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výchozí stav

BotanGIS (již existující systém pro evidenci výsadeb s 
funkcionalitou GIS a prezentací na internetu)

Návaznost výsadeb na evidenci řešena pouze pomocí
identifikačních čísel (+ samozřejmě polohou zaznamenanou v 
GIS).

Nízký přehled zainteresovaných vyučujících o sortimentu a 
umístění pěstovaných druhů.





požadavky

1. Trvanlivé, strojově čitelné identifikátory na jmenovkách.
2. Dostupnost všech veřejných informací o rostlině přímo na 

místě a v reálném čase.
3. Podpora pedagogické práce v bot. zahradě, bez závislosti na 

internetovém připojení.
4. Minimální (ideálně žádné) nároky na úpravy stávajícího SW.



Trvanlivé, strojově čitelné identifikátory na jmenovkách.

1. Generování QR kódů obsahujících 
přímo URL adresy záznamů o rostlinách 
(export inventáře z BotanGISu + 
jednoduchá pomůcka v MS Excel).

2. Tisk kódů na páskové tiskárně (nelze 
inverzně!).

3. Dolepení na existující jmenovky (i u 
starších jmenovek zatím bez problémů s 
adhezí).

4. Rychlá a efektivní práce (lze spojit s 
inventarizací).

5. Kódy dobře čitelné i při ušpinění (vysoká
chybová korekce).



Dostupnost všech veřejných informací o rostlině přímo na 
místě a v reálném čase.

1. Instalace wi-fi zařízení v zahradě (AP, 2 segmentové
antény, kabeláž).

2. Pokrytí cca 90% plochy wi-fi signálem (10% = 
zarostlé okrajové části nepřístupné návštěvníkům).

3. Dvě logické sítě pro připojení studentů (eduroam) a 
veřejnosti (garden).

4. Mobilní výpočtení technika (smartphone, tablet) po 
naskenování QR kódu přímo zobrazí všechny 
veřejné údaje o rostlině.

5. Neomezený bezdrátový internet - běžný standard 
všech budov UPOL, vítaný vedlejší efekt pro 
návštěvníky zahrady.





Podpora pedagogické práce v bot. zahradě, bez závislosti na 
internetovém připojení.

1. Jednoduchá aplikace na bázi jednosouborového 
wiki (lze spustit bez instalace, v jakémkoli 
prohlížeči).

2. Obsahuje téměř kompletní systém cévnatých 
rostlin zhruba do úrovně řádů až čeledí, s 
vyznačenými klíčovými zástupci.

3. Druhy vysazené v bot. zahradě nebo skleníku 
jsou prolinkovány na:

− příslušný záznam v BotanGISu 
(http://botangis.upol.cz)

− příslušný záznam v Portálu české flóry 
(http://flora.upol.cz)

− obrazovou galerii jinak obtížně prezentovatelných 
znaků (anatomické mikrostruktury, vzorce 
farmakologicky významných látek, fenologicky 
nedostupné fáze atd.)





Minimální (ideálně žádné) nároky na úpravy stávajícího SW.

1. Využity stávající systémy BotanGIS a Portál 
české flóry, které byly už dříve vytvořeny v rámci 
řešených projektů.

2. Propojení je řešeno prostřednictvím dále 
nemodifikovaných webových odkazů obsažených 
v QR kódech (> BotanGIS) a prezentační aplikaci 
(> BotanGIS, Portál české flóry).

3. V případě změny na webserverech 
integrovaných databází (formát odkazů) je 
možné hromadně opravit odkazy v prezentační
aplikaci. Pracnému přelepování QR kódů v 
terénu se lze vyhnout vložením mezivrstvy 
(transparentní resolver) nebo směrováním adres 
(mod_rewrite) v případě vlastních serverů.



k dořešení

1. Tisk QR kódů přímo do layoutu jmenovky (používaný SW umí
inverzní tisk jmenovek, ale nezvládá to u QR kódů).

2. Dopracování prezentační aplikace (zbývá ještě doplnit část 
druhů).

3. Udržení souladu mezi momentálním stavem výsadeb a jejich 
obrazem v kyberprostoru (aktualizace).


