
Návod k vyplňování excelové tabulky pro zápis dat z floristických kurzů 
 

Tyto instrukce obsahují návod k editaci floristických dat z floristických kurzů do excelové 

tabulky. 

Tyto údaje budou následně připraveny pro import do databáze Pladias pomocí rozšířené verze 

importní excelové tabulky (4. verze importního souboru z roku 2021 s nomenklaturou 

cévnatých rostlin podle 2. vydání Klíče; ta je k dispozici ke stažení na webové stránce 

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

 

 

Excelová tabulka má následující strukturu (podle listů): 

 

1. Lokality 

2. Taxony 

3. Checklist 

 

 

list Lokality: tabulka má následující strukturu (podle sloupců). 

  

A) číslo lokality 

Vyplňte číslo jednotlivých lokalit v rámci trasy floristického kurzu. Trasu je vhodné 

rozdělit na menší úseky, nejlépe při přechodu na jiný typ stanovitě nebo podle jasných 

orientačních bodů (okraj lesa, rybník, břeh řeky, nádraží apod.); i v úsecích s jednotvárným 

prostředím (např. při delším průchodu lesem) je kvůli usnadnění pozdější lokalizace nálezů 

potřebné členění trasy (doporučovaný horní limit pro délku jednotlivých úseků je 1 km, 

obvykle však bývají úseky kratší). Pozici klíčových bodů trasy a zejména významných 

floristických nálezů je velmi žádoucí zaznamenávat pomocí zeměpisných souřadnic. Pokud 

je to možné je vhodné volit jednotlivé úseky trasy (lokality) tak, aby celé nebo z velké části 

ležely v jednom kvadrantu mapovací sítě.  
 

B) číslo trasy 

 Vyplňte číslo trasy v rámci floristického kurzu (určené organizátory kurzu). 

 

C) datum 

Vkládejte ve formátu RRRR-MM-DD.  

 

D) autor 

Zadávejte ve formátu „Příjmení, Jméno“ (případně „Příjmení, J.“. Více jmen oddělujte 

přednostně středníkem: „Příjmení, Jméno; Příjmení, Jméno“. Přípustné je také oddělit 

jména různých osob pomocí ampersandu „&“ nebo spojkou „et“; lze použít i zkratku „et 

al.“, kterou je však třeba oddělit od předchozího jména středníkem. 

 

E) obec (resp. nejbližší obec) 

Vkládejte skutečné administrativní obce, případně včetně městských částí nebo částí obcí 

(např. Přerov-Předmostí nebo Olomouc – Nové Sady), nikoliv osady a samoty. Vkládejte 

celé jméno nezkrácené, tedy „Lipník nad Bečvou“, nikoliv „Lipník n. B.“ apod. 

 

F) okres (administrativní okres) 

 Vkládejte celý název okresu, např. „Přerov“. 

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


 

G) lokalizace 

 Slovní popis lokality. Na začátku uveďte název obce, popř. i její části (nejlépe podle 

Zabagedu nebo www.mapy.cz). Následuje popis vlastní lokality, vč. vzdálenosti 

k nějakému stabilnímu orientačnímu bodu (např. kostel, kóta, hráz rybníka), Vhodné je 

také uvést biotop. 

příklad: Lipník nad Bečvou: štěrkový náplav při levém břehu řeky Bečvy ca 150–270 m 

SV od silničního mostu na jv. okraji města. 

 

H) nadmořská výška 

Uvádí se v metrech, vkládá se jen číslo, bez „m“ či „m n. m.“, tedy jen „845“, případně 

rozsah ve formátu „850–900“. Pokud je nutné vyjádřit nepřesnost, použijte zkratku „ca“ 

nebo „asi“, tedy např. „ca 500“. Zvláště u široce lokalizovaných údajů v členitém reliéfu 

není nutné údaj vkládat. 

 

I) zeměpisné souřadnice 

Souřadnice uvádějte podle geodetického standardu WGS 84; u nás běžný standard na 

webových portálech (např. www.mapy.cz) a v přístrojích GPS. Používejte formát 

50°4'57.4"N, 14°25'39.8"E 

 

J) přesnost 

Uvádí se poloměr hypotetické kružnice okolo středu oblasti, kde se lokalita nachází. 

Přesnost uvádějte v metrech, do pole zadávejte pouze číselnou hodnotu, např. „100“  

 

K) Lat_Long_1 

 Vyplňujte jen v případě liniových lokalit jako jejich počáteční bod. 

 

L) Lat_Long_2 

 Vyplňujte jen v případě liniových lokalit jako jejich koncový bod. 

 

M) připomínky 

 Slouží zpracovateli dat k dotazům na vedoucí exkurzních tras a k upřesnění jednotlivých 

lokalizací. 

 

 

 

list Taxony: tabulka má následující strukturu (podle sloupců). 

 

A) taxon 

Vyberte a zapište jména rostlin uvedená na listu Cheklist). Pokud ve výjimečných 

případech nebude vhodné jméno na listu Checklist k dispozici, zapište jej tak jak je 

uvedeno v terénním zápisu a konzultujte ho se zpracovatelem výsledků floristického 

kurzu. Případnou nejistotu v určení („cf.“) uveďte v poznámce (sloupec D). 

 

B) číslo lokality 

  Vyplňte číslo příslušné lokality v rámci trasy floristického kurzu (viz list Lokality).  
 

C) číslo trasy 

 Vyplňte číslo trasy v rámci floristického kurzu (viz list Lokality). 

 

http://www.mapy.cz/


D) poznámka 

Do pole poznámka můžete zadat vše, co nelze zadat do předcházejících polí, ale je 

důležité, zejména herbářový sběr. Registrované institucionální herbáře vyplňujte 

akronymem s předznamenáním „herb“, tedy např. „herbPR“ nebo „herbBRNU“ (bez 

mezery!). Soukromé sbírky uvádějte ve formátu „herb. R. Paulič“ (včetně iniciály 

křestního jména, nikoliv jen „herb. Paulič“!). v případě pořízení více herbářových sběrů 

oddělujte jednotlivé herbáře středníkem, např. „herb. R. Paulič; herbBRNU; herbPR“. 

Seznam registrovaných herbářů včetně formátu jejich citace je na stránce 

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

 

Dále lze do pole Poznámka zapsat např. informace o početnosti či velikosti populací 

taxonů, jejich vitalitě, upřesnění biotopu, významných determinačních znacích atd. 

Jednotlivé údaje oddělujte středníky a mezerou. 

 

 

list Checklist 

 

Jména rostlin, která vycházejí z 2. vydání Klíče ke květeně České republiky (2019). 
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