
Abstrakt

S rozvojem palubních kamer a zvyšováním podílu sledovaných úseků 
komunikací se zvětšuje podíl dopravních nehod zaznamenaných na video. 
Cílem článku je ukázat základní metody, s využitím minimálního množství 
softwaru, pro analýzu videozáznamu dopravní nehody a jejich aplikaci 
na konkrétním případu dopravní nehody, která byla zaznamenána palubní 
kamerou z jedoucího vozidla. Cílem v tomto případu bylo zjistit místo, 
ve kterém se nacházelo vozidlo s kamerou v okamžiku střetu, a určit 
rychlosti všech zúčastněných vozidel při střetu a při vjezdu do záběru 
kamery. Článek byl publikován na XXVII. mezinárodní konferenci Expert 
Forensic Science 2018.

Klíčová slova: dopravní nehoda, kamera, analýza, video, měření, rychlost, 
vzdálenost

Abstract

With the development of dash cameras and increasing areas of camera-
watched sections of roads, there is also increasing number of traffic 
accidents recorded on video. The aim of this paper is to show basic 
methods, with minimalistic use of software, for analysing recording of 
traffic accident and their application on particular case of traffic accident 
recorded by dash camera from moving vehicle. In this case, it was needed to 
determine position of vehicle with dash camera at the moment of collision 
and determine speeds of each vehicle at the moment of collision and when 
entering camera’s field of view. This paper was published at XXVII. 
international conference Expert Forensic Science 2018.

Keywords: traffic accident, camera, analysis, video, measurement, speed, 
distance
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1.  ÚVOD

V současné době je čím dál tím běžnější, že dopravní nehoda 
je zaznamenána na kameru. Jedná se o různé bezpečnostní 
kamery, kamerové systémy měst, a podobně, ale také o palubní 
kamery. Pro určení rychlosti vozidla zaznamenaného na kameru 
existují různé metody. Cílem tohoto článku je některé z těchto 
metod přiblížit a poukázat na některé jejich limitace, přednosti 
a přesnost.

Mezi nejběžnější a nejjednodušší na aplikaci je určení průměrné 
rychlosti vozidla v úseku známé délky za čas zjištěný ze záznamu 
kamery. Touto metodou se ve své práci zabývali např. Hoogeboom 
a Alberink [1], kteří provedli validaci zjištěných hodnot a také 
objektivně uvedli limity této metody, mj. i to, že tato metoda 
zpracovává delší časový okamžik, a tedy určí průměrnou rychlost, 
která může být silně podhodnocená oproti maximální rychlosti. Je 
zřejmé, že naměřená hodnota je tím blíže skutečnosti, čím menší 
je změna rychlosti na zkoumané dráze. Liu a kol. ve své práci [2] 
uvedli metodu na základě posunutí v pixelech mezi snímky. Touto 

metodou určovali okamžitou rychlost vozidla, jedoucího kolmo 
na kameru, mezi jednotlivými snímky.

2.  MetODy PrO určeNí rychlOStI VOZIDlA

Následně uvedené metody jsou použitelné univerzálně pro statickou 
i pohybující se kameru. V případě pohybující se kamery je spočítaná 
rychlost relativní mezi kamerou a měřeným vozidlem, je tedy třeba 
jen připočíst rychlost kamery k rychlosti spočítané.

2.1  Pixelové posunutí vozidla mezi snímky

2.1.1  Popis metody
Zjištění rychlosti vozidel lze provést zjištěním posunutí vybraného 
bodu vozidla mezi jednotlivými snímky. Jako vhodný bod se 
ukázala hrana disku kola, lze rovněž využít jakýkoliv jiný dobře 
rozpoznatelný bod na vozidle. Pro výpočet je potřeba znát velikost 
pixelu ve směru a místě měřeného bodu, proto tento bod musí být 
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zvolen v místě, kde je možné ve směru pohybu vozidla změřit 
velikost části vozidla na snímku, jejíž skutečná velikost je známa. 
Zejména z tohoto důvodu se osvědčilo odměřovat pohyb hrany 
disku kola, protože právě rozměr disku kola není obtížné zjistit. 
Určení rozdílu vzdáleností Δs mezi snímky vychází ze vztahu:

 ps p s∆ = ∆ ⋅ , (1)

kde:
 Δp posunutí bodu v pixelech mezi snímky,
 sp velikost pixelu přepočítaná v metrech (kolik metrů 

na snímku odpovídá jednomu pixelu).

