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Anotace

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.
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Annotation

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.



Ing. Pavel Zajíc Autoreferát

5

Výklad odborných pojmů

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.

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.

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.

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.

Náhodné setkání („Encounter“) – současná přítomnost dvou uživatelů
silnice v nějaké určené oblasti.
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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-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

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.).
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Seznam použitých zkratek

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

Ex-ante Před očekávanou událostí, předem

Ex-post Po skončení události, pozdě

HDP Hrubý domácí produkt

HW Hardware (počítačové vybavení)

IRTAD Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti

PČR Policie České republiky

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

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

SW Software (programové vybavení)

TAČR Technologická agentura České republiky.

TCT Zkratka pro Traffic Conflict Technique – Metoda
hodnocení konfliktních situací v dopravě (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.
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VL Virtuální linie pro záznam průjezdu vozidla v programu
SAVA

VŠB TUO Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava
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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.

1.1 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.
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• Odzkoušení navržené metody měřením na vybraných křižovatkách.

• Vyhodnocení výsledků a diskuse možných způsobů jejich využití.
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2 Bezpečnost silniční dopravy

Dopravní systém může být podle Blumenthala (1968) vysvětlen jako
spolupůsobení a vztahová závislost mezi třemi základními systémovými
prvky – uživatelem silnice, vozidlem a stavem silnice. Bezpečnost dopravy je
problém, který má souvislosti technologické (stav vozidla a silnice) ale je
také významně ovlivňován úrovní chování lidí a hodnotovým systémem dané
společnosti.

Podle 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. Grafické zobrazení tendence vývoje nehodovosti v
České republice za období 1970–2011 je v Tab. 2.1 (podle Sobotka, 2013;
Tecl, 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%.

Ekonomické ztráty jsou dalším 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
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dosahují ekonomické ztráty způsobené dopravními nehodami hodnoty cca
1,5 % HDP České republiky (Křenek, 2012). Přehled jednotkových ztrát na
osobu podle závažnosti nehod je v následující Tab. 2.2.

Tab. 2.2 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)

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.

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

3.2 Technika dopravních konfliktů (TCT)

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, vzniku 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. Sledování konfliktních situací za provozu bylo poprvé použito v
Detroitu v laboratořích General Motors pro účely výzkumu problémů
bezpečnosti, spojených s konstrukčním řešením automobilů této společnosti
(Perkins a Harris, 1968).

3.2.1 Folprechtova metoda hodnocení dopravních konfliktů

Inspirován tímto principem vyvinul Jan Folprecht z Ústavu silniční a městské
dopravy v Praze v roce 1972 metodiku hodnocení dopravních konfliktů s
využitím videozáznamu. Umožnila kvalitativně hodnotit úroveň bezpečnosti
sledovaného úseku dopravní cesty a na jeho základě provádět opatření,
snižující míru nebezpečnosti dříve, nežli v něm dojde k varujícímu výskytu
dopravních nehod. Tedy postupem "ex ante" a nikoliv "ex post" jako v
případě využití údajů statistiky dopravních nehod (Folprecht, 1975).
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Další rozvoj metodiky sledování dopravních konfliktů jako alternativy však
šel také jinými směry, než je kvalitativní hodnocení konfliktních situací
školenými pozorovateli. Pro výzkumné práce z následujících let 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“.

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

Ukazatel ("čas do kolize") – TTC navržený Haywardem (1972), 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.

Obr. 3.1 Teoretický průběh křivky TTC, upravený dle Haywarda (1972), citovaný
Hydénem (1987)

3.2.3 Ukazatel "Post Encroachment Time" (PET)

Ukazatel PET "Post-Encroachment 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. Byl zaveden a
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používán Allenem et al. (1977). PET je definován jako: "Čas mezi tím než
prvý účastník opustí konfliktní zónu a druhý do ní vstoupí."

Hlavní rozdíl PET oproti TTC spočívá v tom, že definice ukazatele PET
neobsahuje kritérium kolizního kursu. Ukazatele PET se dají z fotometrické
analýzy získat snadněji než TTC, neboť k tomu nejsou zapotřebí údaje o
relativní rychlosti ani vzdálenosti. To dělá z ukazatele PET nejen užitečné
objektivní měřítko, ale také nástroj, který pokud jde o získávání dat, je méně
nákladný než TTC.
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4 Videoanalýza konfliktních situací

4.1 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).

