
Jak se bude jmenovat? Přijďte na novou výstavu Národního muzea a pomozte vybrat jméno 
pro nově objeveného brouka!
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Po otevření nové expozice  Archa Noemova zahajuje Národní muzeum v Nové budově další 
přírodovědnou výstavu. Ta nese neobvyklý název Jak se bude jmenovat? a atraktivní formou 
přibližuje  témata,  která  se  zabývají  názvoslovím  a systematikou  v přírodních  vědách. 
Představuje tzv.  typové exempláře,  tedy ty,  podle nichž byly popsány například jednotlivé 
druhy rostlin, živočichů a dalších organizmů. Návštěvníci si budou moci prohlédnout mimo 
jiné  fosílii  permského  obojživelníka,  nalezenou  v 2.  polovině  19.  století  nebo  preparát 
vzácného divokého asijského osla kulana. Zhlédnout mohou i moderní digitální rekonstrukce 
ze  života  v prvohorních mořích  na území dnešních  středních  Čech.  Výstava nabídne také 
pohled do současného výzkumu jednotlivých přírodovědeckých oddělení  Národního muzea 
a v neposlední  řadě  dá  veřejnosti  možnost  pojmenovat  nově  objevený,  vědecky  dosud 
nepopsaný druh brouka.

V nové expozici  Archa Noemova mohou návštěvníci obdivovat zástupce rozmanité živočišné říše. 
Jak ale přišli  ke svým názvům? To odhaluje  právě otevřená přírodovědná výstava  Jak se bude 
jmenovat? Ta umožňuje návštěvníkům nahlédnout do světa klasifikace, systematiky a vědeckého 
názvosloví v současných přírodních vědách. Kromě toho objasňuje význam typových sbírkových 
předmětů, tedy jednotlivých exemplářů živočichů, rostlin či jiných organizmů, podle kterých byl 
vědecky popsán konkrétní  druh.  Tyto exempláře  pro každé muzeum představují  vědecky velmi 
cenný  materiál  a jsou  zároveň  významnou  součástí  kulturního  dědictví  každého  státu.  Výstava 
prezentuje jednotlivé nejvzácnější typové předměty ze sbírek Národního muzea či jejich 3D modely 
a rekonstrukce a způsoby jejich ukládání v depozitářích.  Ukazuje,  jak objevování  nových druhů 
přispívá  k poznání  biodiverzity  a  k ochraně  druhů  i  biotopů.  Návštěvníkům  se  zároveň  nabízí 
pohled do současného výzkumu jednotlivých přírodovědeckých oddělení Národního muzea. Svým 
rozsahem  výstava  pokrývá  všechna  přírodovědná  odvětví,  kterým  se  vědci  Národního  muzea 
věnují.  Na  své  si  přijdou  příznivci  zoologie,  entomologie,  botaniky,  stejně  tak  i mykologie, 
paleontologie či antropologie.

Jedinečná příležitost vybrat jméno pro nově objeveného brouka
Netradičním exponátem ve výstavě je i nově objevený, dosud vědecky nepojmenovaný druh brouka 
rodu Eulichas. Zástupci rodu Eulichas se vyskytují v tropické jihovýchodní Asii, v oblasti sahající 



od Nepálu po Filipíny.  Jejich larvy žijí  v čistých tekoucích vodách,  dospělci  sedají  na vegetaci 
v okolí  toků.  Na  výstavě  prezentovaný  dosud  nepopsaný  druh  byl  chycen  pracovníky 
entomologického oddělení Národního muzea v roce 2010 v jižním Laosu. „Návštěvníci Národního 
muzea  mají  jedinečnou  možnost  navrhnout  v rámci  ankety  jméno  pro  tohoto  brouka,  a  to  
prostřednictvím e-mailu nebo pošty. Vybrané jméno pak bude uveřejněno ve vědecké studii,  kde  
bude tento druh popsán,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Autor vybraného 
jména také obdrží roční předplatné do vybraných pražských objektů Národního muzea.