Velikost pixelu sp pro konkrétní oblast na každém snímku lze 
určit poměrem ke známé velikosti objektu v konkrétní oblasti 
snímku. Velikost pixelu se mění se změnou vzdálenosti od kamery 
na snímku a také vlivem zkreslení objektivu. Proto je nutné velikost 
pixelu pro konkrétní snímek zjišťovat v oblasti, kde bude určováno 
posunutí mezi snímky a kde je možné dopočítat velikost posunutí 
mezi dvěma snímky. Při analýze dopravní nehody se jednalo 
o oblast kola, kde je rovněž zjišťováno posunutí disku mezi dvěma 
snímky. Pro určení velikosti pixelu bylo využito známé velikosti 
disku kola ddm.

 
[ ]
[ ]
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p

dp

d m
s
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= , (2)

kde:
 ddm skutečná velikost disku v metrech,
 ddp velikost kola změřená v pixelech ze snímku.

Rychlost vozidla vůči pohybu kamery se dopočítá dosazením (2) 
do (1). S uvažováním frekvence snímání kamery pak dostaneme:

 dm
rel

dp

s p d fpsv s fps
t d

∆ ∆ ⋅ ⋅
= = ∆ ⋅ = , (3)

kde:
 t = 1/fps čas,
 fps frekvence snímání kamery („frames per second“).

Na obr. 1 a 2 je vidět příklad odměření průměru disku kola 
a posunutí disku mezi dvěma snímky. Odměřená velikost 
vzdálenosti je vyznačena obdelníkem nahoře, zvýraznění odměření 
na obrázcích je označeno elipsou.

2.1.2  Použití a náročnost metody
Tuto metodu je nejvhodnější použít v případech, kdy se měřené 
vozidlo pohybuje v dostatečně velkém úhlu vůči pohledu 
kamery a směr vozidla se vůči kameře příliš nemění. V případě 
menších úhlů se zvyšuje nepřesnost při měření velikosti objektu 
na snímku, výrazně se zvyšuje citlivost na nepřesnosti, a tedy se 
výrazně zvyšuje chyba měření. Použitelnost, zda je měřený objekt 
dostatečně natočený, je třeba zhodnotit vždy pro konkrétní případ, 
zejména s ohledem na rozlišení videa. Vzhledem k tomu, že pro 
každý snímek je spočítaná velikost pixelu ve směru posunutí 
objektu v místě, kde je posunutí měřeno, výpočet se sám koriguje 
a díky tomu je v něm zahrnuta korekce pro zkreslení objektivu 
a z velké části i pro natočení vozidla vůči kameře.

Tuto metodu nelze použít, pokud nelze změřit rozměr v oblasti 
a ve směru posunutí vozidla, kde se bude měřit posunutí, nebo 

pokud se vozidlo pohybuje prakticky čistě od kamery v ose 
objektivu.

Výhodou této metody je její jednoduchost a relativně nízká 
náročnost na software. Pro zpracování stačí jakýkoliv software, 
který umožňuje odměřovat vzdálenosti na snímcích. Nezáleží, zda 
se jedná o pixely či milimetry – přepočet z mm na pixely je možný 

Obr. 1  Příklad odměření průměru disku kola.
Fig. 1  Example of disc’s diameter estimation.

Obr. 2  Přiklad posunutí disku kola mezi snímky (překrytí snímků).
Fig. 2  Example of disc’s shift between frames (overlapping frames).
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ze známého ppi (pixels per inch) snímku. Z takovýchto software 
lze uvést např. GIMP (freeware), Photoshop.

2.2  Vzdálenost vozidla (objektu) od kamery

2.2.1  Popis metody
Kromě jednoduchého odhadu polohy vozidla lze z jednotlivých 
snímků videa (i z fotografií) na základě podobnosti trojúhelníků 
a při známých parametrech objektivu a rozměrech senzoru (čipu), 
resp. aktivní oblasti senzoru, určit podélnou vzdálenost od kamery 
k objektu na snímku.

Z podobnosti trojúhelníků platí:

 
[ ] [ ]OS ORV mm V mm
f d

= , (4)

kde:
 VOS výška objektu na snímači,
 VOR reálná výška objektu nad vozovkou,
 f ohnisková vzdálenost,
 d vzdálenost od objektu.

VOS v milimetrech lze určit z poměru
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kde:
 VS výška senzoru, v hranatých závorkách jsou uvedeny 

jednotky (milimetr, pixel).

Dosazením (5) do (4) a vyjádřením d dostaneme:

 [ ]
[ ] [ ]
OR S

S OS

V f V px
d

V mm V px
⋅ ⋅

=
⋅

. (6)

Obdobně vztah platí pro šířku (veličiny SOR, SS, SOS). Pro vysvětlení 
viz obr. 3.