4.2 Automatická videoanalýza

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. Její vývoj směřuje k
rozšiřování zkoumané oblasti studia, zkracování doby zpracování a zvýšení
přesnosti výsledků. 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.

Poznání složitosti a stavu vývoje této automatické metody hodnocení
videozáznamu vyvinuté na Technické univerzitě v Lundu bylo rozhodující i
pro orientaci dalšího postupu této dizertační práce. Jedním z úkolů
stanovených jejími tezemi (Zajíc, 2011) bylo vytvoření metodiky
automatizovaného vyhodnocování konfliktních situací s využitím údajů z
videozáznamu.). Z korespondence s Dr. Laureshynem jsem zjistil, že získat
souhlas k zapůjčení jeho automatické metody hodnocení videozáznamu,
(nebo i jen jejích některých dílčích softwarových modulů) pro můj výzkum
zatím nepřipadá v úvahu (Laureshyn, 2012).

Na základě poznatků ze studia domácí i zahraniční odborné literatury v rámci
řešení této práce jsem se proto rozhodl získat svolení k využití některé
z osvědčených technologií hodnocení videozáznamu poskytujích kvalitní
data a pracujících s počítačovou podporou v poloautomatickém režimu. Díky
pochopení Dr. Jeffery Archera se mi podařilo zapůjčit software SAVA a
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získat souhlas Královského technologického institutu ve Stockholmu k jeho
využití pro realizaci úkolu této práce.
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5 Měření konfliktních situací na vybraných křižovatkách

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.

Po zvážení možností provedení 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 Pohledy na obě měřené křižovatky

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).

Pro další zpracování dat získaných sběrem z analytického SW SAVA bylo
nutno navrhnout 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
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programu a jeho realizaci jsem využil konzultace s odborníkem v oboru
aplikované matematiky a programování (Unzeitig, 2012 a 2013).

5.2.2 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).

5.3 Měření ukazatele PET

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

Obr. 5.2 Měření PET na křižovatce ulic 17. listopadu a Dr. Slabihoudka ve směru 7

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

1 Specifickou vlastností ukazatele PET je, že při něm nedochází ke vzniku kolizního kursu
měřených vozidel.
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= − (5.1)

5.4 Měření ukazatele TTC

Ukazatel TTC (Time to Collision) byl zvolen pro posouzení konfliktních
situací najetím zezadu. Jedná se o odbočovací manévr vozidla z vedlejší ulice
a zařazení se před vozidlo jedoucí s předností v jízdě.

V následujícím příkladu je popsán princip výpočtu TTC na křižovatce ulic
Nad Porubkou a Francouzká, při konfliktu 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 a VL 1
je menší než 3 s.

| − | ≤ 	 (5.2)

Výpočet hodnot TTC dále probíhá v čase průjezdu vozidla ve směru 6 mezi
virtuálními liniemi 15 až 8, v rozmezí časů od t15 do  t8. Hodnoty TTC
přesahující uvedené časové rozmezí (na VL 9, 10, případně 11, pokud
nastaly) byly následně dopočítány ručně.

Obr. 5.3 Měření TTC ve směru 6 x 1

Výpočet samotného ukazatele TTC je pak uvažován takto:
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=

= −

− −

(5.3)

Přitom x vždy představuje číslo virtuální linie od 1 do 7. vx představuje
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.
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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).

6.2 Stanovení mezních hodnot 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
navrhovanými autory (Archer, 2005) a (Minderhoud a Bovy, 2001).

6.3 Výsledky měření bezpečnostního ukazatele PET

Hodnoty PET byly naměřeny pro konfliktní situace možnosti střetu vozidla
s příčně jedoucím vozidlem. Na obou křižovatkách byly ve všech měřených
případech zaznamenány časy PET pod limitní hodnotou 1,5 s. Příklad
četností těchto situací na křižovatce ulic 17. listopadu a Dr. Slabihoudka je
zaznamenán v následující tabulce.

Tab. 6.1 Ukazatel PET na křižovatce 17. listopadu x Dr. Slabihoudka

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
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Jak je vidět v tabulce, ve směru 7 byl dokonce zaznamenán PET nižší než 0,5
s. Takovou situaci je již zcela jistě možno označit za skoronehodu.

