9 m

Směr 1, Oblouk – Svinov

Měření mezi liniemi 3 a 4 (rychlost na vjezdu) a 10 a 11 (rychlost na výjezdu):

=
( − )

(5.15)

=
( − )

(5.16)

Výstup ve tvaru [č. vozidla, typ vozidla (HGV, LGV, BUS, Mcy, Van, Car), rychlost v1in,
rychlost v1out].

Obr. 5.17 Měření rychlostí ve směru 1 a 3

Směr 3, Oblouk – Svinov

Měření mezi liniemi 11 a 10 (rychlost na vjezdu) a 4 a 3 (rychlost na výjezdu):

=
( − )

(5.17)

=
( − )

(5.18)

Výstup definován ve tvaru [č. vozidla, typ vozidla (HGV, LGV, BUS, Mcy, Van, Car),
rychlost v3in, rychlost v3out].



Časové odstupy vozidel, rozdělení na vozidla v režimu následujícího vozidla a
vozidla s neovlivněnou rychlostí na hlavních směrech 1 a 3

Na obou hlavní směrech byl proveden výpočet časových odstupů vozidel. Výpočet byl
proveden uprostřed křižovatky, na virtuální linii 7/19. Časový záznam na virtuální linii 7
představoval najetí přední části vozidla na linii, záznam na linii 19 pak moment, kdy vozidlo
z linie odjíždí. Výpočet časových odstupů mezi dvěma vozidly tgap byl proveden podle
následujících vztahů:

Obr. 5.18 – měření časových odstupů vozidel ve směru 1

Směr 1, Oblouk – Svinov:

= − (5.19)

Směr 3, Oblouk – Svinov:

= − (5.20)

Přitom tx je časový záznam v odpovídající virtuální linii x a n je ID číslo vozidla jedoucího
v definovaném směru (1 nebo 3).

Výstup programu byl definován ve tvaru [čas mezery].

Určení časových odstupů vozidel ve dvou hlavních směrech je použito při výpočtu hodnot
přijatých a odmítnutých mezer v dalším kroku.

Výpočet podílu vozidel ve stavu následujícího vozidla a v režimu neovlivněné
rychlosti

Při výpočtu podílů vozidel bylo postupováno stejně jako v kapitole 5.3.4. Rozhraní pro
vozidla v režimu neovlivněné rychlosti a ve stavu následujícího vozidla je stejné, tedy 3,0 s.



Směr 1, Oblouk – Svinov

Výstup programu definován ve tvaru:

[počet vozidel s odstupem menším než 3 s, procento vozidel s odstupem menším než 3 s],

[počet vozidel s odstupem větším než 3 s, procento vozidel s odstupem větším než 3 s],

[č. vozidla s odstupem větším než 3 s, typ vozidla (HGV, LGV, BUS, Mcy, Van,  Car),
rychlost vf1in, rychlost vf1out],

[č. vozidla s odstupem menším než 3 s, typ vozidla (HGV, LGV, BUS, Mcy, Van,  Car),
rychlost vc1in, rychlost vc1out].

Směr 3, Svinov– Oblouk

Výstup programu difinován ve tvaru:

[počet vozidel s odstupem menším než 3 s, procento vozidel s odstupem menším než 3 s],

[počet vozidel s odstupem větším než 3 s, procento vozidel s odstupem větším než 3 s],

[č. vozidla s odstupem větším než 3 s, typ vozidla (HGV, LGV, BUS, Mcy, Van,  Car),
rychlost vf3in, rychlost vf3out],

[č. vozidla s odstupem menším než 3 s, typ vozidla (HGV, LGV, BUS, Mcy, Van,  Car),
rychlost vc3in, rychlost vc3out].

Výpočet přijatých a odmítnutých mezer pro odbočující směry 2 a 6

Dalším krokem výpočtu bylo určit přijaté a odmítnuté mezery při odbočování. Výpočet časů
přijatých a odmítnutých mezer byl proveden na dvou levých a jednom pravém odbočení. Na
směru číslo 2 (Oblouk – Francouzská) a na směru číslo 6 (Francouzská – Svinov).

Obr. 5.19 Měření přijatých a odmítnutých časových mezer při odbočování ve směru 2



Přijatá mezera (accepted gap) = vozidlo provede odbočení v časové mezeře mezi vozidly

Odmítnutá mezera (rejected gap) = vozidlo neprovede odbočení v časové mezeře mezi
vozidly

Směr 2, Oblouk – Francouzská

Ve směru 2 dávají řidiči přednost vozům jedoucím v protisměru, ve směru 3. Přijaté a
odmítnuté mezery byly uvažovány následovně:

Přijaté mezery (accepted gaps) – čas mezi průjezdem dvou vozidel (rozdíl mezi
časovými záznamy) v lini 7/19, ve kterém odbočí vozidlo (časový záznam v linii 17):

= − 		Ù		 < 		Ù		 > (5.21)

Přitom tx je časový záznam v odpovídající virtuální linii x a n je pořadové číslo
vozidla jedoucího v definovaném směru (3).

Výstup programu odpovídal formátu [číslo vozidla které odbočuje, čas mezery tagap2].

Odmítnuté mezery (rejected gaps) – čas/časy mezi průjezdem dvou vozidel (rozdíl
mezi časovými záznamy) v linii 7/19 v časovém rozmezí průjezdu vozidla mezi
liniiemi 6 a 17:

= − 		Ù		 < 		Ù		 > (5.22)

Přitom tx je časový záznam v linii x a n je pořadové číslo vozidla jedoucího
v definovaném směru (3).

Výstup [číslo vozidla které odbočuje, čas mezery trgap2].

Směr 6, Francouzská – Svinov

Řidiči vozidel pohybující se ve směru 6 provádějí nejsložitější odbočovací manévr na
křižovatce. Vozidlo odbočující doleva musí nejprve dát přednost vozidlům jedoucím ve směru
3 a zároveň také vozidlům ve směru 1. Výpočet přijatých a odmítnutých mezer je tak
kombinací časových mezer v obou hlavních směrech 3 a 1. Přijaté a odmítnuté mezery byly
v tomto případě uvažovány takto:

1. Přijaté mezery (accepted gaps) – čas mezi průjezdem dvou vozidel (rozdíl mezi
časovými záznamy) v lini 7/19, ve kterém odbočí vozidlo (časový záznam v linii 15):

= − 		Ù		 < 		Ù		 > (5.23)



= − 		Ù		 < 		Ù		 > (5.24)

Přitom tx je časový záznam v odpovídající virtuální linii x v definovaném směru (1, 3)
a n je pořadové ID číslo vozidla.

Výstup programu odpovídal formátu [číslo vozidla které odbočuje, čas mezery
tagap6x3], [číslo vozidla které odbočuje, čas mezery tagap6x1].

Výpočet je identický pro oba směry 1 a 3, mění se pouze časy mezer jednotlivých
směrů zaznamenané na virtuálních liniích 7 a 19.

Obr. 5.20 Měření přijatých a odmítnutých časových mezer při odbočování ve směru 6

2. Odmítnuté mezery (rejected gaps) – čas/časy mezi průjezdem dvou vozidel (rozdíl
mezi časovými záznamy) v linii 7/19 v časovém rozmezí průjezdu vozidla mezi
liniiemi 6 a 17:

= − 		Ù		 < 		Ù		 > (5.25)

= − 		Ù		 < 		Ù		 > (5.26)

Přitom tx je časový záznam v odpovídající virtuální linii x v definovaném směru (1, 3)
a n je pořadové ID číslo vozidla.

Výstup programu odpovídal formátu [číslo vozidla které odbočuje, čas mezery trgap6x3],
[číslo vozidla které odbočuje, čas mezery trgap6x1].

Výpočet čekacích dob odbočujících směrů 5 a 6

Na obou směrech na vedlejší komunikaci Francouzská byly také kalkulovány čekací doby
jednotlivých vozidel na odbočení. Tyto doby byly uvažovány jako rozdíl časů vjezdu vozidla
do konfliktního prostoru křižovatky (VL 15) a příjezdu do prostoru křižovatky (VL13).



, = − (5.27)

Výstup	výpočetního	programu	ve	tvaru	[čekací	doba	tw5,	tw6].	

5.5.5 Hodnocení bezpečnosti analýzou konfliktních situací

Měření ukazatele bezpečnosti PET

Analýza prostřednictvím obou bezpečnostních ukazatelů PET a TTC byla založena na
automatické detekci a výpočtu prostřednictvím výpočetního programu. Záznam průjezdů
vozidel přes virtuální linie byl využit k identifikaci potenciálně nebezpečných manévrů.

Jak již bylo zmíněno v předcházejících kapitolách, ukazatel bezpečnosti PET je méně vhodný
pro stanovení konfliktů mezi vozidly se stejnou konečnou trajektorií, včetně konfliktů najetím
do zadní části vozidla. Proto byl použit pro dvě konfliktní situace při levém odbočení a
možností střetu s příčně jedoucím vozidlem, pro směr 2 (Oblouk – Francouzská) a směr 6
(Francouzská – Svinov). Jako limitní hodnota PET byla stejně jako v předchozí kapitole
uvažována hodnota 1,5 s.

Směr 2, Oblouk – Francouzská

Principem ukazatele PET je měření času po obsazení (post-encroachment) jízdní dráhy
vozidla jedoucího v přímém směru do najetí vozidla jedoucího v přímém směru do
potenciálního kolizního bodu. V případě ukazatele PET nenastane kolizní kurs měřených
vozidel. PET byl uvažován jako rozdíl časů v lini 16 a 8.

Obr. 5.21 Měření PET ve směru 2

= − (5.28)

 Výstup výpočetního programu byl požadován jako [číslo vozidla které odbočuje, čas PET].



Směr 6, Francouzská – Svinov

Analogicky bylo uvažováno i v potenciálním konfliktu vozidel směrů 6. Čas PET byl v tomto
případě uvažován jako rozdíl časů v lini 17 a 7.

= − (5.29)

 Výstup výpočetního programu byl požadován jako [číslo vozidla které odbočuje, čas PET].

Obr. 5.22 Měření PET ve směru 6

Měření ukazatele bezpečnosti TTC

Bezpečnostní ukazatel TTC (Time to Collision) byl zvolen pro posouzení konfliktních situací
najetím zezadu. Tyto situace se na křižovatce vyskytují při konfliktech směrů 6 (Francouzská
– Svinov) a 1 (Oblouk – Svinov), respektive 5 (Francouzská – Oblouk) a 3 (Svinov –
Oblouk). Jedná se o odbočovací manévr a zařazení se před vozidlo jedoucí s předností v jízdě.