Moderní digitální rekonstrukce ze života v prvohorních mořích
Divácky  zajímavou  součástí  výstavy  jsou  čtyři  krátké  promítané  filmy,  které  ukazují  současný 
pohled na život v prvohorních mořích (konkrétně v kambriu, ordoviku, siluru a devonu) a opírají se 
přitom  o nejmodernější  paleontologické  poznatky,  které  jsou  výsledkem  výzkumů  českých 
a zahraničních  odborníků.  „Organizmy,  které  je  možné  zhlédnout  v samotných  filmech,  byly  
zrekonstruovány mimo jiné na základě unikátních exponátů paleontologického oddělení Národního 
muzea. Samotná tvorba filmů je založena na dlouhodobé spolupráci a diskuzi mezi grafiky z firmy 
Red Crew Limited a paleontology z Národního muzea, České geologické služby a Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy,“ dodává k filmům komisař výstavy Lukáš Laibl.

Možnost vyzkoušet si práci přírodovědce
Kromě teoretického zasvěcení do problematiky názvosloví a systematiky v přírodních vědách je pro 
návštěvníky připravena řada interaktivních prvků. Mohou si vyzkoušet práci vědce a pomocí klíče 
určovat  konkrétní  druhy  organizmů,  prostřednictvím  smyslů  –  čichu,  hmatu,  sluchu  a  zraku 
rozpoznávat přírodu a třídit organizmy podle rozličných znaků. V prostorách výstavy je umístěn 
i tzv. kompaktor s několika volně vysunutelnými zásuvkami, ve kterých jsou k nahlédnutí uložené 
odlitky  fosílií.  Návštěvníci  tak  mohou  zjistit,  jakým způsobem je  materiál  uložen  v muzejních 
depozitářích.

Výstava  Jak  se  bude  jmenovat? nezapomíná  ani  na  nejmenší  návštěvníky,  kterým  jednotlivé 
vědecké postupy zprostředkovává pomocí komiksu. Děti výstavou provází figurka ještěrky v roli 
vědce,  připraveny jsou i pracovní  listy.  Na měsíc  září  je  pro rodiny s dětmi  připraven program 
z cyklu  Aspoň  na  víkend,  během  kterého  se  vydají  na  přírodovědeckou  výpravu.  Dospělí 
návštěvníci se mohou zúčastnit komentovaných prohlídek s autory výstavy, jejichž součástí budou 
také videoprojekce paleontologických rekonstrukcí.

Výstava  je  jedním  z výstupů  projektu  NAKI:  Typový  a unikátní  materiál  ve  sbírkách 
přírodovědeckých  muzeí;  metodika  správy  a  zpřístupňování  tohoto  významného  kulturního 
dědictví.

Více informací o výstavě i o anketě „Pojmenuj brouka“ naleznete na www.nm.cz.

Mgr. Tereza Petáková
odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 352
M: +420 724 412 255
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Příloha 1 – Vybrané exponáty výstavy Jak se bude jmenovat?

1. Divoký asijský osel kulan 
Equus hemionus kulan
Kulan  byl  popsán  dvojící  autorů  Colinem  Grovesem  a  již  zemřelým  Vratislavem  Mazákem 
(Národní muzeum) roku 1967. Ve volné přírodě jich přežívá jen něco přes tisíc kusů. Holotypový 
jedinec kulana byl chován v pražské zoologické zahradě, odkud byl po úhynu roku 1962 předán do 
sbírek Národního muzea.

2. Hřib Le Galové
Boletus legaliae
Herbářové  položky hřibu  Le Galové  z mykologického herbáře Národního muzea.  Nejedná se  o 
typy, ale tzv. originální materiál, který studoval významný český mykolog Albert Pilát (Národní 
muzeum) a jeho znaky použil k sestavení popisu nového druhu.

3. Permský obojživelník 
Cheliderpeton vranyi
Fosílie  temnospondylního  obojživelníka  druhu  Cheliderpeton  vranyi z permských  sedimentů 
v okolí  Broumova.  Jedná  se  o první  nález  velkého  obojživelníka,  který  byl  popsán  Antonínem 
Fričem (Národní muzeum) roku 1877 v časopisu Vesmír v článku „O ještěru broumovském“.