Distribuční křivka naměřených limitních hodnot pro odbočení ve směru 7 je
v následujícím grafu. Z grafu křivky odbočení ve směru 7 vyplývá
pravděpodobnost provedení manévru s nižší než limitní hodnotou PET mezi
7 a 8 %.

Graf 6.1 Kumulativní distribuční křivka ukazatele PET ve směru 7, detail limitních
hodnot

Srovnání četností limitních hodnot ukazatele PET při obou levých
odbočeních je potom v grafu 6.2.

Graf 6.2 Ukazatel PET na křižovatce 17. listopadu x Dr. Slabihoudka
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6.4 Výsledek měření konfliktních situací porovnatelných
s ukazatelem PET podle Folprechta

Na obou křižovatkách byly zaznamenány konfliktní situace které bylo možno
porovnat s vypočtenými výslekdy ukazatele PET.

Na následujícím schématu jsou zaznamenány vybrané KS, které bylo možno
použít pro porovnání s bezpečnostním ukazatelem PET na křižovatce ulic 17.
listopadu a Dr. Slabihoudka. Znázorněné KS vznikly následkem odbočování
vozidel ve stejných situacích a směrech, ve kterých byl uvažován a naměřen
ukazatel PET. Limitní hodnoty PET tak bylo možno na obou měřených
křižovatkách porovnat se zaznamenanými KS metodou Folprechtovou.

Obr. 6.1 Konfliktní situace na křižovatce ulic 17. listopadu a Dr. Slabihoudka pro
porovnání s bezpečnostním ukazatelem PET

6.5 Výsledky měření bezpečnostního ukazatele TTC

Ukazatel TTC byl uvažován pro konfliktní situace s možností střetu dvou
vozidel najetím zezadu.

Na křižovatce ulic Francouzká a Nad Porubkou byly v obou hodnocených
směrech (5 x 3) a (6 x 1) zaznamenány KS vozidel s limitní hodnotou 3,5 s.
Jejich četnosti a nejnižší hodnoty jsou zaznamenány v
následujících tabulkách.
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Tab. 6.2 Ukazatel TTC na křižovatce Francouzská x Nad Porubkou

Počet KS/hod
Směr 5 (Francouzská -

Oblouk)
Směr 6 (Francouzská -

Svinov)

TTC ≤ 3,5 s 2 7

Grafické záznamy některých časů TTC v průběhu přiblížení dvou vozidel
s možností střetu najetím zezadu jsou znázorněny v následující tabulce 6.3.

Tab. 6.3 Ukazatel TTC na křižovatce Francouzská x Nad Porubkou
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

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
8 4,600 s 3,552 s
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Tab. 6.4 Ukazatel TTC na křižovatce Francouzská x Nad Porubkou
Směr 5 (Francouzská -

Oblouk)
Směr 6 (Francouzská -

Svinov)

TTCmin 0,873 s 0,476 s

6.6 Výsledek měření konfliktních situací porovnatelných
s ukazatelem TTC podle Folprechta

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

Obr. 6.2 Konfliktní situace pro porovnání s bezpečnostními ukazateli PET a TTC

Znázorněné KS vznikly následkem odbočování vozidel ve směrech 2 a 5 a 6.
Ukazatel TTC byl vyhodnocen pro KS s možností střetu najetím zezadu při
odbočení ve směrech 5 (Francouzská – Oblouk) a 6 (Francouzská – Svinov).
Hodnoty TTC bylo takto možno porovnat se zaznamenanými KS metodou
Folprechtovou.

6.7 Zhodnocení výsledků měření na obou křižovatkách

1. Výpočtem ukazatelů bezpečnosti podle dat, naměřených
poloautomatickou metodou, bylo v případě odbočovacích manévrů
zjištěno 20 situací, při kterých ukazatel PET vykázal nižší než stanovenou
mezní hodnotu 1,5 s. Pravděpodobnost dosažení nižší než mezní hodnoty
PET se na křižovatce ulic 17. listopadu a Dr. Slabihoudka pohybovala
mezi a cca 10 % a 8 %. Na křižovatce ulic Francouzská a Nad Porubkou
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se pravděpodobnost provedení odbočovacího manévru s mezní a nižší
hodnotou PET pohybovala v rozmezí od 2 % do 3 %.