Situace pro výpočet TTC byly detekovány automaticky výpočetním programem. Na základě
pozorování v průběhu sběru dat v programu SAVA jsem zvolil pro detekci situace rozmezí 3
s od najetí odbočujícího vozidla do konfliktního prostoru křižovatky, po vjezd vozidla na
hlavní ulici na první z virtuálních linií.

Ukazatel TTC – čas do kolize, je průběžná hodnota, kterou je nutno pro spolehlivý výsledek
spočítat v průběhu přiblížení dvou vozidel vícekrát. Proto jsem při návrhu virtuálních linií na
křižovatce umístil na hlavní komunikace větší počet virtuálních linií. Obecně se dá tvrdit, že
čím více linií a více časových záznamů o průjezdu vozidla, tím přesnější bude určení
ukazatele TTC.

Kalkulovaný čas do kolize představuje vždy podíl vzdálenosti do teoretického kolizního bodu
a aktuální rychlosti vozidla. U vozidla jedoucího na hlavní komunikaci se proto počítá jeho



rychlost na každé virtuální linii kterou projede. Jednotlivé vzdálenosti mezi virtuálními
liniemi jsou naměřeny a známy. Podílem těchto veličin je následně kalkulován čas TTC.

Kolizní bod se uvažuje v průběhu přiblížení vždy jako virtuální linie, na které se nachází
odbočující vozidlo.

Konflikt směrů 6 a 1

Detekce konfliktní situace pro výpočet TTC probíhá hledáním dvou vozidel ve směrech 6 a 1,
jejichž rozdíl časů průjezdu virtuálními liniemi 15 respektive 1 je menší než 3 s.

| − | ≤ 	 (5.30)

Výpočet v programu dále probíhá v čase průjezdu vozidla ve směru 6 v rozmezí od t15 do t8.
Hodnoty TTC přesahující průjezd vozidla ve směru 6 virtuální linií 8 (pokud nastaly) byly
následně dopočítány ručně.

Obr. 5.23 Měření TTC ve směru 6 x 1

Výpočet samotného ukazatele TTC je pak uvažován takto:

=

=
−

(5.31)

Přitom x představuje číslo virtuální linie od 1 do 7, vx rychlost vozidla na příslušné virtuální
linii, dtx pak součet vzdáleností do uvažovaného kolizního bodu, dx vzdálenost dvou
virtuálních linií a tx čas průjezdu virtuální linií. Výpočetní program pro zjednodušení
algoritmu uvažuje v tomto případě s kolizí na virtuální linii číslo 8. Pokud bylo možné
spočítat TTC i na VL 9, 10, nebo 11, bylo tak učiněno s využitím datového souboru
z programu SAVA ručně v Excelu.

Konflikt směrů 5 a 3



Detekce konfliktní situace pro výpočet TTC probíhá hledáním dvou vozidel ve směrech 5 a 3,
jejichž rozdíl časů průjezdu virtuálními liniemi 15 respektive 12 je menší než 3 s.

| − | ≤ 	 (5.32)

Obdobně jako v předchozí konfliktní situaci probíhá výpočet v programu v čase průjezdu
vozidla ve směru 5 v rozmezí od t15 do t6. Hodnoty TTC přesahující průjezd vozidla ve směru
5 virtuální linií 6 (pokud nastaly), byly dopočítány ručně.

Obr. 5.24 Měření TTC ve směru 5 x 3

Výpočet TTC je uvažován takto:

=

=
−

(5.33)

Přitom x představuje číslo virtuální linie od 11 do 7, vx rychlost vozidla na příslušné virtuální
linii, dtx pak součet vzdáleností do uvažovaného kolizního bodu, dx vzdálenost dvou
virtuálních linií a tx čas průjezdu virtuální linií. Výpočetní program pro zjednodušení počítal
v tomto případě s kolizí na virtuální linii číslo 6. Pokud bylo možné spočítat TTC i na VL 5,
4, nebo 3, bylo tak učiněno s využitím datového souboru z programu SAVA ručně v Excelu.



6. Výsledky měření na vybraných křižovatkách

6.1 Stanovení mezních hodnot

PET

Mezní hodnota PET pro rozlišení mezi závažnou a nezávažnou konfliktní událostí byla pro
účely této práce stanovena na 1,5 sekundy. Jedná se o hodnotu, která je poněkud vyšší než je
hranice, uváděná Hydénem (1987). V případě této práce se jedná o první seznámení s těmito
ukazateli bezpečnosti v terénní výzkumné praxi a provedená měření na dvou křižovatkách
poskytují tomu odpovídající objem dat. Volba 1,5 sekundy umožní dle mého názoru
identifikovat takový počet událostí, který dovolí provést porovnání s ostatními vypočítanými
ukazateli. V tomto případě se volba mezní hodnoty shoduje s mezní hodnotou, použitou
v práci Archera (2005).

TTC

Mezní hodnota TTC pro rozlišení mezi závažnou a nezávažnou konfliktní událostí byla pro
účely měření v této práci stanovena na 3,5 sekundy. Je to hodnota, představující kompromis
mezi hodnotami 3 a 4 sekundy (navrhovaný autory Archer, 2005 a Minderhoud a Bovy,
2001).

6.2 Výsledky měření na křižovatce ulic 17. listopadu a Dr. Slabihoudka

6.2.1 Historické údaje o nehodách

Ze statistických údajů společnosti Ostravské komunikace, a.s. (Ostravské komunikace, 2013)
se podařilo získat záznamy o výskytu dopravních nehod křižovatce za posledních 13 let (od r.
2000 do r. 2012). Za toto období nedošlo na křižovatce k žádné smrtelné nehodě. Bližší údaje
o počtu nehod, zaznamenaných v jednotlivých letech spolu s údaji o zraněných osobách,
závažnosti zranění, hmotných škodách a hlavních příčinách nehod jsou v příloze č. 3.

Tab. 6.1 Souhrnné údaje o dopravních nehodách na křižovatce v letech 2000 až 2012

Křižovatka Počet
nehod

Smrtelná
zranění

Těžká
zranění

Lehká
zranění

Hmotné
škody Závažnost

17.listopadu x Dr.
Slabihoudka 57 0 3 12 2714 743

Zdroj: Ostravské komunikace (2013)



6.2.2 Četnosti a skladba dopravních proudů, směrová data

K četnosti dopravního proudu v době pořízení videozáznamu je nutno poznamenat, že v době
měření byla uzavřena Opavská ulice ve směru z centra Ostravy z důvodu dlouhodobé
generální opravy tzv. Svinovských mostů. Řada řidičů mířících na Opavu proto objížděla
v tento den uzavírku také po ulici 17. listopadu. K již běžně silnému provozu na této ulici tak
přibyla i objíždějící vozidla. Tato skutečnost je zřetelně vidět jak v pentlogramu křižovatky,
tak v tabulce četností jednotlivých dopravních proudů v Tab. 6.2.

Obr. 6.1 Pentlogram křižovatky 17. listopadu x Dr. Slabihoudka

Jak je vidět z pentlogramu křižovatky na Obr. 6.1 a z tabulky četností (Tab. 6.2), nejsilnější
dopravní proud byl zaznamenán ve směru 4 (od ulice Vřesinské k ulici Opavské). Následuje
opačný směr č. 1 od ulice Opavské směrem k ulici Vřesinské a pak směr 5 od Vřesinské na
Dr. Slabihoudka a opačný směr 8 z Dr. Slabihoudka k Vřesinské. Směry 5 a 8 jsou spojením
hlavní komunikace s areály Fakultní nemocnice a Vysoké školy báňské.

V tabulce skladby dopravních proudů je dále nutno zvýraznit vysoký počet obou kategorií
nákladních vozidel v obou směrech na ulici 17. listopadu. Údaje o skladbách dopravních
proudů jsou znázorněny v tabulce Tab. 6.3 – Skladba dopravních proudů a směrová data.



Tab. 6.2 Četnosti dopravních proudů

Číslo
směru Pohyb z Pohyb

směrem
Počet

vozidel
1 Opavská Vřesinská 483
2 Opavská nemocnice 76
3 Opavská dvůr 3
4 Vřesinská Opavská 667
5 Vřesinská nemocnice 137
6 Vřesinská dvůr 10
7 nemocnice Opavská 67
8 nemocnice Vřesinská 130
9 nemocnice dvůr 0

10 dvůr Opavská 6
11 dvůr Vřesinská 3
12 dvůr nemocnice 0

6.2.3 Průměrné hodnoty rychlostí na hlavní komunikaci (směry 1 a 4)

Naměřené rychlosti vozidel v obou směrech na ulici 17. listopadu jsou uvedeny v tabulce 6.4.
V grafech č. 6.1 – 6.4 je pak znázorněno rozdělení rychlostí vozidel (četnost a spojitá
distribuční křivka) v obou směrech vždy na vjezdu do a výjezdu z křižovatky 17. listopadu x
Dr. Slabihoudka.

Tab. 6.3 Skladba dopravních proudů a směrová data

Směr Počet vozidel

Číslo
směru Pohyb z Pohyb

směrem Odbočení Celkem Auta Dodávky
Nákl.

voz. do
16 t

Nákl.
voz. nad

16 t

Moto-
cykly

Auto-
busy

1 Opavská Vřesinská ne 483 350 73 35 18 3 4

2 Opavská nemocnice vpravo 76 56 13 1 0 1 5

3 Opavská dvůr vlevo 3 1 2 0 0 0 0

4 Vřesinská Opavská ne 667 527 66 36 28 7 3

5 Vřesinská nemocnice vlevo 137 92 22 16 2 2 3

6 Vřesinská dvůr vpravo 10 9 1 0 0 0 0

7 nemocnice Opavská vlevo 67 59 5 0 0 0 3

8 nemocnice Vřesinská vpravo 130 98 21 6 0 1 4

9 nemocnice dvůr ne 0 0 0 0 0 0 0

10 dvůr Opavská vpravo 6 6 0 0 0 0 0

11 dvůr Vřesinská vlevo 3 3 0 0 0 0 0

12 dvůr nemocnice ne 0 0 0 0 0 0 0



Rychlosti byly vypočteny z naměřených hodnot časů průjezdu vozidel virtuálními liniemi
před a za křižovatkou, viz předchozí kapitoly. Byla uvažována vždy jen vozidla jedoucí rovně
po ulici 17. listopadu, ne vozidla odbočující.

