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Allium vinealeAllium vineale  

Duchoslav & Krahulec, Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 23, 2012Duchoslav & Krahulec, Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 23, 2012  



HieraciumHieracium  racemosumracemosum  

MoltašováMoltašová  et al., et al., ZprZpr. Čes. Bot. . Čes. Bot. SpolečSpoleč. 49: 15, 2014. 49: 15, 2014  



Práce na mapovacím dílčím moduluPráce na mapovacím dílčím modulu  

  

vedoucí Z. Kaplan (Průhonice)vedoucí Z. Kaplan (Průhonice)  

programátoři M. programátoři M. RohnRohn  a P. Novotný (Praha)a P. Novotný (Praha)  

geografická podpora J. geografická podpora J. WildWild    

taxonomická konverze databází taxonomická konverze databází   

        J. DanihelkaJ. Danihelka  



Taxonomický základTaxonomický základ  

  

Seznam cévnatých rostlin květeny České Seznam cévnatých rostlin květeny České 

republiky z roku 2012republiky z roku 2012  



Centrální fúze databází s kontrolou Centrální fúze databází s kontrolou 

kvality v GISkvality v GIS  

  

FldokFldok  ––  1,5 mil záznamů1,5 mil záznamů  

ČNFD ČNFD ––  2 mil. záznamů2 mil. záznamů  

NDOP 2013 NDOP 2013 ––  4,5 mil. záznamů4,5 mil. záznamů  

Databáze lesnické typologie Databáze lesnické typologie ––  800 tis. 800 tis. 

záznamůzáznamů  

Jihočeská databáze Jihočeská databáze ––  110 tis. záznamů110 tis. záznamů  

floristické kursy ČBS floristické kursy ČBS ––  70 tis. údajů70 tis. údajů  



Mapovací týmMapovací tým  

asi 30 osob, rozděleno asi 1300 taxonůasi 30 osob, rozděleno asi 1300 taxonů  

excerpce herbářů a vybrané literaturyexcerpce herbářů a vybrané literatury  

importy datových souborů s importy datových souborů s 

mnohonásobnými kontrolami (syntax zápisu, mnohonásobnými kontrolami (syntax zápisu, 

GIS)GIS)  

  

  



  

  



Mapovací týmMapovací tým  

asi 30 osob, rozděleno asi 1300 taxonůasi 30 osob, rozděleno asi 1300 taxonů  

excerpce herbářů a vybrané literaturyexcerpce herbářů a vybrané literatury  

importy datových souborů s importy datových souborů s 
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revize surových dat ve webovém editoru: revize surových dat ve webovém editoru: 

https://pladias.ibot.cas.cz/https://pladias.ibot.cas.cz/  

veřejná veřejná recenze!!!recenze!!!  

  

  



http://www.ibot.cas.cz/personal/kaplan/pladiashttp://www.ibot.cas.cz/personal/kaplan/pladias--tax.htmltax.html  

  

https://pladias.ibot.cas.cz/https://pladias.ibot.cas.cz/  