Pokud kamera natáčí pouze v jednom rozlišení, což je většinou 
případ kamer městských systémů, pak lze uvažovat rozměry snímače 

v milimetrech určené z velikostí snímače udávané u technických 
parametrů kamery. Běžně je udávaná úhlopříčka snímače s poměrem 
stran 4:3 (např. 1/3"). U kamer, které umožňují natáčet video ve více 
rozlišeních, případně umožňují pořizovat fotografie, obvykle video 
nesnímá celá plocha snímače, ale jen poměrná část aktuálního 
rozlišení vůči maximálnímu rozlišení snímače.

Velikost aktivní oblasti – oblasti na čipu, která snímá video 
v aktuálním rozlišení, lze určit na základě poměru:
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kde:
 SC šířka celého čipu,
 SS šířka snímané oblasti.

Obdobným způsobem lze určit výšku oblasti snímající video VS.

2.2.2  Použití a náročnost metody
Tato metoda je vhodná v situaci, kdy se vozidlo pohybuje 
od kamery, přibližně ve směru pohybu. Nevýhodou je, že je 
nutné znát skutečný rozměr nějaké charakteristické části vozidla 
(čím větší, tím lepší) a hlavně detailní technické parametry 
kamery – velikost snímače a ohniskovou vzdálenost. Ve většině 
případů je nutné tyto informace dodatečně zjišťovat u výrobce 
kamery, v případě kamerových systémů u správce těchto systémů. 
U kamer bez fixní ohniskové vzdálenosti (umožňují zoom) je 
navíc potřeba zjistit aktuální ohniskovou vzdálenost, při které 
bylo video natočeno. Tento problém odpadá v případě kamer 
s pevným ohniskem (např. téměř všechny palubní kamery, akční 
kamery apod.). Dalším omezením u kamer s krátkou ohniskovou 
vzdáleností (širokoúhlé kamery – zejména palubní kamery) je 
možnost použití uvedené metody pouze přibližně v ose kamery, 
kde nedochází k výrazným zkreslením.

V případě, že vozidlo je od pohledu kamery natočené, případně 
se nepohybuje přímo od kamery, je nutné výpočty korigovat 
goniometrickými funkcemi. V tomto případě se také zvyšují nároky 
na software. Prakticky nutností v tomto případě je jakýkoliv CAD 

Obr. 3  Princip určení podélné vzdálenosti od objektu.
Fig. 3  Estimation of the longitudal distance from an object.
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program, který umožňuje odečítání úhlů a vzdáleností (Autocad, 
Microstation, …). Pokud se vozidlo pohybuje přímo od kamery, 
tak podobně jako v případě předchozí metody stačí program, který 
umožňuje odečítat rozměry ze snímku.

3.  PříPADOVá StuDIe – ANAlýZA NehODy

Nehoda se stala na dálnici, kdy řidič vozidla BMW nedříve zprava 
předjel jiné vozidlo (Škoda), poté jel chvíli před tímto vozidlem 
a následně v levém pruhu zastavil. Celá nehoda byla natáčena 
na palubní kameru v tahači. Po zastavení vozidel v levém jízdním 
pruhu se třem dalším vozidlům podařilo stojícím vyhnout, čtvrté 
v pořadí do stojících vozidel narazilo.

Jako první krok k analyzování záznamu bylo potřeba stanovit 
průběh rychlosti tahače. K dispozici byl analogový záznam 
tachografu. Z něj, a dále na základě doby průjezdu tahače kolem 
dělicí čáry a z určení vzdálenosti tahače od kilometrovníku 
(za použití druhé zde uvedené metody) byl určen průběh rychlosti 
tahače.

Dále byly z videa určeny přibližné polohy vozidel v určitých 
klíčových okamžicích a tyto přibližné polohy byly vyneseny 
do leteckého snímku místa nehody, viz obr. 4. Později byly 

tyto polohy použity pro kontrolu vypočtených hodnot rychlostí 
a simulace průběhu předstřetového pohybu.

Rychlost jednotlivých vozidel při jejich vjezdu do záběru 
kamery byla určována za pomoci pixelového posunutí vozidla 
mezi snímky. Takto byly určeny rychlosti všech zúčastněných 
vozidel následovně:

 ● Octavia – 101 km/h,
 ● 1. vozidlo (vyhýbající) – 107 km/h,
 ● 2. vozidlo (vyhýbající) – 112 km/h,
 ● 4. vozidlo (narážející) – 109 až 104 km/h (vozidlo brzdilo, 

jednalo se o hodnoty těsně před střetem).