Z hlediska bezpečnosti je z naměřených údajů vidět, že naprostá většina vozidel jela
povolenou a nižší rychlostí. Určitý problém představuje snad jen odjezd z křižovatky směrem
k ulici Vřesinské, kdy v těchto místech docházelo k častějšímu porušování dovolené rychlosti
50 km/h. Toto zjištění je o to víc problematické, protože v tomto směru následuje přechod pro
chodce před poliklinikou a fakultní nemocnicí.

Naopak v opačném směru Vřesinská – Opavská je z hlediska rychlosti vidět pozitivní účinek
směrového vedení pruhu na výjezdu z křižovatky u ostrůvku tramvajové zastávky. Zde došlo
pouze k ojedinělému a velmi mírnému překročení povolené rychlosti.

Tab. 6.4 Naměřené hodnoty rychlostí v km/h na ulici 17. listopadu

Směr

1 4

Opavská - Vřesinská Vřesinská - Opavská

vjezd výjezd vjezd výjezd

Harmonický průměr 38,87 38,66 31,41 31,12

Směrodatná odchylka 7,25 8,84 11,27 6,35

Medián 42,00 43,46 39,00 32,87

85. percentil 47,25 50,70 49,07 39,79

Max. rychlost 58,15 66,13 69,13 54,00

Vozidla překračující
dovolenou rychlost [%] 10,42% 17,92% 11,20% 0,45%

	

Větší směrodatná odchylka v místech přechodu pro chodce (směr 1 výjezd, směr 1 vjezd) je
způsobena vozidly, která brzdila a zastavovala při dávání přednosti chodcům na přechodu.
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Grafy 6.1-6.4 Rozdělení rychlostí vozidel ve směru 1, Opavská – Vřesinská a směru 4, Vřesinská –
Opavská

Grafy 6.5-6.8 Kumulativní distribuční funkce rychlostí vozidel ve směru 1, Opavská – Vřesinská a
směru 4, Vřesinská – Opavská

6.2.4 Časové odstupy vozidel, rozdělení na vozidla v režimu následujícího vozidla a
vozidla s neovlivněnou rychlostí na hlavní komunikaci (směry 1 a 4)

Grafy č. 6.9 a 6.10 znázorňují rozdělení časových odstupů mezi vozidly, jedoucími po ulici
17. listopadu v obou směrech. Ve směru 1 (Opavská – Vřesinská), je možno pozorovat
významný podíl četnosti vozidel, jedoucích po komunikaci s časovým odstupem 10 a více
sekund (více než 100 vozidel/h). Tento jev se v opačném směru nevyskytuje v takové míře,
zejména z důvodu větší intenzity provozu ve směru 4 (Vřesinská – Opavská) a tím také větší
saturace komunikace. V obou směrech je z grafů patrná velká část vozidel jedoucích v malých
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a velmi malých odstupech od 1 do 3 sekund. Tato skutečnost je pak zřetelná zejména v grafu
6.10 ve směru 4.

Graf 6.9 Rozdělení časových odstupů vozidel ve směru 1

	
Graf 6.10 Rozdělení časových odstupů vozidel ve směru 4

Hodnota 3,0 s byla stanovena jako hranice pro určení toho, zda je vozidlo v režimu
následujícího vozidla (car-following mode) nebo jde o vozidlo neovlivněné vozidlem
jedoucím před ním, a jedná se tedy o vozidlo s neovlivněnou rychlostí (free-flow speed).
V článku 5.2.4 a 5.3.4 výše je uveden odkaz na literaturu, která pokládá hodnotu 3,0 s za limit
vyhovující pro daný účel.
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Počet vozidel [%] Počet vozidel [%]
1 177 37,11 300 62,89
4 302 45,76 358 54,24

Oba směry 1 a 4 vykazují obdobný poměr vozidel ve stavu následujícího vozidla a vozidel
s neovlivněnou rychlostí (car-following mode/free-flow speed). Tento poměr je o něco
vyrovnanější u vozidel ve směru 4. Příčinou je zřejmě větší intenzita provozu v tomto směru.

Grafy 6.11-6.14 Kumulativní distribuční funkce rychlostí ve směrech 1 a 4 (vjezd a výjezd) – srovnání
rychlostí vozidel v režimu následujícího vozidla a vozidel s neovlivněnou rychlostí

Nepotvrdil se zcela předpoklad, že vozidla jedoucí v režimu neovlivněné rychlosti budou mít
vyšší průměrnou rychlost, než vozidla v režimu následujícího vozidla. V následujících grafech
jsou sice patrné určité rozdíly v rychlostech mezi oběma režimy, nicméně zjištěné rozdíly lze
pokládat spíše za malé. Z naměřených hodnot je však možno potvrdit že neovlivněná vozidla
ve třech případech představovala vozidla u kterých byla zaznamenána nejvyšší rychlost.
Nejrychlejším ovlivněným vozidlům, respektive vozidlům v režimu následujícího vozidla,
byla v těchto třech případech ze čtyř naměřena zhruba o 10 km/h nižší rychlost. Z grafů lze
také pozorovat vliv přechodu pro chodce na vozidla s neovlivněnou rychlostí. Tato vozidla na
přechodu v obou směrech patrně zastavovala a dávala přednost chodcům častěji, než vozidla
jedoucí v „koloně“ (resp. v režimu následujícího vozidla).

6.2.5 Přijaté a odmítnuté mezery a čekací doby pro odbočující směry 5 a 7
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Měření přijatých a odmítnutých mezer bylo provedeno pro levá odbočení, tj. pohyb vozidel ve
směrech 5 a 7.

Tab. 6.6 Přijaté a odmítnuté mezery při levých odbočeních ve směrech 5 a 7

Směr 5 7

Mezery naměřené na virtuální linii 6 6 17

Počet přijatých mezer 134 67 57
Počet odmítnutých mezer 77 147 249
Poměr odmítnuté/přijaté mezery 57,46% 219,40% 436,84%
Nejkratší přijatá mezera 3,96 s 4,12 s 2,32 s
Nejdelší odmítnutá mezera 8,36 s 32,92 s 27,68 s
Průměrná čekací doba na odbočení 6,11 s 29,50 s 25,08 s

Grafy 6.15-6.18 Přijaté a odmítnuté mezery při levém odbočení ve směru 5 – četnosti a kumulativní
distribuční funkce

Jak je vidět z tabulky č. 6.6, relativně snadno se odbočuje ve směru 5 (Vřesinská –
nemocnice). V tomto směru je poměr přijatých k odmítnutým mezerám skoro dvojnásobný.
To znamená, že v průměru pouze zhruba každý druhý řidič musel dát přednost nějakému
vozidlu jedoucímu v protisměru (směr 1).

Průměrná čekací doba na odbočení v tomto směru byla nízká. Čekací doba byla počítána od
projetí vozidla virtuální linií číslo 19.
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Grafy 6.19 a 6.20 Čekací doby při levém odbočení ve směru 5 – četnost a kumulativní distribuční
funkce

Grafy 6.20-6.24 Přijaté a odmítnuté mezery při levém odbočení ve směru 7, přednost směru 1 –
četnosti a kumulativní distribuční funkce

Odbočení ve směru 7, tedy od nemocnice směrem k Opavské ulici je výrazně obtížnější. Jak
je vidět z naměřených údajů, počet odmítnutých mezer výrazně převyšuje počet přijatých
mezer.
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Grafy 6.25 a 6.26 Čekací doby při levém odbočení ve směru 7, přednost směru 1 – četnost a
kumulativní distribuční funkce

Grafy 6.27-6.30 Přijaté a odmítnuté mezery při levém odbočení ve směru 7, přednost směru 4 –
četnosti a kumulativní distribuční funkce

Grafy 6.31 a 6.32 Čekací doby při levém odbočení ve směru 7, přednost směru 4 – četnost a
kumulativní distribuční funkce
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Při zařazování se do směru číslo 4 (Vřesinská – Opavská) mohli dokonce řidiči v průměru
akceptovat až každou pátou mezeru. To znamená, že řidiči musí na možnost odbočit čekat
dosti dlouho. Průměrná čekací doba v tomto směru byla 29 a 25 sekund, výjimkou ovšem
nebyly ani čekací doby, blížící se 90 sekundám. Výsledky měření představují grafy 6.20-6.30.

6.2.6 Hodnoty bezpečnostního ukazatele PET

Hodnoty PET byly naměřeny pro konfliktní situace možnosti střetu vozidla s příčně jedoucím
vozidlem. Na křižovatce se jedalo o situace levých odbočení – směry 5 a 7, KS se směrem 1.
V obou měřených případech byly zaznamenány časy PET pod limitní hodnotou 1,5 s. Četnosti
těchto situací jsou zaznamenány v následující tabulce.

Tab. 6.7 Ukazatel PET na křižovatce 17. listopadu x Dr. Slabihoudka, levé odbočení, směry 5 a 7

Počet KS/hod Směr 5 (Vřesinská -
nemocnice)

Směr 7 (nemocnice -
Opavská)

PET ≤ 1,5 s 10 3
Z toho:
PET 0-0,5 s 0 1
PET 0,5-1 s 4 1
PET 1-1,5 s 6 1

Jak je vidět v tabulce 6.7, ve směru 7 byl dokonce zaznamenán PET nižší než 0,5 s. Takovou
situaci je již zcela jistě možno označit za skoronehodu. Naopak ve směru 5, i přes celkově
vyšší počet konfliktních situací nebyla zaznamenána situace s PET nižším než 0,5 s.

Distribuční křivky naměřených limitních hodnot v obou odbočujících směrech jsou
v následujících grafech. Četnosti a celkové distribuční křivky zaznamenaných časů PET jsou
v příloze č. 4. Z distribuční křivky provedených odbočení ve směru 5 vyplývá, že přibližně
10% odbočujících řidičů provedlo manévr s limitní hodnotou PET. Nemenší zaznamenaný čas
PET v tomto směru byl v rozmezí 0,5 – 1 s.

Graf 6.33 Kumulativní distribuční křivka ukazatele PET ve směru 5, detail limitních hodnot
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Ve směru 7 byla pro PET nižší než 1,5 s naměřena menší pravděpodobnost mezi 7 a 8 %. Ve
směru 7 byla ale zaznamenána nejniší hodnota PET v rozmezí 0-0,5 s.

Graf 6.34 Kumulativní distribuční křivka ukazatele PET ve směru 7, detail limitních hodnot

Srovnání limitních časů PET při obou levých odbočeních je v grafu 6.35.

Graf 6.35 Ukazatel PET na křižovatce 17. listopadu x Dr. Slabihoudka, levé odbočení, směry 5 a 7

6.2.7 Výsledek měření konfliktních situací podle Folprechta

Intenzity dopravních proudů v jednotlivých směrech byly popsány v předcházející kapitole.
Na křižovatce byl za hodinu zaznamenán průjezd celkem 1582 vozidel. Přepočteno na
jednotková vozidla to bylo 1664 vozidel.

