Vysvětlivky ke konverzi datového souboru z databáze FLDOK (= Floristická
dokumentace)
Následující komentář se vztahuje k polím výpisu údajů z Floristické dokumentace
Botanického ústavu AV ČR v Databance flóry České republiky.
jméno druh/taxonu
Jména taxonů byla upravena podle taxonomického pojetí a nomenklatury použité v Klíči ke
květeně České republiky (Kubát et al. 2002). Vzhledem k tomu, některé taxony citovaný klíč
nezahrnuje (týká se to mj. různých okrasných kultivarů), bylo třeba některá jména přidat.
Jména byla interpretována ad hoc, tedy bez porovnání s původním pramenem.
Jméno, pod kterým byl taxon do databáze FLDOK zadán, je uvedeno v poli původní jméno /
taxonomická poznámka.
kvadrant /základní pole
Uvádí zařazení do kvadrantu nebo základního pole středoevropského síťového mapování. U
lokalit, kde byly uvedeny zeměpisné souřadnice, bylo původní zařazení z databáze FLDOK
porovnáno s vypočteným kvadrantem a v případě nesouladu byly opraveny chyby
v souřadnicích nebo bylo opraveno přiřazení ke kvadrantu /základnímu poli síťového
mapování.
lokalita
Zkrácené označení lokality bylo převzato z databáze FLDOK. Pouze byly opraveny zřejmé
překlepy a drobné nepřesnosti.
kód okresu
Obsahuje kód fytogeografického okresu (srovnej fytochorion v detailním výpisu). Zatím tento
údaj u všech záznamů schází, ale bude doplněn přímo údaji z originální databáze nebo
výpočtem ze souřadnic nebo středů základních polí / kvadrantů síťového mapování při
následující aktualizaci údajů.
nálezce
Pro jeden údaj uvádíme jednoho až čtyři nálezce. Je-li nálezců pět a více, uvádíme jen první
tři a et al. U záznamů citujících herbářové doklady různých autorů, často i z různých let a
různých herbářů, je zpravidla uveden autor nejstaršího nálezu (pokud možno datovaného,
neanonymního a s uvedeným místem uložením). Pokud nebyl v původní databázi FLDOK
nálezce uveden, doplnili jsme jako nálezce autora excerpované práce. Příjmení byla pokud
možno doplněna iniciálami křestních jmen a v celé databázi u totožných osob sjednocena,
přičemž byly aspoň zčásti opraveny drobné překlepy a omyly.

datum nálezu
Bylo přejato z databáze FLDOK. Nebyl-li nález datován, doplnili jsme jako datum nálezu rok
publikace citované práce. U opakovaných pozorování nebo herbářových dokladů z jediné
lokality uvedených jako jeden záznam je obvykle uvedena datace nejstaršího nálezu.
původní jméno / taxonomická poznámka
Viz výše.
fytochorion
Viz výše.
polohová přesnost
Přesnost byla odvozena podle principů požitých v databázi Survey systému Janitor
(www.janitor.cenia.cz). Odvozuje se od vzdálenosti centroidu polygonu k jeho nejzazší
hranici. V případě kvadrantu síťového mapování je to polovina úhlopříčky o délce asi 4 km.
Pokud nález postrádal lokalizaci formou pole síťového mapování nebo souřadnic, byl za
polygon, ze kterého se odvozovala přesnost, považován obrys České republiky.
herbář
Pokud to bylo možné, doplnili jsme do samostatného pole údaje o uložení herbářového
dokladu. Odkazuje-li záznam na větší počet herbářových dokladů z různých herbářů, je
uvedeno místo uložení nejstaršího neanonymního nálezu.
Za chyby, které jsme způsobili při konverzi datového souboru, se všem případným uživatelům
upřímně omlouváme.
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