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NOVINKY 
 
Usoudili jsme, že je potřeba 
zájemce o data aktivněji 
informovat o tom, jaká nová data 
a datové řady v naší databázi 
přibyly. Nově tedy umožňujeme 
na naší homepage kouknout 
na AKTUALITY příp. kliknout 
v rámečku dole na Zobrazit 
všechny aktuality. V rámečku jich 
je jen 5 posledních, v prokliku jsou 
všechny, které jsme zapsali. 
 
Kdo má zájem, může dostávat náš 
NEWSLETTER. To bude takové (asi 
trochu hrubší) měsíční shrnutí 
toho, co je u nás nového, nejen 
data, ale třeba i upozornění 
na naše nové publikace. Stačí si jen 
na stránkách http://www.ioda.cz 
zaregistrovat email, na který Vám 
máme novinky v IODA odesílat. 
Součástí tohoto emailového 
Newsletteru budou i přímé 
prokliky na konkrétní 
aktualizované grafy. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

KONTAKTY 
 

Název: IODA, z.s. 
 

Adresa: Štětínská 347/26 
Praha 8, 181 00 

 
Mobil: (+420) 737 104 563  

facebook.com/ioda2013 
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Vážení příznivci spolku IODA, 
 
už třetím rokem provozujeme stejnojmennou 
databázi, jejímž cílem je poskytovat všeobecné 
veřejnosti data o dopravě, která tu a tam každý z nás 
potřebuje ke své práci nebo se o ně z nějakého 
důvodu prostě zajímá. 
 
Jak mnozí víte, data o dopravě jsou, alespoň co se týče 
jejich zdrojů, velmi roztříštěná. Člověk tedy nejprve 
přemýšlí, kdo by požadovaná data mohl mít k 
dispozici, koho má se svým požadavkem oslovit, čeká 
na odpověď a nakonec si musí data nějak zpracovat 
sám. Jelikož se nám tento postup zdá velmi 
nekomfortní, rozhodli jsme se vybudovat veřejnou a 
zdarma přístupnou databázi, ze které si bude moct 
každý vyexportovat data a grafy, jaké bude 
potřebovat. Platí to o to více, že se mnozí zajímáme o 
stejná data. 
 
Samozřejmě není naším cílem evidovat všechna data. 
To ani není možné, nicméně bychom rádi svou prací 
přispěli k rozvoji všeobecné informovanosti a zvýšení 
efektivity dopravy ve všech jejích směrech, tj. 
dopravní infrastruktuře, dopravních prostředcích a 
dopravním provozu. Budeme jenom rádi, pokud se 
nám všem podaří na všechny tyto oblasti dopravy 
nahlížet komplexně a to jak po stránce technické, tak 
po stránce ekonomické. 
 
Věříme, že se nám to společnými silami povede, 
 
za tým IODA Jan Tichý 
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