V přílohách 5 a 6 jsou tabulkově a graficky zaznamenány a znázorněny všechny konfliktní
situace.

Dle kapitoly 3.3.3 je nutné KS rozdělit na ty, u kterých se počítá, resp. nepočítá ukazatel
relativní konfliktnosti kR.
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Tab. 6.8 Četnosti konfliktních situací, u kterých se nepočítá ukazatel relativní konfliktnosti kR

Kategorie Počet
[KS/hod]

2v1 3
2v2 1

Do výpočtu relativní konfliktnosti křižovatky bylo zahrnuto celkem 73 konfliktních situací.
Poměr KS ku průběhu jednotkových vozidel na křižovatce udává ukazatel relativní
konfliktnosti 4,39.

Tab. 6.9 Četnosti konfliktních situací, s výpočtem ukazatele relativní konfliktnosti kR

Kategorie Počet
[KS/hod]

kR

[KS/100
vozidel]

4v1 14 0,84
4v2 8 0,48

4ch2 8 0,48
4v3 4 0,24

5ch2 1 0,06
6Aa1 1 0,06
6A2 1 0,06
6C2 4 0,24
6D2 12 0,72
6P2 4 0,24

6Aa2 5 0,30
6E2 1 0,06
6O2 1 0,06
6A3 2 0,12

6Aa3 1 0,06
6D3 1 0,06
6Ds3 1 0,06
6Dp3 1 0,06
7E2 3 0,18

Celkem 73 4,39

V čase pozorování bylo na křižovatce zaznamenáno celkem 10 konfliktních situací se
stupněm závažnosti 3, které jsou shrnuty v tabulce 6.10. Z nich je nutné zmínit zejména počet
KS na přechodu pro chodce (automobil – chodec) a také KS s možností střetu najetím zezadu,
které se týkaly buď nesprávného dávání přednosti v jízdě odbočujícím vozidlům, nebo
dobržďováním před přechodem pro chodce.

Tab. 6.10 Konfliktní situace se stupněm závažnosti 3



Kategorie Počet
[KS/hod] Poznámka

4v3 4 Nedání přednosti chodci na přechodu nebo
přehlédnutí chodce, následné prudké brzdění.

6A3 2 Vynucování si přednosti v jízdě při odbočování.

6Aa3 1 Vynucování si přednosti v jízdě při odbočování,
agresivita.

6D3 1 Prudký brzdný manévr při dobržďování před
předchozím vozidlem.

6Ds3 1 Prudký brzdný manévr při dobržďování před
vozidlem dávajícím přednost chodci.

6Dp3 1 Prudké brždění kvůli "galantnosti" vozidla
vpředu.

Celkem 10

Obr. 6.2 Konfliktní situace se stupněm závažnosti 3

Konfliktní situace porovnatelné s bezpečnostním ukazatelem PET

Na následujícím obrázku jsou vybrané KS, které je možno použít pro porovnání
s bezpečnostním ukazatelem PET, vypočítaným v předchozí kapitole. Znázorněné KS vznikly
následkem odbočování vozidel ve směrech 5 a 7. Ukazatel PET byl uvažován a naměřen pro
stejná levá odbočení ve směrech 5 (Vřesinská – nemocnice) a 7 (nemocnice – Opavská).
Limitní hodnoty PET bude možno porovnat se zaznamenanými KS metodou Folprechtovou.



Obr. 6.3 Konfliktní situace se pro porovnání s bezpečnostním ukazatelem PET

6.3 Výsledky měření na křižovatce ulic Francouzská a Nad Porubkou

6.3.1 Historické údaje o nehodách

Ze statistických údajů společnosti Ostravské komunikace, a.s. (Ostravské komunikace, 2013)
se podařilo získat záznamy o výskytu dopravních nehod na křižovatkáce za posledních 13 let
(od r. 2000 do r. 2012). Za toto období nedošlo na obou křižovatkách k žádné smrtelné
nehodě. Bližší údaje o počtu nehod, zaznamenaných v jednotlivých létech spolu s údaji o
zraněných osobách, závažnosti zranění, hmotných škodách a hlavních příčinách nehod jsou
v příloze č. 3.

Tab. 6.11 - Souhrnné údaje o dopravních nehodách na křižovatce v letech 2000 až 2012

Křižovatka Počet
nehod

Smrtelná
zranění

Těžká
zranění

Lehká
zranění

Hmotné
škody Závažnost

Nad Porubkou x
Francouzská 80 0 0 10 2628 547

Zdroj: Ostravské komunikace (2013)

6.3.2 Četnosti a skladba dopravních proudů, směrová data

Jak je vidět z pentlogramu křižovatky na Obr. 6.4 a z tabulky četností Tab. 6.12, oba přímé
směry na ulici Nad Porubkou jsou svou intenzitou dopravy vyrovnané. Provoz z ulice
Francouzské směřuje v přibližném poměru 2/3 směrem do Svinova ku 1/3 k Oblouku. Velmi
výrazná je také intenzita dopravy směřující ze Svinova doprava na ulici Francouzskou. Jedná
se dopravně o nejvytíženější směr na křižovatce.



Obr. 6.4 Pentlogram křižovatky Francouzská x Nad Porubkou

Tab. 6.12 Četnosti dopravních proudů

Číslo
směru Pohyb z Pohyb

směrem
Počet

vozidel
1 Oblouk Svinov 242
2 Oblouk Francouzská 81
3 Svinov Oblouk 238
4 Svinov Francouzská 292
5 Francouzská Oblouk 88
6 Francouzská Svinov 199

V porovnání s křižovatkou ulic 17. listopadu a Dr. Slabihoudka je zřetelný výrazně nižší
pohyb nákladních vozidel. Údaje o skladbách dopravních proudů jsou znázorněny v tabulce
Tab. 6.13 – Skladba dopravních proudů a směrová data.



Tab. 6.13 Skladba dopravních proudů a směrová data

Směr Počet vozidel

Číslo
směru Pohyb z Pohyb

směrem Odbočení Celkem Auta Dodávky

Nák.
voz.

do 16
t

Nákl.
voz.

nad 16
t

Moto-
cykly

Auto-
busy

1 Oblouk Svinov ne 242 199 28 6 1 0 8
2 Oblouk Francouzská vlevo 81 69 8 4 0 0 0
3 Svinov Oblouk ne 238 192 33 3 3 0 7
4 Svinov Francouzská vpravo 292 250 33 8 1 0 0
5 Francouzská Oblouk vpravo 88 78 7 3 0 0 0
6 Francouzská Svinov vlevo 199 171 24 4 0 0 0

6.3.3 Průměrné hodnoty rychlostí na hlavní komunikaci (směry 1 a 4)

Naměřené rychlosti vozidel v obou směrech na ulici Nad Porubkou jsou uvedeny v tabulce
6.13. V grafech č. 6.36 – 6.43 je pak znázorněno rozdělení rychlostí vozidel (četnost a spojitá
distribuční křivka) v obou směrech vždy na vjezdu do a výjezdu z křižovatky.

Tab. 6.14 Naměřené hodnoty rychlostí v km/h na ulici Nad Porubkou

Směr
1 3

Oblouk - Svinov Svinov - Oblouk
vjezd výjezd vjezd výjezd

Harmonický průměr 53,29 54,96 51,58 55,45

Směrodatná
odchylka 11,76 9,22 8,51 8,18

Medián 60,30 56,35 52,59 56,53

85. precentil 69,58 65,74 61,41 64,61

Max. rychlost 90,45 83,04 71,71 75,38

Vozidla překračující
rychlost [%] 84,45% 78,99% 71,31% 81,86%

Rychlosti byly vypočteny z naměřených hodnot časů průjezdu vozidel virtuálními liniemi
před a za křižovatkou, viz předchozí kapitoly. Byla uvažována vždy jen vozidla jedoucí rovně
po ulici Nad Porubkou, ne vozidla odbočující.

Z hlediska bezpečnosti je z naměřených údajů vidět podstatný rozdíl oproti první zkoumané
křižovatce. Velká část vozidel na v ulici Nad Porubkou jela vyšší než dovolenou rychlostí. Na
rameni křižovatky směřujícímu směrěm k Oblouku to bylo v obou směrech dokonce více než
80% všech vozidel. Na vjezdu do křižovatky z tohoto ramene bylo dokonce zaznamenáno
vozidlo jedoucí rychlostí 90 km/h. Na opačném rameni směrem do Svinova to bylo v obou
případech více než 70% vozidel. Dodržování dovolené rychlosti na křižovatce představuje



pravděpodobně velký problém. Je pravděpodobné že se zvyšující se intenzitou dopravy, např.
v dopravní špičce by průměrné rychlosti nebyly tak vysoké, nicméně naměřené hodnoty
ukazují na nutnost zklidnění dopravy v prostoru křižovatky.

Grafy 6.36-6.39 Rozdělení rychlostí vozidel ve směru 1, Oblouk – Svinov a směru 3, Svinov – Oblouk

 Grafy 6.40-6.43 Kumulativní distribuční funkce rychlostí vozidel ve směru 1, Oblouk – Svinov a
směru 3, Svinov – Oblouk

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Če
tn

os
t[

vo
z/

h]

Rychlost v1in [km/h]

Rozdělení rychlostí na vjezdu směr 1, Oblouk - Svinov

0

10

20

30

40

50

60

70

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Če
tn

os
t[

vo
z/

h]

Rychlost v1out [km/h]

Rozdělení rychlostí na výjezdu směr 1, Oblouk - Svinov

0

10

20

30

40

50

60

70

80

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Če
tn

os
t[

vo
z/

h]

Rychlost v3in [km/h]

Rozdělení rychlostí na vjezdu směr 3, Svinov - Oblouk

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Če
tn

os
t[

vo
z/

h]

Rychlost v3out [km/h]

Rozdělení rychlostí na výjezdu směr 3, Svinov - Oblouk

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Pr
av

dě
po

do
bn

os
tv

1i
n≤

x
[%

]

Rychlost v1in [km/h]

Rozdělení rychlostí na vjezdu směr 1, Oblouk - Svinov

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pr
av

dě
po

do
bn

os
tv

1o
ut
≤x

[%
]

Rychlost v1out [km/h]

Rozdělení rychlostí na výjezdu směr 1, Oblouk - Svinov

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70

Pr
av

dě
po

do
bn

os
tv

3i
n≤

x
[%

]

Rychlost v3in [km/h]

Rozdělení rychlostí na vjezdu směr 3, Svinov - Oblouk

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70

Pr
av

dě
po

do
bn

os
tv

3o
ut
≤x

[%
]

Rychlost v3out [km/h]

Rozdělení rychlostí na výjezdu směr 3, Svinov - Oblouk



Větší směrodatná odchylka v místech vjezdu do křižovatky ve směru 1 je způsobena pomalu
se rozjíždějícími autobusy z autobusové zastávky.

