
Tramvaje pod drobnohledem.
Brněnský dopravce má přesný přehled o nehodách svých tramvají. 

Případová studie
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Mise
Dopravní podnik města Brna potřeboval pro své 
tramvaje kvalitní nehodový kamerový systém. Kamery 
měly poskytnout kvalitní obraz v jakýchkoli podmínkách 
a spolehlivý lokální záznam. V záběru měl být zřetelně 
vidět jak bezprostřední prostor před vozidlem, tak okolní 
dopravní situace včetně dopravního značení, světelné 
signalizace a stavu výhybek ve směru jízdy.

Řešení
Z uvedených požadavků bylo jasné, že se hledá taková 
kamera, která svými minimálními rozměry bude šikovně 
umístitelná v kabině řidiče každého typu provozovaného 
vozu a zároveň poskytne potřebný široký úhel záběru a 
vysoké rozlišení. Základem se stal snímací senzor AXIS 
F1005-E a hlavní jednotka AXIS F41. Kamera pořizuje 
videostream až v 25 snímcích za vteřinu v rozlišení 
FullHD, tak aby byly v ideálních podmínkách čitelné i 
registrační značky aut při zachování plynulosti pohybu 
a při dané délce záznamu. 

Záznam se ukládá na SD kartu v záznamové jednotce, 
aby jej bylo možné v případě incidentu okamžitě využít 
pověřenými pracovníky pro šetření daného incidentu. 
Záznam se ukládá v časové smyčce a automaticky se 
přepisuje. Nehodové kamery se instalovaly do různých 
typů tramvají, např. 13T6, Anitra, Vario LF a KT8D5N. 
Celkově se jedná o zhruba 50 vybavených vozidel.

Výsledek
Instalace kamer bezpochyby zvýšila kvalitu přepravy, 
protože i řidiči si uvědomili, že kamera snímá jejich 
jízdní projev. I díky tomu lze vysledovat meziroční 
pokles dopravních nehod. Instalací kamer se také 
výrazně zjednodušila práce vyšetřujících a pracovníků 
dopravního podniku. Zrychlil se tak průběh případných 
správních řízení. Integrátor zároveň uvažuje o vývoji 
nových analytických nástrojů a systémů upozornění.
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“ Instalace kamer neovlivňuje nehodovost absolutně, důležité ale je, jaké  
 v tomto směru nese instalace kamer ovoce. Ukázalo se to například v  
 roce 2017. Kamera Axis zachránila před soudem řidiče, který s pomocí  
 záznamu mohl na policii dokázat, že sražení si nezletilý chodec způsobil  
 sám, když neopatrně vběhl mezi tramvaje, aby mu neujel spoj.”
  Ing. Zdeněk Jarolín, vedoucí technického odboru, Dopravni podnik města Brna.

Testovací provoz a první úspěchy kamer
Dopravní nehoda tramvaje je nepříjemnou záležitostí 
pro všechny zúčastněné a záznam z kamery o dopravní 
situaci před vozidlem má v takovém případě daleko 
vyšší vypovídací hodnotu než pouhý popis děje. První 
zkušební instalace čelních nehodových kamer v 
tramvajích proběhla na vozidlech DPMB již v roce 2009. 
Během dvouletého zkušebního provozu vzniklo mnoho 
dodatečných podnětů týkajících se jak technického 
řešení, tak obsluhy systému. Z této zpětné vazby bylo 
jasné, že systém bude muset doznat ještě mnoha změn 
tak, aby byl bez kompromisů přijat provozovatelem. Po 
zhruba čtyřech letech od první instalace tedy spolu s 
poptávkou po dalším rozšíření systému vznikl požadavek 
na další optimalizaci. Z celkem 5 různých navrhovaných 
řešení nakonec zvítězil návrh využívající kombinaci 
snímací jednotky AXIS F-1005-E se záznamovou 
jednotkou AXIS F41, které již od prvních okamžiků 
naplňovaly představy provozovatele. Snímací senzor 
AXIS F-1005E je umístěn v horní části kabiny řidiče za 
čelním sklem a kamera se díky technologii společnosti 
Axis s názvem WDR – Forensic Capture se snadno 
vypořádá s jakýmikoli světelnými podmínkami a 
kontrastními scénami. I při integraci tohoto řešení však 
technici museli překonat některé počáteční obtíže. Kvůli 
rozmístění ovládacích prvků na pultu řidiče se často 
stávalo, že řidiči omylem odpojili napájení kamery ještě 
dříve, než stačila nahrávání správně ukončit, a soubor se 
tak poškodil. Problém se však snadno vyřešil díky 
zálohovanému napájení.

Statistiky a příklady mluví za vše
Instalace kamer neovlivňuje nehodovost absolutně, 
důležité ale je, že dochází k pravidelným meziročním 
poklesům, uvést můžeme celkové statistiky nehod 
DPMB, kdy se v roce 2015 stalo 986 nehod, v roce 2016 
celkem 893 a v roce 2017 již jen 874 nehod. Ačkoliv se 
ve většině případů jedná o drobné nehody, i ty je možné 
díky doplňkům, jako je tento kamerový systém, velmi 
rychle vyšetřit.  Jaké v tomto směru nese instalace 
kamer ovoce, se ukázalo například v roce 2017. 

Kamera Axis zachránila před soudem řidiče, který s 
pomocí záznamu mohl dokázat, že sražení si nezletilý 
chodec způsobil sám, když neopatrně vběhl mezi 
tramvaje, aby mu neujel spoj. Dopravní podnik tato 
videa nikdy neuvolňuje. Poskytuje je pouze policii a jen 
ta je může po zvážení všech právních aspektů zveřejnit. 

Tramvaje budou ještě chytřejší
Samotným záznamem incidentu ale možnosti kamer 
Axis nekončí. Integrátor pracuje na způsobu, jak z 
přítomnosti kamer vytěžit ještě víc. Hodlá využít 
obrovský výpočetní potenciál kamery například k vývoji 
inteligentních funkcí. „Chceme využít analýzu obrazu k 
detekci předmětu v cestě, například chodce nebo auta 
na kolejích. V městském provozu je to však docela výzva, 
protože před tramvají se často pohybují jak lidé, tak 
vozidla. Naše myšlenka je zatím taková, že budeme 
zkoušet detekovat předměty v cestě až od určité 
rychlosti. Pokud by se něco takového stalo, v kabině by 
se mohlo rozeznít varování, které řidiče zalarmuje. Byl 
by to spíš pomocný nástroj než přímo ovládací prvek 
schopný zastavit tramvaj, ale třeba by mohl být v 
budoucnosti natolik přesný, že by měl možnost zastavit 
tramvaj, například při akutních zdravotních problémech 
řidiče,“ vysvětluje Václav Matura ze společnosti ONE 
SYSTEM. Zdá se, že na podobném systému pracují už i 
experti v Praze a jiných městech.  

Pro více informací o Axis řešeních navštivte www.axis.com/transportation 
Vybrat integrátora produktů a řešení Аxis můžete na www.axis.com/where-to-buy