2. Na křižovatce ulic Nad Porubkou a Francouzská 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.
Jedna z konfliktních situací dosáhla dokonce hodnoty TTC pod 0,5 s.

3. Analýzou bezpečnosti hodnocením videozáznamu metodou konfliktních
situací podle Folprechta bylo na obou křižovatkách identifikováno celkem
13 situací se stupněm závažnosti 3. Z údajů, zjištěných touto metodou,
byly vypočítány stupně relativní konfliktnosti křižovatek ve výši 4,39
KS/100 vozidel (17. listopadu x Dr. Slabihoudka) respektive 1,98 KS/100
vozidel (Nad Porubkou x Francouzská).

4. Při porovnání výsledků, dosažených oběma rozdílnými přístupy
hodnocení bezpečnosti, lze na obou hodnocených křižovatkách
konstatovat, že počet konfliktních situací zaznamenaných oběma
metodami není ve významném rozporu. Počet konfliktních situací
s možností střetu s příčně jedoucím vozidlem na obou křižovatkách,
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 identifikovaných metodou hodnocení podle Folprechta
zhruba odpovídá počtu konfliktních situací, zjištěných výpočtem hodnot
ukazatele TTC (při mezní hodnotě 3,5 s).

5. Je ovšem nutné 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.
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6. 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.

7. Pro stanovení vzájemné objektivní relace mezi výsledky, dosaženými
použitím obou přístupů, by bylo zapotřebí provést více měření za různých
podmínek intenzit dopravy a tato vyhodnotit oběma přístupy. Soubor
většího množství výsledků z více měření, provedených za rozdílných
podmínek, by umožnil vyhodnocení s využitím statistických metod a poté
porovnání výsledků.
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7 Závěr

7.1 Závěry analýzy metod používaných v České republice a v
zahraničí

1. Současný vývoj směřuje od tradičních metod hodnocení školenými
pozorovateli k automatizovaným formám detekce chování dopravního
proudu i jednotlivých účastníků provozu. Je to umožněno 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. Jedná se především o ukazatele TTC a PET,
které popisují vzájemné přiblížení dvou sledovaných účastníků provozu v
prostoru a v čase. Z důvodů lepšího přizpůsobení moderním formám
záznamu a zpracování dat jsou postupně zaváděny i jejich modifikované
formy.

5. Reliabilita a validita hodnocení bezpečnosti metodikami konfliktních
situací jsou v současné odborné literatuře hojně diskutovanými a zatím
nedořešenými problémy. 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
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mohly přispět k získání statisticky podložené odpovědi na dosud
nezodpovězenou otázku validity metodik konfliktních situací.

6. Vedle nových metod se pro výzkumné a diagnostické účely stále
používají tradiční způsoby hodnocení konfliktních situací prostřednictvím
školených pozorovatelů. Praxe potvrzuje, že navzdory výhradám k
reliabilitě jejich výsledků se jedná o užitečné nástroje umožňující
poměrně pohotové porovnávací hodnocení latentních příčin dopravních
nehod.

7.2 Porovnání a diskuse výsledků

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.

7.3 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.

Za další jednoznačný přínos vyplývající z řešení této práce považuji zavedení
měřitelných náhradních ukazatelů bezpečnosti (TTC a PET) do praktického
hodnocení dopravní situace. I v případě těchto ukazatelů se mi nepodařilo
najít žádnou informaci o jejich využití pro hodnocení bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích v ČR. 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.
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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. Takto extrahovaná data jsou však
vyjádřena kvantitativně s přesností odpovídající hranici rozlišení 40 ms.
Jejich vysoká kvalita je tedy vykoupena významně vyšší pracností.

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.

7.4 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. Snížit časovou náročnost hodnocení konfliktních situací kombinací obou
metod při zachování a využití jejich výhod. 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.
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2. Software SAVA zapůjčený pro výzkum v rámci této práce byl vytvořen v
roce 2003. 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. 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.

3. Zlepšení kvality rozlišení sledované dopravní scény na straně vzdálenější
od kamery lze s využitím nynějších technických prostředků dosáhnout
současným nasazením dvou kamer se synchronizací.

4. 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 taková 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.
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