6.3.4 Časové odstupy vozidel, rozdělení na vozidla v režimu následujícího vozidla a
vozidla s neovlivněnou rychlostí na hlavní komunikaci (směry 1 a 3)

Grafy č. 6.44 a 6.45 znázorňují rozdělení časových odstupů mezi vozidly, jedoucími po ulici
Nad Porubkou v obou směrech. V obou směrech, je možno pozorovat významný podíl
četnosti vozidel, jedoucích po komunikaci s časovým odstupem 10 a více sekund (více než
100 vozidel/h). Při měření nebylo zaznamenáno mnoho vozidel jedoucích v malých a velmi
malých odstupech od 1 do 3 sekund.

	
Graf 6.44 Rozdělení časových odstupů vozidel ve směru 1

Graf 6.45 Rozdělení časových odstupů vozidel ve směru 3

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0-
0,

5
0,

5-
1

1-
1,

5
1,

5-
2

2-
2,

5
2,

5-
3

3-
3,

5
3,

5-
4

4-
4,

5
4,

5-
5

5-
5,

5
5,

5-
6

6-
6,

5
6,

5-
7

7-
7,

5
7,

5-
8

8-
8,

5
8,

5-
9

9-
9,

5
9,

5-
10

10
-1

5
15

+

Če
tn

os
t[

vo
z/

h]

Časové mezery tgap1 [s]

Rozdělení časových odstupů vozidel směr 1, Oblouk -
Svinov

0

20

40

60

80

100

0-
0,

5
0,

5-
1

1-
1,

5
1,

5-
2

2-
2,

5
2,

5-
3

3-
3,

5
3,

5-
4

4-
4,

5
4,

5-
5

5-
5,

5
5,

5-
6

6-
6,

5
6,

5-
7

7-
7,

5
7,

5-
8

8-
8,

5
8,

5-
9

9-
9,

5
9,

5-
10

10
-1

5
15

+

Če
tn

os
t[

vo
z/

h]

Časové mezery tgap3 [s]

Rozdělení časových odstupů vozidel směr 3, Svinov -
Oblouk



Stejně jako na předchozí křižovatce byla hodnota 3,0 s stanovena jako hranice pro určení
toho, zda je vozidlo v režimu následujícího vozidla (car-following mode) nebo jde o vozidlo,
neovlivněné vozidlem jedoucím před ním a jedná se tedy o vozidlo s neovlivněnou rychlostí
(free-flow speed). V článku 5.2.4 a 5.3.4 výše je uveden odkaz na literaturu, která pokládá
hodnotu 3,0 s za limit, vyhovující pro daný účel.

Tab. 6.15 Počet a procento vozidel ve stavu následujícího vozidla a vozidel s neovlivněnou rychlostí

Směr
Stav následujícího vozidla Vozidla s maximální rychlostí

Počet vozidel [%] Počet vozidel [%]

1 57 23,55% 185 76,45%

3 49 20,59% 189 79,41%

Oba směry 1 a 3 vykazovaly větší podíl vozidel pohybujících se na křižovatce ve stavu
vozidel s neovlivněnou rychlostí. Ve všech směrech vozidla s neovlivněnou rychlostí vykazují
vyšší maximální rychlosti než vozidla v režimu následného vozidla. Překvapivým výsledekem
měření je fakt, že většina (cca 60%) vozidel jedoucích v režimu následného vozidla
křižovatkou projížděla rychleji než vozidla v neovlivněném režimu. Tuto skutečnost bylo
možno naměřit na vjezdu a výjezdu ve směru 1 a na výjezdu ve směru 3. Vjezd do křižovatky
ve směru 3 je významně ovlivněn odbočujícími vozidly na ulici Francouzskou, a proto
v tomto místě nebyl mezi oběma režimy vozidel významný rozdíl (až na rychlosti nad 60
km/h).

 Grafy 6.46-6.49 Kumulativní distribuční funkce rychlostí ve směrech 1 a 3 (vjezd a výjezd) – srovnání
rychlostí vozidel v režimu následujícího vozidla a vozidel s neovlivněnou rychlostí
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6.3.5 Přijaté a odmítnuté mezery a čekací doby pro odbočující směry 2 a 6

Měření přijatých a odmítnutých mezer bylo provedeno pro levá odbočení, tj. pohyb vozidel ve
směrech 2 a 6.

Tab. 6.16 Přijaté a odmítnuté mezery při levých odbočeních ve směrech 2 a 6

Směr 2 6

Přednost směru 3 1 3

Počet přijatých mezer 81 195 198

Počet odmítnutých mezer 6 90 59

Poměr odmítnuté/přijaté mezery 7,41% 46,15% 29,80%

Nekratší přijatá mezera 7,20 s 3,88 s 5,48 s

Nejdelší odmítnutá mezera 9,08 s 13,32 s 16,44 s

Průměrná čekací doba na odbočení 4,24 s 11,68 s 11,68 s

Z tabulky č. 6.16 je možno odvodit že odbočovací manévry v obou směrech probíhaly velmi
snadno. Průměrné čekací doby jen lehce nad 10 s jsou toho také dokladem. Z hlediska
kapacity křižovatky by bylo vhodné provést podobný rozbor také ve špičkových hodinách
provozu. Na následujících grafech jsou znázorněny přijaté a odmítnuté mezery.

Grafy 6.50-6.53 Přijaté a odmítnuté mezery při levém odbočení ve směru 5 – četnosti a kumulativní
distribuční funkce
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Grafy 6.54-6.57 Přijaté a odmítnuté mezery při levém odbočení ve směru 6, přednost směru 1 –
četnosti a kumulativní distribuční funkce

Grafy 6.58-6.61 Přijaté a odmítnuté mezery při levém odbočení ve směru 6, přednost směru 3 –
četnosti a kumulativní distribuční funkce

V grafech 6.62 a 6.63 jsou znázorněny čekací doby při jízdě ve směru 5, z ulice Francouzské
směrem k Oblouku. Z grafů je zřejmé, že naprostá většina vozidel provedla odbočení do 10-
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15 s. Velká část vozidel, která vykázala čekací dobu do 5 s pouze zastavila na značce „Stop,
dej přednost v jízdě“ a pokračovala v odbočení.

Grafy 6.62 a 6.63 Čekací doby při jízdě ve směru 5, přednost směru 3 – četnost a kumulativní
distribuční funkce

V grafech 6.64 a 6.65 jsou zobrazeny čekací doby při jízdě ve směru 6. I přes delší čekací
doby než při jízdě ve směru 5, lze odbočení většiny vozidel ozačit jako krátké a
bezproblémové. Vozidel čekajících 30 s a více bylo minimum. Čekací doby v obou směrech
byly počítány od přejetí virtuální linie č. 13 až po najetí vozidla do konfliktního prostoru
křižovatky (VL 15).

Grafy 6.64 a 6.65 Čekací doby při jízdě ve směru 6, přednost směrům 1 a 3 – četnost a kumulativní
distribuční funkce

6.3.6 Hodnoty bezpečnostního ukazatele PET

Hodnoty PET byly naměřeny pro konfliktní situace možnosti střetu vozidla s příčně jedoucím
vozidlem. Na křižovatce se jedalo o situace levých odbočení ve směrech 2 a 6, KS se směrem
3. V obou měřených případech byly zaznamenány časy PET pod limitní hodnotou 1,5 s.
Četnosti těchto situací jsou zaznamenány v následující tabulce.

Jak je vidět v tabulce, ve směru 6 byl zaznamenán PET nižší než 0,5 s. Takovou situaci je již
zcela jistě možno označit za skoronehodu. Ve směru 2, byla zaznamenána pouze jedna situace
s PET nižším než 1,5 s.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

0-2,5 2,5-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35+

Če
tn

os
t[

vo
z/

h]

Čekací doba tw5 [s]

Čekací doby při jízdě ve směru 5, Francouzská - Oblouk

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

0 5 10 15 20 25 30 35

Pr
av

dě
po

do
bn

os
tt

w
5≤

x
[%

]

Čekací doba tw5 [s]

Čekací doby při jízdě ve směru 5, Francouzská - Oblouk

0

10

20

30

40

50

60

70

0-2,5 2,5-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35+

Če
tn

os
t[

vo
z/

h]

Čekací doba tw6 [s]

Čekací doby při jízdě ve směru 6, Francouzská - Svinov

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

0 5 10 15 20 25 30 35

Pr
av

dě
po

do
bn

os
tt

w
6≤

x
[%

]

Čekací doba tw6 [s]

Čekací doby při jízdě ve směru 6, Francouzská - Svinov



Tab. 6.17 Ukazatel PET na křižovatce Francouzská x Nad Porubkou, levé odbočení, směry 2 a 6

Počet KS/hod Směr 2 (Oblouk -
Francouzská)

Směr 6 (Francouzská -
Svinov)

PET ≤ 1,5 s 1 6
Z toho:
PET 0-0,5 s 0 1
PET 0,5-1 s 0 3
PET 1-1,5 s 1 2

Distribuční křivky naměřených limitních hodnot v obou odbočujících směrech jsou
v následujících grafech. Četnosti a celkové distribuční křivky zaznamenaných časů PET jsou
v příloze č. 7.

Z distribuční křivky provedených odbočení ve směru 2 vyplývala pravděpodobnost provedení
manévru s limitní hodnotou PET menší než 2%. Zde byl zaznamenán pouze jeden odbočovací
manévr v limitní hodnotě PET, a pouze v rozmezí 1 – 1,5 s.

Graf 6.66 Kumulativní distribuční křivka ukazatele PET ve směru 2, detail limitních hodnot

Graf 6.67 Kumulativní distribuční křivka ukazatele PET ve směru 6, detail limitních hodnot
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Ve směru 6 byla pro PET nižší než 1,5 s naměřena pravděpodobnost provedení takového
odbočení přibližně u 3% vozidel. V tomto směru byla ale také zaznamenána nejniší hodnota
PET.

Srovnání limitních časů PET při obou levých odbočeních je v následujícím grafu 6.68.

