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ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Ačkoliv všechny subjekty, které mají významnou úlohu v rámci dopravního systému 
státu (namátkou MD, ŠFDI, SŽDC, ŘSD, profesní sdružení, dopravci atd.), evidují data 
týkající se jejich činnosti, nepublikují je v požadovaném rozsahu a v podobě, která by 
umožňovala rychlý a kvalitní přístup k obsaženým informacím.  
 
Tento stav velmi komplikuje dostupnost a využití těchto dat. 

 
Data z odvětví dopravy tedy často: 
 

• nejsou veřejnosti vůbec dispozici (př. výnosy z mýtného, spotřeba PHM apod.) 
 

• nejsou uváděny v dostatečné podrobnosti (př. výdaje státu na dopravní obslužnost) 
 

• nejsou systematicky strukturovaná (př. nelze srovnávat průměrné stáří dopravních 
prostředků: auta vs. lodě, některé tabulky jsou neúplné nebo se složitě čtou) 
 

• můžou vést k mylné interpretaci dat (př. Co vše je započítáno do výdajů na dopravní 
infrastrukturu? Co do výdajů za dopravní obslužnost? 



KVALITNÍ DATA a KVALITNÍ PŘÍSTUP K DATŮM 

KVALITNÍ DATA 
 
Kvalitní data jsou data, která jsou systematicky strukturovaná, jednoznačná, 
úplná, uváděna v dostatečné podrobnosti a nemůžou vést k jejich mylné 
interpretaci. Podmínkou toho je samozřejmě to, že požadovaná data vůbec 
existují a že k nim má veřejnost (pokud možno jednoduchý) přístup. 

 
 

KVALITNÍ PŘÍSTUP 
 
Kvalitní přístup k datům je podle nás takový přístup, který zvyšuje možnost 
využití (z velké části) veřejných dat a do jisté míry odbourává dosavadní 
velkou časovou náročnost a pracnost se získáváním jakkoliv zpracovatelných 
a interpretovatelných dat. 



CÍLE PROJEKTU: 
 

- vytvořit jednotnou databázi údajů o dopravě a ekonomice dopravy v duchu „VŠE NA 1 MÍSTĚ“ 
   (dosud: mnoho subjektů bohužel poskytuje data pouze ve formátu pdf – Výroční zprávy, Ročenky apod.) 
    (základem nové databáze: Ročenka dopravy MD + postupné rozšiřování o data z mnoha dalších zdrojů) 
 

- zveřejnit kvalitní a úplná data o dopravě ve srozumitelné podobě 
 

- sledovat datové řady v dlouhých časových obdobích 
 

- zobrazovat data v online grafech na webu s možností exportu dat v tabelární podobě 
   (bez nutnosti exportu dat do Excelu a opakovaného definování a formátování požadovaných grafů) 
 

- zjednodušit práci s daty (datamining) 
  (odstranit pracnost spojenou s vyhledáváním, vytvářením a interpretací dat) 

 
- umožnit analyzovat trendy v dopravě a ekonomice dopravy  
   (A tím přispět k racionalizaci a efektivitě dopravního systému státu.) 
 

- podpořit transparentnost dat trvalým odkazem na zdrojový dokument – databáze VýRočenky.cz 



DATABÁZE DAT a DATABÁZE ZDROJOVÝCH DOKUMENTŮ: 
 

www.IODA.cz 
 
 
 
 
 

www.VYROCENKY.cz 
 



KOMU, CO a ZA KOLIK: 
 

Webová databázová aplikace IODA: 
 
•  je určena zájemcům z řad odborné, akademické, profesní, mediální i 

laické sféry veřejnosti 
 
• obsahuje přes 70 000 údajů uspořádaných do více než 550 datových řad 
 
 

Přístup k databázím IODA a VýRočenky.cz je zcela ZDARMA. 
 

Vítáme však dary, sponzorské příspěvky a širší spolupráci se zájemci. 

 
 
 



PŘÍKLAD 1: 
 



PŘÍKLAD 2: 
 



PŘÍKLAD 3: 
 



PŘÍKLAD 4: 
 



PŘÍKLAD 5: 
 



DĚKUJEME ZA POZORNOST 
 
  

http://www.ioda.cz 
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