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QR kód – co to vlastně znamená?

 zkratka QR vychází z 
anglického Quick 
Response – tedy rychlá 
odezva

 smyslem je velmi rychlá 
dekódovatelnost



Přednosti QR kódů
 po sejmutí → nasměrování na webovou stránku

 uživatel stránku nezapomene 

 čtečky QR kódů jsou dostupné pro drtivou 
většinu dnes prodávaných mobilních telefonů 



QR kód – co to je?
 typický QR kód vypadá 

jako hromada 
neuspořádaných čtverečků 
ve čtvercovém poli

 čárový kód nové generace

 prostředek pro 
automatizovaný sběr dat

 od června r. 2000 je 
specifikována standardem 
ISO 18004 upraveným 
roku 2006



QR kódy – jejich historie

 je to dvourozměrný kód 
určený k ukládání 
informací vytvořený 
japonskou korporací 
Denso Wave v roce 1994



QR kódy využití

 uchování jakékoli informace o:
 webové adrese nebo přesměrování na   předurčenou 

URL (internetovou stránku)
 e-mailové adrese
 kontaktní informace (formát vCard nebo     MECARD)

 odeslání předdefinované SMS zprávy 
nebo MMS

 zahájení hovoru s definovaným 
telefonním číslem



QR kódy dnes

 uložení poznámky do mobilního kalendáře

 načtení GPS souřadnic do GPS navigace     
v mobilním telefonu

 údaje o události - název, místo, čas, 
trvání (formát iCalendar)

 zobrazení libovolného zakódovaného 
textu nebo odkazu



Druhy QR kódů

 liší se kapacitou a také schopností 
odolávat poškození

 v případě kapacity záleží na tom, jaký 
typ informace ukládáme



Výhody QR kódů
 nízké náklady na 

realizaci

 moderní forma 
prezentace, kterou 
uživatelé znají

 velké množství uživatelů 
používá zařízení, které s 
QR kódy pracuje

 obsah zůstane uživateli 
uložen v mobilu



Jak to funguje?
Každý QR kód se skládá z 

několika částí: 

 z informací o verzi 
kódu

 z informací o formátu 
kódu

 ze samotných dat

 z povinných vzorů

 z tiché zóny



Jak QR kódy vytvořit?

 Jednoduše přes online generátory
http://zxing.appspot.com/generator

http://www.qrgenerator.cz

 Barevná modifikace, loga: 
www.unitag.io/qrcode



Jak QR kódy číst?
 Jakýmkoli mobilním 

zařízením s 
fotoaparátem a 
aplikací čtečky QR 
kódů

stačí vyfotit 
QR kód čtečkou 
kódů a je to





Osoblažská dopravní společnost
 funguje od r.1993 

 vlastní 8 autobusů, 

 nejkratší trasa -
Krnov, přes Jindřichov ve 
Slezsku do Vysoké 
Bartultovic - doba jízdy  cca 
45 minut. 

 nejdelší trasa - Slezské 
Rudoltice do Slezských 
Pavlovic a doba jízdy činí 
cca 2 hodiny.

 na zájezdy jezdí cca 3 
autobusy 
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