Graf 6.68 Ukazatel PET na křižovatce Francouzská x Nad Porubkou, levé odbočení, směry 2 a 6

6.3.7 Hodnoty bezpečnostního ukazatele TTC

Ukazatel TTC byl uvažován pro konfliktní situace s možností střetu dvou vozidel najetím
zezadu. Schéma návrhu výpočtu ukazatele TTC bylo popsáno v kapitole 5.5.5. Ukazatel TTC
– čas do kolize, je průběžná hodnota, která byla kalkulována v průběhu přiblížení dvou
vozidel vícekrát. Kalkulovaný čas do kolize představuje vždy podíl vzdálenosti do
teoretického kolizního bodu a aktuální rychlosti vozidla.

Na křižovatce byly v obou hodnocených směrech (5 x 3) a (6 x 1) zaznamenány KS vozidel
pod limitní hodnotou 3,5 s. Nejnižší hodnoty TTC zaznamenané v obou směrech jsou
v tabulce 6.19.

Tab. 6.18 Ukazatel TTC na křižovatce Francouzská x Nad Porubkou, odbočení ve směrech 5 a 6

Počet KS/hod Směr 5 (Francouzská -
Oblouk)

Směr 6 (Francouzská -
Svinov)

TTC ≤ 3,5 s 2 7

Tab. 6.19 Ukazatel TTC na křižovatce Francouzská x Nad Porubkou, odbočení ve směrech 5 a 6

Směr 5 (Francouzská -
Oblouk)

Směr 6 (Francouzská -
Svinov)

TTCmin 0,873 s 0,476 s
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Záznamy TTC v průběhu přiblížení dvou vozidel s možností střetu najetím zezadu v obou
směrech jsou znázorněny v následujících tabulkách 6.20 a 6.21.

Tab. 6.20 Ukazatel TTC na křižovatce Francouzská x Nad Porubkou, KS směrů 5 a 3

TTC vozidla 355 (směr 3)
 v konfliktu s vozidlem 870 (směr 5)
Č. virtuální
linie

Čas
přiblížení TTC

11 0,800 s 6,401 s
10 2,040 s 2,795 s
9 2,680 s 3,103 s
7 3,280 s 4,895 s

TTC vozidla 633 (směr 3)
 v konfliktu s vozidlem 1032 (směr 5)
Č. virtuální
linie

Čas
přiblížení TTC

11 0,640 s 5,121 s
10 1,560 s 2,074 s
8 2,760 s 0,873 s
7 3,560 s 2,244 s

Tab. 6.21 Ukazatel TTC na křižovatce Francouzská x Nad Porubkou, KS směrů 6 a 1

TTC vozidla 51 (směr 1)
 v konfliktu s vozidlem 903 (směr 6)
Č. virtuální

linie
Čas

přiblížení TTC

2 0,200 s 3,491 s
3 0,480 s 3,175 s
4 1,160 s 2,250 s
5 1,640 s 2,210 s
6 2,080 s 2,432 s

TTC vozidla 102 (směr 1)
 v konfliktu s vozidlem 945 (směr 6)
Č. virtuální

linie
Čas

přiblížení TTC

2 0,200 s 3,491 s
3 0,480 s 3,175 s
4 1,120 s 2,118 s
5 1,600 s 2,210 s
6 2,000 s 2,749 s
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TTC vozidla 134 (směr 1)
 v konfliktu s vozidlem 976 (směr 6)
Č. virtuální

linie
Čas

přiblížení TTC

2 0,200 s 3,491 s
4 1,240 s 2,383 s
5 1,760 s 2,395 s
6 2,200 s 2,432 s

TTC vozidla 147 (směr 1)
 v konfliktu s vozidlem 989 (směr 6)
Č. virtuální

linie
Čas

přiblížení TTC

3 0,520 s 3,628 s
4 1,240 s 2,383 s
5 1,800 s 1,725 s
6 2,240 s 2,432 s

TTC vozidla 154 (směr 1)
 v konfliktu s vozidlem 996 (směr 6)
Č. virtuální

linie
Čas

přiblížení TTC

2 0,240 s 4,189 s
3 0,520 s 3,175 s
4 1,240 s 3,073 s
5 1,760 s 2,395 s
6 2,160 s 2,749 s
7 3,080 s 3,193 s

TTC vozidla 209 (směr 1)
 v konfliktu s vozidlem 1041 (směr 6)
Č. virtuální

linie
Čas

přiblížení TTC

2 0,160 s 2,793 s
3 0,400 s 2,721 s
4 0,920 s 1,721 s
5 1,360 s 1,356 s
6 1,680 s 1,769 s

TTC vozidla 255 (směr 1)
 v konfliktu s vozidlem 1076 (směr 6)
Č. virtuální

linie
Čas

přiblížení TTC

2 0,160 s 2,793 s
3 0,400 s 2,721 s
4 1,000 s 1,986 s
5 1,480 s 1,479 s
6 1,880 s 1,347 s
7 2,800 s 0,476 s
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8 4,600 s 3,552 s

6.3.8 Výsledek měření konfliktních situací podle Folprechta

Intenzity dopravních proudů v jednotlivých směrech byly popsány v předcházející kapitole.
Na křižovatce byl za hodinu zaznamenán průjezd celkem 1140 vozidel. Přepočteno na
jednotková vozidla to bylo 1164 vozidel.

V přílohách 9 a 10 jsou tabelárně a graficky zaznamenány a znázorněny všechny konfliktní
situace.

Dle poznatků rozebraných v kapitole 3.3.3 je nutné KS rozdělit na ty, u kterých se počítá,
resp. nepočítá ukazatel relativní konfliktnosti kR.

Tab. 6.22 Četnosti konfliktních situací, u kterých se nepočítá ukazatel relativní konfliktnosti kR

Kategorie Počet
[KS/hod]

2a1 5
2O2 1

Do výpočtu relativní konfliktnosti křižovatky bylo zahrnuto celkem 23 konfliktních situací.
Poměr KS ku průběhu jednotkových vozidel na křižovatce udává ukazatel relativní
konfliktnosti 1,98.

Tab. 6.23 Četnosti konfliktních situací, s výpočtem ukazatele relativní konfliktnosti kR

Kategorie Počet
[KS/hod]

kR

[KS/100
vozidel]

4ch2 1 0,09
6D2 14 1,20
6B2 1 0,09
6A2 4 0,34
6D3 1 0,09
6A3 2 0,17

Celkem 23 1,98
Tab. 6.24 Konfliktní situace se stupněm závažnosti 3

Kategorie Počet
[KS/hod] Poznámka

6A3 1 Prudká akcelerace, těsné míjení.

6A3 1 Prudká akcelerace, těsné míjení.

6D3 1 Prudké brzdění za vozidlem
zařazujícím se při odbočení.



V čase pozorování byly na křižovatce zaznamenány celkem 3 konfliktní situace se stupněm
závažnosti 3, které jsou shrnuty v tabulce 6.24.

Obr. 6.5 Konfliktní situace se stupněm závažnosti 3

Konfliktní situace porovnatelné s bezpečnostními ukazateli PET a TTC

Na následujícím obrázku jsou vybrané KS, které je možno použít pro porovnání
s v bezpečnostními ukazateli PET a TTC, vypočtenými v předchozí kapitole.

Obr. 6.6 Konfliktní situace pro porovnání s bezpečnostními ukazateli PET a TTC

Znázorněné KS vznikly následkem odbočování vozidel ve směrech 2 a 5 a 6. Ukazatel PET
byl uvažován pro KS s možností střetu s příčně jedoucími vozidly a naměřen pro levá
odbočení ve směrech 2 (Oblouk – Francouzská) a 6 (Francouzská – Svinov). Ukazatel TTC
byl vyhodnocen pro KS s možností střetu najetím zezadu při odbočení ve směrech 5
(Francouzská – Oblouk) a 6 (Francouzská – Svinov). Hodnoty PET a TTC bude možno
porovnat se zaznamenanými KS metodou Folprechtovou.

6.4 Zhodnocení výsledků měření na obou křižovatkách



6.4.1 Křižovatka ulic 17.listopadu a Dr. Slabihoudka

1. Podle historických záznamů dopravních nehod nedošlo na této křižovatce za
předchozích 13 let k dopravní nehodě s úmrtím. Zaznamenány byly 3 nehody
s vážným zraněním.

2. Dopravní situace v době pořízení videozáznamu vykázala silný vliv dlouhodobé
objížďky tzv. Svinovských mostů ve směru z centra Ostravy na Opavu, což se
projevilo provozem ve směru 4 (od Vřesinské na Opavskou), který byl ¼ vyšší.

3. Většina vozidel projížděla sledovanou křižovatkou v době prováděného měření nižší
nebo dovolenou rychlostí.

4. Z důvodů vyšší intenzity provozu ve směru 4 (od Vřesinské na Opavskou) byl v tomto
směru zaznamenán větší podíl vozidel s malými časovými odstupy.

5. Měřením přijatých a odmítnutých mezer bylo zjištěno, že nejsložitější odbočování je
ve směru 7 (od nemocnice na Opavskou). Zaznamenány byly čekací doby vyšší, než
60 sekund. Poměr počtu odmítnutých mezer k přijatým byl ve směru 7 výrazně vyšší,
než ve směru 5 (od Vřesinské k nemocnici).

6. Výpočtem ukazatelů bezpečnosti podle dat, naměřených poloautomatickou metodou,
bylo v případě odbočovacích manévrů zjištěno 13 situací, kde ukazatel PET vykázal
nižší než stanovenou mezní hodnotu 1,5 s. V odbočovacím směru 5 byla zjištěna
pravděpodobnost dosažení nižší až mezní hodnoty PET cca 10 % a v odbočovacím
směru 7 byla mezi 7 a 8 %.

7. Analýzou bezpečnosti hodnocením videozáznamu metodou konfliktních situací podle
Folprechta bylo identifikováno celkem 10 situací se stupněm závažnosti 3. Z údajů,
zjištěných touto metodou, byl vypočítán stupeň relativní konfliktnosti křižovatky ve
výši 4,39 KS/100 vozidel.

8. Konfliktní situace s možností střetu s příčně jedoucím vozidlem ve směrech 5 a 7,
zjištěné metodou hodnocení podle Folprechta (2 ve stupni závažnosti 3 a 6 ve stupni
2), v zásadě odpovídají počtu konfliktních situací, zjištěných výpočtem hodnot
ukazatele PET s mezní hodnotou 1,5 s.

