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KDE+ metoda 

» rozšíření standardní metody KDE

» Monte Carlo simulace

» objektivní hodnocení významnosti shluků

KDE+ software 

» identifikace  shluků  bodových jevů na síti

» pro oba typy geolokalizovaných dat

   (XY souřadnice, staničení na úseku) 

desktopová Java app, Toolbox for ArcGIS
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Síla shluku
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Databáze dopravních nehod1 KDE+ analýza2
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. . .Uzlový lokalizační systém (ŘSD)
StreetNet (CEDA)

Aplikace AVISON3

» prohlížečka DN a shluků DN  pomocí KDE+

» různé kategorie shluků DN a časové období

» pokročilá filtrace, dotazování

» tiskové a exportní služby

» ve vývoji

STATISTIKY

JDVM Portal

»  ROad Curvature Analysis (ROCA analyst)
» algoritmus pro rychlou identifikaci 

   horizontálních oblouků a přímých úseků

» výpočet poloměrů oblouků, křivolakosti, 

   sinuosity, azimutu

» pro hodnocení nebezpečných částí úseků

» přehled počtu smrtelných zranění

» sledování trendu nehodovosti (graf, mapa)

» možnost definovat kritéria pro statistiku dle 

   protokolu o dopravní nehodě

» volitelné časové období (rok, měsíc, týden, den) 

   a územní jednotka (kraj, okres, obec, kú)

» export dat do Excelu

AVISON

KDE+ je nová metoda shlukování, která objektivně určuje místa se statisticky významnou koncentrací do-

pravních nehod (Bíl a kol., 2013). Tyto lokality, které nazýváme shluky, jsou významně odlišné od náhodné-

ho rovnoměrného rozdělení. Proto výskyt shluku vykazuje nejméně pravděpodobné uspořádání nehod na 

silničním úseku. Největším přínosem metody KDE+ je možnost seřadit shluky podle významnosti a její cel-

ková robustnost.  KDE+ může pracovat jako desktopová aplikace nebo může být nasazena na serveru jako 

v případě portálu srazenazver.cz, kde probíhá výpočet z aktuálních dat automaticky. 
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GRAF VÝVOJE POČTU DN

#Heatmapa
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#Rekognoskace_lokality

#Nebezpecne_krizovatky

LEGENDA A MAPOVÉ OKNO

» identifikace nehodových lokalit a shluků DN v noci

     » na úseku / na křižovatkách

     » dálnice / silnice I., II., III. třídy / místní komunikace

» sanace vytipovaných lokalit a sledování 

   vývoje trendu nehodovosti

» webová mapová aplikace shluků a hotspotů

     » v prostředí Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition)

    » AVISON.CDVINFO.CZ

Projekt Ministerstva vnitra, Bezpečnostní výzkum ČR (2015 – 2020):  
     Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu ... (VI20172019071)

»  poskytovatelem je Ředitelství služby dopravní policie ČR

»  měsíční perioda aktualizace

»  data jsou dostupná od 1. 1. 2006

     » k 30. 9. 2017 obsahuje 1 276 043 záznamů o dopravní nehodě (DN)

»  GPS poloha DN je sbírána od roku 2007

     » dálnice / silnice I., II., III. třídy / místní komunikace

» základem databázové struktury je tabulka Nehod, ke které  

   jsou napojeny tabulky účastníků (Chodci,  Vozidla + Osoby)
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ATRIBUTOVÁ TABULKA
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DOTAZOVÁNÍ  /  FILTRACE DAT
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SDÍLENÍ  /  TISK
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Vyzkoušejte sami!
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