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SW SYKRIK - rozhled

Cíl projektu
Cílem navrhovaného projektu bylo vytvořit a ověřit systém pro komplexní posuzování stávajících i navrhovaných pozemních
komunikací včetně křižovatek z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu, který umožnil zkvalitnění identifikace kritických míst na
komunikační síti z těchto hledisek včetně kvantifikace hlavního provozního rizika. Systém byl vytvořen ve formě softwarové aplikace
včetně certifikované metodiky pro potřeby zkvalitnění činnosti dopravních inženýrů Policie ČR.

Tematické zaměření projektu

Hlavní výsledek

Doprava

Jedním z hlavních výstupů projektu je autorizovaný software „Posuzování
pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu“.
Jedná se o systém samostatně fungujících, ale navzájem funkčně
propojených programů k posuzování stávajících i nově navrhovaných
pozemních komunikací (projektů dopravních staveb) z hlediska
bezpečnosti a plynulosti provozu. Programy pracují s algoritmy i výstupy
v souladu s příslušnými ČSN a TP a navrženou metodologií. Integrační
komponent SW - tzv. datový sklad umožňuje nejen přenos zadaných
parametrů mezi jednotlivými programy, ale i sdílení projektů mezi
uživateli. Samozřejmostí je také přehledná evidence uložených projektů
a dílčích částí. Software byl vytvořen jako webová aplikace pracující na
serveru poskytovatele - je tedy uživatelům poskytován prostřednictvím
internetové sítě z jednoho centrálního počítače, na který přistupují pod
svým uživatelským účtem, který je zabezpečen přihlašovacím jménem
a heslem. Veškeré výpočty aplikací probíhají na serveru, kde mohou být
jednoduše aktualizovány o nové prvky či úpravy, které jsou pak ihned
dostupné všem uživatelům.

Příjemci
EDIP s.r.o.
Centrum dopravního výzkumu v. v. i.

Doba realizace projektu
01. 01. 2011 – 31. 12. 2015

Výše dotace v Kč
11 184 000

Uživatelé výsledku
- dopravní inženýři Policie ČR
- projektanti pozemních komunikací
- pracovníci silničních správních úřadů
- vysoké školy

Hlavní přínosy
Hlavním přínosem projektu bylo vytvoření jednotných metod a nástrojů
pro odpovídající a multikriteriální hodnocení bezpečnosti komunikační
sítě a pro efektivní posuzování stávajícího i navrhovaného dopravního
řešení. Aplikací systému se zkvalitnila preventivní systémová spolupráce
a součinnost institucí podílejících se na udržení a zvyšování bezpečnosti
dopravního systému – Policie ČR, silniční správní úřady, příslušné
organizace samosprávy a projektanti dopravních staveb.
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Příklady v praxi
V rámci Programu bezpečnostního
výzkumu České republiky Ministerstva
vnitra ČR řešila firma EDIP s.r.o. ve
spolupráci s Centrem dopravního výzkumu
v.v.i výzkumný projekt s názvem „Systém
pro komplexní posouzení kritických míst
a řízení rizik na pozemních komunikacích
z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu
pro potřeby dopravní policie ČR“.
Hlavním uživatelem výsledků je dopravněinženýrský úsek služby dopravní policie ČR.
Úsek plní úkoly zejména v oblasti výkonu
státní správy ve spolupráci s příslušnými
silničními správními úřady. Provádí také
evidenci dopravních nehod a analytickou
činnost související s vyhodnocováním míst
se zvýšenou dopravní nehodovostí. Jako
odborná složka, vykonává preventivní
činnost v oblasti bezpečnosti a plynulosti
provozu a požaduje u příslušných úřadů
zpracování projektů řešení nehodových
lokalit. Pod vedením tehdejšího ředitele
služby dopravní policie plk. Ing. Leoše
Tržila, byla pro účely upřesňování výstupů
sestavena pracovní skupina, složená z osmi
policejních dopravních inženýrů z různých
krajů České republiky. Pracovní skupina
spolupracovala ve všech fázích projektu
s řešitelským týmem např. při konkretizaci
jednotlivých potřeb dopravních inženýrů
PČR, testování a úpravách zkušebních verzí
softwaru atd., což výrazně usnadnilo
následné zavedení výstupů projektu do
praxe. Z projektu vznikla certifikovaná
metodika a softwarové nástroje, které
dopravním inženýrům umožnují efektivní
hodnocení bezpečnosti pozemních
komunikací v jejich působnosti a usnadňují
posuzování navrhovaných řešení projektů
dopravních staveb či připojení staveb na
komunikační síť. Součástí projektu byla
také implementace vytvořeného systému
(metodiky a softwaru) vedoucí ke zkvalitnění spolupráce a součinnosti Policie ČR
s ostatními institucemi, které se podílejí na
udržení a zvyšování bezpečnosti dopravního systému (vlastníci komunikací, silniční
správní úřady, příslušné organizace
samosprávy) a s projektanty dopravních
staveb.
Certifikovaná metodika je v podstatě
manuál pro komplexní posuzování
stávajících i navrhovaných pozemních
komunikací včetně křižovatek z hlediska
bezpečnosti a plynulosti provozu a je
rozdělena na dvě části:
a) Postup identifikace nehodových lokalit,
která definuje způsob identifikace míst
častých dopravních nehod metodou
rozdělení analyzovaných komunikací na
úseky a vyhodnocení ukazatelů nehodovosti v každém z úseků.