9. Při porovnání výsledků získaných oběma rozdílnými přístupy se ovšem musí vzít
v úvahu rozdílný koncept obou metod. Metoda konfliktních situací podle Folprechta je
založena na úsudku hodnotitele, který posoudí, zda se jedná o konfliktní situaci a
provede její hodnocení s určením stupně závažnosti. Přístup pomocí ukazatele PET je
však jiný. Jde o hodnotu naměřeného rozdílu času mezi odjezdem prvního vozidla a
příjezdem druhého vozidla do vymezené konfliktní zóny. Samotná definice ukazatele
PET neobsahuje podmínku kolizního kursu. V jistých situacích proto může hodnotitel
takovouto událost posoudit jako nezávažnou, zatímco naměřený časový rozdíl PET
přitom vykáže hodnotu blízkou mezní hodnotě.



10. Pro pokus o stanovení objektivní relace mezi výsledky hodnocení dopravních událostí,
zaznamenaných stejným videozáznamem oběma přístupy (ukazatelem PET a metodou
konfliktních situací), by však musel být k dispozici soubor většího množství výsledků
z více měření, provedených za rozdílných podmínek. Ten by umožnil vyhodnocení
s využitím statistických metod a poté porovnání výsledků. Tento, zajisté zajímavý
úkol, však již přesahuje rámec stanovený zadáním této práce.

6.4.2 Křižovatka ulic Nad Porubkou a Francouzské

1. Podle historických záznamů dopravních nehod nedošlo na této křižovatce za
předchozích 13 let k dopravní nehodě s úmrtím ani k nehodě s vážným zraněním.

2. Četnosti dopravních proudů v obou směrech byly na komunikaci s předností v jízdě
v době měření zcela vyrovnané. Nejvyšší četnost byla zjištěna ve směru 4, Svinov-
Francouzská.

3. Značná část vozidel jela v době měření po komunikaci s předností v jízdě vyšší, než
dovolenou rychlostí (jedná se o více než 2/3 vozidel).

4. Podle výsledků měření se převážná část vozidel, jedoucích po komunikaci s předností
v jízdě, pohybovala v obou směrech s časovým odstupem 10 a více sekund.

5. Odbočování probíhalo ve všech třech směrech (2, 5 a 6) snadno bez čekání. Poměr
odmítnutých mezer byl vzhledem k četnosti dopravního proudu na hlavní komunikaci
nízký.

6. Ukazatel bezpečnosti PET zjištěný výpočtem z dat, naměřených poloautomatickou
metodou, umožnil v případě odbočovacích manévrů zaznamenat 7 konfliktních situací,
při kterých byla naměřena nižší než mezní hodnota 1,5 s. V odbočovacím směru 2
byla vypočtena pravděpodobnost provedení odbočovacího manévru s mezní a nižší
hodnotou PET menší než 2 % a v odbočovacím směru 6 pak menší než 3 %.

7. Na této křižovatce se, na základě nastavení potřebného počtu virtuálních linií, podařilo
vypočítat z naměřených hodnot ukazatele bezpečnosti TTC. Bylo zaznamenáno 9
situací, při kterých ukazatel TTC dosahoval nižší než stanovené mezní hodnoty 3,5 s.
Ve směru 3 bylo zaznamenáno 7 konfliktních situací a ve směru 1 pak 2 konfliktní
situace. Jedna z konfliktních situací dosáhla dokonce hodnoty TTC pod 0,5 s.

8. Metodou hodnocení konfliktních situací podle Folprechta byly zaznamenány 3
konfliktní situace se stupněm závažnosti 3. Byl vypočten stupeň relativní konfliktnosti
křižovatky 1,98 KS/100 vozidel.

9. Při porovnání výsledků, dosažených oběma rozdílnými přístupy hodnocení
bezpečnosti, lze i na této křižovatce konstatovat, že počet konfliktních situací
zaznamenaných oběma metodami opět není ve významném rozporu. Počet
konfliktních situací s možností střetu s příčně jedoucím vozidlem ve směrech 2 a 6,
zjištěných metodou hodnocení podle Folprechta v zásadě odpovídá počtu konfliktních



situací, zjištěných výpočtem hodnot ukazatele PET (při mezní hodnotě 1,5 s). Rovněž
počet konfliktních situací s možností střetu najetím zezadu ve směrech 5 a 6
identifikovaných metodou hodnocení podle Folprechta zhruba odpovídá počtu
konfliktních situací, zjištěných výpočtem hodnot ukazatele TTC (při mezní hodnotě
3,5 s). Ukazatel bezpečnosti TTC je hodnotou proměnlivou v čase přiblížení obou
vozidel a jeho zjištěné minimum charakterizuje moment, kdy se k sobě v čase vozidla
nejvíce přiblíží. Pro sestavení křivky průběhu TTC musí být vypočten větší počet
hodnot, což činí stanovení jejího minima podstatně pracnějším, než stanovení hodnoty
PET. Ze samotné definice ukazatele TTC přitom vyplývá podmínka existence tzv.
kolizního kursu mezi oběma účastníky, kterou ukazatel PET nemá. Lze se proto
oprávněně domnívat, že z pohledu samotné definice ukazatele TTC je vypovídací
schopnost tohoto ukazatele, pokud jde o závažnost konfliktní situace, bližší
interpretaci konfliktní situace zkušeným hodnotitelem, pracujícím metodou hodnocení
konfliktních situací podle Folprechta. To však opět nic nemění na rozdílné koncepci
obou přístupů.

10. Pro stanovení vzájemné relace mezi výsledky, dosaženými použitím obou přístupů, by
bylo zapotřebí provést více měření za různých podmínek intenzit dopravy a tato
vyhodnotit oběma přístupy. Zjištění, do jaké míry naměřené hodnoty obou ukazatelů
bezpečnosti (TTC a PET) korespondují s výsledky, získanými metodou hodnocení
konfliktních situací, však přesahuje úkol stanovený zadáním této práce.



7. Závěr

Kapitoly 2 a 3 podávají přehled o současném stavu poznání v oblasti studia latentních příčin
dopravních nehod prostřednictvím sledování konfliktních situací a náhradních ukazatelů
bezpečnosti v České republice i ve světě. Dokumentují výsledky rešerše odborné literatury v
oboru, v němž došlo v posledních 20 letech k významnému rozvoji.

Kapitola 4 shrnuje výsledky studia současného stavu sledování a hodnocení konfliktních
situací s využitím videozáznamu. Hlavní pozornost je, vedle automatizovaných metod sběru a
vyhodnocování údajů z videozáznamu, věnována metodě automatické videoanalýzy vyvinuté
na Univerzitě v Lundu (Laureshyn, 2010). Provedené rešerše usilují o zachycení současného
stavu rozvoje vědy a techniky ve zkoumaném oboru v ČR a v zahraničí. Podávají také přehled
dalšího vývoje a výsledků výzkumu prováděného s podporou nových automatizovaných
metod včetně shrnutí jejich silných a slabých stránek. Upravují rovněž směr dalšího postupu
řešení úkolu stanoveného zadáním této disertační práce.

Hlavní části předložené práce jsou věnovány kapitoly 5 a 6 obsahující popis použité metody
automatizovaného zpracování dat videozáznamu, popis měření provedených na vybraných
křižovatkách a vyhodnocení výsledků těchto měření.

7.1 Závěry analýzy metod používaných v České republice a v zahraničí

Na základě zhodnocení dostupných informací o současném stavu výzkumu bezpečnosti
silničního provozu metodami analýzy konfliktních situací jsem dospěl k těmto poznatkům:

1. Současný vývoj směřuje od tradičních metod hodnocení školenými pozorovateli k
automatizovaným formám detekce chování dopravního proudu i jednotlivých
účastníků provozu. Tento vývoj je umožněn pokrokem v oboru technologie digitálního
záznamu obrazových informací, jeho ukládání a zpracování.

2. Pro hodnocení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se stále využívá
metoda sledování a hodnocení konfliktních situací, v zahraniční literatuře nazývaná
„technika dopravních konfliktů“ (TCT – Traffic Conflict Technique). Její teoretická
interpretace se opírá o teorii náhodného setkání účastníků dopravy ve sledovaném
místě, v němž v důsledku jejich vzájemných interakcí v prostoru a čase existuje
potenciál vzniku kolize, a o předpoklad, že každé nehodě předchází konfliktní situace.

3. Pro sběr, záznam a zpracování informací o vzájemných interakcích účastníků
silničního provozu a o dopravních konfliktech jsou stále větší měrou využívány
moderní informační technologie.

4. V důsledku elektronického zpracování dat se od původní kvalitativní formy
klasifikace dopravních konfliktů přechází k využití kvantitativně vyjádřených
náhradních ukazatelů bezpečnosti, které vystihují typ a závažnost konfliktní situace.



5. Typologie náhradních ukazatelů bezpečnosti se sice stále vyvíjí, ale většina z nich
nadále vychází z původních definic dvou základních ukazatelů: TTC a PET
popisujících vzájemné přiblížení dvou sledovaných účastníků provozu v prostoru a v
čase. Z důvodů optimalizace jejich vypovídací schopnosti a lepšího přizpůsobení
moderním formám záznamu a zpracování dat jsou postupně zaváděny i modifikované
formy těchto dvou základních ukazatelů bezpečnosti.

6. Automatizované metody hodnocení videozáznamu dopravních situací zaznamenaly v
posledních deseti letech pokrok díky automatické selektivní detekci účastníků,
záznamu a vyhodnocování jejich trajektorií a automatickému výpočtu náhradních
ukazatelů bezpečnosti. Jedná se o složité systémy založené na použití vyspělých
informačních technologií. Přes veškerý pokrok v tomto směru však ke svému cíli, jímž
je automatická funkce nástroje pro hodnocení bezpečnosti dopravní situace, tyto
metody zatím nedospěly.

7. Aktuální, v odborné literatuře hojně diskutovanou a nedořešenou otázku představuje
reliabilita a validita hodnocení bezpečnosti dosavadními metodikami konfliktních
situací. V poslední době se však právě v souvislosti s rozvojem automatických
systémů hodnocení videozáznamu objevuje předpoklad, že by tyto systémy pracující s
rozsáhlými datovými soubory mohly přispět k získání statisticky podložené odpovědi
na dosud nezodpovězenou otázku validity metodik konfliktních situací.

8. Vedle popsaných nových metod, pracujících s podporou informačních technologií, se
pro výzkumné i diagnostické účely stále používají tradiční způsoby hodnocení
konfliktních situací prostřednictvím školených pozorovatelů. Ukázalo se, že navzdory
výhradám k reliabilitě jejich výsledků se jedná o užitečné nástroje umožňující
poměrně pohotové porovnávací hodnocení latentních příčin dopravních nehod.