Třetí vozidlo (vyhýbající se) bylo při vjezdu do záběru kamery 
již brzděné. Během pohybu řidič brzdit přestal, což bylo patrné 
i na záznamu. Při analýze videa byla patrná i odezva brzdového 
systému vozidla při odbrzdění, dlouhá cca 0,2 s. Rychlost při vjezdu 
byla 95 km/h, po ukončení zpomalování 67 km/h. Průběh rychlosti 
je patrný z grafu na obr. 6.

Při použití těchto zjištěných rychlostí v simulaci za pomoci 
simulačního programu a porovnáním s přibližnými pozicemi byla 
nalezena velmi dobrá vzájemná shoda mezi daty. V simulaci pouze 
musely být mezi jednotlivými pozicemi uvažovány drobné změny 
rychlostí vozidel o velikostech řádově desetin metrů za sekundu, 

Obr. 4  Přibližné polohy vozidel ve vybraných okamžicích.
Fig. 4  Approximate vehicles’ positions in picked out moments.

Obr. 5  Rychlosti vozidel určené posunutím mezi dvěma snímky.
Fig. 5  Vehicle speeds estimated from shift between two frames.
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Obr. 6  Rychlost 3. vozidla určená posunutím mezi dvěma snímky.
Fig. 6  3rd vehicle speed estimated from shift between two frames.
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Obr. 7  Srovnání simulace (vlevo) a záznamu kamery tahače (vpravo).
Fig. 7  Comparison of simulation (left) and truck camera recording (right).
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které rovněž odpovídaly situaci, kdy pozvolna zrychluje kolona 
vozidel.

Na obr. 7 je porovnání mezi simulací a videem. Je nutné 
upozornit, že výstupy ze simulace jsou výrazně odlišně zkreslené 
oproti palubní kameře tahače, nicméně i přesto je patrné, že shoda 
v postavení vozidel zde je velmi dobrá. Rovněž postavení vozidel 
při uvažování zjištěných rychlostí odpovídalo postavením určeným 
odhadem, jak je uvedeno na obr. 4.

Jedním z dalších úkolů znaleckého posudku bylo zjistit podélnou 
vzdálenost mezi vozidly BMW a Octavia v době od zařazení se 
BMW před vozidlo Octavia po začátek brzdění vozidla BMW. 
K tomuto byla využita druhá uvedená metoda pro určení vzdálenosti 
vozidla od kamery.

Náhodným výběrem byly určeny snímky, které byly analyzovány. 
Vozidla byla od kamery vzdálena na začátku cca 80 m, ke konci 
zkoumaného úseku až 120 m, resp. 140 m pro vozidlo Octavia, 
resp. BMW. Průměrná hodnota vzdálenosti mezi vozidly byla 
zjištěná 5,1 m, medián hodnot byl 4,5 m a střední kvadratická 
odchylka 3,9 m. Relativní nepřesnost této metody se i na takto 
velkou vzdálenost, kde velkou roli hrála přesnost odměřování 
rozměrů vozidel ze snímků, i přese všechno pohybovala pod 4 %. 
S ohledem na jinak běžně uvažované metody a přesnosti znaleckého 
zkoumání lze tedy tuto metodu hodnotit jako dostatečně přesnou.

4.  ZáVěr

Na uvedeném příkladu reálné dopravní nehody byly ukázány 
možnosti a omezení při určování rychlostí a vzdáleností objektů 
vůči kameře. Při porovnání videozáznamu s výstupem simulačního 
programu, kde byly zadané rychlosti zjištěny uvedenými metodami, 
byla nalezena velmi dobrá shoda s přesností výrazně vyšší, než 

běžně uvažované tolerance v soudně-inženýrské praxi. V případě 
první metody (posunutí vozidla mezi snímky) byl rozptyl rychlostí 
u vozidel jedoucích konstantní rychlostí v rozmezí do cca 7 km/h, 
což při rychlostech nad 100 km/h odpovídá cca 7 %. Při určování 
vzdálenosti od kamery byla nepřesnost metody do 4 %.

Při vyhodnocování videí je třeba uvažovat s omezeními 
jednotlivých metod a používat je jen tam, kde to je možné. Je 
důležité zmínit, že se jedná jen o další možnost, jak se dopracovat 
výsledku při analýze dopravní nehody. Je důležité porovnat takto 
zjištěné výsledky s dalšími výstupy a výsledky analýzy průběhu 
dopravní nehody – jak bylo provedeno i ve výše zmíněné ukázce.
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