b) Posuzování projektů pozemních
komunikací, která se zabývá vhodnými
postupy při posuzování návrhů dopravního
řešení z hlediska bezpečnosti a plynulosti
provozu.
Po dokončení byla metodika certifikována
Kanceláří projektů a evropských fondů
Policejního prezidia ČR. Pro usnadnění
postupů popsaných v metodice byl
vytvořen balíček dopravně inženýrských
programů integrovaných ve vyvíjeném
softwaru „SYKRIK“ a dále digitální mapa
s odborným obsahem.

Po dohodě s poskytovatelem podpory
a pracovní skupiny Policie ČR, bylo
rozhodnuto, že chybějící údaje o intenzitách dopravy na silnicích III. třídy a vybraných místních komunikacích budou
vypočteny pomocí dopravního modelu celé
České republiky. Vypočtené intenzity byly
následně implementovány do výše uvedené specializované mapy.
V současné době využívá výstupy projektu
v podobě autorizovaného software a specializované mapy 115 uživatelů.

Software byl navržen a vytvořen jako
webová aplikace pracující na serveru
poskytovatele - je tedy uživatelům
poskytován prostřednictvím internetové
sítě z jednoho centrálního počítače, na
který přistupují pod svým uživatelským
účtem, který je zabezpečen přihlašovacím
jménem a heslem. Veškeré výpočty aplikací
probíhají na serveru, kde mohou být
jednoduše aktualizovány o nové prvky
či úpravy, které jsou pak ihned dostupné
všem uživatelům.
Software umožňuje stanovení jak
současných a výhledových intenzit dopravy
(automobilové, cyklistické, pěší), tak
výpočet generované dopravy. Dále lze
pomocí nástroje vyhodnotit kapacitu
a výkonnost všech typů křižovatek.
Dalšími funkcemi SW je také posouzení
rozhledových poměrů v křižovatkách nebo
výpočet potřebného počtu parkovacích
míst. Jak již bylo zmíněno, dalším hlavním
výstupem projektu je specializovaná mapa
pro posouzení úrovně bezpečnosti pozemních komunikací z hlediska dopravní
nehodovosti.
Specializovaná mapa obsahuje vrstvu
dopravních nehod, které se dají vyhledávat
dle libovolně zadaného filtru nebo vybírat
přímo z mapy. Další vrstva automaticky
identifikuje nehodové lokality. Poslední
vrstva ve specializované mapě vykresluje
bezpečnostní rezervu jednotlivých úseků
pozemních komunikací. Jedná se o vrstvu,
která poukazuje tzv. bezpečnostní potenciál
(finanční ztráty na kilometr délky silnice).
Zobrazením jednotlivých vrstev lze snadno
posoudit úroveň bezpečnosti konkrétního
místa pozemní komunikace z hlediska
dopravní nehodovosti.

SW SYKRIK - signalizace

Závěrečné hodnocení
projektu
Uspěl podle zadání
(s publikovanými či
patentovanými výsledky
atd.).

Pro výpočet bezpečnostních rezerv
pozemních komunikací popsaných výše
bylo nejprve nutné stanovit intenzity
dopravy na silnicích nepokrytých
celostátním sčítáním dopravy.
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