9. Současný výzkum v technicky vyspělých zemích však nesleduje pouze analýzu
konfliktních situací. Další směry výzkumu, jež jsou charakterizovány v závěru
kapitoly 3, se soustřeďují na detailní studium poznání mechanismu vzniku nehod.
Využívají rovněž nastupující technologie, jako jsou „aktivní inteligentní bezpečnostní
systémy“ a „systémy integrace vozidel do inteligentní infrastruktury“. V této
souvislosti chci znovu poukázat na předpoklad odborníků v oblasti výzkumu
náhradních ukazatelů bezpečnosti shrnutý v článku 3.9 této práce, že tyto ukazatele
spolu s využitím nově nastupujících technologií přispějí v blízké budoucnosti k
dramatické změně v zajištění úrovně bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích.

7.2 Automatizovaný sběr a zpracování dat z videozáznamu

Pro splnění cílů stanovených zadáním a upřesněných tezemi této práce jsem volil ze dvou
základních technologických možností automatizovaného sběru a zpracování dat. Metoda
automatického detekce a následné analýzy videozáznamu vyvinutá na Univerzitě v Lundu
představuje v současné době nepochybně nejvyšší vývojovou úroveň dosaženou v tomto



oboru. Vzhledem k její mimořádné komplexnosti, přístrojové a softwarové náročnosti a
zejména vzhledem k neukončenosti jejího vývoje byla pro řešení úkolu této disertační práce
v daném čase nedostupná. Rozhodl jsem se proto pro využití metody vycházející z některé z
osvědčených zahraničních technologií pokročilejší úrovně, pracujících s počítačovou
podporou v poloautomatickém režimu. Tyto technologie se sice vyznačují vyšší pracností
sběru a zpracování dat, ale poskytují velmi kvalitní data. Díky pochopení Dr. Jeffery Archera
se mi podařilo zapůjčit poloautomatický software SAVA a získat souhlas Královského
technologického institutu ve Stockholmu k jeho využití pro realizaci úkolu této práce.

Hlavní část této práce je soustředěna v kapitolách 5 a 6 a připojených přílohách. V kapitole 5
je popis měření konfliktních situací na dvou vybraných křižovatkách v Ostravě. Kapitola 6
pak obsahuje výsledky těchto měření, která byla pro každou křižovatku provedena analýzou
téhož videozáznamu dvojím způsobem: jednak sběrem dat pomocí poloautomatického
softwaru SAVA s jejich následným zpracováním s počítačovou podporou dle matematických
modelů, navržených v rámci této práce, a poté výpočtem charakteristik chování dopravního
proudu a ukazatelů bezpečnosti PET a TTC. Každý z těchto videozáznamů byl následně
vyhodnocen ještě jednou, a to metodou konfliktních situací podle Folprechta.

7.3 Porovnání a diskuse výsledků

Poloautomatický software SAVA umožňuje zpracování digitálního videozáznamu s poměrně
vysokou přesností. Hranice rozlišení 40 ms odpovídá počtu 25 snímků za sekundu. Výsledky
měření byly v případě poloautomatické metody sběru dat interpretovány pomocí ukazatelů
bezpečnosti PET a TTC. Jejich mezní hodnoty byly stanoveny na základě doporučení odborné
literatury na 1,5 s pro PET a 3,5 s pro TTC. Výsledky hodnocení další metodou (konfliktních
situací) byly zaznamenány pomocí klasifikačních symbolů a byl vypočten ukazatel relativní
konfliktnosti každé křižovatky.

Porovnáním výsledků, získaných oběma rozdílnými metodami hodnocení bezpečnosti, bylo
zjištěno, že počet konfliktních situací, zaznamenaných na obou měřených křižovatkách, nebyl
ve významném rozporu. Toto zjištění se jeví jako podnětné pro další srovnávací výzkumy
prováděné v modifikovaných podmínkách, neboť se jedná o dvě rozdílné metody, které
vycházejí z odlišných přístupů k problematice hodnocení konfliktních situací.

7.4 Získané poznatky a možnost jejich využití pro další rozvoj oboru

Využití automatizované metody hodnocení videozáznamu tak, jak bylo navrženo a
realizováno v rámci této práce, je pravděpodobně prvním svého druhu v České republice. V
české odborné literatuře se mi nepodařilo nalézt informaci o provedení analýzy konfliktních
situací automatizovanou metodou hodnocení videozáznamu. Nepodařilo se mi také najít
žádnou informaci o využití náhradních ukazatelů bezpečnosti PET a TTC pro hodnocení
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v ČR. Pro účely dopravního výzkumu v ČR
se dosud používají zavedené a v zásadě osvědčené metody hodnocení konfliktních situací



školenými pozorovateli. Zkušenosti, získané při aplikaci měření provedeného v této práci,
dovolují oba přístupy porovnat nejen co do naměřených výsledků ale také z pohledu
praktických zkušeností, získaných při zpracování téhož videozáznamu oběma metodami.

Na základě zkušeností získaných při zpracování videozáznamu poloautomatickou metodou
SAVA (včetně výpočtu náhradních ukazatelů bezpečnosti a ovlivňujících faktorů) a poté i
metodou konfliktních situací je možno konstatovat, že časová náročnost samotného sběru dat
poloautomatickou metodou je oproti metodě konfliktních situací podle Folprechta přibližně
čtyřnásobná. Časově nejnáročnější byla vlastní extrakce dat jednotlivých účastníků provozu
z videozáznamu pomocí software SAVA. Další práci navíc bylo třeba vynaložit na výpočet a
zpracování ukazatelů bezpečnosti a faktorů ovlivňujících bezpečnost. Takto extrahovaná data
jsou vyjádřena kvantitativně s přesností odpovídající hranici rozlišení 40 ms. Lze konstatovat,
že vysoká kvalita dat, získaných sběrem prostřednictvím poloautomatického software SAVA
je vykoupena významně vyšší pracností.

Za další jednoznačný přínos vyplývající z řešení této práce považuji zavedení měřitelných
náhradních ukazatelů bezpečnosti (TTC a PET) do praktického hodnocení dopravní situace.
Při respektování jejich specifických vypovídacích schopnosti a silných i slabých stránek jsou
tyto kvantitativně vyjádřené ukazatele nositeli informace, která přináší vyšší kvalitu výsledků
měření. Za významnou výhodu těchto náhradních ukazatelů bezpečnosti je třeba považovat i
to, že umožňují mezinárodní srovnání výsledků měření provedených na různých místech
podobnými technologiemi.

Hodnocení závažnosti konfliktních situací Folprechtovou metodou nevykázalo významnější
rozdíly při srovnání s výsledky získanými prostřednictvím náhradních ukazatelů bezpečnosti
TTC a PET z poloautomaticky zpracovaného videozáznamu identických dopravních situací

7.5 Návrhy na další zlepšení použité metody a její využití v praxi

Na základě výsledků této práce a zkušeností získaných při provádění automatizovaného
hodnocení videozáznamu dopravní situace na místě navrhuji realizaci následujících zlepšení,
vhodných pro praktické využití při dalším výzkumu a měření dopravních situací:

1. Možností, jak snížit časovou náročnost při zachování a využití výhod obou metod
hodnocení konfliktních situací je jejich kombinace. Pokud se videozáznam nejprve
zpracuje Folprechtovou metodou a identifikují se konfliktní situace, dá se poté
aplikace poloautomatické metody sběru, výpočtu a hodnocení dat provést na
významně menším souboru událostí. Nebude pak zapotřebí provádět pracný sběr dat
na běžných (nekonfliktních) situacích, které se ponechají stranou. Na vybraných
situacích se pak provede vyhodnocení poloautomatickou metodou a stanoví měřitelné
hodnoty ukazatelů bezpečnosti TTC a PET. Tento způsob řešení značně zkrátí celkový
proces hodnocení při zachování kvality jeho dat. Z dlouhodobého hlediska však
takovýto postup nepokládám za perspektivní. Jde spíše o návrh na rychle proveditelné



snížení pracnosti, a to za situace, kdy je pro sběr dat z videozáznamu k dispozici
automatizovaný software podobné uživatelské úrovně jako SAVA.

2. Software SAVA zapůjčený pro výzkum v rámci této práce byl vytvořen v roce 2005.
Současný stav rozvoje techniky v oboru digitálního záznamu a zpracování obrazových
informací však nyní dovoluje vytvořit obdobný modifikovaný software s výrazně
lepšími uživatelskými vlastnostmi při vyšší kvalitě a úrovni rozlišení obrazové
informace a s dalšími funkcemi, umožňujícími zkrácení doby zpracování záznamu.

3. Významným přínosem pro snížení pracnosti sběru dat by jednoznačně byla
automatizovaná detekce průchodů účastníků provozu nastavitelnými virtuálními
liniemi, jakož i rozšíření programu pro rychlejší výpočet a následné automatické
zpracování potřebných výstupních informací. Řešení těchto úkolů představuje námět
pro další výzkum v dané problematice a aplikaci jeho výsledků ve výzkumné praxi.

4. Zlepšení kvality rozlišení sledované dopravní scény na straně vzdálenější od kamery
lze s využitím nynějších technických prostředků dosáhnout současným nasazením
dvou kamer se synchronizací.

5. Vzhledem k tomu, že umístění kamery na vhodné místo a do potřebné výše bývá často
problémem, navrhuji realizovat jednoduché mobilní zařízení o přibližné velikosti
přívěsného vozíku za automobil, umožňující přepravu a operativní vztyčení stožáru
pro kameru tak, aby optimálním způsobem zabírala sledovaný prostor. Toto mobilní
zařízení doplněné obnovitelným zdrojem energie pro dobíjení akumulátorů by
zajišťovalo autonomní napájení kamery včetně příslušenství a umožňovalo provoz
spolupracujících systémů pro dlouhodobější měření, ukládání a přenos dat. Dálkové
sledování zařízení by kromě monitorování jeho provozu umožnilo i ostrahu a ochranu
celého systému proti poškození nebo odcizení některou z dnes běžných forem ochrany
majetku. Při využití informačních technologií současné úrovně takováto mobilní
měřicí jednotka umožní provádět dlouhodobá sledování a měření dopravních situací i
na vzdálenějších místech a všude tam, kde není možnost umístit kameru do potřebné
polohy na existující objekt a kde není k dispozici přípojka elektrické energie.

Věřím, že teoretické poznatky, jež byly v předložené práci shromážděny a vyhodnoceny,
zvolený postup empirického zkoumání i získané výsledky představují příspěvek k rozšíření
poznání v oboru. Věřím také, že publikování vybraných částí této práce přispěje k
prohloubení odborné diskuse, k otevření dalšího výzkumu a k aplikaci jeho výsledků v praxi.
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