4. Zázvorovitá rostlina 
Leptosolena haenkei
Neobvyklý  druh  Leptosolena haenkei objevil  Tadeáš  Haenke roku 1792 na filipínském ostrově 
Luzon. Carl Bořivoj Presl druh roku 1827 popsal, a to byla na dalších 170 let jediná zmínka o této 
pozoruhodné rostlině. Až na začátku tohoto tisíciletí se podařilo rostlinu znovu objevit japonskému 
botanikovi Hidenobu Funakoshimu.

5. Počítačová rekonstrukce devonského hlavonožce rodu Ptenoceras z promítaného filmu.
Dospělci rodu  Ptenoceras se vyznačují dvěma páry křídlovitých výběžků na schránce, které jim 
pravděpodobně zvyšovaly pevnost  schránky  v dynamickém prostředí  devonských  útesů,  kde  se 
tento rod hojně vyskytoval.

6. Brouk Eulichas
Zástupci rodu  Eulichas se vyskytují v tropické jihovýchodní Asii,  od Nepálu po Filipíny. Jejich 
larvy  žijí  v čistých  tekoucích vodách,  dospělci  sedají  na vegetaci  v okolí  toků. Nový,  prozatím 
nepopsaný  druh  tohoto  rodu  byl  chycen  v  jižním  Laosu,  v málo  probádané  oblasti  na  hranici 
s Vietnamem a Kambodžou.

http://www.muzeum3000.cz/
http://www.nm.cz/


Příloha 2 – Doprovodné programy k výstavě Jak se bude jmenovat?

Komentované prohlídky pro dospělé:
18. 6. 2015, 16.30 h
9. 7. 2015, 16.30 h
6. 8. 2015, 16.30 h
17. 9. 2015, 16.30 h

Komentovaná  prohlídka  výstavy  Jak  se  bude  jmenovat?,  jejíž  součástí  je  také  videoprojekce 
Paleontologické rekonstrukce.
Jak  vypadal  korálový  útes  v okolí  dnešních  Koněprus  před  410  milióny  let?  Nejen  toto  se 
návštěvníci dozvědí při komentované projekci unikátní 3D rekonstrukce, která představuje proměny 
života v mořích v období prvohor – kambria, ordoviku, siluru a devonu. 
Vstupné v ceně běžné vstupenky.

Program pro rodiny s     dětmi:  
12. 9. 2015, 13.00–17.00 h
Aspoň na víkend se vydej na přírodovědnou výpravu
Všechny  návštěvníky  čeká  dobrodružné  putování  přírodou.  Zapojí  své  smysly  a poznají  tajemný  svět 
běžného i exotického koření. S projekcí filmů zachycujících současný pohled na život v prvohorních mořích 
si budou moci vyzkoušet, jak se vyrábí modely dávno vyhynulých organismů podle nalezených zkamenělin. 
Výprava bude zakončena nahlédnutím do tajemného života zvířat a rostlin žijících v tropických deštných 
lesech.
Vstupné v ceně běžné vstupenky.

Doprovodné tiskové materiály pro individuální dětské návštěvníky:

Vědec objevitel
I v dnešní době vědci stále objevují nové a nové druhy. Děti se seznámí s broukem rodu Eulichas, 
který nalezli pracovníci Národního muzea v roce 2010 v jižním Laosu a stanou se alespoň na chvíli 
přírodovědci a pomocí pracovních listů zjistí, proč a jak se pojmenovávají zatím nepopsané druhy. 
Zkusí, zda by jejich smysly obstály při určování druhů a pomocí klíče odhalí tajemství exotického 
koření.

Přírodovědec v muzeu
Pracovní listy dětem  představí pravidla názvosloví rostlinných i živočišných druhů a seznámí je 
s možnostmi uchovávání vzorků v muzeích. Malí návštěvníci si vyzkouší práci vědce, který nově 
objevený druh pojmenuje, popíše jeho jedinečné znaky a umístí jeho exponát do muzea. Seznámí se 
s novými druhy obojživelníků tropických deštných lesů i s nově objeveným minerálem, který svým 
složením nápadně připomíná kryptonit, zeleně svítící minerál z kultovních filmů o Supermanovi.


