
 
 

 
 
Autor:  Muzeum Komenského v Přerově, p. o., ORNIS, Bezručova 10, Přerov 
 
Název výstavy:    Atlas ptáků neobyčejných 
 
Cena za zapůjčení:   5000 Kč, případně dohodou 
Instalaci a transport výstavy hradí zapůjčitel. 
 
Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Kosturová, 581 219 910 kl.12, kosturova@prerovmuzeum.cz, www.ornis.cz 
 
Popis:   
 Výstava seznamuje v úvodní části s vývojem vztahu člověka ke zvířatům od prvobytně 
pospolné společnosti do současnosti. Všímá si některých druhů ptáků vyhynulých v průběhu 
vývoje živočišných druhů, se kterými se lidé potkávali v podobě zkamenělin. Také druhů 
vyhynulých díky lidské činnosti (změna prostředí, zavlečení nepůvodních organismů, 
záměrné vybíjení). Zmiňuje se i o introdukci druhů spojené s objevováním nových částí světa.  
Nejvíce prostoru je věnováno ve výstavě popisu jednotlivých druhů ptáků skutečných nebo i 
vymyšlených, které ovlivnily lidskou fantazii v mýtech, pověrách, které byly předlohami pro 
souhvězdí, božstva, staly se symboly různých vlastností, byly převzaty jako znaky na erby 
atd. Výstava se snaží kopírovat středověké bestiáře - atlasy, ve kterých lidé zaznamenávali 
tehdy známé skutečné i neskutečné druhy zvířat, bez systematického třídění. Jednotlivé 
panely s druhy ptáků jsou doplněny dermoplastickými preparáty a modely (dodo mauricijský, 
obří noha ptáka, indiánský totem, obří vejce, popel ptáka Fénixe,...). 
 
Technická specifikace: 
16 panelů 60 x 100 cm (plastové tabule s potištěnou fólií) - některé panely lze i vyjmout bez 
ztráty souvislostí 
indiánský totem – skládá se ze dvou částí velikosti 53x76x145 cm, které se složí na sebe 
 + 2 ks křídla zasouvací do středové části, velikost 80x30 cm, vše z pevnějšího fasádního 
polystyrenu a pokreslené výraznými barvami 
modely vajec s podstavcem – velké 45x45x65 cm, malé 25x25x40 cm 
korouhvička – podstavec ve tvaru stříšky z polystyrenu, do kterého se zasouvá tyč 
s korouhvičkou ve tvaru kohouta (plastový) 40x40x80 cm 
sfinga – 2 ks vyřezané z potištěné kapy 60x12x92  (malý příčný zasouvací díl umožňuje 
postavení) 
ptačí noha – spodní část tvořena z několika kusů zasunujících se do sebe:  
drápy 1 ks 25x30x180 cm, 2 ks25x30x160, 1 ks25x30x133 cm  
2 ks běhák a noha 45x80x130 
horní část z drátu potažená látkou imitující peří – koš průměru 80cm, výška 80 cm, lze 
dotvarovat do prostoru, uzpůsobit 
 
Obsah panelů: 
1 Úvod, tiráž 
2 Zvířata a bohové, Introdukce a úbytek počtu druhů, Kryptozoologie  
3 Vývoj pohledu člověka na zvířata 
4 Ptáci na noční obloze, Ptáci na erbech a znacích 
5 Velkolepý argentinský pták, Mihirung paringmal, Sloní pták, Moa 
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6 Čáp bílý, Kohout, Bazilišek 
7 Dravci – orel, jestřáb a sokol, Totemismus a hromový pták 
8 Garuda, Gryf, Harpyje, Sfinga, Siréna 
9 Fénix 
10 Havran, vrána, krkavec 
11 Holub, Hrůzopták, Terror birds  
12 Noh, Ruch, Hromopták 
13 Labuť, Husa 
14 Jeřáb popelavý, Páv korunkatý 
15 Kvesal, kolibřík, Rajky – ptáci ráje 
16 Sovy, Seznam použitých zdrojů informací 
 
Seznam dermoplastických preparátů k zapůjčení z ORNIS: 
 
Sova pálená Tyto alba 
Orel mořský Heliaeetus albicilla 
Jestřáb lesní Accipiter gentilis 
Sokol stěhovavý Falco peregrinus 
Havran polní Corvus frugilegus 
Vrána šedá Corvus cornix 
Krkavec velký Corvus corax 
Čáp bílý Ciconia ciconia 
Jeřáb paví Balearica pavonina  
Holub hřivnáč Columba palumbus 
Husa polní Anser fabalis 
Labuť velká Cygnus olor 
Kvesal chocholatý Pharomachrus mocinno 
Kolibřík zářivý Lepidopyga goudoti 
Rajka šestiperá Parotia sefilata 
Dronte mauricijský (dodo, blboun nejapný) Raphus cucullatus  
2 další kolibříci 
 
Ukázka panelu  
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